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In scopul obținerii unei eficiente sporite,

incă din semestrul II al acestui an

SĂ ĂSIClttl CADRUL
OE DEMARARE A REALIZĂRII 
INVESTIȚIILOR ANULUI 1971 

Șl ALE CINCINALULUI 1971-1975
ÎN MOD INTEGRAL,

ÎN TERMENELE
SI LA PARAMETRII PREVAZUTI

> J

I RANCISC IACOB
director al filialei din Petroșani

a Băncii de investiții

Este. cunoscut că recent au 
fost adoptate unele hotărîri ale 
Consiliului, de Miniștri privind 
planul de stat pe anul 1971 și 
dezvoltarea economiei naționale 
pe anii 1971—1975, a căror a- 
plicarc este in curs. Prevederile 
tiotărîrilor citate sînt caracteri
zate prin citeva trăsături esen
țiale și anume : definitivarea 
cifrelor de plan pe anul 1971 
se face pe baza analizei reali
zării preliminate a planului pe 
anul în curs: sarcinile de plan, 
atît cele pentru anul 1971 cit 
și pentru cincinalul 1971-—1975 
se transmit pînă la cele mai 
mici verigi ale activității sec
ții. ateliere, șantiere: se urmă
rește asigurarea, din timp, a 
bazei organizatorice și tehnico- 
materiale necesare realizării 
ritmice a prevederilor de plan: 
se asigură o largă dezbatere a 
sarcinilor, garanție a îmbunătă
țirii indicatorilor propuși. In a- 
fara trăsăturilor generale ară
tate. hotărîrile amintite, planul 
de acțiune întocmit și graficul 
rezolvării problemelor stabilesc 
în amănunt principalele sarcini 
ce revin fiecărei ramuri, a eco
nomiei naționale, urmărindu-se. 
in ultimă instanță, asigurarea, 
în anul' 1971 și ■ în perspectivă, 
a unei înalte eficiente pe an
samblul economiei naționale.

Deosebit de amănunțit au fost 
precizate sarcinile Și măsurile 
necesare pentru determinarea 
■judicioasă a planului. și asi
gurarea condițiilor realizării lui 
în domeniul investițiilor. Astfel, 
studiile tehnico-economice pen
tru lucrările a căror execuție 
este prevăzută să înceapă în 
anul 1971 vor trebui aprobate 
pînă la 1 septembrie 1970. iar 
proiectele de execuție pînă la 1 
octombrie pentru lucrările în 
continuare, respectiv pînă la 1 
decembrie a- c. pentru lucrările 
noi. Prin noile proiecte trebuie 
să se asigure ponderea lucră
rilor de construcții-montaj pre
văzută în plan, indicii consu
murilor de materiale, refolosi- 
rea proiectelor tip și reduce
rea importurilor. In acest scop, 
precum si în vederea reducerii 
cheltuielilor de organizare și a 
indicilor de consum (în special 
la metal, lemn, ciment). în toa
te institutele de proiectare s-au 
constituit colective de specia
liști care reexaminează toate 
soluțiile tehnologico si construc
tive. adoptînd imediat modifi
cările corosnnnzătoarc în docu

mentațiile tehnice existente sau 
în curs de elaborare.

Pentru volumul lucrărilor de 
construcții-montaj prevăzut a 
se realiza în anul 1971. benefi
ciarii de investiții vor încheia 
— pe baza graficelor de eșalo
nare a investițiilor — contracte 
cu constructorii, pînă la 1 sep
tembrie a. c. prin care se sta
bilesc în cazul cînd este nece
sar, și termenele dc predare a 
documentației, de deschidere a 
finanțării și de clarificare a 
celorlalte probleme care condi
ționează, execuția ritmică a lu
crărilor In felul acesta . se va 
asigura acoperirea _țy. exe.cu.- 
tariți a volumelor dc investiții 
planificate, urmînd ca abia du
pă 15 septembrie a. c. să se a- 
sigure la C.S.P. definitivarea 
prin plan a volumului de con
strucții-montaj ce urmează a fi 
executat în antrepriză. In vede
rea reducerii în continuare a 
consumului unor materiale și 
utilaje din import și a scurtă
rii termenelor dc punere în 
funcțiune a obiectivelor de in
vestiții. Ministerul Construcții
lor dc Mașini și celelalte mi
nistere vor. căuta noi soluții de 
suplimentare a producției de 
mașini și utilaje. Tot pînă la 
finele trimestrului III al anului 
în curs se va definitiva lista 
acțiunilor de investiții ce se fi
nanțează din credite și se va 
asigura contractarea utilajelor 
și instalațiilor din import. Mă
suri similare sînt prevăzute — 
cu tendința de a fi permanen
tizate — Și pentru perioada 
1971—1975.

★

La nivelul municipiului Pe
troșani, prima etapă a lucră
rilor dc desfășurare a planului 
s-a și încheiat : proiectul pla
nului economic pentru anul 1971 
a fost defalcat pînă la nivelul 
zonelor, sectoarelor, secțiilor, a- 
telierelor și șantierelor, iar con
siliile de administrație și comi
tetele de direcție au dezbătut 
indicatorii transmiși și au făcut 
deja propuneri de îmbunătățire, 
urmînd ca în luna iulie să se 
asigure dezbaterea lor în adu
nările generale ale salariaților. 
Tn mod similar. în lunile au
gust și septembrie sc vor dez
bate în consiliile de adminis
trație. în comitetele de direcție
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Putut sud Aninoasa
Foto : Ion LICIU

Zona l-a a E. M. Aninoasa

ȘI-A ONORAT 
ÎNTREGUL ANGAJAMENT ANUAL

In ziua de 14 iulie a. c., vrednicia, sîrguința și pricepe
rea minerilor din colectivul zonei 
mină care a chemat în acest an la 
rile similare din Valea Jiului — 
succes remarcabil. Realizînd de la 
ducție de 318 241 tone de cărbune, zona l-a a onorat întreg 
angajamentul său anual, depășind sarcinile de plan cu mai 
mull de 5 000 de tone.

La această frumoasă realizare merită evidențieri deo
sebite brigăzile de mineri conduse de Nicolae Ilie, Aurel 
Cristea, Aurel Botnăr și Petru Codrea care au obținut plu
suri cuprinse între 3 000 și 1 000 tone de cărbune.

După cum ne informează inginerul Victor Ghioancă, 
șeful zonei I-a, întreg colectivul de muncă al 
tărît să-și reînnoiască angajamentul anual, 
succese în cinstea zilei

I a minei Aninoasa — 
întrecere toate exploată- 
s-a materializat intr-un 
începutul anului o pro

de 23 August.

zonei este ho- 
obțină noisă

REC ORD

Solemnitatea conferirii
unor titluri si ordine

ale Republicii 
Socialiste România

La Consiliul de Stat a avut 
doc, miercuri la amiază, so
lemnitatea conferirii unor ti
tluri și ordine ale Republicii 
Socialiste România.

înaltele distincții au tost in- 
minate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorgho Pană, Gheorghe Ra
dulescu. Virgil Trofin, 
Verdeț, Lconte Răutu, 

precum și Mihai Mari- 
vicepreședinte al Consi- 

de Miniștri. Nicolae A- 
ministrul industriei meta-

II ie 
Vasile

Vîlcu, 
nescu, 
liului 
gachi, 
lurgice, reprezentanți ai condu
cerii Ministerului Tnvățămintu- 
Iui.

A fost acordat „Ordinul ’Mun
cii", clasa. I. Uzinei „Industria 
sîrmei" — Cîmpia Turzii, în 
somn de apreciere deosebită a 
contribuției aduse la opera de 
construcție a socialismului 
patria noastră, și cu prilejul 
50 de ani dc la înființare.

Pentru merite deosebite 
întreaga activitate desfășurată 
în anii construcției socialiste a 
țării și pentru contribuția per
sonală adusă la dezvoltarea II- 
zinei ..Industria sîrmei" și la 
realizarea an de an a sarcini
lor de plan, la diversificarea 
și îmbunătățirea calității pro
duselor, Consiliul de Stat a
conferit titlul de „Erou el
Muncii Socialiste11 și medalia 
dc aur „Secera și Ciocanul" to
varășului Ion M. Stanătiev. di
rectorul Uzinei „Industria 
mei" — Cîmpia Turzii.

Pentru merite deosebite 
contribuție personală în 
voltarea producției de oț 
speciale și pregătirea cadrelor,

în
a

..sir-

precum și pentru activitatea po
litică și obștească de mobilizare 
a colectivului 
an de 
producție, 
titlul de 
Socialiste" 
„Secera și 
Mihail C.
pal la Uzina 
mei".

Totodată, au lost acordate 
..Ordinul Muncii" clasa a 11-a 

- tovarășilor Vasile A. Lupea, 
inginer șef, și Traian Gh. Cris- 
tea, inginer, șef de secție, iar 
„Ordinul Muncii", clasa a III-a 
și ordinul „Meritul științific", 
clasa a III-a, unui număr de 
16 muncitori, maiștri, ingineri 
și tehnicieni ai uzinei.

Dc asemenea, un număr 
55 de salariati ai Uzinei „Indus
tria sîrmei" — Cîmpia Turzii 
au fost distinși cu „Steaua Re
publicii Socialiste România", 
clasa a IV-a, 
cii Socialiste România", 
a V-a.

In
tăți. pentru îndelungată și rod
nică activitate didactică și teh- 
nico-științifică, cu prilejul Îm
plinirii vîrstei de 70 de ani, 
a fost conferit „Ordinul Mun
cii". clasa I, tovarășului Pavel 
I. Dorin profesor la Institutul 
politehnic 
ghiu-Dej"

Din partea celor 
luat cuvîntul Eroul Muncii So
cialiste Ion Stanațiev, directo
rul Uzinei „Industria sîrmei", 
și prof. univ. Pavel Dorin, care 
au mulțumit pentru distincțiile 
acordate.

la realizarea 
a planului de 

fost conferit 
al Muncii 

aur

an 
a
„Erou

și medalia de
Ciocanul" tovarășului 

Blag, maistru princi-
Tndustria sîr-

Socialiste
„Steaua Republi- 

clasa 
și „Medalia Muncii".

cadrul aceleiași solemni-

..Gheorghe Gheor- 
din București.

decorați a
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Spectacol în premieră 
la Lupeni

Vineri la era 19, formația 
de dansuri și orchestra de 
muzică populară de la clu
bul sindicatelor din 
prezintă 
folclorice

Lupeni
premiera revistei 
„Vino-n vale la

Lupeni". în distribuție: Ma
ria Bogdan, Iacob Moldovan, 
Angelica Lica, Hariton Pascu, 
Maria Căldărar, Nicu Cincă 
și alți artiști amatori din 
orașul Lupeni.

O excursie la Geoagiu-băi

REDACȚIA 
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
Petroșani, strada Republicii nr. 90

Telefoane : redactor șef - 1638 ;
redactor șef adjunct și secretariat de 
redacție — i662 ; secțiile ziarului, prin 
centrală — 1220 (1221) ; viața de partid 
— interior 71 ; socială — interior 74 ; 
economică — interior 53 ; cultură-învă- 
țămînt — interidî 41 ; administrație — 
interior 68 ; prin Centrala cărbunelui — 
269. După ora 16, telefon de serviciu — 
1663.

Vizita președintelui 
Republicii Africa 

Centrală in România
In cursul dimineții dc mier

curi, locuitorii Brașovului au 
avut ca oaspeți pe generalul 
Jean Bedel Bokassa, președin
tele Republicii Africa Centrală, 
și persoanele oficiale din sui
ta sa.

După ce au luat contact cu 
orașul de la poalele Tîmpei, 
oaspeții africani, împreună cu 
vicepreședintele Consiliului de* 
Stat. Manea Mănescu. au vizi
tat întreprinderea agricolă de 
stat — Prejmer, una dintre- 
cele mai mari unități agricole 
de stat din țară, profilate pe 
creșterea animalelor și a cultu
rilor pentru sămînță. I.A.S.- 
Prejmer este, în același timp, 
și una dintre cele mai mari în
treprinderi producătoare de car
tofi. aproape o treime din su
prafața arabilă a acesteia fi
ind folosită pentru această cul
tură. Rezultatele obținute anul 
trecut la producția cartofilor 
au adus unității o remarcabilă 
recompensă — premiul I pe 
țară.

Sectorul zootehnic al între
prinderii numără circa 2 000 
vaci de lapte și 10 000 porci
ne. Unele rase de vaci crescu
te aici. în țara Bîrsei. dau o 
producție anuală dc 4 500—5 000 
litri do lapte. Președintele Bo
kassa a cerut directorului în

treprinderii, ing. Ioan Toma, 
explicații amănunțite în legă
tură cu procedeele de îngră- 
șare a animalelor și de meca
nizare a lucrărilor în zooteh
nie. Interesul manifestat de vi
zitatori față de sectorul zoo
tehnic se explică prin faptpjj 
că Republica Africa Centrală 
dispune de condiții care favo
rizează creșterea animalelor, 
dezvoltarea unor ramuri ale in
dustriei alimentare și ușoare 
bazate pe produse de prove
niență animală.

Se vizitează apoi crescătoria 
de păstrăvi a întreprinderii, cea 
mai mare păstrăvărie din țară.

In încheierea vizitei făcute 
aici, oaspeții mulțumesc pentru 
explicațiile primite și au cuvin
te de apreciere la adresa rezul
tatelor economice obținute do 
această importantă unitate a a- 
griculturii noastre.

In drum spre cunoscuta sta
țiune „Poiana Brașovului", oas
peții sînt salutați de un mare 
număr de cetățeni. In saloanele 
Hotelului Sporturilor, președin
tele Consiliului popular jude
țean. Constantin Cîrțînă. a o- 
ferit. în onoarea președintelui 
Republicii Africa Centrală. 
Jean Bedel Bokassa, un dejun.

, 'Continuare tn pag. a 4-a)

ÎNCHEIEREA
CONVORBIRILOR OFICIALE

In cursul după-amiezii dc 
miercuri, la Palatul Consiliului 
de Stat s-au încheiat convorbi
rile oficiale între președintele 
Consiliului de Stal al Republicii 
Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. și președintele Re
publicii Africa Centrală, gene
ralul Jean Bedel Bokassa.

Au fost abordate în conti
nuare probleme privind posibi
litățile de extindere a colabo
rării și cooperării între Româ

nia și Republica Africa Centra
lă și s-a făcut un schimb de 
păreri asupra unor probleme ale 
situației internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie 
și cordialitate.

După convorbiri, cei doi șefi 
de stat au semnat Comunicatul 
comun româno-centrafrican, ca
re consemnează rezultatele po
zitive ale convorbirilor.

(Agerpres)

municipală
Adaptări după sezon

Irontal ori- 
o lungime 
metri, situat 

3;
a- 
pe 

do- 
în

se din abatajul 
zontal nr, 2 cu 
medie de 40—45 
in blocul 1 al stratului 
productivitatea obținută, 
tinge astfel 11,3 tone 
post, ceea ce pînă acum 
uă zile nu a fost atinsă 
abatajele aninosene.

i frun- 
Cristea 

recor- 
acum ale 
expediind, 

ziuă 
de

Minerii din brigada 
lașă a 
(zona 
durile 
minei 
luni 13 iulie a.c., spre 
peste 500 de vagonele 
cărbune adică 419 tone- extra-

lui Aurel 
l-a), a „bătut 
de pînă 

Aninoasa

Șantierul 17 Peștera Bo
lii. O „amintire", după 
șut. împreună cu șeful 
de lot Codrea Mănescu

tinerii din municipiul nostru pot 
comisiei de turism pentru tineret

In fiecare duminică, 
efectua, prin intermediul 
a Comitetului municipal al U.T.C., excursii cu autocarul în 
stațiunea de odihnă Geoagiu-băi. Costul excursiei — pen
tru o singură zi — este de 37 Iei din Petroșani și, cores
punzător cu distanța, pînă la 53 lei din Uricani.

înscrierile și alte informații suplimentare se pot primi 
la comitetul municipal precum si la comitetele orășenești 
ale U.T.C.

\_____________________________________

MANIFESTARE VIE
a înaltei conștiințe socialiste

Asemenea tuturor cetățenilor 
patriei noastre am. urmărit cu 
interes legitim lucrările Plena
rei Comitetului Central al'Par
tidului Comunist Român din 
8—9 iulie și ale Sesiunii Marii 
Adunări Naționale ce i-au ur
mat la scurt timp, am citit cu 
pasiune și am încercat să pă
trund esența cuvîntării tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, do
cumentele dc importanță excep
țională ce au fost dezbătute, în 
spiritul celui mai profund de
mocratism specific activității 
conducerii de partid și de stat 
și adoptate în unanimitate de 
forurile respective.

Nu socotim că exagerăm cu 
nimic dacă situăm aceste eve
nimente în rîndul momentelor 
memorabile, de valoare istorică. 
Pentru că Plenara C.C. al P.C.R. 
și sesiunea M.A.N. din această 
lună au abordat și stabilit mă
suri de importanță majoră pen
tru desfășurarea în continuare 
a procesului complex de fău
rire a orînduirii socialiste mul
tilateral dezvoltate, au avut loc 
în condiții cu totul excepțio

nale, fără precedent în istoria 
poporului român.

Se știe că, în lunile mai și 
iunie, numeroase județe ale ță
rii au fost supuse unor cala
mități catastrofale datorită re
vărsării rîurilor și alunecărilor 
de teren pe mari suprafețe. Fu
ria dezlănțuită a stihiilor na
turii a provocat economiei na
ționale daune ce depășesc ca 
valoare 10 miliarde de lei, a 
scos din funcțiune temporar, 
sute de întreprinderi sau sec
ții, au acoperit cu apă pesto 
1 000 000 ha, distrugînd în cea 
mai mare parte culturile. O- 
rașe și sate de pe cursurile 
Mureșului, Someșului, Șiretului, 
Oltului, Dunării și din alte re
giuni ale țării, au fost inunda
te, distrugîndu-se sau avariin- 
du-se grav peste 45 000 dc lo
cuințe. Sute de kilometri de 
cale ferată, drumuri, rețele e- 
lectrice și telefonice, numeroa
se poduri au fost deteriorate, 
afectînd grav desfășurarea nor
mală a activității. Pierderi du
reroase, ireparabile le reprezin
tă victimele omenești, care, cu

toate eforturile depuse, n-au pu
tut fi salvate.

Ceea ce a fost și rămîne însă 
impresionant, ceea ce dă mă
sura măreției poporului nostru, 
unității de monolit și încrede
rii nețărmurite în partidul său 
comunist și politica sa, este 
eroismul și abnegația, spiritul 
de sacrificiu, de atîtea ori veri
ficat, izbînda asupra forțelor 
oarbe, distructive ale naturii, 
care au venit să-i distrugă ro
dul trudei harnjce și capacită
ții de creație.

In acele momente de tristă 
amintire urmăream toți cu e- 
moție și îngrijorare îndreptă
țită imaginile ce ne erau înfă
țișate din zonele sinistrate. Dar 
urmăream în același timp cu 
certitudine, mîndrie și recunoș
tință eforturile neobosite ale 
conducerii partidului și statu
lui, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, impresionan
ta capacitate organizatorică și 
operativitatea măsurilor practi-

I. STÂNESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

In conformitate cu art. 23 din Legea nr. 57/1968, Comitetul executiv al Consiliului 
popular al municipiului Petroșani a convocat

SESIUNEA A VII-A
a Consiliului popular, care va avea loc în ziua de 21 iulie 1970, la ora 16, in sala Clu
bului Centralei cărbunelui Petroșani.

La Vulcan, in noul com
plex comercial, noi unități 
sînt adaptate sezonului și ce
rințelor. in localul ocupat 
pînă zilele trecute cu pro
duse de tutungerie a fost 
deschisă o unitate speciali

zată în vînzarea articolelor 
de încălțăminte dc sezon. 
Alături a luat ființă o unita
te a T.A.P.L. — Gospodina 
— care încă din primele 
zile a fost abundent vizitată 
de consumatori.

I
I
I
I
I

I 
II

I

ut ( K pcdilii'
Copilăria, vîrsla fericită a 

omului, a acelui homo lu- 
dens care sălășluiește in fie
care dintre noi, echivalează 
cu setea nestăplnilă de a is
codi în planul artei și știin
ței cu pornirea firească de 
consumare a unor energii care 
prisosesc, cu puritatea morală 
și cutezanța. Vîrstă de trans
formări organice și spiritua
le, de cultivare multilaterală 
și de doblndire a unor de
prinderi și aptitudini preți
oase, copilăria constituie pe
rioada cea mai propice de 
conturate a viitoarei perso
nalități a individului. De a- 
ceea, importanța deosebită 
pe care i-o acordă soaietatea 
este pe deplin justiliogtă. 
„Educația și ocupația tine-

telului trebuie reglementate 
prin legi" spunea Aristotel. In 
statui nostru atest l'taru 
înfăptuit uu adevărat, 
atltea șl atltea măsuri 1 
pentru realizarea -retor 
bune oondițil d» studiu 
joacă tuturor sopiJlor. 
va de mftne a patriei 
liste.

da in 
de vară 
țării în 
la mare, 
Huni de 
întreaeni 
lele insule rut grup de 
copil le la tcoata ne. ,’i. Jtn Pe-

s-a 
prin 

luate 
mai 

41 de 
reter- 
soala-

flecari au, vacanța 
t! găsește pe 'loplll 
tabere, io raunie șl 
tn Aromelii.

inie ret ebuese rut ia 
nultaraj^oorttve.

19

C P.

(Continuare tn pag. a 2 a)



2 Steagul roșu JOI 16 IULIE 1970

Să asigurăm cadrul de demarare
a realizării Investițiilor

iUrmare din Pag. J) 

și cu întreaga masă a salaria- 
ților, sarcinile privind perioada 
1971—1975.

Pornind de la realizările ob
ținute în semestrul T 1970. se 
constată că media pe municipiu 
— 50.3 la sută la investiții și 
50,5 ia sută la lucrările de co-n- 
strucții-montaj — este, în ge
neral, satisfăcătoare și permite 
aprecierea că se va putea asi
gura îndeplinirea integrală a 
planului pe acest an. Aceasta 
este de fapt o condiție hotări- 
toare pentru buna pregătire a 
execuției obiectivelor do inves
tiții ale anului viitor. Se cu
vine însă menționat că Ia unii 
beneficiari realizările la 30 iu
nie a. c. sînt sub media pe mu
nicipiu. astfel că realizarea in
tegrală a prevederilor planifi
cate, impune luarea unor mă
suri operative de îmbunătățire 
a ritmului de execuție în pe
rioada semestrului II. In aceas
tă situație sînt S.C.S.M. Petro
șani (30 0 la sută). F.F.A. „Vis- 
coza" — Luoeni (21.9 la sută), 
J.G.C. Petroșani (48.5 la sută), 
întreprinderea de panificație 
Petroșani (2.1 la sută), precum 
ș> cooperat'vele meșteșugărești. 
Se constată oă aceste rămîneri 
în urmă s-au înregistrat toc
mai le acei beneficiari care au 
perfectat cu mare întîrziere do
cumentația do execuție și con
tractarea lucrărilor. La T.G.C. 
Petroșani, nu s-a asigurat încă 
amplasamentul liber pentru 
blocul C 2 ..Viscoza" IV Lu- 
poni, precum și amplasamentul 
cu documentația noului ansam
blu de locuințe ..Aeroport" VI 
Petroșani, lucrări ce constituie 
frontul de lucru pentru iarna 
anilor 1970—1971. La F.F.A. 
„Viscoza* Lupeni, documentația 
s-a perfectat abia spre sfîrși- 
iul semestrului I a. c„ iar la

(Urmare din pag. 1)

troșani, conduși 
tor latenco, autor lat 
pediția

|

de prof, 
plecat In

i „Cutezătorii" cu 
pul de a studia și cerceta o- 
btective istorice, economice, 
artistice, de a descoperi și 
colecționa vestigii ale trecu
tului românesc, exemplare 
valoroase ale florei etc. înar
mați cu corturi, provizii de 
alimente, vase de gătit, saci 
de dormit, diverse instrumen
te științifice de cercetare, co
piii parcurg timp de 14 zile 
un itinerar interesant 
crestele munților, ne la 
vodu, Oblrșia Lotrului, 
vaci, Cozia, pînă la

pe 
Voi- 
No- 

Sibiu, 
punctul terminus al acțiunii, 
în „Jurnalul expediției" se
cundul echipajului consemnea
ză succint dar sugestiv ac. 
tivitatea zilnică amintind iti- 
nerariul parcuts, domeniile 
abordate, descoperirile fă
cute, starea vremii și alte e- 
lemente menite să 
tute atmosfera din 
expediției.
ri pel ii le nu 
vor face' și mai

reconstf- 
perioada 

Fură îndoială pe- 
vor lipsi dar ele 

interesante 
aumiuHimiumiiiiiiHHiniiiiHiniiiniiniHiiitiiiiiutimiHiitrniiiir

întreprinderea de panificație nu 
e întocmită nici pînă în pre
zent.

La organizațiile de construc- 
ții-montaj, realizările la 30 iu
nie a. c. reprezintă numai 48,8 
la sută față de planul anual 
și aceasta in condițiile în care 
planul pe semestrul I a fost 
realizat în procent de 101,7 la 
sută. Rezultă că. în aceste or
ganizații. la fel ca și în anii 
precedenți, defalcarea planului 
anual pe trimestre nu se face 
în conformitate cu indicațiile 
date de conducerea superioară 
de partid și de stat. Realizări 
sub media pe municipiu s-au 
înregistrat la șantierul 17 C.C.F. 
(46,8. la sută) și șantierul 
T.C.M.M. (43,7 la sută). Planul 
valoric anual de punere în
funcțiune la nivel de municipiu 
a fost realizat la sfîrșitul se
mestrului I a. c. în procent de 
42,6 la sută, cu realizări sub
această medie la S.C.S.M. Pe
troșani (4 la sută). T.G.C. Petro
șani (39 la sută), F.F.A. ..Visco- 
za“-Lupeni (21 la sută).

Avind experiența anilor pre
cedenți în ce privește greută
țile generate de asigurarea cu 
mare înt'rziere a documenta
țiilor, amplasamentelor și uti
lajelor. este necesar ca terme
nele stabilite prin hotărîrile a- 
mintite. nentru asigure--"- con- 
rlitii’n- r» • a
de investiții pe anul 1971, să 
fie riguros msneetate. N" gîn- 
dim. în primul rînd, la studiile 
tehni"o-""onomice întTnmnse la 
E M. Ur’cani — HAbiceni și 
preparația Lupeni din planul 
Cent’-alei cărbunelui Petroșani, 
a căror avizare și aprobare 
trebuie urgentată; la noile an
sambluri dc locuințe „Aeroport" 
VI Petroșani și Tndesire llri- 
eani. din planul I.G.C. Petro
șani, aflate in aceeași situație; 
la lucrarea „Instalație pentru 
producerea sulfului măcinat" 

în expediție j
: pe

aerul 
printre

clipele unice petrecute 
coamele munților, în 
ozonat al pădurilor, 
păstori și drumeți.

Astăzi pleacă spre 
Făgărașului o nouă 
formată din pionieri 
nînd Școlii generale nr. 
Petrila sub conducerea 
Dan Cocor, iar peste citeva 
zile alți „cutezători", de data 
aceasta de la Școala generală 
nr. 4 Vulcan, conduși de la- 
cob Imling, se vor îndrepta 
spre masivul Godeanu.

Celot mai bune ecliipuje Și 
participanti li se vor acorda 
trofee, diplome, premii spe
ciale iar revista „Cutezătorii" 
va populariza acțiunile 
interesante prin reportaje 
fotogralii.

Urmărind stimularea pionie
rilor și școlarilor în practica
rea drumeției, cu înnoptarea în 
corturi, cu autoorganizare și 
autoservire, expedițiile „Cu
tezătorii* corelează turismul 
......... ■■ -, '-,1/ S| cer
cetarea, potrivit trăsăturilor 
spcci‘:'c copilăriei intr-o 
formă p-i'v-ritde n"'ăc/<i- 
duită eficacitate și atracție. 

masivul 
expediție 

aparfi-
1

prof.

mai
și

de la F.F.A. „Viscoza" Lupeni 
despre a cărei documentație 
beneficiarul nu cunoaște încă 
nimic.

Avînd în vedere obligațiile 
de analiză și avizare stabilite 
Băncii de investiții prin Legea 
nr. 72/1969, insistăm în mod 
deosebit pe lingă beneficiarii de 
investiții pentru ca documenta
ția lucrărilor noi ce vor începe 
in anul 1971 din competența de 
aprobare a acestora să fie de
pusă spre analiză și avizare 
încă din anul 1970, asigurîndu- 
se în felul acesta obținerea 
punctului de vedere al băncii 
încă înainte de definitivarea 
planului pe anul viitor. Se e- 
vită astfel situațiile din acest 
an cînd o. serie de lucrări nu 
au fost avizate de bancă și 
s-au imobilizat astfel, pc o a- 
numită perioadă de timp, fon
durile în plan sau cînd, dato
rită depunerii cu întîrziere sau 
incomplet a acestor documenta
ții, finanțarea a fost deschisă 
foarte tîrziu. In același mod 
se pune si problema utilajelor 
din acțiuni, ale căror memorii 
de justificare . a necesității, o- 
portunîtății și eficienței econo
mice pot fi depuse la bancă 
spre analiză încă din acest an.

16000 m.
Din fata fabricii de oxigen 

Livezeni pornesc zilnic Cami
oane încărcate cu tuburi de 
oxigen, destinate nu numai 
consumului unităților miniere 
din Valea Jiului ci și unor în
treprinderi și instituții impor
tante pentru economia națio
nală cum sînt: Centrala termo
electrică Mintia, Atelierele de 
reparat materialul rulant Si- 
meria, întreprinderea „Victoria" 
Calau, instituțiile sanitare din 
județ, unitățile agricole din ju
dețul Arad ș.a.

Cerințele crescînde de oxi
gen au pus în fata colectivului 
fabricii sarcina de a realiza, pe 
lingă prevederile de plan și 
angajamentele luate, depășirea 
substanțială a acestora în sco
pul de a veni în sprijinul înlă
turării efectelor calamităților 
naturale din semestrul întîi al 
acestui an.

în acest scop tehnicienii și 
muncitorii fabricii de oxigen 
au depus eforturi susținute, 
reușind ca prin întărirea dis- 

Peisaj paroșenean

Arătăm aceste lucruri mai ales 
că din analiza proiectelor de 
plan de investiții pe anul 1971 
se constată că ponderea lucră
rilor de construcții-montaj este 
in creștere față de anul 1970, 
provenind în special de Ia Cen
trala cărbunelui Petroșani unde 
a crescut de la 50,9 la sută în 
1970, ia 60.1 la sută.

La măsurile stabilite prin ho- 
tărîrile menționate se adaugă 
și altele, privitoare la perfec
ționarea și simplificarea meto
dologiei de elaborare, avizare 
și finanțare-creditare a lucrări
lor de investiții, menite să a- 
sigure fundamentarea, avizarea 
și aprobarea operativă a docu
mentațiilor. înlăturarea unor 
formalisme în finanțarea lucră
rilor, reducerea simțitoare a 
formelor în operațiunile de de
contare.

Ansamblul noilor prevederi 
ce se aplică și în cadru] des
fășurării activității do resort 
din municipiul Petroșani, este 
menit să asigure, în final, o 
eficiență sporită a investițiilor 
prin evitarea pulverizării fon. 
durilor, tărăgănării executării 
lucrărilor pe obiective nume» 
roase și puțin importante și 
reducerea. în ansamblu, a cos
tului lucrărilor.

c. oxigen
ciplinei muncii, folosirea de
plină a timpului de lucru, buna 
întreținere a instalațiilor și u- 
tilizarea eficientă a acestora să 
depășească prevederile de plan 
pe primele 6 luni ale anului cu 
16 000 m.c. oxigen. A fost redus 
prețul de cost planificat, reali- 
zîndu-se, în acest fel, economii 
în valoare de 50 400 lei.

La aceste succese in muncă 
a contribuit întregul colectiv 
din care amintim pe Emil 
Papp, maistru, secretarul orga
nizației de pârtii, Ștefan Ban- 
ciu, maistru electrician. Ștefan 
Roșu, lăcătuș înt-ețineie, Ioan 
Strîmb, îmbuțeliator Ia stația 
de încărcare, Gheorghe Rădoi 
și Ștefan Cioarcă, manipulanți 
ș.a.

Există convingerea că și în 
semestru) doi colectivul fabri
cii se va încadra în eforturile 
pe care întreaga țară le depune 
pentru refacerea grabnică a e- 
conomiei noaslre naționale.

D. IOSIF

(Urmare din pag. 1)

Adresîndu-se celor decorați 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus :

Siimati tovarăși,
Doresc in primul rînd ca, în 

numele Comitetului Centra) al 
partidului, al Consiliului de 
Stat și al guvernului să felicit 
în mod căiduros întregul colec
tiv de muncitori, tehnicieni și 
ingineri ai Uzinei „Industria 
Sîrmei" din Cîmpia Turzii cu 
prilejul împlinirii a 50 de ani 
de la înființarea întreprinderii 
și. mai cu seama, pentru rezul
tatele obținute în anii construc
ției socialiste; totodată, felicit 
colectivul pentru distincția 
acordată astăzi uzinei.

De asemenea, doresc să feli
cit pe cei doi Froi ai Muncii 
Socialiste, pe ceilalți tovarăși 
din colectivul uzinei Cîmpia 
Turzii pentru decorațiile primi
te. Acordarea acestor distinc
ții — atît uzinei, cit și unui 
mare număr de tovarăși din 
această întreprindere, în frun
te cu directorul — constituie o 
apreciere a muncii rodnice depu
se de întregul colectiv, a rezul
tatelor obținute pînă acum.

In ultimii ani uzina a cunos
cut o dezvoltare puternică ; 
s-au făcut investiții mari, ’Rre-

Manifestare vie a înaltei conștiințe socialiste
(Urmare din pag. 1) 

ce de a ajuta zonele calamita
te, de a salva viețile omenești 
și bunurile materiale amenin
țate de distrugere, munca de 
zi și noapte, neobosită a orga
nelor locale de partid și de 
stat. Impresionantă a fost ma
nifestarea plenară a spiritului 
umanitarist al întregului po
por, care la chemarea conduce
rii partidului a dat dovada unor 
fapte pline de eroism și uma
nism, uneori incredibile, în. 
acțiunea de salvate a oameni
lor și bunurilor materiale, a pa
trimoniului național, în reface
rea întreprinderilor, avuției ob
ștești și personale. în spriji
nirea cu alimente, îmbrăcămin
te și alte bunuri de strictă ne
cesitate a cetățenilor țării de- 
veniți victime ale calamităților.

Impresionantă și edificatoare 
este grija pe care a purtat-o 
totdeauna conducerea partidului 
și statului oamenilor muncii, 
ridicării nivelului lor de viață 
materială și culturală. Această 
grijă și-a făcut simțită prezen
ța și în zilele de grea încer
care prin care a trecut acum 
țața. Conducătorii partidului și 
p(bporului nostru au fost din 
primele clipe în mijlocul locui
torilor din localitățile grfeu lo
vite de catastrofa naturală, au 
analizat la fața locului cu or
ganele locale de partid măsu
rile urgente ce se impuneau, au 
discutat cu oamenii și le-au in
suflat încredere, bărbăție, au 
inițiat Și asigurat trimiterea de 
ajutoare. „Contul 2 000 — con
tul omeniei" ..coloanele ome
niei". „darurile omeniei", atît 
de frecvent exprimate în presă, 
poartă în ele nimbul simbolu
lui, nemijlocit, legat de numele 
partidului, al conducătorilor 
noștri. Și cît de omenesc au 
fost rostite de către tovarășul 
Nicolae' Ceaușescu la plenară 
cuvintele' care înfățișau dimen
siunile de cataclism la care 

prinderea a fost înzestrată su 
utilaje moderne. Dorim ca șl 
în viitor rezultatele uzinei să 
fie la înălțimea eforturilor pe 
care guvernul și poporul nostru 
le-a făcut și le face pentru 
dezvoltarea și modernizarea a- 
cestei importante unități indus
triale a țării.

După cum știți, în cincinalii! 
următor, industria metalurgică 
are un program destul de n.are. 
Noi dorim să realizăm o îmbu
nătățire calitativă a activității 
metalurgiei noastre, îndeosebi 
să realizăm în tară un sorti
ment mai larg de oțeluri de 
înaltă calitate. In acest dome
niu și uzinei dumneavoastră îi 
revine un rol de însemnătate. 
Sperăm că uzina va aduce în 
acest sens o contribuție mii 
mare decît pînă acum.

Doresc să urez întregului co
lectiv, tuturor tovarășilor de 
față, directorului întreprinderii 
noi succese în înfăptuirea pio- 
gramului ce revine uzinei — 
afît in anul acesta, cit și, mai 
cu seamă. în cincinalul urmă
tor — pentru realizarea tutu
ror indicatorilor calitativi și 
economici. Dorim ca uzina 
dumneavoastră — pășind în a 
doua jumătate a veacului său 
de existentă, deci într-o peri

am fust martori : „.Am vizitat 
in perioada aceea aproape toa
te județele calamitate. Dacă nu 
aș fj fost Ia fața locului nu aș 
fi înțeles poate pe tovarășii ca
re dădeau telefon din oră în 
oră pentru a solicita sprijin in 
lupta cu apele dezlănțuite. In
tr-adevăr tovarăși, nu s-a exa
gerat cu nimic ceea ce s-a pre
zentat in presă — dimpotrivă, 
poate mai degrabă nu s-a reu
șit să se redea la dimensiunile 
ei reale această calamitate. Tre
buie să spunem că inundațiile 
au fost de o gravitate cu totul 
deosebită și că. în fapt, s-a fă
cut tot ceea ce se putea face
— de către comitetele județene, 
organizațiile noastre de partid, 
de către toți oamenii muncii
— pentru a opri furia apelor, 
pentru a dim'nua si limita pa
gubele".

Cît de pregnant se eviden
țiază grija profundă pentru om 
și nevoile lui și în dezbaterile 
și documentele adoptate de re
centa Plenară a C.C. al P.C.R., 
în legile adoptate de Marea 
Adunare Națională. Ele reafir
mă din nou, ca de atâtea ori, 
că în cuvintele și practica par
tidului nostru noțiunea de „‘gri
jă față de om" n-a fost și nu 
este o abstracțiune golită de 
conținut, ci o materializare pal
pabilă. prezentă în fiecare cli
pă si la fiecare nas pe întregul 
pămînt r’l României' socialiste.

S-a reafirmat și cu aceste 
prilejuri concepția profund Ști
ințifică. realistă a partidului 
nostru, verificată șî confirmată 
de practica istorică, potrivit 
căreia temelia creșterii nivelu
lui de trai si civilizație al tu
turor oamenilor muncii din pa
tria noastră o reprezintă dez
voltarea continuă și moderni
zarea economiei naționale, creș
terea volumului și calității pro
ducției materiale, industriale și 
agricole. întregul popor român 
a înțeles și și-a însușit acest 
deziderat și-și pune în slujba 

oadă de mai mare maturitate 
— să obțină și rezultate mai 
bune decît pînă acum.

îmi exprim convingerea că 
distincțiile acordate astăzi vor 
constitui un stimulent în plus 
pentru obținerea de noi succe
se în realizarea marilor sarcini 
care revin uzinei.

Vă doresc din toată inima 
realizări cit mai mari în acti
vitatea dumneavoastră, a între
gului colectiv. (Aplauze pre
lungite).

Doresc, de asemenea, să fe
licit pe tovarășul Dorin Pavel, 
profesor universitar, cu ocazia 
împlinirii a 70 de ani, și a acor
dării acestei înalte distincții 
a Republicii Socialiste Româ
nia. Aceasta constituie e apre
ciere, o recunoaștere a activi
tății depuse în domeniul hidro
energetic, a) învățământului 
tehnic; ea va constitui desigur, 
în- același timp, imbold pentru 
o activitate susținută și fn vii
tor.

In domeniul hidrotehnic 
avem încă multe de făcut. Pro
gramul adoptat de Comitetul 
Central în această priviotă este 
cunoscut. El oferă tuturor spe
cialiștilor din acest se< tor un 
cîmp foarte larg de activitate. 
Acest program urmează să fie 

sporirii avuției națiunii noastre 
hărnicia Și priceperea dc mult 
recunoscute, întreaga inteligen
tă și capacitate' de creație.

Este un titlu de mîndrie le
gitimă și izvor de noi energii 
pentru toți oamenii muncii fap
tul că, în pofida greutăților și 
pagubelor impresionante ca am
ploare. planul de stat pe pri
mul semestru ai acestui an a 
fost realizat în proporție de 
101 la sută, obținîndu-sc peste 
plan produse în valoare de 1 
miliard 500 milioane lei. Cu 
toate că pe suprafețe întinse 
recolta a fost distrusă, exis- 
lind încă și în prezent peste 
300 000 ha sub apă. datorită 
măsurilor luate din timp de 
conducerea partidului, populația 
a fost mai bine aprovizionată, 
iar recoltele ce se prevăd vor 
asigura întregul necesar de pro
duse agro-alimentare.

Ce poate fi mai convingător, 
mai demn de prețuire decît ma
nifestarea plenară a înaltei con
științe socialiste, a patriotis
mului fierbinte pe care poporul 
român îl dovedește în aceste 
zile în munca șj lupta eroică 
pentru refacerea bunurilor dis
truse de calamități, pentru a- 
sigurarea dezvoltării ascendente 
a întregii economii naționale, 
decît patosul cu care dă pute
rea faptului împlinit fiecărui 
cuvînt al partidului. El s-a con
vins din propria experiență că 
viața tot mai fericită a genera
ției actuale și a celor ce vor 
urma, spre care aspiră și pe 
care o merită cu prisosință, de
pinde numai si numai do mun
ca lui nnobosită. de puterea lui 
oe creație.

Există toate premisele. întrea
ga certitudine, că îndemnul con
ducătorilor partidului nostru ca 
încă în acest an să fie șterse 
urmele dezastrului, va deveni 
realitate.

Cîtă temeinicie au aprecierile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în cuvfntarea ținută la plenara 

completat în cincinalul viitor 
cu lucrări noi a căror necesita
te a apărut in urma analizei 
situației provocate de calamită
țile naturale, și pe care trebuie 
să le atacăm cu priorita'e it 
și din hotărîrea de a punt ud 
mai mare accent în următorii 
ani pe hidroenergie. Specialiș
tii din domeniul hidrotehnie 
care și-au dovedit și pînă at urn 
capacitatea și priceperea, vor 
putea să-și valorifice mai larg 
cunoștințele, să contribuie Ia 
utilizarea tuturor resurselor de 
apă în folosul poporului, al ri
dicării nivelului de viată a ce
lor ce muncesc.

Iată de ce tovarășul Dorin 
Pavel, care nu are decit motive 
de satisfacție pentru ceea ce a 
făcut, poate fi sigur că și 1n 
viitor cunoștințele sale vor 
putea fi bine valorificate.

încă o dată vă felicit și i 
doresc tuturor inulți ani și mul
tă sănătate! (Aplauze înde
lungate).

*
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și ceilalți conducători de par ;>1 
si de stat s-au întreținut apoi, 
într-o atmosferă caldă, to vă 
rășrască, cu rei distinși.

(Agerpre^)

C.C. al P.C.R. : „Unitatea și ho
tărîrea cu care poporul român 
a răspuns chemării partidului 
în aceste momente grele de
monstrează încă o dată ce for
ță uriașă reprezintă un popor 
liber și stăpîn pe destinele sale, 
care făurește orînduirea sova- 
listă, care muncește pentru dez
voltarea multilaterală a patriei, 
pentru Victoria socialismului și 
comunismului".

Plenara C.C al P.C.R. a a- 
doptat hotărîrî de importanță 
excepțională pentru mersul nos
tru înainte, iar Marea Adunare 
Națională a dat putere de lege 
măsurilor inițiate de partid 
pentru perfecționarea activ-tății 
în domenii hotărîtoare ale ac
tivității economice și sociale, in 
soiritul hotărîrilor Conferinței 
Naționale și Congresului al X- 
lea al partidului. Una din tră
săturile definitorii, caracteris
tice ale acestor documente «™«ste 
faptul că de la un capăt lă 
altul sînt străbătute de grija 
fată de omul muncii, făuritorul 
tuturor bunurilor materiale și 
spirituale. „Avem deplina con
vingere — arăta tovarășul 
Nieo-lae Ceaușescu în cuvînta- 
rea Ia plenară — că întregul 
partid șî întregul popor ’W 
action» în strînsă unitate îh 
torul Comifetu'ni Central, «eiț- 
tru îndeplinirea tuturor obiec
tivelor stabilite de Congresul S? 
X-lea. pentru dezvoltarea în 
continuare a întregii noastre so
cietăți și ridicarea continuă a 
bunăstării materiale și spiriti»*- 
I" a oamenilor muncii din pa
tria noastră" i

Această convingere izvo-ăsțe 
din realitatea noastră di-’-nă, 
din încrederea neclintită a tu
turor cetățenilor țării, fără ■'•o- 
sebire de naționalitate, caro al
cătuiesc familia mare Și unită 
a României socialiste, că parti
dul nostru reprezintă premisa 
•și garanția viitorului fericit ăl 
poporului nostru.
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Richard Dudman. corespon
dent șef la Washington al 
ziarului „St. Luis Post Dis
patch", spec:“,i‘i în proble
mele Asiej de suu-est, s-a a- 
flat în Indochina în 1959, a 
scris reportaje de pe frontul 
din Vietnamul de sud în anii 
1962, 1965, 1966 și 1969.

In luna mai, el a plecat 
(lin nou in Vietnamul de sud, 
apoi în Cambodgia, unde, la 
7 mai, a fost capturat de for
țele de rezistență populară, 
împreună cu alți doi ziariști 
canadieni — Elizabeth Pond 
de la „Christian Science Mo
nitor" și Michael Merrow 
de la „Dispatch News Ser
vice International".

Timp de 40 de zile, pînă 
la punerea lor în libertate, 
ei au fost martorii oculari 
aj luptei eroice duse de po
porul cambodgian împotriva 
intervenției militare america
ne și sud-vietnameze, ai su
ferințelor și sacrificiilor a- 
cestui popor.

După eliberare și întoarce
re în patrie. Richard Dud
man a publicat in ziarul 
„International Herald Tribu

ne" o serie de reportaje, e- 
moționante prin autenticita
tea lor, zguduitoare prin rea
litățile descrise și concluziile 
trase.

chael și cu mjne ne Îndrep
tam de la Saigon spre Pnom 
Perth, pe Ruta 1, șoseaua 
principală. Am trecut de un 
punct de control, fără ca

Am tutors repede mașina, 
pentru a ne îndrepta, de-a 
lungul șoselei pustii, Înapoi 
spre Svay Rtetig. Parcursesem 
doar vreo 100 de lorzi, cind

— ÎNSEMNĂRILE UNUI ZIARIST AMERICAN (I) —

„Era 7 jnai cînd a Început 
toată aventura. Cu numai o 
săptămină înainte, președinte
le Nixon dăduse o nouă di
mensiune războiului din Asia 
de sud-est, anunfînd invada
rea Cambodgiei de către tru
pele americane și sud-vietna
meze.

Spre'prinz, Elizabeth, Mt-

sentinela să ne oprească. La 
circa o milă vest de Svay 
Rieng, în zona Ciocului de 
Papagal, ne-am dat pe neaș
teptate seama că sîntem in- 
spăimînlălor de singuri. La 
stingă și la dreapta noastră 
se întindeau cîmpuri de orez., 
pustii. Pe șosea, nici un ță
ran, tn jur, nici un lătrat de 
cîine.

de după un pom a răsărit 
un soldat, apoi un al doilea, 
cu armele îndreptate asupra 
noastră.

„Nu trageți! a strigat Mike. 
Sîntem ziariștii" Am oprit 
mașina, am coborît, cu mîi- 
nile ridicate. Ne-au ordonat 
să ne golim buzunarele, ne-au 
făcut semn să o pornim îna

inte. La podul prăbușit am 
coborit panta, apoi am urcat 
de partea cealaltă. Deodată, 
un zgomot de elicopter. Ne-au 
ordonat, să rugim. Singurul 
camuflaj îl oferea cite un 
pom... Cind Elizabeth rămî- 
nea in urmă, un om pe bici
cletă, care ni se alăturase, o 
ajuta să-și continue fuga. 
După ce am alergat circa 
două mile, ni s-a spus să ne 
așezăm, pe o potecă laterală.

Acesta a fost începutul u- 
nei experienje extraordinare, 
pînă acum unică în noul 
război dus de S.U.A. fn Cam
bodgia.

Q

Autorul descrie în continua
re vicisitudinile primelor ore 
de prizonierat, mersul istovi
tor din post in post, din sat 
în sat, pînă la destinație — 
unde, fiind bănuiți a fi agenți 
ai C.I.A., cei trei ziariști au 
fost supuși unui interogatoriu.

(va urma)
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Coloana infinită

a geniului romanesc

Noul „Han de la Răscruce", deschis in ultimul timp pe șoseaua Galați — Bujoreni.

CEL MAI... CEA MAI...
Cel mai mic dintre televizoarele construite în Japonia 

are diagonala ecranului de numai 75 mm. A

Cele mai mari broaște țestoase din lume sint cele care Ț 
pleacă in fiecare an să-și depună ouăle în Malayezia. In A 
l'J51, a fost capturată acolo o broască țestoasă de 1,5 tone. I

★ T
Cea mai lungă reptilă din lume este crocodilul din Y 

Malayezia. Corpul lui atinge 10 in. Â
★ A

Cel mai mare piton din lume a fost prins tot în Ma
layezia in 1949. In 1963, el ajunsese la 8,5 m lungime și la ▼ 
o greutate de 150 kg. A

★ I
Cea mai mare țigară din lume se află la Muzeul de 

articole din tutun și de pipe din Westfalia (R.F.G.). Lun- y
gimea acestei țigări este de circa 2 m, iar greutatea ei este A 
de aproape 18 kg. T

★ Y
Cel mai sărat ocean este Atlanticul. Apa lui conține ▼ 

circa 3,5 la sută săruri. A

Am străbătut cu emo(ii șt 
giiiduri de venerație într-una 
din aceste zile, într-o diminea
ță dăruită din belșug cu raze 
de soare, sub cupola de un si- 
niliu imaculat a cerului, aleile 
parcului din Tg. Jiu. Știam și 
voiam să întîlnesc unele din 
cele mai străluciloare sclipiri 
ale geniului românesc, care 
și-au dobindil nemurirea în 
comoara culturii untversale: 
„Aleea scaunelor", „Poarta să
rutului", „Masa tăcerii" și ca 
un corolar al tuturor valorilor 
de neprețuit pe care le-a Hu
rii mintea îndrăzneață u fiului 
Gorjului, „Coloana infinitului".

Oameni de specialitate din 
România, din Franța și din 
atîtea alte țări au descris în 
imagini vii personalitatea aces
tui geniu, deschizător de dru
muri in arta plastică a secolu
lui XX, i-au venetal palmele 
de cioplitor de pialră și mo
delator de fier, i-au descris 
marea omenie, caracteristică 
românului, întipărită pe fruntea 
înaltă și ochii obosiți dar în
totdeauna vii. Studii docte nu
meroase i-au așezat opeta, 
inegalabilă, în ierarhia comori
lor universale, i-au descifrat 
sensurile, atit de omenești Si 
atît de românești, definindu-le 
ca simbol unic și inegalabil al 
sufletului și optimismului po
porului nostru. Compozitorul 
Alexandru Mandi le-a închinat 
două din cele mai inspirate me
lodii, simbolice și ele.

Dar nu despre aceste lucruri 
doresc să scriu în aceste rin- 
duri, pentru că ar ii un act de 
prea mare cutezanță.

Opera lui Brâncuși a devenit 
de mult un bun al întregului 
popor român și al omenirii în
tregi.

Doresc să împărtășesc sen
timentele copleșitoare te m-au

stăpînit in fața capodoperelor 
sale ce-i înnobilează orașul de 
baștină pe care l-a iubit și Ia 
care s-a gîndil cu nostalgie 
pînă in ultimele clioe nle vie
ții.

Edilii Tg. Jiului iși lac un 
titlu de cinste din a ii păstră
torii acestor comori. Parcul, 
de-o frumusețe aparte, impresio
nează orice vizitator prin or
dinea sa dcsăvîrsilâ

In acea dimineață de iulie 
am văzul, ca intr-un oeleunui, 
succedindu-se prin țața „minu
nilor" dăltuite in piatră și fier 
de Brâncuși, locuitori ai orașu
lui, grupuri de excursioniști din 
București, Bacău, Cluj, Galați, 
cu sufletele încărcate de emo
ții și mîndrie. Ne-am oprit. îm
preună cu ei. ia fața „Porții 
sărutului", care a înfruntat și 
înfruntă timpul, și ne-am gin- 
dit la dragostea de viață, de 
bucurie și fericire a poporului 
român. Am contemplat cu pio
șenia ce i se cuvine „Masa 
tăcerii" atît de genială prin, 
simplitatea ei. și ne-am gîndil 
cu venerație la eroii neamului 
înmormintați sub glia strămo
șească în anii întîiului război 
mondial. Ne-am îneîntat privi
rile în fața „Coloanei infinitu
lui" și ne-am gîndil că poporul 
român vine de demult și mer
ge departe. Și ne-am gindit la 
făuritorul acestor simboluri ce 
sintetizează talentul multisecu
lar al locuitorilor acestui pă
mînt din geniul cărora s-a 
plămădit „Miorița" și cate a 
crescut fii deveniți valori uni
versale.

Ne venerăm înaintașii vred
nici, venerăm geniul românesc, 
venerăm tot ce s-a făcut și se 
race demn de laudă, pe toți 
acei caie inc faima icesiui pă
mînt străbun.

loan BOTA
„Coloana infinitului"
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O echipă a Inspecției comerciale de stat a județului 
nostru s-a aflat timp de mai multe zile în municipiul Petro
șani, eu care prilej a efectuat inspecții intr-un mare nu
măr de unități comerciale, constatind o serie de nereguli, 
pentru lichidarea cărora, organele competente trebuie să ia 
cele mai urgente măsuri. In materialul de față vom expune 
doar pe acelea prin care vinzătorii și gestionarii unităților 
ce vor fi amintite nu urmăresc decit ciștiguri ieftine, fură 
din truda cumpărătorilor pentru a-și umfla ei buzunarele, 
pentru a-și asigura o viață ușoară — cu case, mașini, aca- 

* returi — clădită pe munca unor oameni cinstiți, care cîș- 
tigă banul anevoie, cu multă sudoare, cu eforturi.

La unitatea T.A.P.L. nr. 26 Cimpa (gestionar Petru 
Puican) salamul vinătoresc de 37 lei kg se vindea cu 39,50 
lei kg. Tot aici bomboanele ce trebuiau vîndute la kilogram 
se desfăceau la bucată. încasîndu-se la fiecare bucată 0,50 

l lei. rezultind astfel un plus de 10'lei la kg. La fel se „mer
gea la cîștig" cu bomboane și la cofetăria ..Carmen" din 
Lonea (gestionar Letiția Hîndoreanu) și Ia bufetul nr. 52 
Petroșani (gestionar Mihai Bueevschi). Deși este interzisă 
desfacerea băuturilor alcoolice cu consum pe loc în co
fetării, „Carmen* vindea din abundență rom și coniac.

Gestionar cu vechime, priceput, cu o unitate mereu bine 
aprovizionată, Lazăr Samuel de la „Zori do zi" din Lonea 
avea în vitrina frigorifică caltaboș alb livrat de industrie, 
la 20 lei kg în loc de 18 lei kg cum prevede legea, iar bar
mana din subordinea sa, Elisabeta Ghizdeanu, vindea bău
turile alcoolice cu minusuri la gramaj (6 ml la 100 grame 
de coniac). Această lipsă la gramaj a devenit, se pare, o 
plagă a vînzătorilor de băuturi alcoolice. Au mai fost gă
siți vînzind cu lipsă la gramaj : Floarea Tucaliuc de la 
bufetul nr. 43 Lonea (gestionar Luca Banda), barmunelc de 
la bufetele nr. 60 și 28 Aninoasa (gestionari Alexandru Dun- 
cea și Maria Bacinschi), barmana Maria Oprita de la uni
tatea T.A.P.L. „Gambrinus" Livczeni (gestionar loan Cră
ciun — 8 ml la 100 grame de rom), barmana Florica Szilagy 
de la bufetul nr. 13 Lupeni (gestionar Elena Andrica), bar
mana Florica Livădaru de la restaurantul „Minerul" Lu
peni (șef de unitate Dragomir Roman), gestionarul Anton 
Cardoș de la bufetul nr. 20 Vulcan (peste 10 ml la 100 gra
me rom), barmana Ana Moga de la „Straja" Vulcan (ges
tionar loan Pîrvulescu). barmana Elena Stingă de la uni
tatea nr. 73 „Alunița" Petroșani (gestionar Ioana lolirend), 
barmana Maria Bueevschi de ta bufetul nr. 52 Petroșani.

Cu un tupeu nemaiîntilnit, după ce au fost prinse vîn- 
zind cu lipsă la gramaj, barmanele Florica Szilagy și Flo
rica Livădaru au continuat să vîndă, în virtutea obișnuinței, 
cu lipsă Ia gramaj, ca și cînd nimic nu s-ar fi petrecut, 
considerind că a trecut controlul și. ea atare, ele își pot 
face de cap în continuare

Lipsa ia gramaj și nedarea restului sînt doar două as
pecte de înșelăciune în unitățile T.A.P.L. care, cel mai ade
sea, se însoțesc. Mai sînt și alte-portițe de a înșela pe con
sumatorul ele bună credință : diluarea băuturilor, dosirea 
unor mărfuri, vînzarea pe sub mină... La restaurantul „Căr- 

- bunele" din Lonea (gestionar Alexandru Șaucă) s-au găsit 
la bucătărie 10 porții de ciorbă în plus, iar mincarea se 
vindea direct de la bucătăreasă fără să se mai elibereze notă 
de plată. La prepararea meniurilor s-a constatat că nu fu
seseră introduse toate alimentele prevăzute în rețetar. Ace
lași lucru s-a constat și la bucătăriile bufetului nr. 60 Ani- 

, noasa și restaurantului „Minerul" Lupeni. Foarte adesea pre
țurile sînt afișate greșit. Poate chiar voit greșit. Așa s-au 
găsit la bufetul nr. 13 Lupeni (prețul la conserve de carne 
era afișat la pește) și la restaurantul „Minerul" Lupeni 
(prețul la drojdia de 30° și 40° era același).

Tată doar eîțiva dintre oamenii „de încredere" ai eo- 
merțuliti nostru, care sustrag cu nerușinare banii munciți 
din buzunarele oameniloi Dacă cineva este tentat să facă 
un calcul al cîștigului unui asemenea gestionar sau vînză- 
tor, înti-o singură zi, are indicii în aceste rînduri. II asigu
răm că va rămîne uluit. Și atunci ne mai miră luxul ges- 
tionariloi și al altor lucrători din unitățile T.A.P.L. ? ! Ne 
mai milă că majoritatea acestor unități sînt murdare, prost 

' organizate, că personalul servește pe toane, că este absent 
la solicitudinea consumatorului ? Altceva ar trebui să ne 
mire : de ce conducerea T.A.P.L. Petfoșani nu ia măsuri 
energice împotriva acestor „lipitori" ? De ce tolerează ase
menea abateri ? De ce nu se purifică localurile publice de 
acei care nu urmăresc decit profitul, de acei pe care nu-i 
interesează dacă cetățeanul ce le trece pragul unităților 
pleacă mulțumit sau cu părere de rău ? ! Pină cînd se va 
tolera această debandadă in comerț ? !

In unitățile T.A.P.L. din Valea Jiului există mulți sa- 
lariați conștiincioși, bine pregătiți profesional, care mani
festă înțelegere și solicitudine față de clienți, care practică 
nn comerț cinstit, civilizat Activitatea lor este însă umbrită 
de atitudinea unor colegi de-ai lor ca acei amintiți mai sus 
ori ca alții care n-au fost semnalați de data aceasta. Vrem 
să precizăm că aceste rînduri sînt îndreptate numai spre 
acei vînzători și gestionari care încalcă flagrant, voit, legile 
demnității și ale corectitudinii, provocînd nemulțumire chiar 
în rîndul colegilor lor de muncă conștiincioși ’ în serviciu, 
amabili cu consumatorii Oricine trebuie să facă această 
distincție esențială.

Pentru evitarea practicilor nesănătoase existente în 
multe unități ale T.A.P L. din Valea Jiului trebuie luate 
măsuri energice, urgente. In comitetul de direcție al 
T.A.P.L. Petroșani există persoane care au misiunea — mi
siunea de serviciu — de a organiza și coordona activitatea 
unităților. .Sînt plătite pentru acest lucru. Deci să-și facă 
datoria. Să fie mai exigente cu oamenii din subordine, să 
fie mai exigente cu ele înseși. Să meargă mai des prin 
unități, să le ajute cu ceea ce le trebuie, dar să ia și mă
suri energice împotriva tendințelor de căpătuială, a acelora 
care fac comerț doar pentru propria persoană. De aseme
nea. organizația de partid de la" T.A.P.L. și comitetul de 
partid pe comerț să analizeze cu mai mult simț de răspun
dere abaterile, de la legile comerțului socialist ale unor 
membri de partid, să uzeze de toate mijloacele statutare 
pentru educația unor asemenea lucrători.

Să intervină cu mai multă exigență și oportunitate și 
inspecția municipală de stat și secția economică a miliției, 
toți cei care au datoria să vegheze la desfășurarea unui co
merț civilizat, socialist.

G. DINU

NOTA
Pe bună dreptate, magazinul 

or. 44 O.C.L Alimentara din 
Vulcan poate fi considerat ca 
unitatea coa mai căutată a ora
șului. Poziția sa centrală și a- 
provizionarea permanentă cu 
cele mai variate produse ali
mentare sînt argumentele prin
cipale care atrag cumpărătorii. 
Pină aici toate bune. Dificil es
te însă șă ajungi în acest ma
gazin al cărui responsabil este 
tovarășa luliana Dănilă.

Sîmbălă, 4 iulie, pe la ora 10 
dimineața, pornisem să fac niș
te cumpărături la magazinul sus 
amintit. Cum însă nu mai uni- 
blasem pe acolo a trebuit să 
apelez la un cetățean :

— Nu vă supurați, îndiăz-

nn a foii omini
In urma ruperii de nori din 

ziua de 19/6 a. c., apele rîului 
Bănița au crescut în așa mă
sură încit viiturile au provo
cat distrugerea stăvilarului de 
la revărsarea acestuia în Jiu.

Scoaterea din funcțiune a stă
vilarului, menit să asigure un 
nivel corespunzător pentru 
pomparea apei în castelul de a- 
limentare a Depoului de loco
motive C.F.R. Petroșani, a pus 
în fața conducerii și a colec
tivului de muncitori problema 
luării unor măsuri, care să ducă

la refacerea grabnică a obiec
tivului distrus.

Eforturile susținute ale colec
tivului de la atelierul depou
lui, în frunte cu comuniștii, 
nu au întîrziat să-și arate roa
dele. Folosind cu pricepere re
sursele interne ale unității, stă- 
vilarul, refăcut în întregime, a 
fost dat în folosință. Alimen
tarea cu apă a locomotivelor, 
în depou și în stația Petro
șani, este din nou și deplin 
asigurată.

1). I.

! Meci international la Petroșani;
Stadionul Jiul din localitate 

ta găzdui miine după-amiază j 
o întâlnire internațională de , 
fotbal. Protagoniste, sînt echi- I 
pa divizionară A — Jiul Pe- j 
troșani și echipa din R.S.F. 1 
Iugoslavia, Metalac Valievo. J 
Meciul începe la ora 17,30 > 
și promite un spectacol in- ț 
teresant, recunoscute fiind for- ■ 
nia bunii pe care o manifestă I 
echipa minerilor precum și ț 
valoarea fotbalului din țara i 
vecină.

In deschidere (ora 16) vor I 
evolua echipele de pitici Jiul ț 
și Școala sportivă din loca- ț 
litate. <

____  t

Răspundem
___ cititorilor____
• Viorel Pop, Lupeni : Dînd 

curs dorinței dv. de a cunoaște 
dacă între Petroșani și Timi
șoara circulă o cursă directă 
de autobuze, am solicitat răs
puns de la Autobaza transport 
auto Petroșani care ne infor
mează că din Petroșani pleacă 
(din Piața Victoriei) la orele 4.00 
o cursă directă, cu sosirea in 
Timișoara la orele 9,30. „Pe
rechea" acesteia pleacă din Ti
mișoara la 14,30 și sosește la 
Petroșani la orele 20,4.0.
• V. B. Vulcan: Sesizarea 

» fost trimisă conducerii între
prinderii de gospodărie locativă 
Petroșani care ne-a comunicat 
că cele relatate de dv. ziarului 
sînt juste. Ca urmare, s-au luat 
măsuri de evacuare a cetățea
nului Aurel Bobei din boxa 
deținută ilegal în blocul A 61, 
care va rămîne în folosința lo
catarilor in drept.
• Ion Balaban, Petroșani : 

Conducerea Secției de distribui
re a energiei electrice Petro
șani, care a cercetat cele cu
prinse în reclamația dv.. ne 
informează că a dispus înlo

cuirea becurilor arse din cartie
rul 16 Februarie. Petroșani.
• Romulus Tîrnoveanu, Lu

peni ; Vă comunicăm că Le
gea nr. 26/1967, articolul 18, 
alineatul 2, prevede; „Conce
diul de odihnă neacordat an
gajatului transferat de la uni
tatea de la care s-a efectuat 
transferarea se va acorda aces
tuia de unitatea la care a fost 
transferat. Indemnizația de 
concediu va fi suportată de 
către cele două unități propor
țional cu timpul lucrat la fie
care dintre acestea în cursul 
anului calendaristic respectiv".

Pentru cunoașterea cauzelor 
care au făcut să nu vi se apli
ce aceste prevederi, adresațî- 
vă Centralei cărbunelui Petro
șani. >
• Vasile Ungureanu, Vulcan : 

Prezentați-vă la conducerea 
O.C.L. Alimentara Petroșani, 
pentru îndeplinirea formalități
lor necesare restituirii sumM.IrlO |i de 250 lei care, eronat, s-a ftf- ț 
ținut din drepturile dv. bănești ’ 
pe luna iunie a. c.

• Nemulțumiri... •
nesc eu, pe unde se intră în 
magazin ?

— Foarte simplu, îmi răspun
de cu amabilitate cetățeanul. 
Ocoliți ambalajul acela pen
tru lapte, o luați la dreapta, pe 
lingă borcanele pentru iaurt, 
treceți de lăzile cu sticle ce 
conțin apă minerală și ați ajuns.

Memorez bine traseul și ia- 
ta-mă, in fine, în (ața tejghe
lei. Sînt servit ireproșabil cu 
cîteva lucruri mai mărunte, dar 
cînd întreb de capsule pentru 
autosifon, vînzătoarea se scuză 
și mă invită să mă adresez în 
această problemă tovarășei Va
leria Dana, adjuncta responsa
bilei.

— Din păcate, spune dinsa,

nici noi nu am văzut dezinult 
așa ceva. In săptămîna aceasta 
am trimis 500 de cutii cu capsu
le pentru a li sie face „plinul" 
dar încă nu au sosit. De aitfei 
sa știți că foarte rar avem 
capsule pline, deși ni se promi
te mereu că vom avea săptă- 
mînal. Numărul solicitanților 
este foarte mare, ca atare și al 
nemulțumirilor.

— De prezența inestetică a 
ambalajelor din magazin sau a 
celor din stradă nu se plînge 
nimeni ?

— In primul rînd noi. Am 
solicitat cîteva încăperi la sub
solul acestui bloc, dar nu ne 
aude nimeni. Normal ar fi fost 
ca ce) care a proiectat magazi

nul să se fi gîndit și la un spa
țiu corespunzător pentru păs
trarea ambalajelor. Sintem ne- 
voiți să adăpostim pe unde pu
tem sticlele cu apă minerală, 
cu ulei și cele cu băuturi al
coolice. l.R.V.A. Lupeni nu ri
dică ambalajul acestor produse 
cu regularitate. Motivul, după 
cum spun ei — nu au vagoane. 
Ambalajele produselor lactate 
sînt ridicate de fabrică o dată 
la 2 zile, dar se adună.

Nemulțumiri care pătează ac
tivitatea unui colectiv de deser
vire apreciat, nemulțumiri care 
se cer auzite de forurile com
petente.

N. LOBONȚ

O

Pe ecrane

„DANSIND SIRTAKi"
producție a studiourilor grecești

Puhoiul de ape care s-a a- 
bătul in luna trecută asupra 
unor cartiere din orașul Pe- 
trila a determinat o situație 
neașteptat de grea pentru lo
cuitorii din cartierul ,,Traian 
Vuia". Luînd cunoștință ile 
greutățile ivite în viața ce
lor peste 300 de familii, co
mandamentul municipal de 
luptă pentru prevenirea șl în
lăturarea efectelor calamității 
a luat imediat măsurile ne
cesare pentru normalizarea 
vieții, urmînd ca in zilele 
următoare Consiliul popular

cu alimente a celor 300 fa
milii izolate.

Locuitorii cartierului sint 
conșțienți că pentru construi
rea podurilor e necesar și a- 
portul lor. In frunte cu de
putatul de cartier, tovarășa 
Maria Cerghezan. mai ni uiți 
cetățeni s-au adresat consi
liului popular orășenesc so- 
licitind înlăturarea tuturor 
acestor neajunsuri, oferi nd u-și 
totodată forța de muncă ne
cesară executării podurilor. 
Dar, măsurile la care este 
datoare primăria orașului in-

t1 aceți
Mai mulți locuitori din Pe

troșani, strada M. Eminescu, ne 
sesizează despre întunericul ca
re domnește pe această stradă. 
Toate apelurile adresate S.D.E.E., 
toate intervențiile făcute de că
tre deputatul Dumitru Marcu 
s-au dovedit zadarnice. Din cei

Așteptam incă 
scăderea apei ?

al orașului Petrila să asigu
re executarea podurilor dis
truse de ape dintre cartier 
și oraș.

In zilele trecute, un grup 
de locuitori din cartierul 
„Traian Vuia" ne-a vizitat la 
redacție, relatîndu-ne greută
țile pe care le întîmpină zil
nic. Aprovizionarea Cu com
bustibil a cartierului nu se 
poate face. In cazuri de 
îmbolnăviri ale cetățenilor nu 
se va putea asigura interven
ția unor mijloace de trans
port urgente și e posibil ca, 
uneori, asistența medicală sa 
se dovedească tardivă. Tre
cerea locuitorilor se face în 
prezent pe tronsonul c.f.i„ im 
pasaj de 36 cm lățime, pe o 
distanță de peste 26 metri, 
situat la 6 metri înălțime. 
In general femeile și persoa
nele mai în vîrstă evită să 
parcurgă drumul pină în 
Pert i la sau Lonea, acest fapt 
influcntind si aprovizionarea

K_________ ____

Magazionerul 
la birt, 
dulgherii 

la magazie
Așa de frumos stăteau in ușa 

magaziei !... Ți-era așa, nu știu 
cum, să-i deranjezi ! Și totuși 
am 'făcut-o. Ii chea’mă Petru 
Molocea, Pavel Mihai și Vasile 
Deac. Toți sint dulgheri, fie
care dintr-o altă echipă : a lui 
Gh. Țibuleac, a lui Alex. Chiș 
și a lui Ion Gheorghe. Fuse
seră trimiși pe la 8 dimineața 
de la noul liceu aflat în con
strucție pe Slătinioara, unde 
lucrează, la magazia de mate
riale a șantierului nr. 1 al 
T.C.H. (este vreun kilometru 
între ele) aflată in cartierul 
Aeroport 5 extindere să aducă 
5 lăzi cu cuie.

Mai erau încă trei inși in 
fața magaziei — țineau în mi
nă ori în buzunar foile de li
chidare și așteptau magazione
rul să le „semneze foaia".

— De trei ceasuri așteptăm 
magazionerul I — zise unul din
tre dulgheri. (Era în diminea
ța zilei de 6 iulie a. c.).

— Dar n-are program de lu
cru ? — făcui eu mirat, cău- 
tînd să-l văd afișat.

— O fi avind, d-apăi... !
— Și unde-o fi ? Nu știți ? 

insist.
» •-— Cred că la birt — zise un 
altul.

— l)u-te, mu, și vezi, și spu- 
ne-i să vină! îndemnă al trei
lea dulgher pe un coleg de-al 
său în ale... așteptării.

Mă frăniintam in gind : 3
(trei !) dulgheri după 5 lăzi de 
cuie. (De ce nu se putea tri
mite unul, cu o mașină și nu 
numai după... 5 lăzi de cuie ?). 
Au așteptat 3 ore. Asta înseam
nă 3x3 = 9 ore de lucru pier
dute din cauză că magazionerul 
(Nicolae Popescu după cum am 
aflat ulterior că-1 cheamă) era 
la... birt.

Și ne mai mirăm că se stă 
prost la capitolul productivi
tatea muncii !

M. PAUL

JOI 16 IULIE
17.30 Deschiderea emisiunii. 

Emisiune în limba ma
ghiară.

18,00 Mult e dulce și frumoa
să.

18.25 La volan.
18,40 Cadran internațional.
19,20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.00 Film serial : „Trei prie

teni". Episodul al IV- 
lea: „Făptașul vine la 
miezul nopții".

20.30 Viața literară.
21,15 Intermezzo muzical.
21.25 Conferință de presă TV 

eu Mircea Malița, mi
nistrul învățămintului.

22,10 Laureați ai concursuri
lor muzicale internațio
nale : Lucia Țibuleac 
(premiul I — Paris).

22.30 Poșta TV.
22,45 Telejurnalul de noapte.

lumină /
peste 10 stîlpi de pc stradă 
niciunul nu are instalația elec
trică completă, la niciunul nu 
arde vreun bec.

Cine va face lumină pe strada 
M. Eminescu ? Și, mai ales, 
cînd ?

tîrzie. Este grăitor de altfel 
însuși răspunsul comunicat 
locuitorilor după... 16 zile de 
la producerea calamității. 
„O dată cu scăderea nivelu
lui apei, se spune în acest 
răspuns pătruns de prea mult 
formalism (apele erau retrase 
in ziua cînd a fost redactată 
scrisoarea semnată de vice
președintele consiliului. Du
mitru Grunță), comitetul exe
cutiv al consiliului popular 
orășenesc va lua măsuri de 
procurare a materialelor...".

Nu șlim dacă s-au luat mă
suri, dacă Consiliul popular 
al orașului Petrila a consta
tat scăderea nivelului apei. 
Cert este că refacerea posi
bilităților de legătură cu o- 
rașul este imperios necesară. 
Este datoria primăriei din a- 
cest oraș să înlăture cit mai 
grabnic greutățile locuitorilor 
din cartierul .,Traian Vuia".

I M.

VINERI 17 IULIE

PROGRAMUL I : 5,05—6,00
Muzica dimineții; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 9,30 Ateneu; 9,50 
Muzică ușoară interpretată de 
Marianne Faithfull; 10,10 Curs 
de limba spaniolă: 10,30 Cînte- 
cul e pretutindeni — muzică 
ușoară; 11.05 Din operetele lui 
Gherase Dcndrino; 11,30 De 
toate pentru toți: 11.45 Sfatul 
medicului; 12,00 Muzică popu
lară poloneză; 12.15 Cintă Lu
minița Cosmin; 12.25 Știința ia 
zi; 12,30 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 13.00 Radiojurnal; 13,10 
Avanpremieră cotidiană; 13,22 
Melodii de Temisiocle Popa; 
13,45 Muzică populară interpre
tată de Adriana Com.șa și Gri- 
gore Filipoiu; 14.00 Caleidoscop 
muzical; 14.40 Publicitate radio; 
14,50 Cîntece populare inter
pretate de' George Folescu; 
15.00 Roza vînturilor; 15,25 
Compozitorul săptămînii; 16.00 
Radiojurnal; 16.20 Orchestra de 
muzică populară „Trandafir de 
la Moldova" din Bârlad; 16.30 
Tribuna radio: 16.45 Odă Ro
mâniei — muzică corală; 17.05

'Pentru patrie; 17,35 Concert de 
muzică populară — soliști Ma
ria Cornescu și Nelu Stan; 18.10 
Revista economică; 18,30 O me
lodie pe adresa dv.; 19,00 Ga
zeta radio; 19,30 Săptămîna u- 
nui meloman; 20,05 Tableta de 
seară; 20,10 — 365 de cîntece; 
20,20 Argheziană; 20,2."> Zece 
melodii preferate: 21,00 Aten
țiune, părinți !; 21,20 Melodii
interpretate de Dorina Drăghici;
21.30 Moment poetic; 21,35 So
lista serii — Iva Zanicchi; 22.00 
Radiojurnal: 22.20 Sport: 22.30 
Jazz; 23,00 Concert de muzică 
ușoară; 0,03—3.00 Estrada noc
turnă.

PROGRAMUL 11 : 6.00 Pro
gram muzical de dimineață; 
7,00 Radiojurnal; 8,10 Tot îna
inte; 9,10 Curs de limba spa
niolă; 9,50 Matineu teatral;
11.30 Melodii cu dedicați^;
12.15 Concert de prinz; 13,30 
Cartea științifică; 14,03 Din co
moara folclorului nostru; 14,30 
Muzică ușoară; 15,00 Opera 
pentru toți; 16,00 Radiojurnal; 
17,00 Muzică ușoară; 17,35 Tea
tru serial; 18,00 Concert de 
muzică populară; 13,30 Curs de 
limba spaniolă; 18,50 Dansuri 
din operete; 19,30 Emisiune li
terară; 19,50 Noapte bună, co
pii; 20,00 Antologie lirică;
22.15 Piese instrumentale; 22,30 
Arta interpretării corale; 23,95 
Terra mustea.

atelierele sale să respecte cu 
măsurile ce se impun pentru

LA ATELIERE ?

stric-
a nu

P.C.L

nesu-

mate-

trans-

Atrage atenția lucrătorilor de la 
tete instrucțiunile P.C.L și să ia toate 
favoriza producerea de incendii.

DE CE SE PRODUC INCENDII
• Pentru că se execută sudură fără respectarea instrucțiunilor
• Se fac instalații electrice provizorii necorespunzătoare.
• Se încalcă dispozițiile privitoare la fumat.
• Se mențin în funcțiune sobe deteriorate sau se lasă focurile 

pravegheate.
• Se blochează căile de acces din jurul atelierelor cu diferite 

riale, îngreunînd eventualele intervenții în caz de incendiu.
• Datorită rumegușului și prafului de lemn depuse pe lagăre, 

misii etc., aceste materiale pot crea condiții de autoaprindere.
• Nu se ține seama de distanța dintre generator, tubul de oxigen și 

locul de sudură.
• Din cauza deșeurilor și a rumegușului depozitat în locuri nepermise.
• Din cauza nerespectării zonei de incendiu.
ÎN ATELIERE NU ESTE PERMIS :
• Să se instaleze sobe de metal la o distanță mai mică de 1 m față 

de pereții din lemn sau alte materiale ce se pot aprinde ușor.
• Este interzis a se folosi burlane de metal fără o izolație corespun

zătoare la trecerea pe lingă elementele combustibile ale construcției. 
Deci, asemenea burlane nu vor fi montate cu capetele sub streașinile aco
perișurilor.

• Nu este permis a se folosi sobe cu ușițe defecte. In fața lor, pe du
șumea se va pune tablă metalică de 70X50 cm.

• Este interzis să se aprindă focul în sobe cu benzină sau alte mate
riale inflamabile, nici să se introducă în ele lemne ale căror capete ră- 
mîn afară.

RESPECTÎND INSTRUCȚIUNILE P.C.I. CONTRIBUIM LA APARA- 
REA AVUTULUI OBȘTESC !
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Vizita președintelui
Republicii Africa

Centrală in Romania
(Utmare din pag. 1)

In timpul mesei, președintele 
Consiliului popular județean și 
președintele ~ 
Centrală au 
cuțiuni.

In vizita 
prins-o la Brașov, oaspeții a- 
fricani au fost însoțiți de secre
tarul Consiliului de Stat, Con
stantin Stătescu. de locțiitorul

Republicii Africa 
rostit scurte alo-

pe care au între-

șefului Marelui Stat Major, ge- 
neral-locotenent Constantin Po
pa, precum și de directorul 
Protocolului din Ministerul A- 
faccrilor Externe, Tudor Jianu.

Incheindu-și vizita de două 
zile în județele Argeș și Bra
șov, unde au fost întîmpinați 
cu cordialitate, oaspeții africani 
s-au înapoiat în cursul după- 
amiezii în Capitală.

(Agerpres)

DINEU OFICIAL

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

Președintele Republicii Afri
ca Centrală și președinte al gu
vernului, generalul Jean Bedel 
Bokassa, a oferit, miercuri, în 
onoarea președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușes
cu, un dineu oficial la Palatul 
Primăverii.

La dineu au luat parte Ion 
Gheorghe Maurer, Paul 
lescu-Mizil, Gheorghe 
Gheorghe Rădulescu, 
Trofin, Ilie Verdeț, Janos 
kas, Manea Mănescu, Dumitru 
Popa. Leonte Răutu. Gheorghe 
Stoica, 
Voitec, 
dinți ai 
nale, ai 
membri

Nicu- 
Pană. 
Virgil 
Faze-

Vasile Vîlcu, Ștefan 
Iosif Banc, vicepreșe- 
Marii Adunări Națio- 
Consiliului de Miniștri, 
ai Consiliului de Stal

și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale.

Au participat Ange Patasse, 
Nestor Kombot-Naguemon, Hen- 
ri-Paul Boundio, Bernard-Cristi- 
an Ayandho, Jean-Marie Wallot, 
Marie Josephe Franck — mi
niștri. și celelalte personalități 
care îl însoțesc pe președinte
le Republicii Africa Centrală.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, prietenească, președinte
le Republicii Africa 
generalul Jean 
și președintele 
Stat. Nicolae 
rostit toasturi.

Bedel
Consiliului 

Ceaușescu,

Centrală,
Bokassa, 

de 
au

(Agerpres)

AJUTOARE PENTRU 
DIN ROMÂNIASINISTRAT!!

Societatea scriitorilor elveți
eni a donat 1 000 franci elveți
eni.

Detroit. 
(S.U.A.) 
1 300 dolari.

statul Michigan, 
a făcut o donație de

Din Suedia. Ture Venegrcn, 
directorul firmei „Svenska Ma- 
tallverken" și Gunaar Larsson, 
directorul firmei „Aktiebolaget 
Original Odhner" au donat cite 
10 000 coroane suedeze. 
Kjellnader Harry din 
tea cluburilor .,Lions" 
Stockholm și Lidingo — 
coroane suedeze.

iar 
par- 
din 

2 000

Asociația românilor din Vic
toria-Melbourne (Australia) a 
trimis, prin președintele său, 
Low Rocka, suma de 1 160 lire 
sterline, pentru refacerea regiu
nilor devastate de inundații. •

din

Hermann Goldstein, om de 
afaceri din Franța, de origine 
română, a donat suma de 15 000 
franci elvețieni.

Firmele' italiene „Ornez" 
Bergamo și „Mario Crosta" din 
Busto Arsizio au donat 1000 
dolari și, respectiv. 470 dolari.

Firmele ,.Felten et Guillaume 
Kabulwerke" și „Schwabische 
Huttenwerke" din R. F. a Ger
maniei au făcut donații total i- 
zînd 21 000 mărci.

Prima biserică baptistă din

Guvernul grec a hotărît să 
doneze cinci mii tone grîu cu 
destinația zonelor inundate din 
România. Hotărîrea a fost lua
tă în cadrul unei ședințe a Co
misiei coordonării economice, 
prezidată de ministrul coordo
nării Nicolaos Makarezos. Aju
torul vn f’ acordat prin inter
mediul F.A.O.

(Agorprcs)

Președintele Tito9

l-a primit pe tovarășul
Emil Bodnaras

BELGRAD 15 — Corespon
dentul Agerpres George Ionescu 
transmite: Tovarășul Emil
Bodnara.ș, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
care se află la odihnă în Iu
goslavia, a fost primit la Brioni 
de Tosip Broz Tito, președintele 
Uniunii Comuniștilor din lu-

goslavia. Tovarășul Iosip Broz 
Tito a reținut la dejun pe to
varășul Emil Bodnaraș.

Au fost de față Dimce Bc- 
lovski, membru al Prezid 
U.C.I., și ambasadorul R 
blicii Socialiste România 
Belgrad, Vasile Șandru.

Primirea și dejunul s-au 
fășurat într-o atmosferă de 
dă prietenie.

des- 
cal-

in legătura cu
masacrul de la Song My
WASHINGTON 15 (Agerpres). 

—- La Washington au fost date 
publicității fragmente din ra
portul subcomisiei Camerei Re
prezentanților pentru 
rea împrejurărilor în 
produs, în urmă cu 
doi ani și jumătate, 
de la Song My (Vietnamul de 
sud). In principalele sale con
cluzii, documentul — care se 
bazează pe declarațiile a 152 
de martori — relevă că asasi
narea civililor sud-vietnamezi a 
constituit „un act deliberat" și 
că atît în cadrul comandamen
tului forțelor terestre, cit și la 
Departamentul de Stat a exis
tat „o încercare evidentă 
mușamalizare a afacerii".

Raportul vorbește despre 
tragedie de m,ari proporții", 
ră a preciza numărul celor 
sasinați la Song My. Deși fap
tele sînt stabilite cu destulă 
exactitate, autorii raportului nu 
clarifică responsabilitățile și nu 
menționează numele celor care 
au participat la masacru, pre
texted că acest lucru ar fi ne
cesar pentru a nu influența 
desfășurarea anchetei judiciare 
în curs. El încearcă chiar să 
formuleze îndoieli asupra res-

elucida- 
care s-a 
aproape 

masacrul

de

,.o 
fă- 
a-

ponsabîlității mentale ‘ a parti- 
cipanților la masacru în mo
mentul comiterii atrocităților.

Raportul dezvăluie faptul că 
ascunderea adevărului a rezul
tat dintr-o „acțiun» concertată 
a unor persoane responsabile 
din armată și din Departamen
tul de Stat, care au hotărît să 
suprime toate dovezile". Se re
levă că membrii subcomisiei nu 
au fost în măsură să determi
ne cind, unde și de către cine 
a fost luată hotărîrea de a se 
ascunde adevărul. Raportul ci
tează numele unor ofițeri su
periori și ai (mor funcționari 
ai Departamentului de Stat ca- - 
re nu ar fi comunicat informa
țiile pe care le dețineau asupra 
masacrului de la Song My sta
tului major al armatei și foru
rilor superioare din Washing
ton.

Este semnificativ că cei pa
tru membri ai subcomisiei care 

■a elaborat raportul — Edward 
Herbert, Samuel Stratton, Char
les Gubser și William Dickinson 
— sînt categorisiți în grupul 
așa-numiților „ulii“. ceea ce ac
centuează gravitatea faptelor 
dezvăluite.

VIZITA LA PHENIAN
K GENERALULUI ION IONIȚA

care duce o

la 
la

bucurăm sincer, a 
succesele ofițerilor 
armatei frățești a 
lupta pentru întă-

jurul conduce- 
de stat a Ro-

supravețui în condiții

PHENIAN 15 (Agerpres). — 
în continuarea vizitei în R.P.D. 
Coreeană, delegația militară 
română, condusă de general-co
lonel Ion loniță, ministrul for
țelor armate, a făcut marți du- 
pă-amiază o vizită la Ministe
rul Apărării Naționale al R.P.D. 
Coreene, unde a fost primită 
de general de armată Toi Hiăn 
ministrul apărării naționale.

Delegația a depus apoi co
roane de flori la Monumentul 
Eroilor Armatei Coreene, 
Monumentul Eliberării și 
Monumentul Prieteniei.

In seara zilei de marți, minis
trul apărării naționale al R.P.D. 
Coreene a oferit o recepție în 
cinstea delegației militare ro
mâne. Au fost prezenți gene
ral de armată O Jin U, șeful 
Statului Major, general-colonel 
Han Ik Su, șef al Direcției 
superioare politice a armatei, 
Ke In Thia, ministrul comerțu
lui exterior, Kin Ghe-n Ren, 
președintele Comitetului pentru 
afacerile economice externe, 
Yang Hyeung Seup, minis
trul învățămîntului superior, 
Kuon Hi Gion, ministrul 
adjunct al afacerilor ex
terne, generali și ofițeri supe
riori, alte persoane oficiale co
reene. Au participat, de aseme
nea, ambasadorul Nicolae Popa, 
și membri ai ambasadei Repu
blicii Socialiste România, ata
șați militari ai ambasadelor 
străine din Phenian.

Luînd cuvîntul la recepție, 
general de armată Toi Hiăn a 
arătat că armata populară fră
țească a României, făurită în 
lupta revoluționară pentru li
bertatea și independența patri-

Pe teritoriul
mexican s-a
prăbușit o

rachetă
americana cu

încărcătură
radioactivă

CIUDAD DE MEXICO 15 
(Agerpres). — Guvernul me
xican a dat instruefiuni am
basadorului său la Washing
ton să prezinte un protest 
oficial. Statelor Unite, in le
gătură cu prăbușirea pe teri
toriul mexican a unei rachete 
americane ce transporta o 
capsulă cu încărcătură radio
activă.

Un purtător de cuvint al 
Ministerului de Externe me
xican a subliniat că ambasa
dorul va reaminti guvernu
lui Statelor Unite angajamen
tul ce și l-a asumat de a 
face tot ce este cu putință 
pentru a preveni căderea ra
chetelor americane pe terito
riul Mexicului.

Ea originea demersului di
plomatic mexican se află că
derea probabilă pe teritoriul 
mexican a unei rachete ame
ricane de tip „Atliena" pur- 
tînd o capsulă cu cobalt ra
dioactiv, lansată de pe poli
gonul din statul New Mexico. 
Pină în prezent nu au fost 
obținute date certe privitoare 
la locul in care s-a prăbușit 
racheta. Specialiștii ameri
cani sînt de părere că aceasta 
ar fi putut avea loc în apro
pierea graniței dintre S.U.A. 
și Mexic, intr-o zonă aridă, 
nelocuită.

' Un purtător de cuvint al 
Ambasadei Statelor Unite la 
Ciudad de Mexico a decla
rat, că guvernul mexican a 
fost încunoștințat de acci
dent imediat după produce
rea lui. Datorită altitudinii 
de la care revenea racheta, 
există posibilitatea ca ea să 
se fi dezintegrat în atmosfe
ră, dar nu se exclude even
tualitatea ca părți din rache
tă să fi căzut pe teritoriul 
mexican. Imediat după anun
țarea accidentului a început 
o acțiune vastă de cercetare 
a zonei în care se presupune, 
că ar fi căzut rămășițele ra
chetei americane.

Grevă generală în Bengalul de Vest
DELHI 15 (Agerpres). — In 

statul indian Bengalul de Vest 
a început marți greva gene
rală a muncitorilor, organizată 
la apelul Frontului Unit de 
Stingă în frunte cu Partidul 
Comunist. Greva a afectat în
treaga viață economică a re
giunii respective: după cum 
informează agențiile de presă, 
în capitala Bengalului de Vest, 
Calcutta, a fost paralizată ac
tivitatea tuturor fabricilor, ma
gazinele au fost închise, tram
vaiele și autobuzele n-au mai

circulat, iar la aeroportul in
ternațional din oraș au fost sus
pendate toate cursele aeriene.

Greviștii cer dizolvarea Adu
nării legislative locale și orga
nizarea alegerilor in vederea 
constituirii în Bengalul de Vest 
a unui nou guvern, care să re
prezinte interesele majorității 
populației.

După cum se știe, în urma 
demisiei primului ministru al 
cabinetului local, Ajoy Mukher
jee. determinată de divergen
țele existente între partidele 
componente ale coaliției guver-

name.ntale, in Bengalul de Vest 
Situația a devenit încordată. In
cidentele semnalate între diver
se grupuri rivale, precum și 
între acestea și poliție, s-au 
soldat cu morți și răniți. Ca 
urmare a acestor tulburări, gu
vernul central al Indiei a ho
tărît preluarea conducerii direc
te a Bengalului de Vest, iar 
președintele țării. Varahagiri 
Venkata Giri, a semnat un de
cret 
tnarea acestui stat prin 
mediul guvernatorului S. 
wan.

care stipulează adminis- 
inter- 
Dha-

ei, s-a dezvoltat într-o armată 
puternică și modernă, capabilă 
să apere munca creatoare a po
porului. Ne 
spus el, de 
și ostașilor 
României în 
rirea capacității de apărare a 
țării. Popoarele și armatele 
R.P.D. Coreene și României, cu 
toate că sînt separate geogra
fic printr-o mare distanță, sînt 
strîns legate, se sprijină reciproc 
și colaborează în lupta împotriva 
imperialismului, pentru victoria 
cauzei socialismului. Vorbitorul 
a arătat că vizita în R.P.D. Co
reeană a delegației militare ro
mâne va contribui la consoli
darea și dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și cooperare dintre 
popoarele și armatele celor 
două țări.

In cuvîntul său de răspuns, 
general-colonel Ion Ionită a 
exprimat sentimentul de priete
nie frățească și solidaritate in
ternationalists al poporului și ar
matei României față de poporul 
și armata R.P.D. Coreene. Ară- 
tînd că oamenii muncii și osta
șii români urmăresc cu profund 
interes dezvoltarea R.P.D. Co
reene, vorbitorul a spus : 
porul român salută 
realizările R.P.D. Coreene, con
solidarea orînduirii 
pe tărîm economic și 
exprimîndu-și convingerea 
aceste succese contribuie 
întărirea țărilor socialiste 
păcii în lume. Ele au, de

o mare însemnătate, 
realizarea unificării na- 
a Coreei. Poporul ro- 
spus el, este alături de

poporul coreean 
luptă justă".

Strîns unit în 
rii de partid și 
mâniei, în frunte cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu, poporul ro
mân este hotărît să înfăptuias
că mărețul program de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltată, elaborat de Congre
sul al X-lea al P.C.R., a spus 
vorbitorul.

In încheiere, vorbitorul a 
arătat că ostașii români dau o 
înaltă prețuire prieteniei fră
țești cu ostașii R.P.D. Coreene, 
se bucură de succesele obți
nute de aceștia în lupta lor 
pentru salvgardarea libertății, 
independenței și securității pa
triei.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

„Po- 
călduros

socialiste 
cultural, 

că 
la 
Și 

ase-
menea, 
pentru 
ționale 
mân, a
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• In prima jumătate a anu
lui în curs, deficitul balanței 
de plăți a Italiei a scăzut cu 
210,9 miliarde lire italiene.

• Ceylonul a procedat la o 
recunoaștere diplomatică depli
nă a Republicii Democrate 
Vietnam, retroactiv, începînd cu 
data de 24 iunie. Această liotă- 
rîre este menționată într-un 
comunicat oficial dat publicită
ții în urma reuniunii guvernu
lui care a avut loc marți fa 
Colombo, capitala tării.

• Artileria portugheză clin 
colonia Guineea-Bissau a bom
bardat din nou marți salul sc- 
negalez. Kolandito-Maounde, a 
anunțat postul de radio Dakar.

• Fostul ministru de exter
ne columbian, Fernando Lon
dono y Londono, ar fi fost pus 
în libertate în cursul nopții 
de luni spre marți, a anunțat 
marți seara televiziunea Colum
bians. Deocamdată, însă, aceas
tă știre nu a fost confirmată 
oficial.

<Z)

<£)

Incheîerea 
sesiunii 

Sovietului 
Suprem 

al U.R.S.S
MOSCOVA 15 (Agerpres).

La Moscova s-a încheiat prima 
sesiune a Sovietului. Suprem al 
U.R.S.S. al celei de-a 8-a legis
laturi. Sesiunea a ales Prezidiul 
Sovietului Suprem și a aprobat 
lista noului guvern. In funcția 
de președinte al Prezidiului 
a fost reales Nikolai Podgornii, 
iar ca președinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.SB. a 
fost numit Alexei Kosîghin. Ca 
prim-vicepreședinți ai Consiliu
lui de Miniștri au fost desem
nați Kirill Mazurov și Dmitri 
Poleanski.

Sesiunea a aprobat, de ase
menea. Bazele Legislației Mun
cii în U.R.S.S., o declarație cu 
privire la situația din Indochi
na și o declarație cu privire la 
situația din Orientul Apropiat.

NAȚIUNILE UNITE 15 (Ager
pres). — Thor Heyerdahl, ini
țiatorul și realizatorul traversă
rii Atlanticului cu o ambarca
țiune de papirus, a adresat se
cretarului general al O.N.U., 
U Thant, o telegramă în care 
confirmă îndeplinirea misiunii 
echipajului internațional ,.Ra-II" 
care a navigat sub pavilionul 
Organizației Națiunilor Unite. 
In telegrama sa, exploratorul 
norvegian subliniază că 
membri ai echipajului 
sînt convinși că omul

© Cunoscutul 
tor de origine 
Mariano a încetat din viață ia 
Paris, în primele ore ale zilei 
de miercuri. De la internarea 
sa în spital, la 9 iulie, în stare 
de inconștiență, Mariano nu 
și-a mai recăpătat cunoștința.

cîntăreț și ac- 
spaniolă Luis

conservatoa- 
Comunelor a 
amendament

• Majoritatea 
re din Camera 
respins marți un 
propus de opoziția laburistă, în
care se cerea guvernului să 
respecte rezoluțiile O.N.U. pri
vind interzicerea 
drme Republicii

de a furniza 
Sud-Africane.

număr de 48

poate 
improprii și dificile, numai dacă 
colaborarea internațională ia 
locul antagonismelor.

La rîndul său, secretarul ge
neral al O.N.U.. U. Thant, a 
adresat echipajului o telegramă 
de felicitare în care 
exemplul 
tori.

într-un 
teaptă ca 
fie primit 
O.N.U. de

ITALIA : Cilul medicina face minuni, poate despărți
două surori siameze chiar la vîrsta de 11 ani. Aveau două 
inimi, dar un sistem circulator comun și erau lipite una de 
alta lateral.

Azi. Santina și Giuseppina Foglia
urma unei operații care a durat
dacă vor putea fi salvate.

In foto : Cele două surori la naștere (sus) După 
rație, jucindu-se cu coarda (jos).

de persoane și-au pierdut viața în

Atentat

cei opt 
„Ră-II" 
modern

viitor apropiat se aș- 
Thor Heyerdahl să 
de U Thant la sediul

1 la New York.

sînt separată 
cinci ore, fără să seelogiază

temerarilor naviga-

• @

@ Cesar Gonzales, membru 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Columbia, a 
fost ucis de o persoană neiden
tificată, în cursul unei reuni
uni organizate recent, In apro
piere de Bogota, cu prilejul 
aniversării a 40 de ani de 
crearea partidului.

• La Nouakchott s-a înche
iat sesiunea Adunării Naționale 
a Mauritaniei. In cadrul aces
tei sesiuni parlamentare a fost, 
examinat cel de-al doilea plan 
cvadrienal de dezvoltare eco
nomică a tării (1970—1973).

• Un
urma extinderii epidemiei de holeră în partea de vest a 
Insulei Iawa. In ciuda campaniei de vaccinare a populației 
întreprinsă în țară, alte sute de cetățeni au fost contami
nați de această boală, anunță agenția indoneziana Antara.

urmează să 
constituția 
a anun- 

secretar 
Partidului

O La Bagdad 
fie dată publicității 
provizorie a Irakului, 
țat Saddam Husein, 
general adjunct al
Baas (de guvernămînt). ..Aceas
tă constituție, a precizat el, 
prevede crearea unei adunări 
naționale. Ea conține, de ase
menea, principalele puncte ale 
comunicatului de la 11 martie 
a.c„ care determină drepturile 
naționale ale poporului kvurd 
într-un Irak unit".

• In Maroc s-a deschis cam
pania în vederea referendumu
lui constituțional, ce urmează să 
aibă loc la 24 iulie.

publicității un bilanț al pierde-® La Lima a fost dat publicității un bilanț al pierde
rilor provocate de cutremurul de pămînt ce a avut Ioc la 
31 mai. Potrivit acestui nou document, numărul total al ce
lor care și-au pierdut viața în urma acestei catastrofe se 
ridică la 70 000. Documentele anterioare menționau doar 
50 000 de morți.

boliviană 
atentat îm- 
Roqelio Mi- 
comandan- 

ale 
aces-

• In capitala 
avut loc marți un 
potriva generalului 
randa Baldavia, 
tul forțelor- terestre
Boliviei. In locuința 
tuia a explodat o bomba. Potri
vit unor observatori, generalul 
Baldavia ar fi devenit ținta 
atentatului pentru rolul jucat 
în schimburile ce au avut loc 
în conducerea rrmatei Boliviei.

Campionatul diviziei A la fotbal

Jiul-Dinamo Bacău 2-1

euro- 
reușit 

fața 
care 

inco-

Ultima evoluție acasă a Jiu
lui în acest campionat s-a sol
dat cu o meritată și prețioasă 
victorie a gazdelor prin care, 
se pare, și-au consolidat pen
tru final locul 5 în clasament. 
Deși a evoluat cu o formație 
modificată față de aceea pe- 
cair.e o știm, situație dictată de 
accidentările lui Ion Constantin 
și Remus Popa și de plecarea lui 
Naidin la Compionatul 
pean universitar. Jiul a 
să obțină victoria și în 
dinamoviștiilor băcăuani, 
s-au dovedit adversari 
mozi.

Prima repriză s-a desfășurat 
sub semn-ul unui perfect echi
libru de forțe, echilibru oglin
dit și de tabela de marcaj : 
1—1, ambele goluri fiind reali
zate din lovituri de la 11 me
tri. In minutele 2,3,4, Cotormani 
și Popescu greșesc de puțin 
ținta iar în minutul 7 Cotormani 
înscrie cu capul din plonjon, 
dar și din ofsaid. Peste numai 
două minute avea să vină go
lul adevărat. In deosebită vervă 
de joc, Cotormani este întors 
în careu de către Velicu, într-o 
fază anodină, și arbitrul Vic
tor Pădurea-nu acordă lovitură 
de la 11 metri. Execută Libardi 
și gol. In minutul 17 Ion Con
stantin cedează locul lui Nădă- 
șan oare avea să se integreze, 
în cele din urmă. în jocul e-

chipei. Oaspeții atacă puternic 
cu extremele, Băluță „dansează" 
pe lingă Georgescu și tot Geor
gescu nu-1 poate opri din acți
une, în minutul 18, pe Bog
dan decît prin fault în careu. 
Veteranul echipei băcăuane, 
Vătafu, își ia elan și transfor
mă : 1—1. In această repriză 
mai notăm 2 ocazii ale lui Bălu- 
ță, una excelentă a lui Libardi, o 
intervenție de aur a lui Miari- 
nescu la un șut al lui Ene 
Daniel și atît.

In repriza secundă, jiuliștii 
forțează victoria care survine 
în minutul 60, în ritmul unei 
ploi mărunte, călduțe. Sandu 
este omniprezent, depășește doi 
adversari. îl vede plasat pe 
Cotormani, îi trimite cu boltă 
și extremul stingă (de nevoie) 
al Jiului lovește puternic balo
nul cu capul, trimițîndu-1 în 
gol; 2—1. Urmează o rafală do 
șuturi ale aceluiași Cotormani, 
deosebit de activ și inspirat, 
dar Ghiță este la post. Este 
rîndul oaspeților să preia iniția
tiva, încearcă egalarea, 
mai multe cornere, dar 
rarea Jiului se descurcă 
succes, Stan iese inspirat 
mai multe ori și înlătură 
colul. Finalul meciului, prelun
git cu două minute, îi găsește 
pe oaspeți în atac...

Sub raportul scorului și al

s pecia tor. 
pentru 
mu.lt, 

victoria.

de
Jiul a 

că a 
a dorit 
Dinamo

fru- 
publi- 
cîști- 

muncit 
mai 

Bacău

matură, teh- 
„mexicanul" 
putut mai 
de astă dată

Rezultate tehnice
Crișul — Petrolul 2—0 ; C. F. R. — Dinamo București 

2—1 ; F. C. Argeș — U. T. A. 3—2 ; Jiul — Dinanuj Bacău 
2—1 ; „U“ Craiova — Steagul roșu 1—0 ; A.S.A. Tg. Mureș 
— Politehnica 3—0 ; Steaua — Farul 1—3.

CLASAMENTUL

obțin 
apă- 

cu 
de 

pcri-

desfășurării în ansamblul ci, 
partida Jiul — Dinamo Bacău 
a fost aproape identică cu cca 
de duminică dintre Jiul — 
Farul. Adică, joc mediocru, do
minat de greșeli, cu multe ra
tări, dar și cu unele faze 
moașe, apreciate 
cui 
gat 
mai 
mult
n-a evoluat rău. a demonstrat 
că este o formație 
nică, dar... fără 
Dembrovschi n-a 
mult. Să facem și
sublinierile de rigoare : Cotor- 
mani, Sandu, Stan. Libardi, 
Georgevici de la Jiul, Băluță, 
Duțan, Comănescu, Nedelcu de 
la Dinamo Bacău. A condus co
rect arbitrul Victor Pădureanu 
din București.

Au jucat formațiile : JIUL : 
Stan — Georgescu. Georgevici, 
Stoker, Popescu — Marinescu, 
Sandu — Peronescu. Libardi.. 
Ion Constantin (Nădășan min. 
17), Cotormani. DINAMO BA
CĂU ; Ghiță — Kiss, Nedelcu. 
Velicu, Comănescu — Vătafu. 
Duța.n — Mioc. Bogdan. Enc 
Daniel. Băluță.

La tineret-rezerve : Jiul — 
Dinamo Bacău 1—0.

Dumitru GIIEONEA

1. U. T. A. 28 17 3 8 50—39 37
2. Rapid 28 13 9 6 38—28 35
3. Steaua 28 14 5 9 55—34 33
4. Jiul 29 14 4 11 37—34 32
5. Dinamo București 28 14 3 11 50—38 31
(>. „U“ Craiova 28 12 6 10 36—36 30
7. Farul 28 12 5 11 40—38 29
8. F. C. Argeș 28 11 6 11 48—42 28
9. „U“ Cluj 30 9 10 11 40—37 28

10. Steagul roșu 28 11 6 11 33—35 28
11. Dinamo Bacău 28 9 10 9 35—41 28
12. C.F.R. 28 10 6 12 28—41 26
13. Petrolul 28 9 7 12 29—36 25
14. Politehnica 28 11 2 15 34—37 24
15. Crișul 28 9 5 14 34—43 23
16. A. S. A. Tg. Mureș 29 4 7 18 21—49 15

Etapa viitoare
Dinamo Bacău — Steaua: Crișul — Jiul; Farul — Ra

pid; „U" Craiova — C.F.R.; Dinamo București — Politeh
nica; Petrolul — F. C. Argeș; U.T.A. — Steagul roșu.
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