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Pentru recuperarea restantelor.
realizarea sarcinilor de plan

M î 1 N E,

și a angajamentelor sporite

SĂ ASIGURĂM:

După bilanțul nefavorabil cu 
care Centrala cărbunelui Petro
șani a încheiat activitatea de 
producție de pe trimestrul II 
a. c. Și după slabele rezultate 
Obținute în primele săptăinîni 
ale noului semestru (restanța 
pe Valea Jiului la producția 
de cărbune întrece 30 000 tone 
după 15 zile!) sb impune în pe
rioada care vine, o mobilizare 
totală a întregului potențial u- 
man și material, o concentrare 
a resurselor existente la unită- 
tățile miniere pe următoarele 
principale coordonate :
• Recuperarea tuturor res

tanțelor la minele unde munca 
nu se desfășoară la cota cerin
țelor și posibilităților.
• Realizarea exemplară a 

planului în dinamica ascenden
tă și a angajamentelor luate 
in întrecerea socialistă.
• Pregătirea exigentă a con

dițiilor propice extracției vii
toare a cărbunelui. ■

In urma discuției recente pe 
care am purtat-o cu tov in
giner GHEORGHE ILIESCU, 
directorul cu producția din 
cadru] Centralei, am punctat 
cîteva dintre cauzele nereali- 
zării sarcinilor planificate de 
către unitățile miniere, eviden
țiind totodată unele căi de re
dresare pe caro colectivele a- 
cestora vor trebui să și le a- 
propie pentru a reuși să 
desprindă cit mai 
din impasul actual și 
ic vom reda mai jos.

ÎNTREBARE: 
rile la producția 
bune din ultimele luni și 
săptămâni nu pot, desi
gur, mulțumi conducerea 
Centralei. Am dori să vă 
exprimați opinia. în acest 
sens.-r

RĂSPUNS : Rezultatele obți
nute la extracția de cărbune

se
neîntîrziat

pe care

Realiză-
de căr-

de 
de 
în

de către un mare număr 
unități, îndeosebi în luna 
încheiere a semestrului I, și 
prima jumătate a lunii iulie 
sînt cu totul necorespunzătoare. 
E. M. Lonea nu și-a îndeplinit 
sarcinile de producție cu peste 
12 000 tone, mina Bărbăteni cu 
peste 2 000 tone, iar exploată
rile miniere Uricani și Vulcan 
cu 20 000, respectiv, 15 000 to-

Convorbire cu 
ing. 

GHEORGHE 
ILIESCU, 

director cu producția 
în cadrul 

Centralei cărbunelui 
Petroșani9

ne. Dintre acestea, Ia minele 
Vulcan, Uricani și Lonea sini 
consemnate și randamente scă
zute care explică în suficientă 
măsură volumul „sărac“ de 
producție extrasă în raport cu 
preliminarul.

O oglindire fidelă a situației 
în care a ajuns o parte a uni
tății sr miniere din bazin poate 
rezulta și din faptul că dintre 
cele 19 zone de producție exis
tente în prezent, 11 au rămas 
sub plan. Mai mult de 50 la 
sută!...

ÎNTREBARE : Unde ve
deți cauzele acestei rămâ
neri în urmă, aproape 
generalizată în ultimul 
timp ?

RĂSPUNS : Neîncrederea în 
indicatorii producției și produc-

tivității muncii își are princi
pala sursă în slaba organizare 
a procesului de extragere a 
cărbunelui, în special la fron
turi. Starea mai este agravată 
și de aprovizionarea necores
punzătoare a punctelor de lu
cru Ia care se ajunge atît din 
pricina neurmăririi cu toată 
răspunderea a activității perso
nalului de regie de la zone și 
sectoare, cit și neîntreținerii la 
timp a unor galerii de acces 
la locurile de muncă și a unor 
trasee de transport. De aseme
nea, capacitatea utilajelor clin 
dotare menite să sporească pro
ductivitatea (mașini de încărcat, 
combine de abataj și înainta
re) se folosește la un grad 
scăzut. S-a manifestat, din pă
cate, o firavă preocupare și în 
ceea ce privește întărirea disci
plinei în producție la unele u- 
nilăți, reflectată în netransmi- 
terea de sarcini, în nerespec- 
larea timpului de lucru, în a- 
bundența uemotivatelor etc.

Unele greutăți au fost create 
și de I.R.E.H. prin desele de
cuplări care au avut loc la 
exploatările miniere (uneori, 
cum s-a întîmplat la E. M. Lo
nea, chiar de cite 3—4 ori 
schimb).

pe

ne
la

ÎNTREBARE: Ce 
puteți spune referitor 
onorarea de către unită
țile miniere a programe
lor proprii de producție, 
nu de multă vreme în
tocmite 1

RĂSPUNS: In urma verifi
cărilor întreprinse la exploată-

«
Interviu consemnat de

Ing. Traian MtlLLER

ZIUA
CONSTRUCTORULUI
Echipa de la B 14, B17 Vulcan

ț 

ț 
ț

0 întreprinderea de pla
se și unelte pescărești, din 
Galați, a inclus în producția 
de serie două noi tipuri de 
traulere — unul cu 2 400 o- 
chiuri, iar celălalt cu 1 600. 
Spre deosebire de tipurile 
anterioare, noile unelte pes
cărești pot dirija peștele că
tre fundul „sacului". De ase
menea, deschiderea lor, de 
circa 60 metri, permite filtra
rea unui volum de apă de 
trei ori mai mare, iar ca
pacitatea lor este de 30—35 
tone pește.

Constituirea Comisiei centrale 
pentru sistematizarea 

localităților rurale și urbane
Conform recentei hotăriri a 

Consiliului de Miniștri, vineri 
a avut loc ședința de constitu
ire a Comisiei centrale pentru 
sistematizarea localităților ru
rale și urbane.

Din comisie fac parte specia
liști, reprezentanți ai unor mi
nistere și ai unor organe cen
trale și locale ale Administra
ției de stat. Conform hotăririi 
Consiliului de Miniștri, preșe
dintele acestei comisii este pre-

ședințele Comitetului de Stat 
pentru Economia și Administra
ția Locală, tovarășul Petre 
Blajovici.

Comisia a dezbătut, cu prile
jul ședinței de constituire, sar
cinile ce-i revin în domeniul 
sistematizării.

In încheierea lucrărilor, a 
luat cuvîntul tovarășul Leonte 
Răutu. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

I.

urmare 
propuse
montate 

electrice

nimic 
tot cu- 
această

de cei 
nestin- 
ale fe-

(Continuare in pag. a 3-a)

Reducerea
cheltuielilor

de
producție,

o preocupare
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tran- 
române 

curse

continuă

CULTURA-ARTA j
aeriene

a înființat
de sezon de 1 și 2 
pe litoralul româ- 
Mârii Negre spre 

Moscova, Kiev, Is-

In peisajul atît de cunos
cut și totuși, într-o perpetuă 
metamorfoză pe orizontală și 
verticală, din Vulcan, reține 
atenția forfota vie, specifică, 
meticulos calculată, dar con
tinuă, din zori pină seara de 
pe șantierul de construcție a 
noilor blocuri de locuințe, 
împreună cu cele înălțate pî- 
nă acum și care dau orașului 
o înfățișare urbanistică mo
dernă, civilizată și agreabilă, 
noile blocuri în construcție, 
zidite cu pasiunea pentru fru
mos și util care etalează mîn- 
dria titlului de constructor, 
vor adăposti alte zeci și zeci 
de familii ale minerilor, in
timități calde, bucurii ale 
împlinirii uneia dintre cele 
mai omenești năzuinți: să ai 
un cămin demn de treapta 
civilizației la care am ajuns 
și pe care singuri ne-am fău-

rit-o, un loc de odihnă re
confortantă după truda rod
nică a unei zile de lucru, 
un loc unde alături 
mai dragi, să visezi 
gherit la noi valențe 
ricirii.

Nimic mai firesc, 
mai larg răspîndit pe 
prinsul țării, decît
imagine a șantierelor unde 
oamenii își conjugă puterea 
de muncă cu spiritul de crea
ție, pentru a dura edificii 
trainice, în care se caută îm
pletirea utilului cu frumosul.

Ne-am îndreptat spre a- 
cest șantier de locuințe din 
Vulcan, ca spre atîtea altele, 
cu sentimentul cert al con
vingerii că vom întîlni,

I

9 Da rafinăria din Dăr- 
mănești a fost pusă in func
țiune o instalație originală 
pentru recuperarea gaz dor 
necondensate, ce se evacuează 
în atmosferă. Cu ajutorul ei, 
vor fi reintroduse anual,

procesul tehnologic, peste 
5 000 tone gaze. Instalația se 
dovedește avantajoasă întru- 
cît împiedică poluarea atmos
ferei și pericolul de. incendiu.

pentru reducerea continuă 
a cheltuielilor de producție, 
la mina Lonea a fost defini
tivat de curind un studiu 
asupra posibilităților de ur
mărire și decontare a consu
mului de energie electrică pe 
zone și raioane de producție. 
Pină în prezent, ca 
a aplicării măsurilor 
în studiu, au fost 
numeroase contoare
in punctele de intrare a e- 
nergiei electrice în zonele și 
raioanele minei, astfel încî 
decontarea consumului se 
face cu ușurință, stabilindu-se 
nivelul real al cheltuielilor. 
Totodată, prin aplicarea stu
diului, au fost depistate lo
curile de muncă cu consu
muri mari de energie elec
trică, luîndu-se măsuri utile 
pentru reducerea cheltuieli-

® Specialiștii Fabricii de 
ciment din Bicaz au intro
dus in producția de serie un 
nou sortiment de ciment, care 
prezintă o mare rezistență la 
uzură. El degajă in proce
sul de hidratare numai 60 
cal/cmc, față de 90 cit se în
registrează in cazul cimentu
rilor obișnuite.

@ Combinatul siderurgic din 
Hunedoara a asimilat o nouă 
marcă de oțel, cu caracteris
tici superioare, destinat fa
bricării sapelor de foraj. 
S-au elaborat, de asemenea, 
oțeluri speciale din care se 
pot fabrica arcuri pentru ma
șini, țevi, precum și alte pie
se de mare rezistență.

(Agerpres) Strada Vasile Roaită din Petroșani

Adunările

ale
salariaților
La exploatările miniere, in 

uzinele, întreprinderile și 
șantierele de construcții ale 
municipiului au început adu
nările generale ale salariați- 
lor. Adunările 
modul cum s-au 
sarcinile 
trul I a. 
șurile ce 
sigurarea 
a planului i
1970 precum 
condițiilor necesare înfăptui
rii sarcinilor sporite ce revin 
unităților economice în anul
1971 — primul an al noului 
cincinal.

analizează 
îndeplinit 

de plan pe semes- 
c. și îndeosebi ma
se impun pentru a- 
realizării integrale 

pe întregul an 
și pregătirea

(Continuate în pag, a 3-a)

Tabără
de carturi

Zilele trecute patru elevi, 
membri ai cercului auto de 
la Casa pionierilor din Petro
șani, au plecat însoțiți de 
carturile lor, într-o tabără la 
Brașov. Organizată de Con
siliul Național al Organiza
ției Pionierilor, tabăra reu
nește membri ai cercurilor 
auto din toată țara, care vor 
fi inițiați în conducerea mici
lor vehicule și vor participa 
la concursul republican de 
carturi.

S-au întors
Ieri dimineață s-au întors 

acasă cei 10 pionieri, de la 
Școala generală nr. 5 Petro
șani, care atr participat la ex
pediția „Cutezătorii", sub 
conducerea prof. Victor la- 
țenco, președintele Consiliu
lui municipal al Organizației 
Pionierilor. In cele 14 iile

JAPONIA: Unde se
In urmă cu 100 de aîți, japo

nezul de rînd nu cunoștea încă 
minunea mașinii cu abur în 
țară nu exista nici o cale fe
rată, nici o navă oceanică : și 
nici o universitate iar crîncenii 
samurai se mai înfruntau încă 
în săbii, conservînd, în mijlocul 
unei lumi ce zumzăia de în
noiri și prefaceri, amintirea pal
pabilă a unui Ev Mediu.

In 1970, Japonia își păstrează, 
pentru a 14-a oară consecutiv, 
primul loc in lume în dome-

niul construcțiilor de nave și... 
a! industriei de jucării ; în 
vîrstă de numai 15 ani, indus
tria japoneză de automobile a 
erupt yerțiginos, ocupînd 
4 082 000 de autovehicule 
duse în anul 1969 locui al 
lea in ierarhia mondială ; 
același loc se află producția de 
ciment, cauciuc, fire și materia
le sintetice, computere și tele
vizoare, care au inundat piețe
le occidentale ; industria side
rurgică pe locul al treilea,

întreprinderea de 
sporturi 
„Ta rom" 
turistice 
zile de 
nesc al 
Odesa, 
tanbul și Beirut. Pe aceste 
rute, compania românească 
de navigație aeriană folo
sește avioane turbopropul
soare și turboreactoare de 
mare capacitate și viteză, 
printre care Bac-111, 11-18
și An-24.

Pentru pionierii-milițieni
țară ei vor dobîndi cunoș
tințe noi în domeniul circu
lației rutiere și se vor odih
ni în minunatul cadru natu
ra] al Carpaților.

Joi, 16 iulie, au plecat spre 
tabăra din Bran opt pionieri 
de la Școala generală nr. 6 
din Petroșani, membri ai u- 
nei patrule de circulație. Ală
turi de colegi din întreaga

mumcip
„Cutezătorii"

petrecute in mijlocul naturii 
pionierii au adunat un bogat 
material științific și folcioric, 
au vizitai Peștera Polovraci 
și Peștera Muierii, mănăstirea 
Agnota, stațiunea 
etc., adihnindu-se și 
țindu-și cunoștințele 
mai variate domenii.

află miracolul ?
o producție de 
oțel (1969), ca 
ceasui i (35,7 milioane 
în 1968. reprezentînd 11 la 
din producția mondială).

Japonia este acum prima 
ducătoare de lemn sintetic 
scară industrială și a 4-a 
constructoare de nave atomice ; 
în anul 1970, energia nucleară 
a început să fie introdusă în 
producția de fier și oțel, înlo
cuind cocsul metalurgic din 
furnale concernul electronic

84 milioane tone 
și industria de 

ceasuri 
sută

pro- 
pe 

țară

I-Iatzusita a creat așa-numitul 
televizor-gazctă, un aparat care, 
concomitent cu emisiunea des
fășurată pe micul ecran, poate,, 
prin ■ simpla apăsare a unui 
buton,’ să: transmită pe o bandă 
specială principalele știri ale 
zilei ; la Osaka, zeci și sute 
de vizitatori se îngrămădesc să

Venera ANGHEL

(Continuare in pag. a 4 a)

COORDONATE HUNEDORENE

Statistică și flori
Călătorul care s-a informat dăspre Hunedoara numai 

din diverse publicații rămîne plăcut impresionat cind în- 
tîlnește aici, în afara agregatelor marelui combinat side
rurgic și a construcțiilor masive de locuințe — și o adevă
rată invazie de flori, copaci, verdeață. Pentru că, fără 
exagerare, Hunedoara de astăzi este și un mare parc, in cel 
mai bun înțeles al cuvintului. Nu există stradă, piață, bule
vard, nu există loc liber care să nu fi fost înnobilat cu ver
deața ierbii, cu parfumul florilor, ori cu umbra copacilor.

Iată un fapt semnificativ pentru iuțeala cu care hune- 
dorenii își înfrumusețează orașul. Recent a fost dat în fo
losință complexul turistic „Rusca", amplasat pe bulevardul 
„Dacia". Cu cîtevț zile înainte, împrejurimile acestei clă
diri aveau aspectul șantierului. Ca peste noapte însă, la 
inaugurare nimic nu mai amintea de molozul și schelele 
care fuseseră aici suverane. In locul lor apăruseră zone cu 
iarbă deasă, ronduri de flori, copaci, boschete. Da, copaci. 
Au fost scoși din pădure cu rădăcină cu tot și replantați 
pentru umbră și admirație.

Acesta este, desigur, doar un fapt. Ca acesta s-au p«f-e- 
cut nenumărate. Adunîndu-le, amatorii de statistici constată 
lucruri pe cit de surprinzătoare, pe atît de plăcute ochiului 
și necesare locuitorilor unui oraș industrial ca Hunedoara.

(Conllnucue In pag, a 3 a)

Păltiniș 
imbogă- 
in cele

Pam GHEORGHIU

i r'.i
Dimineață 
literară

In sala bibliotecii Casei 
de cultură din Petroșani va 
avea loc mîine, la ora 11, o 
frumoasă și utilă activitate 
ce se adresează elevilor: di
mineața literară „O lume În
treagă în cîteva cărți".

Fabrică 
de oxigen 
tehnologic
Combinatul siderurgic d

Hunedoara a fost completat 
cu o nouă unitate — fabrica 
de oxigen tehnologic cu o 
capacitate de 13 000 mc pe 
oră. Oxigenul realizat la no- 

»,ua instalație este prevăzut cu 
un grad ridicat de puritate 
și se va utiliza ca intensifi
cator în procesul de topire 
a oțelului, la cuptoarele Mar
tin de mare capacitate și la 
curățirea laminatelor furni
zate de blumingul de 1 300 
mm.



2 Steagul roșu S1MRÂTÂ 1» WUB 1970

N E D E I A
TULIPANULUI

, Păstrată din vremuri stră- 
i vechi ca o neprețuită neste- 
i mată, a folclorului roijiârțesc,
> nede ia contrniul și astăzi să
> polarizeze frumusețea multi-
> coloră și. măiestria costume- 
i lor cusute ele mîinile harnice 
i ale femeilor, armonia cinte- 
l cului și focul dansului, in
> cea mai autentică tradiție.
1 populară. -
• In Valea Jiului se țineau 
' nedei asemănătoare cu tirgul
> de fele de pe muntele Găina
• și 'piuă nu de mult, aproape
i de zilele, noastre, se organi- 
l saw astlfel de nedei pe mun-
> lele Dobraia.
1 O' nedeie. cu toiul deosebi-
1 tă, 'n care se îmbină in mod
1 eomplex tradiția folclorică 
1 eu influențele, citadine, este 
! ne de ia de la Iscroni, care are
1 loc în mijlocul lunii iulie,
• atunci cind arborele de luli-
! pan
1 Den-aurii
1 prinse 
J labru, 
, ani, o 
, lui și 
, gurile 
[ Jiului.
I slrînge la un loc pe. toți oa- 
I menii muncii din Vale.
> Preluând și valorifieind bo- 
i gata tradiție folclorică care 
; stă la. baza acestei nedei, Co- 
)■ mitetul pentru cultură și ar- 
I tă al. municipiului. Petroșani
> și Consiliul municipal al 
I TJ.G.S.R organizează, la 19
• iulie 1970, cea de-a 11 l-a edi- 
I ție- a Nedeii 'Hulipanului de 
!, la Iscroni. Cu acest prilej 
I toate formațiile artistice din. 
' cadrul așezămintelor de eul- 
!' fîw’ă.. cluburile sindicatelor și 
! Casa. de. cultură din. Petro- 
1 șani vor susține spectacole

artistice in cadrul, programu
lui pregătit pentru necleia 
la Iscroni.

La această sărbătoare 
fost invitate să participe cu 
programe artistice și alte for
mații din 
Hunedoara
Gorj-

Prezența.
Gorj. ca constitui un răspuns 
la vizita și spectacolul pe 
care formațiile căminului cul
tural din Cini.pu lui Neag 
l-au susținut la Schela — ju
dețul. Gorj cu prilejul’ evocă
rii. Popasului lui Mihai, in 
1969',

Considerăm că valorificarea 
acestei sărbători prilejuiește 
o reeditare îmbogățită calita
tiv a străvechii nedbi mo- 
mîrlănești, îmbinată armo
nios cu serbarea câmpeneas
că a muncitorilor mineri din 
Valea Jiului. Jocurile și; cin- 
tecele populare vor alterna 
cu melodiile și jocurile mo
derne, muzica de promenadă 
executată de fanfare cu jo
curile distractive și. întrece
rile sportive, tarafele Și so
liștii se vor îmiîna cu orches
trele de muzică; ușoară și 
cântece de lîww.

La buna reușită a nedei.i. 
iși vor aduce contribuția și 
unitățile comerciale 
O.C.L.. C.L.F.. etc.) 
pune la dispoziția 
tăriilor un bogat

de

au.

cadrul județului 
și din) județul

formațiilor din

Prof. Cornel: I'KXIVI AN

iși desface florile gal
ea niște Iwnvimd a- 

pe un imens coude- 
devenind, in ultimii 
sărbătoare a cintecu- 
jocului de- pe m-elea- 
celrfr două izvoare ale 

o sărbătoare care

(Iț.A.PJ,., 
care- vor 
c.<m,sunm- 
sortiiment 

die produse alimentare; bă/a»- 
twri și fruste; Transportul 
pentru publie va fi asigurat 
de autobuzele I.G.C care ișî 
vor prelungi traseul în ai
ce astă zi. pinii Ta Fulipanul 
din Iscroni..

l

Ca volumul de „TEATRU" 
apărut de eurînd în editura 
Univers, imaginea excepționa
lului «n de cultură și artă. 
» profundului scriitor umanist 
care a fost Albert Camus, ca
pătă- o nouă dimensiune : di
mensiunea tragică.

Pentru autorul lui Mfersault 
(Străinul), teatrul reprezintă 
modalitatea cea mai completă 
iii- exprimare, forma cea mai 
aptă- de a stabili un dialog în
tre creator și public. Din a- 
ecastă perspectivă, piesele lui 
Camus vor fi tot atîtea dezbateri 
etice asupra rolului și locului 
ocupat de om în univers și a 
posibilităților sale de a se rea
liza.

Ceea ce ne surprinde de la 
început la teatrul camusian e 
firescul; logica impecabilă a 
personajelor, angrenate într-o 
dispută ce afectează adesea 
ființa lor integrală. Pentru Ca
mus; a fi logic nu înseamnă 
mare lucru dacă nu duci logica 
pînă la capăt, fără să wiud'ezi- 
nimic. Această logică dusă la 
extrem e caracteristică majori
tății personajelor camusiene 
«are,, chiar atunci cind greșesc, 
rămfn elie insele în eroare.. da® 
apărindu-și libertatea- de gân
dire', afirmînd-o creator sau 
deSU’Uet'iv in raporturile Ier 
cu- ceilalți.

Intr-un univers pe care Ca- 
mu® ii consideră di» perspec
tiv* umană ea lipsit de sen®, 
absurd, omul se zbate intre ac
ceptare și renunțare,, pe de o 
parte și între sfidat®- Și revol
tă pe de alta. Echivalențele sim
bolice’ ale acestei- sfîșreri,. nu 
numai lăuntrice, sint reprezen
tate de Camus prin imaginea 
luj- Sisif (din Mitul lui Sisif) ți 
cea a lui Prometeu (din Omul 
revoltat).

De fapt, acceptarea și revol
ta nu jx>t fi separate atit de 
net, însuși Camus considerând 
gestul — aparent împăcat cu 
Sine — al lui Sisif, atit o ac

ceptare cit și un refuz, o sfi
dare și o revoltă în devenire.

Conștiința propriei lor facti- 
eități .șj absurdități face din 
personajele camusiene niște 
eroi tragici angajați iremedia
bil într-o luptă anihilant.ă cu 
sine și cu ceilalți.

Drama lui Caligula (tragedia 
după accepția dată de Camus 
formulei tragice l „Toți pot

ALBERT
CAMUS

Teatru
fi justificați, nici unul reu este 
drept") este drama om-uiu'i ab- 
surd. a acelui om care con
stată eșecul ex stanțeior („Oa
menii mor și nu sînt fericiți'1) 
și consideră ca legitimă orice 
atitudine,, fie ea și- inumană în 
afara oricărei morale colective, 
sociale. Dar. așa- cum însuși Ca
mus va> axata1 s Snețib&îndu-și 
personajul, nu poți fi liber, nu 
pwți- fi fericit semănired neferi
cire chiar șr in nomele unei 
morale a absure'ulu'i. discutabilă 
te tuși.

înțelegi nd eroarea pe care 
și-a clădiți existen'ia șr in func
ție de care a- instituit o logică 
a- violenței și a destrucție:-. Ca
ligula se va- lăsa suprimat de 
forțele- opuse lui, care chiar dacă 
nu repreziiMă adevărata morală 
existențială sint la- l’el de legiti
me în a-și apăra fie și în nume
le unei colectivități, convențiile, 
\ alovile- sa-u non-vamrile.

„Neînțelegerea" e cea de-a 
doua piesă a- lui Cam-us, alături 
de „C'aligufa" și de romanul 
„Străinul", așezată sub semnul 
teoretic al „Mitului lui Sisif11
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OBIRȘ1E
venim, ce vint ne-a adus
de efor, pe zbucium de coame,
din vechi' ne aud pe timple în sus, 
de credință am împrumutat de la ievane ? 
descrețim frunțile se vede locul

ochi
Cind ne
Străbunelor coroane voivodate, 
N-a trebuit nimeni 
Acest colț de rai e 
Nor ne am născut 
Căutind în adine, oasele noastre 
Curg în lutul Putnei și în vatra 
Cetății lui Decebal.
Sfntera htieiume grave slăvind 
FămrntuJ in care ps veci ne-am zfdit 
Ca intr-o grădină de soare.

NOAPTE

Cinevj strigă pe Avram? „fancule, cirlca-te, lancule, 
puneți un braț de fin sub cap și-o cetină verde pe inimă 
Muma Iur e pădtirea die brad, muma lui e pădurea neliniștri : 
„lancule, culcă-te, lancufe, lasă izvorul să-ți murmure" 
Doamne, cum tremură, stelele, moara de apă Ie maeina 
și cineva cîntă naerew „lancule, culcă-te, Ianeute" 
Calur neebează- și sforăie ș» caută-n aer mirosuri, 
șaua e caldă și frîui tremură dini mină lăsat.
„Haneule, culcă-te, lancule" !
Sus, pe Găina, zăpezile, 
ard mistuite de dor.
„lancule, culcă-te, lanvul'e"!

Mircea »B€U

■

CALITATE NU IMPROVIZAȚIE!
Ideea că participarea la ac

tivitățile culturale și artisti
ce' are legătură doar eu di- 
vertismenlur este eronată. A 
asculta <r cwnferiwță seems or
ganizată, documentată și pre
zentată, a citi o carte, reco
mandată in prealabil iwiroiv-o 
recenzie, sau strădiTÎnțele urnii 
grup de oameni îndreptate 
către rotunjirea unei mișcări 
artistice de calitate, nu sînt 
dear moduri de a cheltui tim
pul liber cum poate se mai 
crede, ci eforturi ale omului 
«le a se autodezvoTta. ‘Imtrl 
are disponibilități necunoscu
te, latente, necesități interne 
șt imperioase îl îndeamnă spre 
altceva în timpul liber. Dar 
aeeste latențe 
laie, iar tocul 
vit este el u but.

Prin prisma
na menit, von» căuta să privim 
activitatea clubului cooperai i- 
vefor „Ji<ri" și „Unirea" din 
Petroșani. Marea ma.jb'rrtate a 
cetor peste 500' de cooperatori 
au- trăsături psdnvtegicij comu
ne, lesne' de observat datorită 
specificului munci»: euciozita- 
tea. transmiterea și comenta
rea îmbelșugată a tuturor nou
tăților; ai fi de așteptat, <l««i, 
ca pe lingă clubul lor să e- 
xiste o activitate euttural-ar- 
tistică de o efervescență dfo-

sebită. Un impediment real, 
dar nu definitoriu, este și 
multitudinea loeurrtoo de wubt- 
că, dificultățile de natură or
ganizatorică. Clubul celor două 
cooperative meșteșugărești (fin 
Petroșani, deși estic siîual in
tr-un local nu toenvai potri
vit. are o bază mater iurtă de 
la care se pot porni multe 
inițiative. Un argument so
lid este recentul succes al bri-

pentru constituirea ttncr echi
pe de teatru. De ce și Ia clu
bul celor două cooperative 
meșteșugărești activitatea cul
tura' artistică încă n-a 
șit faza embrionară a 
țiiBnr nefinalizate și a 
țărilor teoretice sterile 
fructuoase ?

Revitalizarea trebuie să vină 
din mai multe părți : dinspre 
conducerea cooperativelor eare

depă
ra ten- 
eerce- 
si in-

trebuie st.irau- 
cek mai; pal ri

acestui rațio-

lf
găzii artistice Ia festivalul ju
dețean unde a ocupat locul 1. 
Dacă printre cooperat ieri se 
află tineri ea Aurelia Crfes 
tea, Ana Kovaes, Mii-eea liăr- 
bulescu e greu de erezot eă 
nu se găsesc și alții între cei 
peste 500 care să folosească 
instrumentele muzicale eu re
zultate notabile. Chiar 
se mai fac din cind în 
repetiții, acestea nu swrtf 
eludente, repetiția fiind
mi'l-tc care trebuie să ducă in 
nwd necesar Ia im spec iiacwll 
Aceeași constatare e valabilă 
ș» pentru echipa de tiairwi. 
Pfflsrhilități; certe s-ar afla și

dată 
cind 
cern

im

să facă niște eforturi deose
bite în investigarea talentelor 
și să atragă oamenii prin fap
te concrete (doar ele sînt con
vingătoare); de la Școala, popu
lară de artă, aflată în pro
ximitate, care nu numai să a- 
jute la formarea unui nucleu 
artistic, ei să asigure și o 
continuitate în acest sens. 
Trebuie curmat sistemul an
gajamentelor, mai mult sau 
mai puțin mascate, în care se 
constată cu regret că există 
condiții optime, că se află ti
neri cu talent etc., etc. In 
ultimă instanță nu este defi
nitoriu aspectul financiar de

Competența și amabilitatea,
condiții ale librarului

O perioadă destul de înde
lungată la librăria de pe strada 
Republicii din. Vulcan s-au pe
rindat o serie de vî'nzătoare. La 
intervale destul de scurte, în 
fața cumpărătorilor apăreau noi 
și noi chipuri, mai mult sau 
mai puțin pline de solicitudi-

față dte cer
l»-

Cronica CENACLULUI
Ședința de lucru din 26 

iunie (ținută la Lupeni)' și cea 
din 5- iulie (la Petroșani) au 
fost consacrate discutării crea
ției lirice a tov. Constantin Ma
ria; Ioan Chirac, Constantin 
Șfetcu și Alexandru Dobrițoiu.

La' ședințe au participat de 
fiecare dată cîte ÎS membri, ai 
cenaclufui; dezbaterii» fiind 
conduse de prof. Cornel Tfog- 
man, președintele Cmwitcfwlui 
pentru cultură și artă.

In privința numărului
membri înscriși pînă in pre-

zent s-a depășit cifra de 40 și 
considerăm că ea va putea creș-

de

NOTE DE LECTOR

fără să fie însă și o simplă 
ilustrare a ideilor expuse acc- 
lb. Ideea piesei — deși autoruf 
se apără d'e acuzația de a fi 
scris o piesă de idei — e 
cea a destinului spre care se 
îndreaptă un om, de data a- 
ceasta nu numai din vina unei 
fatalități supra-umanie ci și 
din propria sa vină, vină care 
ponstă în ascunderea, lipsită de 
motivație, a identității sale 
leale. Piesa dezbate în aceeași 
țesătură și problema fericirii și 
nefericirii umane, demonstrând 
incompatibilitatea fericirii cu 
crima (ideea va fi reluată de 
Camus și în „€ei drepți").

Cu „Starea de asediu" și „£ei 
drepți11 universul dramatic al 
Iui Camus cunoaște o deschide
re, finalul, deși tragic, lasă să 
se întrevadă un viitor mai 
meliorist. Spre deosebire 
Caligula care e „victima 
priilor sale adevăruri", ale

te cu cel puțin jumătate pînă 
, îrs ta® august..

Ini eonisiidterațiiiife pe 
neai poe-ziiten- 
Maria 
stardin 
Btenwaț 
ati _ ___ __ __
calități t plasticitatea iihaginii, 
ușurința versificației, cbnținu
lul de idei, sentimente convim- 
gătoare, întîln'i'te în poeziile 
„Satul meu*", „Ti-aș spune poa
te", „Sentința11. In același timp, 
au fost subliniate unele aspec
te negative cum ar fi lipsa de 

can
al te 

și o 
via-
„Jo- 

Glossa", „Dacă va 
I s-a reeomapv 

mai e'xreretă 
socială

Și

LITERAR

bun, 
de 

pro- 
unor

adevăruri individuale și nihiliste 
în raport cu societatea, perso
najele centrale din aceste do
uă piese, Diego și Kaliaiev, deși 
mor,, moartea lor nu mai e 
„gratuită11, e prețul d'atorat li
bertății și' credinței înte-un- 
ideal superior, autentic untam. 
Caligula și Jan sînt sacrificați 
(sau se lasă sacrificați), Dîego 
sau Kaliaiev se saerMică, pri
mul pentru a salva orașul 
Cadix de domnia Cîuntei (sim
bol larg, cuprinzînd taate mani
festările de Iraționalism ș»

' tiranie ««ereftate pe diverse 
planuri) cel de-al doilea, in 
virtutea ca-uzef pe care b slu
jește : abolirea despotismului 
țarist.

De la nuvelele de debut, 
prin romane și eseuri, pînă la 
teatru,, opera lui Albert Caiiais 
e- opera unui scriitor prin ex
celență etic, nu lipsit de con
tradicții șf ambiguități dae per
manent animat de un veritabil 
și patetic umanism.

E. PARASCH1VO1U

mairgi- 
Conata-nifiin 
die- ' C oti> 

iSiinwom 
H®gn®afe ș.a. 

relevate cfteva

fui 
exprimate 

Dașcălu. 
Cornel 

fost

coeziune, conțindt plin de 
troverse, împrumuturi din 
lecturi, cuvinte nepoetice 
coacluzie pesimistă despre 
ță — prezente în poeziile 
cui nopții", 
veni o vreme", 
dat o ancorare 
și profundă în viața 
actuală, o lectură bogată 
variată din literatura noastră 
.șf cea- universală, o însușire și 
pătrundere adîncă a 
materialiste. Avînd 
deosebite spre fabulă 
te că nu a citit acum 
ele erau cunoscute din ședin
ța precedentă) i s-a recoman
dat să-și îndrepte atenția mai 
mult spre această specie a ge
nului epic unde 
mai.... acasă.

loan Chiraș a 
ziile ! „Anotimp 
vînttrl comunist11 
ochi11, „Se naște bolta11.

filozofiei 
înclinații 
(cu tca- 

și fabule,

se dovedește

prezentat poe- 
de pace11, „Cu- 
. „Ai soare in 

Prin

oarece cooperativele, avînd o 
mulțime de secții, își pot con
fecționa o mare parte din ma
teriale prin forțe proprii (în 
special ceea ce este necesar 
uuei echipe de teatru se poa
te confecționa cu muttă u- 
șurință).

Doar biblioteca are o acti
vitate ceva mai sensibilă și 
continuă. Prin formele de di
fuzare volantă, recenzii, pre
zentări de cărți, cercuri de 
lectură, seri literare, simpozi
oane, medalioane și alte me
tode efe propagare a cărții se 
întrezărește o optică ce favo
rizează munca eu cartea. Da
că aceste' forme ale activită
ții culturale se dovedesc via
bile și cu audiență, nu vedem 
de ce, pentru alte forme artis
tice, ar exista nereceptivitate 
din partea publicului.

Important este ca perioada 
tatonărilor și declarațiilan 
sceptice să fie depășită prin 
preocupări care să aibă efect 
în ordine concretă.

T. SPĂTARU

Afluență 
de vizitatori

1

noiutatiea modului de exprima
re, prin tematica angajată și li
rismul degajat, versurile lui 
loara Chiraș. au fost bine pri
mite în cenaclu.. Cu toate a- 
cestea, jjaattieipanții la discuții 
au d’ezaprobat unele procedee 
superficiale, de forțare a ima
ginilor și- lungire a> vei-suri- 
lor. I s-a recomandat mai mul
tă conciziune și mai multă 
șlefuire a cuvintelor.

Din creațiile Iui Constantin 
Sfetcu au fost apreciate asocia
țiile de cuvinte și imagini (poe
ziile : „Mama", „Chemare") fi
rul liric și discripția, simbolu
rile și ideea tematică („Adoles
cență11). I s-a reproșat auto
rului sărăcia rimei, tratarea u- 
nor teme vechi, depășite, lipsa 
concentrării ș. a.

Tov. Alexandru Dobiițoiu a 
prezentat o suită de poezii 
scurte apreciate pentru curajul! 
cu care se realizează metafora, 
folosirea simbolului cu efect de 
surpriză, economia verswftii și 
puterea de sugestie a cirvîntu- 
lui, simțul proporției (poeziile 
„.Zgomote Urzii11, „Supărare în 
neant", „Ea" ș. a.). Pemitru în
ceput i s-a recomandat să re
nunțe la obsesia unor cuvinte 
și folosirea
în poezie, să-și 
continuu volumul 
literare și poetice

ne și Ospitalitate 
care pășeau pragul acestei 
nități unde se> face eef mai 
nobil comerț : cu cartea.

Anul 197ff a adus aici' două 
tinere care, prin hărnicia și 
priceperea 
comportare 
tori, și-au1 
simpatia și 
Maria Cblnmbeanu de la 
Ionul cu cărți expune cu gust 
noutățile primite, ic recoman
dă cumpărătorilor. O calitate 
indispensabilă unui librar — 
însă arareori manifestată — 
este bogăția, și diversitatea cu
noștințelor. Librarul trebuie să 
fie o sinteză între omul de 
carte, care să poată oferf eu 
precizie informații despre apa
rițiile 
de, și 
și nu 
mativ

prin hărnicia 
lor, printr-o bună 
față de cumpără- 
cîștiga<t pe deplin 
ÎHCTerfei’ea tuturor.

ra-

editoriale, să le recomitw- 
comerciant. Citind mult, 
numai- buletinwl inlcr- 

..Cărți noi-11, librarul

apropie de condiția profesiu
nii lui : aceea de ghid in teri
toriul vast al cărților. Maria 
Columbean'U ire spunea că îi 
plac foarte mult poeziile iui 
Marin Soreseu-, fapt pentru ca
re este- poetul ce îi recom.-uuiă 
des celor care preferă versuri 
alte poeților 
răni.

Colega ei 
Ursu. care 
de rechizite 
fel de apror-iată pentru 
ca ei.

Marfa expusă cu gust în raf
turi, deservirea promptă și co
rectă, ctorățepiai rare domnește 
aici sint atribute ee le -orac- 
teyizează. întotdeauna pe cele 
două tinere. Așadar librăria dm 
orașul Vulcan merită toate lau
dele.

de unitate. Aurelia 
deservește raionul 

' școlare, este ia 
n»un-

Muzeul mineritului din Pe
troșani cunoaște in aceste 
zile o mare afluență de vizi
tatori localnici', din țară 
din. străinătate. Zilnic, intre 
orele 10—20, după orarul de 
vară al muzeului, grupuri de 
vizitatori, majoritatea elevi 
de la școli din județele Har
ghita, Arad, Mehedinți etc., 
au primit explicații ietaliate 
privind evoluția mineritului, 
mișcarea muncitoreasca, dez
voltarea localităților din cele 
mai uecln timpuri ți piuă as
tăzi in Valea Jiului. Pi. au 
asistat astfel la adevărate 
lecții de istorie pe via, do- 
bindind noi și prețioase cu
noștințe in domenii mai pu
țin cunoscute. De asemenea, 
multi turiști, strătm francezr, 
maghiari, englezi, oernvemi 
în trecere prin mttw mnl 
nostru-, au țroposit și ''a Mu
zeul mineritului interesindu- 
se de expatrorr-i^ ?-,• n-nase 
aflate aici.

In luna iunie muzeul a lost 
rtzftat de aproximativ 1 ir.iff 
de vizii atori iar fn prima 
jumătate a lunii iulie ,lți 
65f) de vizitatori f-ent trecut 
pragul. I

termenilor tehnici 
îmbogățească 
cuno.știn țelor 
prin lectură.

Iulian IORDAC HE

ARTA DIN INIMA KINSHASEI
Eram ca Mr-o baie caldă 

de abur, încinsă de ali/.eul 
austral. Nu am tras geamul 
la mașină deoarece începuse 
să plouă. Tunete puternice și 
un debit de apă incredibil. 
Vîrtejuri asurzitoare și pocni
turi ca de pușcă. Plecam din 
Brazzaville.

La Kinshasa, după ce tun 
ttti\ ersat îluviut Congo,- fron
tal de furtună rărmăsfse în 
urmă. Era liniște și totul părea 
ireal in această explozie" de 
occident îngrămădit în centrul 
continelului african. Ni, .se 
pusese la dispoziție o vilă, tltii 
cartierul Organizației Unității 
Africane. l)e necrezut, dar 
adevărat. Aici pe colina fui 
Stanley in șapte luni a fost 
construit cu tot ce este nece- 
Sar -r- poștă, restaurant, zone 
de recreere — un adevărat 
oraș, pentru a găzdui șeiii 
statelor africane, care s-au 
fntîlnit la Kinshasa, în sep
tembrie 1967. Un adevărat

templu al ospitaHtățri ce dă 
o vocație internațională capi
talei Republicii Democrate 
Congo.

După o oră ieșim să facem 
cunoștința, cu Kinshasa. Stră
batem Bulevardul 30 iunie și 
ajungem în Piața Braconnier. 
Nu am făcut prea mufți pași 
cf nd am și tost întrebat.-

— Doriți un portofel 7
— iVn, am unul de cere mă 

servesc de cîțiva ani.
— Un motiv în plus pentru 

e-1 schimba. I.uați-1 pe aceste 
din piele de șarpe. Nu » 
scump doar doi zairi!

— Nu vreți o mască ? Sau 
această pinză strigă un pictor. 
Piirza era admirabilă, un ta
blou în care respira parcă 
viața congoleză — trei siluete 
înalte și grațioase de femei 
ce părăsesc piața. Culoarea 
vie a eșarfelor, cosițele sub
țiri ale părului ce străpung 
țesătura fină a baticurilor...

o

O adevărată vedere din Con
go.

— Cit costă ?
— 2f> de zairi.
— E prea scump.
— Putem să ne înțelegeai.
Așa începe tîrguiata care se 

prelungește. Ne înțelegem în 
cele din urmă la șapte zairi. 
Amindoi smtem mulțumiți. 
Unul pentru frumusețea ope
rei, celălalt pentru recompen
sa muncii sale.

în această ambianță de 
schimb, unde fiecare caută 
^ti obțină mai mult, se desfă
șoară viața în piața de artiza
nat. Amatorii de artă și turiș
tii sint asaltați, cîfeodată alun
gați ca șr cum ar ii pătruns 
intr-un domeniu, rezervat, sa
cru. Vinz.ătorii de obiecte de 
artizanat ii urmăresc atent toa
tă z'nia pe cei care vin spre ga
leria lor, plasată sub cerul 
liber. Intilnești. artiști din Ma

tele, Lamba, Saint-Jean, Se- 
lembao, tlin Barumbu, din

tonte cartierele capitalei.
Sosesc de dimineața, au 

saci, cu geamantane, in taxi
metre sau transportîndu-și 
mărfurile pe cap. înainte de 
oro 9J1O lotul este etalai, Pîn- 
ze mart, mijlocii, mici, spriji
nite în spate cu un bețișor, 
parcă vrînd să sfideze legea 
gravitației. In. luna mai eeti- 
vitatea artistică a fost mai 
intensă, piața fiind înțesată de 
tablouri. Găsești aici toate 
formele de expresie a piclu. 
rii: uleiuri, acuarele, peisa
je. portrete, copii ale unor 
pîme celebre. O zi bună în
seamnă 25—J& de tablouri 
vîndute și alte zeci de co
menzi.

Dacă pictura absoarbe o 
mare parte a clientelei, sculp
turile rămîn cele mai exptesi- 
ve și desigur cele mai scum
pe. Arta Bakuba este prezen
tată în toată diversitatea sa 
și a miturilor sale: scaune 
demontabile ornate cu main e

simbolice, tuhlourr cioplii? în 
abanos, statuete de dflUscWou- 
re și vînători, bustuti «le 
unor personaje tradiționale, 
regi înghițfți de timptm ; bră
țări, jonci din corn de zebu, 
scuturi de piele de elefant, 
servicii de masă din mahon, 
busturi din fildeș. Artiștii își 
prezintă bogăția, profunzimea 
talentului,.

Piața Braconnier este din 
acest punct de vedere un ade
vărat forum, un centru de în- 
tilrme unde artele slot M ele 
acasă. Alături de ttibloiitr, 
sculpturi în fltdcș, obiecte din 
piele și ceramică, aîeirfia Iți 
este reținută de lain Imnuri, 
sanelale, poșete din piele de 
crocodil sau- iipiana. peste 
tor minuscule girafe,- antilope, 
dromadeti din piele sau aba
nos, toate demanstrind parcă 
inepuizabila fantezie a necu
noscutului artist congolez.

Nicolae CREJU
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Să asigurăm forțele
de muncă necesare
la toate fronturile

(Urmare

ina rezultat ca. 
graficelor de gro
pe locuri de mun- 

zone, nu în toate

rile miniere 
«•iuda fixării 
«iucție zilnice 
eă, raioane, 
cazurile s-au repartizat efecti
vele necesare pentru ducerea 

bun sfirșil a atîtor sarcini, 
în ultima vreme s-a atras a- 
țenția, tot mai insistent, comi
tetelor de direcție de la uni
tăți asupra respectării oportune 
■și întocmai a programelor de 
fiicru stabilite. Se impune ca 
toți factorii de răspundere să 
«cționeze cu hotărîrc și convin
gere sporite, în această direc- 
fre, attfel totul va rămîne în 
■vtadiul intențiilor și asta nu fo- 
fesește nimănui și la nimic...

Conducerile unităților minie
re trebuie să oblige zonele de 
producție, serviciile tehnologice 
S» cauză să alcătuiască în mod 
«detaliat graficei • pe lucrări și, 
ceea ec este mai esențial, să le 
transpună în viață. Este nece- 
■sftr ea, bisăptămînal, la nive- 
■ăwl zonelor să se analizeze 
ăoată răspundei'ea stadiile 
realizare a programelor de 
«cu. iar suptămînal situația 
«serti la îndeplinire a sarcini- 
•Hor pe această linie Șă se dez- 
feată la nivel «ii conducerii ex- 
'gîloatării miniere. Trebuie să se 
wționeze cu operativitate și e- 
•rergie oriunde o stare de fapt 
«reeorespunzătoare 
pentru înh'it>'rnr<”> 
«șefei mai mici dereglări
«-®r

tu 
de 

m- 
du-

ar cere-o, 
gra-hn-cn a 

care 
ivj in procesul de produc-

r ÎNTREBARE : Care cre
deți că sint obiectivele 
imediate spre care vor 
trebui canalizate efortu
rile conducerii Centralei 
și conducerilor .unităților 
miniere ?

RĂSPUNS : In lumina indi- 
oațiilor și sarcinilor 
Sneeputul anului de 
«nițelele județean și 
■îlle -partid, vor trebui 
fe măsurile necesare 
plasare la nivelul 
fronturilor de lucru în vede- 
»toa obținerii unor viteze de a 
va-nsare conforme cu planul și 
angajamentele asumate.

In ceea ce privește dotarea 
tehnică, conducerea Genlrali'i iși

trasate la 
către co
munici pal 
luate toa- 
:pentru o 

cerințelor ,a 
în

ia d-a și pe viitor, tot intere
sul pentru ca solicitările uni
tăților să fie, în mod corespun
zător, satisfăcute. 'De asemenea, 
se va acționa cu și mai multă 
hotărh'e in sensul exercitării ți
nui control de eficacitate spo
rită, acordării unui sprijin per
manent colectivelor miniere.

O problemă acută, de primă 
urgență nm spune, care trebuie 
să stea în centrul preocupări
lor conducerii Centralei și con
ducerilor unităților, pentru ca 
sarcinile -de plan și -angajanren- 
teile să fie realizate, este aceea 
a asigurării eu forțele de mun
că necesare, incluzînd și aspec
tul reușitei stabilizării cadre
lor in bazinul Văii Jiului. In 
acest sens, este nevoie să se 
acționeze neinlirziat, îndeosebi 
la minele Rărbăteni, Vulcan, 
Uricani, Lonea, Paroșeni și Lu
pani. Fn plus, ne străduim să 
facem in așa fel incit progra
mul de pregătire a cadrelor să 
meargă, dacă se poate, cu un 
pas înaintea creșterii sarcinilor 
de producție.

Reactivarea recentă a coman
damentelor la nivelul Centralei 
și unităților în 
tării forței de 
sitei stabilizării 
zinul nostru o 
-augur. S-a dat
rului cu personalul să Se ocupe 
indea.p]^>ape de trimiterea de- 
legaților in județele cu exce
dent de forță de muncă. In 
unele cazuri să se deplaseze 
el însuși.

Va trebui să se urmărească 
in permanență, >cu toată răs
punderea, îmbunătățirea condi
țiilor de cazare și hrană. Di
rectorii unităților miniere- tre
buie să-și sporească preocu
parea în ceea ce privește urmă
rirea modului in care munci
torii noi angajați sini plasați 
in cadrul brigăzilor, dacă se 
depune o muncă .insistentă pen- 

■ oameni de 
dacă
din 

cum 
! O

vederea recru- 
muncă și reu- 
acesteia în ba- 

credem de bun 
sarcină directo-

tru legarea acestor 
locurile de muncă, 
înțelegere deplină 
maiștrilor, căci așa 
gătim, așa-i avem ! 
deosebită se cuvine să se acor
de instructajului acestor cadre 
noi, precum și pregătirii lor 
de specialitațe în școli, pentru 
a deveni pionii de nădejde ai 
mineritului Văii Jiului.

există 
partea 
îi pre- 
atentre
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Statistică si flori
(Urmate din pag. D

partea sa foarte' utilă : este 
lupta împotriva poluării at-

Pentru că acest frumos are și 
■un ajutor prețios al omului in 
mosferei. Dar, să revenim la amatorii de statistici. Mai iu
tii o cifră care relevă spiritul cetățenesc al siderurgiștilor, 
constructorilor și celorlalți locuitori ai Hunedoarei, hărnicia 
■și dragostea lor pentru frumos. In acest an numărul orelor 
de muncă patriotică pentru crearea acestui mare parc al 
orașutui metalului — oare numără nu mai puțin de 70 ha 
— se ridică la aproape 2 milioane. O cifră astronomică ? 
De loc, dacă ținem scama că au fost duminici in care mai. 
mult de 70 001) de hunedoreni se aflau pe șantierele florilor 
■și ale zonelor verzi. Acesta este secretul faptului că in pri
măvara și vara anului 1970, în orașul Hunedoara, s-au plan
tat peste 44000 de arbori și arbuști ornamentali, care res
pira, primenind atmosfera, făcînd-o plăcută oamenilor. îm
preună cu arborii și arbuștii, parfumează atmosfera și două 
milioane de flori de toate, felurile și culorile.

Sigur, nu numai copacii și florile dau frumusețe unei 
localități. Hunedorenii știu aceasta. Ei au construit 
acesta trotuare și alei in lungime de 4 kilometri -și .au mai 
plantat peste 10 000 de puieți de gard viu. Valoarea munci
lor patriotice pentru înfrumusețarea orașului se ridică, în 
șase luni, la 7 milioane de lei.

Dar statistica, oricît de cuprinzătoare, nu poate oferi 
imaginea reală a ceea ce au făcut hunedorenii. O plimbare 
in orașul oțelului constituie pentru oricine o revelație. Este, 
dacă vreți, simbioza perfectă a metalului cu florile, în ac
țiunea vastă și utilă ce se cheamă : înfrumusețare.

amil

în

canninistuJiii,

expresia rccu-

/Urmare din pag. I)
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Dumitru GHEONEA

Năstase și Țirîac-în serie !
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E
■ zidesc blo- 

Sot-ia mcia 
pe șantier, 
trăim bine.

nă. Și aceasta va 
La

rrii nu 
ne res- 
11 vom 
eforturi

se deplasează 
în orașul Pe- 
victorie a foi-

viitoane
cu Steaua, la

câștige pentru a-și păstra 
final locul VI în clasament. 
Cred că vor învinge întrucît 
oaspeții nu mai au emoții.

echipă 
a tra
buc u- 

. către

RAPID. învinsa 
a Jiului și în
de miercuri a

F 
F 
& 
»

CRIȘUL — 
•oiădenii au 
ei acasă, de

SUrpriză
După succesul 
militarii bui-u- 

pierdut miercuri 
Farului. De-ale PETROLUL 

GEȘ. Echipa 
care luase un 
s-a dereglat

mă face să 
ieșenii vor

din ochi
se ternui-

14,
a-
20

»n-
12 zile.

F. C. AR- 
Cer.nâian u,

printr-o
a

cit 
gă 
La 
au 
lor

lui
start puternic, 
într-atîta spre 

sfirșitul acestui campionat îi1-
puțiii i-a lipsit să ajun- 
in „oceanul furtunilor", 
rîndul lor, argeșenii, care 
stopat din cursa victorii- 
pe U.T.A.,

fără speranț» 
trolului. Văd p 
mafiei locale.

Avancronică fotbalistică
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18.15 fete ! Bună

19,20

20,45

Răspundem cititorilor
Carmen

a

DE

să 
ne

emisiunii. 
limba ger*

așa
Vre-
fur-nr. 5.

noapte,
• GRtdORE MAMULEA, LUPENI : Scrisoarea

19,30
20.00

• JVLICA A., PETRILA : Cele relatate'de dv. ziarului 
sint iiisicfictente pentru lămurirea problemei care 
cum rte scrieți — Vă frământă. Ua termare, vă negăm 
ceți pe la secția corespondenți a redacției pentru a 
nit a unele date suplimentare.

ECHIPA DE EA 814,817
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pretutindeni, imaginea muncii 
încordate, pătrunsă de [vatos 
și dăruire, a responsabilității 
și inițiativei, de atîtoa ori do
vedite de constructori. Și 
ne-am oprit la blocul 17 un
de lucrează echipa de zidari 
a comunistului Marin Ivan 
tlesjire .ale cărei succese, ve
ritabile recorduri, s-a răs
pândit vestea în întreaga Vale 
a Jiului.

Șeful -de echipă, la cei 26 
de ani ai săi, ni s-a înfăți
șat ca un bărbat înalt, sobru, 
de o modestie parcă exage
rată. laconic dar cu o fire 
deschisă, fără nimic -e-nifa 
zic, calculat în aprecieri, Se- 
rindu-se cu jenă de laude, le
gat sufletește ’de oamenii cu 
cane lucrează, ou unii de pes-, 
te 5 ani. cu alții de mai pu
țină vreme. Oamenii aceștia

sint tineri, \ ir sta medie a e- 
chipei nedepășind 20 de ani. 
Le rostește numele parcă cu 
mai multă însuflețire : Ghcor- 
ghe Girban, "Clement Anîsie, 
loader Morăraș, Ion Zoican, 
Mihai Birnoiu. Jan Timrtfte 
Ș. a. Are pentru fiecare ou- 
v'rnte de apreciere și motivie 
de mulțumire sufletească. „TI 
avem in echipă pe Vasile Vi
ran, îmi spune. Cînd a ve
nit pe șantier avea patru cla
se primare. A muncit foarte 
bine, intre timp a terminat 
liceul iar acum se găsește 
■la Cluj la examenul de ad- 
mite.re in facultate. Cred că 
va reuși, e un băiat foarte 
bun. Ca el mai sint și alții", 

îndrept discuția pe făgașul 
realizărilor echipei în produc
ția .acestui an și aflu că pină 
in prezent au dat în folo
sință 44 apartamente din -ca
re, la recepționare, 22 au pri-

mit calificativul ..foarte bim 
iar 22 ,,'bine".

Realizări recente. Blocul 
intrat in fază de finisaj, 
vînrd 5 nivele șî însumînd 
apartamente a fost fnățțat 
tr-un timp record : 
„Blocul 17, la care lucrăm în 
prezent, ne-am angajat să-l 
ridicăm în 15 zile. Unii 
cred, dar noi știm să 
pectăm cuvîntul dat. 
ridica la timp oricîte 
ne-ar cerd“.

Am mai aflat <că 
mai judicioasă organizare 
muncii, prin schimburi pre
lungite, acordind atenția cu
venită calității lucrărilor, 
constructorii de pe acest șan
tier au hotărît să dea in fo
losință cele două blocuri cu 
cite TO zile înainte ele termen, 
respectiv blocul 14 la 20 au
gust, iar blocul 17 la 20 sep-

tembrie. „Noi am înțeles lim
pede și aprobăm din toată 
inima eforturile pe care le 
depune și le cere întregului 
popor conducerea partidului 
nostru pentru refacerea încă 
în acest an a întreprinderi
lor. orașelor și satelor dis
truse de inundații. întreaga 
echipă a cerut să mergem Ia 
Ilia pentru a construi un 
bloc. Cînd ni se va cere o 
vom face. Pină atunci, dato
ria noastră este să lucrăm 
aici, mai repede și mai bine".

Cuvinte izvorîte din conști
ința înaltă a
din omenia ce caracterizează 
întregul popor, 
noștinței «omului pe care par
tidul, regimul nostru socialist 
l-a ridicat pe treapta înil'ă 
a demnității umane.

Amintiri emoționante, 
ialgicc unele, pline de mîn- 
drie reținută altele, evocă 
coordonatele unei biografii. 
„Tatăl meu. m satul de un
de sânt, era cărămidar, adică 

făcea cărămizi. Cînd am ter
minat școala i-am spus: tu 
o să faci cărămizi, iar cu am 
să le zidesc. Am urmat școa
la profesională la Craiova și 
am devenit zidar. Din 1965 
am venit in Valea Jiului. Am 
muncit Ia construirea fabricii 
de brichelaj. a puțului de la 
Vutjan, iar acum 
curi de locuințe, 
lucrează cu mine 
Ciștigăm bine și
Cum s-ar putea să nu mun
cim bine, tot mai bine ?” 

sosit !be-— „Nea Ivsan, a
Ionul !'

Vocea unui tînăr 
pă ne anunța că
nașe pauza de masă. Se re
lua munca obișnuită și to
tuși attt de impresionantă...

„Să veniți pe la noi de 
ZIUA (XANSTR-IK TOR'ULl 1. 
Vă veți siwtți bine".

Vom veni.

fi U.T.A. 
subsolul clasamentului, 

însă, lucrurile vor răntene 
neclare, Politehnica și Crișui 
uimind să se „dueleze" pină 
in final pentru „pasarea" lo
cului fatal 15. Dar iată cele 
șapte partide de mîine :

DINAMO BAC AU — 
STEAUA. Băcăuanii evoluea
ză acasă după două înfrân
geri consecutive în deplasare, 
— ultima miercuri la Pe
troșani. Prevăd că nu vor 
pierde ocazia victoriei deși 
Steaua merge din 
în sugpriză. 
de la Pitești, 
reșteni au 
acasă în fața 
fotbalului...

JIUL. Miercuri, 
trecut greu, la 
ploieșteni.. Cred 

că vor trece mîine și de Jiul, 
poate tot greu, pentru că alt
fel fotbaliștii de la Crișui se 
a-wtocondamnă sigur la retro
gradare. Cu două puncte de 
la Jiul mai pot spera intr-o 
„minune' miercurea 
in îrctilnirea 
București.

FARUL — 
de -duminică 
vi ngătoarea 
Stelei la București primește 
vizita formației Rapid r.ire 
încă maj speră (fără șanse, 
după opinia noastră) la titlul 
de campioană. Dacă 
ține victoria 
cu Rapid, și 
obține. Farul 
dri că este

va ob- 
și în întîtainea 
cred că o va 
se .ooate mîn- 

singura ’ 
care în acest campionat 
cut de toate cele trei 
ivșlene considerate de 
unii cele mai ..mari".

NEW YORK 17 (.Igerpres). 
— Jucătorii români Ilie Năstase 
și Ion Țiriac s-au calificat în 
sferturile de finală ale tur
neului de tenis „Washington 
Star International".

In turul trei al competiției, 
Ilie Năstase l-a învins cu 6—2,

6—2 pe Pancho Guzman (E- 
cttador), rar Ion Țiriac a ciști- 
gat cu 6—8, fi—0, 6—1 în fața 
sud-africanului Patrick Cramer. 
In sferturile de finală, Năstase 
îl va intîlni pe Hewitt, 
timp ce Țiriac va juca 
Smith.

Pronosticul nostru 
la concursul

I

I
*

I
I
*

I

1. Dinamo Bacău
2. Crișui
3.
4.
5.
®.
7. -U.T.
8.
9.

10.
11.
12.

Farul
,.'U“ Craiova
Dinamo IBuourești
Putredul

Arad
Dinamo Bucă o
C-rișUl
Farul
„U“ Cnaurva
Dinamo București

13. Petrolul

— Steamy
— Jiul
— Rapid
— C.F.®. Cluj
— Politehnica Iași
— F, C. Argeș
— Steagul roșu
— Steaua (tineret)
— Jiul (tineret)
— Rapid (tineret)
— C.F.'R. 'Cluj (tineret)
— Ptfl'tehnica Sași (tineret)

— F. *C. Argeș (tineret)

Deschiderea
Emisiune în 
mană.
Bună seara, 
seara, băieți.
<1 001 ide seni — emisiu
ne pentru cei mici.
Telejui-nalul de seară. 
Tele-encîclopedia. In cu
prins : Palomares; Tur- 
kana; Șoim.
Film artistic ; „Semafo
rul verde" (premieră 
pe țară) cu Jean Seberg 
■și Jean Paul Belmondo. 

22,1’5 l apt divers de
Dumitrescu.

22,25 (Tele-oinen'ecitai
23,20 Telejurnalul de

Sport,

Pe urmele materialelor publicate
PLÎNG MOTOARELE, PLiNG...

un film cu
LOUIS

DINAMO BUCUREȘI I - 
POLITEHNICA. Un punct 
pentru Politehnica la Bucu
rești ar însemna salvare si
gură de a nu face pereche 
cu A.S.A- spre divizia B. 
Acasă însă Dinamo București 
este foarte greu de învins. 
Doar Farul a reușit marea 
performanță în urmă cu cî- 
teya etape. Ceva 
cred totuși că 
scoate un punct.

U.T.A. —STEAGUL ROȘU. 
Dacă Rapidul pierde la Fa
rul -și U.T.A. cîștigă cu Stea
gul roșu — această ultimă 
variantă nici nu se pune la 
îndoială — atunci fotbaliștii 
din Arad iși reînnoiesc titlul 
de campioni pe care Itau 
câștigat anul trecut pe sta
dionul din Cluj. Personal, 
cred că așa se vor petrece 
lueruilte. > ',
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trimisă spre cercetare conduoerii T1G.L. Petroșani cane, în 
răspunsul său către redacție, confirmă cele susținute de 
Sectorul Lupeni că defecțiunea de la instalația de baie se 
datorează dv. In această situație aveți obligația de a lua 

■măsuri de remediere. Vă recomandăm ca, pentru soluțio
narea litigiului^ să cereți sprijinul. Consiliului popular al 
orașului Lupeni, solicitind o verificare la fața locului in 
urma căreia să rezulte care dintre cele două părți are 
dreptate.

Conducerea Exploatării minie- 
re’Dîlja semnează următorul 
răspuns la articolul cu titlul de 
mai sus :

„Ea articolul apărut in pagi
nile ziarului nr. 6 429 din 2 iu
lie 1970 referitor la gospodări
rea necorespunzătoare a unor 
utilaje, vă aducem la cunoștin
ță următoarele : articolul pre
cum și problema gospodăririi 
utilajelor și echipamentelor e- 
lectromecanice au fost discu
tate cu personalul depozitelor 
de materiale .și utilaje în biroul 
mecanicului șef al unității noas
tre, atrăgîndu-li-se atenția asu
pra modului de conservare a 
acestora.

Utilajele in cauză .(N. K. două 
motoare electrice adăpostite la 
intîmplare, sub cerul liber) au 
fost ridicate și adăpostite în 
locuri corespunzătoare, ferite 
de intemperii atmosferice; .pen
tru restul utilajelor și echipa-
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citeva zile m .unim, an jurul -orei 42, 
pietonii de pe artera principală a l’etroș.iniii- 
lui au putut fi „•martori mirați" .ai unei 
scene lîngă podul peste Muloia. Autobuzul 
cu nr. 31 IID 1 638 .poposea ipe dreapta 
dar... pe trotuar. Intre timp, de .pe maijgiwea 
podului, «iți ti-ecwlrori -priveau mșpiie -pîriu 
unde... se acorda primul ajutor...

Ge se întîmplase ?
După ce autobuzul trecuse de pod, minorii 

■Doina și Marin Ciociu, de -8 și respeetiv 7

în 
in-

ani au țî.șnit, .la aproximativ :2—3 mmstiii 
la,ța .autobuzuhli, dorind să Tnaverseae 
fugă strada. Fetița a reușit dur băiatul... 
timidul, s-a fisticii și...

...Minune ! La o manevră executată 
mult „sînge reee" de conducătorul auto Flo- 
i ea Tudoran, aooiflentul «uav uaue «putea 
fi posibil — s-a transformat într-e... zgîrie- 
tuiă la piciorul copilului, -care îndată a fost 
luat de cetățeni, transportat la pirîu și nu 
la... spital. Cineva din mulțime iși exprima 
admirația pentru șofer : „acest om ar trebui 
decorat...". Intr-ddevăr, după felul cum a 
știut să evite un accident, inevitabil mortal, 
acest conducător auto merită toată admi-

■rația. ’Dar .nmieni nu și-ai exprimat opinia de 
indignare .atunci când mama (Rafila Ciociu) 
venea țipînd (cum era și normal) ci, dimpo
trivă, toți încercau «-o liniștească escplioîn- 
■du-i tăi nu-i nimic igrav... Nimeni nu și-to 
opinai iiMligtwi-ou .pentru „educația" .detS 
de acești părinți fiilor care, ittieirțional atu 
țișnlt în fața autobuzului spi* ■a-i face -o 
„festă" șoferului. Că -astfel s-ai și întîmplat ! 
Și >mai -eîniț, -din ipăcaie, copii oane ipi®ue- 
deuaa în felul .acesta. O .asemenea .„feste" 
pulsa fi -fatală .atît «pentru «păriniți -olt si 
pentru nppii. Daoă celățenii, .alunei, «u fost 
iitduțgerrti, -dacă nu .au făcut -acuzații in 
-anele momente... -te tăcem noi, .acum... :R<i- 
rinți, sinteți răspunsiittori pentru tot ce, li ne 
poate intimpla fiilor și fiicelor viMrsțve, -d'm 
oauua educației greșite pe aane le-o -dațd, 
ca și -din causa lipsei de ■educație !

In așteptarea vremii oînd .autobusele vor 
circula pe deasupra, faceți -pe copii «ă înțe- 
leasiă că mașinile nu sint jucării... că s-au 
citat cazuri în oare și părinții au „confundat 
aceste noțiuni...

1. LIC.IU

WRGCWMAMUL 
certul tllmrnețil; 
nai. ’Bufetin nurteo-rutler; 7,15 
Muziuă ușoaite; 7;35 ’Soliști «de 
mttzioă «populară; ,'8țD0 Sumarul 
'presei; -8,10 Avanpremienă' coti
diană; 8,22 De la munte la ma
ne —- muzie® ușoană: '9100 Ra- 
■du>ma«amnul femeilor; '.9,30 
■Oua -satului; ■ 411,00 Cav-aloada 
ritmurilor; 11Ț5 Intilnire cu 
melodia -populară și jutenpretu'l 
■preferat; 12(00 De toate -pentru 
toți; 13;00 Radiojurnal. Sport; 
TBJT5 De toate pentru toți... itu- 
riștii; 18,45 Noutățile săplAniî- 
nii — muzică ușoară; 14,00 Un
da veselă; 14,30 Cine știe oîș- 
tigă; 15;00 Caravana fanteziei; 
15,55 Estrada duminicală; 17,25 
Transmisiune sportivă, In pau-

montelor electromecanice s-a a- 
tras atenția șefului magaziei și 
locțiitorului șefului birou depo
zite pentru a se încadra în pre
vederile planului de măsuri pri
vind depozitarea și conservarea 
acestora. întocmit și difuzat 
personalului responsabil de a- 
ceastă problemă în cursul lunii 
iunie a. c.".

N. R. Am reținut amănuntele 
că „problemele" au fost discu
tate.. „în biroul mecanicului 
șef al unității noastre". N-am 
aflat însă, nominal, cine anu
me a fost vinovat și in ce fel 
au fost vecupeiate pagubele da
torită deteriorărilor de 
vinovați.

Iar, în altă ordine de 
se atrage 
un fel de 
roz niște 
nepermise

ză : Gaaeta radio; 19,30 
•dia zilei; 19,35 La hajiul 
ței — i 
cere și jocuri populare.; 
Wbleta .(ie seară; 20110 "Vedete 
ale muzicii ușoare : Christophe;
30.30 Arghezian-a; 20,25 Zece 
melodii preferate; flljOB Muzică 
de cafe-con cert; .21,1’5 Tsatru 
scurt; 22,00 Radiojurnal; 22,10 
Wtmoiiamic sportiv; 22,80 fto- 
manțe: 22,50 Moment, «poetic; 
28,00 Cin recul e prelutindeini; 
•0,03—«â'00 (Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II : 6,00 ’Mati
neu duminical; 8,:15 Tealru ra
diofonic pentru copii; ‘9,12 ‘Ca
leidoscop muaical; 110,80 A 7-a 
artă; 1'8,00 Mozaicul Florilor;
14.30 Din cele mai îndrăgite me
lodii; 15,00 "Cintă Angela Mol
dovan; 15,45 Valsuri și tangouri 
celebre; 16,00 Itinerar folcloric 
muzical; 17,00 Pagini -din mu
zica de estradă; 17,30 Muzică 
de promenadă; 18,00 Revista li
terară radio; 18,35 — 365 de 
cântece; 19,00 Romanțe; 19,25 
Varietăți muzicale; 20.00 .Inter- 
preți de muzică ușoară; 21,30 
Muzică de dans.

"1 j l-4ct 1-Lti.il UI /illlll-

balade, cinteee de petre- 
.38,05

FUNES
B PETRE COSTEA, E. M. DfLJA : Drepturile pentru 

concediul, de pină la 5 zile, ce se acordă salariaților în 
caz de transfer se calculează in baza cîștigurilor realizate 
în ultimele 3 luni de. activitate in producție și sint impo
zabile.
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idei, „a 
■e oare 
un răi

atenția" nu 
a acoperi cu 
atitudini 
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Intervenție 
românească 

la sesiunea Consiliului 
Economic și Social 

al O. N. U.
GENEVA 17 — Coresponden

tul Agerpres, H. Liman, tran
smite : Participant!! la cea de-a 
49-a sesiune a Consiliului Eco
nomic și Social al O.N.U. 
(E.C.O.S.O.C.) au încheiat dez
baterea generală în cursul că
reia delegații au abordat dife
rite aspecte ale evoluției țări
lor în curs de dezvoltare.

Luînd cuvîntul în ședința 
plenară, șeful delegației româ
ne, ambasadorul Ion Datcu, s-a 
ocupat pe larg de problemele 
cooperării pașnice, multilatera
le, între toate statele lumii. In 
condițiile pătrunderii explozive 
a științei și tehnicii în toate do
meniile societății contempora
ne, a spus el, cooperarea inter
națională nu este o simplă op
țiune. Ea a devenit o realitate 
a vieții națiunilor și își are iz
voarele în înseși interesele și 
necesitățile cele mai stringen
te ale acestora. In condițiile 
traducerii în practică a princi
piilor fundamentale ale respec
tării suveranității și indepen
dentei naționale, neamestecului 
în treburile interne și egalității 
■în drepturi, cooperarea interna
țională este în același timp un 
exercițiu al păcii, ea constituie 
O bază sigură a stabilirii rela
țiilor normale între toate state
le lumii.

Reprezentantul român a .in

sistat asupra necesității de a 
se întări rolul comisiilor eco
nomice regionale. Un rol de 
cea mai mare importanță ce 
incumbă acestor comisii, a pre
cizat el, este concentrarea efor
turilor în vederea eliminării fe
nomenelor cronice ale subdez
voltării, atribuție vizînd tradu
cerea în viață a obiectivelor 
celui de-al doilea Deceniu al 
Națiunilor Unite pentru Dezvol
tare.

Referindu-se la rezultatele 
pozitive obținute de Comisia 
Economică O.N.U. pentru Euro
pa în sensul realizării unui dia
log continuu, constructiv, al 
identificării de noi domenii de 
cooperare între țările continen
tului. vorbitorul a remarcat 
totodată persistenta unor prac
tici discriminatorii care împie
dică aplicarea principiului uni
versalității. In acest context el 
s-a pronunțat în favoarea admi
terii R.D.G. na membră cu drep
turi depline a Comisiei.

Delegatul român s-a pronun
țat în favoarea eliminării trep
tate a obstacolelor economice, 
administrative, ca șl a tuturor 
discriminărilor din calea schim
burilor comerciale intereurope- 
ne, precum și pentru acțiuni de 
plan internațional în vederea 
asigurării protejării mediului 
de viață înconjurător.

Vizita delegației U.6.S.R., condusă 
de tovarășul Florian Dănălache, 

în Albania
TIRANA 17 (Agerpres). — 

Delegația Uniunii Generale a 
Sindicatelor din Republica So
cialistă România, condusă de 
tovarășul Florian Dănălache, 
președintele Consiliului Central 
al U.G.S.R., care se află în R.P. 
Albania a vizitat vineri combi
natul de materiale de construc
ție „Josif Pashko“, uzina meca

nică „Enver Hodja" și Univer
sitatea din Tirana.

In aceeași zi, oaspeții români 
au depus coroane de flori la 
Monumentul Eroilor. La cere
monie a fost de față ambasado
rul Republicii Socialiste Româ
nia la Tirana, Manole Bodna- 
raș.

Rezultatele alegerilor 
din Mexic

CIUDAD DE MEXICO 17 (Agerpres). — La Ciudad de 
Mexico au fost date publicității rezultatele finale ale alege
rilor prezidențiale desfășurate la 5 iulie. Candidatul Partidu
lui Revoluționar Instituțional de guvernămînt (P.R.I.), Luis 
Echeverria Alvarez, a obținut victoria, în favoarea sa votînd 
86 la sută din alegători. Echiverria a totalizat 11 948 412 vo
turi, față de 1 945 204 obținute de adversarul său, Efrain 
Gonzalez Morfin,, candidatul Partidului Acțiunea Națională, 
de opoziție.

P.R.I. a anunțat, de asemenea, că reprezentanții săi au 
cîștigat toate cele 60 de locuri din Senat și 178 mandate în 
Camera Reprezentanților.

asediu
în Columbia

BOGOTA 17 (Agerpres). — 
Vineri a intrat în vigoare sta
rea de asediu hotărîtă de gu
vernul columbian pentru a pre
veni ceea ce președintele Car
los Lleras Restrepo a numit 
„iminentul pericol al unei gra- 
Ve comoții interne". In capitală 
a fost impusă, în plus, legea 
marțială.

Observatorii politici, referin- 
du-se la motivele reale ale ac
țiunii guvernului, relevă că ar 
fi vorba de un complot pus la 
cale de adepții fostului dictator, 
generalul Rojas Pinilla, menit 
să blocheze instalarea președin
telui ales, Misael Pastrana 
Borero, prevăzută pentru 7 au
gust.

Rojas Pinilla și partidul său. 
Alianța Națională Populară

(A.N.A.P.O.), au refuzat să re
cunoască proclamarea oficială a 
lui Pastrana, candidatul parti
dului de guvernămînt și adver
sar al lui Pinilla la recentele 
alegeri prezidențiale de la 19 
aprilie, drept cîștigător al aces
tor alegeri.

Se relatează că guvernul a 
luat măsuri excepționale pen
tru a garanta reîntoarcerea în 
țară a Iui Pastrana, care, după 
alegeri, plecase într-o călătorie 
în străinătate. Au fost, în acest 
sens, ocupate de către armată 
toate punctele cheie ale capita
lei țării, precum și posturile de 
radio și televiziune. Se crede 
că adepții lui Pinilla plănuise
ră ocuparea posturilor de ra
dio și televiziune pentru a che
ma populația la revoltă.

■ b

Plenara (Urmare din pag. 1) 1

C. C
al P. M. S.

Ungar
I

loc 
al

si- 
fost

BUDAPESTA 17 (Agerpres). 
— După cum relatează agenția 
M.T.I., la Budapesta a avut 
Plenara lărgită a C.C. 
P.M.S.U.

Informarea referitoare la 
tuația internațională a
prezentată de Zoltan Komocsin, 
secretar al C.C. la P.M.S.U.

Pe baza raportului prezentat 
de Nyers Rezso, secretar al 
C.C. al P.M.S.U., plenara a 
discutat șiz adoptat principiile 
de bază ale celui de-al 4-lea 
plan cincinal de dezvoltare .a 
economiei naționale maghiare 
(1971—1975).

Pe baza raportului prezentat 
prim-secretâr 

plenara
de Janos Kadar, 
al C.C.' al P.M.S.U., 
a dezbătut problemele politice 
și organizatorice legate de pre
gătirea Congresului al 
partidului.

Comitetul Central al 
a hotărît să convoace 
sul al X-lea al P.M.S.U, 
10 noiembrie 1970. Plenara

X-lea al

P.M.S.U.
Congre- 

la 
a

discutat și a aprobat Directive
le Congresului, precum și pro
iectul de modificări ale Statu
tului P.M.S.U.

■

LONDRA 17 (Agerpres). — 
Vineri, în cea de-a doua zi a 
grevei generale a celor 47 000 
de docheri britanici, principa
lele porturi ale Marii Britanii 
aveau un aspect dezolant. Peste 
150 de mari cargoboturi au ră
mas imobilizate la cheiuri fără 
a mai putea fi descărcate sau 
încărcate. In acest timp, 36 000 
de militari au fost puși în 
stare de alarmă pentru a ac
ționa în cazul în care se va 
dovedi necesară folosirea loi' 
la descărcarea navelor avînd la 
bord mărfuri perisabile.

Prima grevă generală a do
cherilor britanici din ultimii 
44 de ani a avut drept urmare, 
după cum s-a mai 
stituirea de către 
la Londra a stării 
In cursul zilei de
tuația a fost examinată de Co
mitetul da urgență al guvernu
lui, condus de. primul ministru 
Edward Heath, după care s-a 
anunțat că au fost luate o se
rie de măsuri ce vor fi supuse 
luni Camerei Comunelor spre 
dezbatere și aprobare. Aceste 
măsuri prevăd folosirea milita-' 
rilor în locul docherilor gre-

anunțat, in- 
guvernul de 
de urgență, 
vineri, si-

viști, acordarea de împuterni
cirii guvernului pentru institu- 
irea, în caz de nevoie, a rațio
nalizării alimentelor, controlul 
prețurilor, controlul rezervelor 
petroliere, etc. Guvernul a de
semnat, totodată, 12 comitete 
de urgență care vor suprave
ghea activitatea principalelor 
porturi ale țării pe tot timpul 
actualei greve. Lordul Pearson 
a fost numit în fruntea 
comisii speciale de ■ 
supra „cauzelor și i 
țelor" conflictului 
cheri și cei ce i 
instalațiile portuare.

In ultimele 48 de ore 
înregistrat o goană a gospodine
lor după alimente, ceea ce a 
determinat pe unii comercianți 
să procedeze la o creștere a 
prețurilor’. Guvernul a inter
venit prompt, informînd că re
zervele de alimente ale țării 
sînt suficiente pentru o lungă 
perioadă de timp șl avertizînd 
împotriva oricărei tendințe de 
sporire a prețurilor. Panica 
creată este ușor de înțeles, 
întfucît peste jumătate din.pro
dusele alimentare consumate în 
Mărea Britanie provin din im
porturi.

unei 
•anchetă a- 
circumstan- 
dintre do- 
exploatează

s-a

Luptele din Vietnamul de sud
SAIGON 17

In cursul nopții 
vineri, forțele 
Vietnamul de sud au declanșat 
bombardamente asupra unor 
poziții fortificate deținute de 
trupele americano-saigoneze. 
Printre principalele obiective 
ale acestor atacuri s-a aflat

(Agerpres). — 
de joi spre 

patriotice din

Criza pieței eurodolarilor
NEW YORK 17 (Agerpres). 

— Piața eurodolarilor — do
lari S.U.A. deținuți și plasați 
pe piața vest-europeană de fir
me și persoane particulare — 
se află în criză din cauza pierde
rii încrederii în poziția dolaru
lui și a dobînzilor foarte mari, 
scrie săptămânalul newyorkez 
„Business Week". „De fapt, 
câțiva mari investitori europeni 
s-au retras cu totul de pe pia
ța eurodolarului", arată săp
tămânalul, redînd părerea direc
torului unei mari bănci vest-ger- 
mane care susține că vest-eu- 
ropenii „trebuie să aștepte, mai 
înainte de a achiziționa noi do
lari, depășirea crizei lichidității 
din Statele Unite". Directorul u- 
nei bănci belgiene de investiții și- 
a exprimat, de asemenea, neliniș
tea în legătură cu faptpl că fi
lialele americane din Europa 
occidentală ar putea să facili
teze transpunerea tendințelor 
negative din economia S.U.A. 
în țările vest-europene. Din 
această cauză, arată directorul 
belgian, băncile vest-europene

sînt din ce în ce mai prudente 
și examinează cu precauție ori
ce proiecte de extindere a ac
tivității filialelor americane în 
Europa occidentală.

cartierul general al celei de-a 
25-a divizii de infanterie ame
ricană, situat în provincia Tav 
Nițrh, la 90 kilometri nord-vest. 
de ’Saigon. Tot în ultimele 24 
de ore au fost semnalate lupte 
cu caracter sporadic între de
tașamente ale patriotilor și uni
tăți militare inamice în apro
piere de Da Nang, precum și 
în împrejurimile fostei capitale 
imperiale, Hue.

Pe de altă parte, corespon
denții agențiilor de presă rela
tează că în cursul nopții bom
bardierele americane „B-52" 
au efectuat patru raiduri în 
provincia Thua Thien, din zo
na septentrională a Vietnamu
lui de sud.

privească primul video-telefon 
în culori din lume ca și noul 
sistem de televiziune în culori 
ale cărui imagini, proiectate cu 
ajutorul a trei raze laser de 
culori diferite — albastru, ver
de . și roșu — au calități excep
ționale.

O serie de ramuri ale econo
miei japoneze par să opereze 
un transfer între fantezie și 
realitate, șăvîrșind salturi acro
batice peste etapele firești de 
dezvoltare. Industria siderurgi- 

do pildă, a produs în 1950, 
milioane tone oțel, în 1960 
40 milioane tone, în 1964 — 
milioane tone, iar în 1969 — 
milioane tone.

In anul 1960, în Japonia e- 
xistau 2 000 de televizoare co
lor. In 1968. industria niponă a 
livrat pe piața internă 1,8 mi
lioane de televizoare color, iar 
pentru export 800 000.

în 1968, în Japonia erau în
registrate 3 559 mașini electro
nice de calcul, dintre care 69,9 
la sută de producție indigenă. 
Peste trei ani, (1971) industria 
niponă va „elibera" 14 000 de 
asemenea mașini.

Concretized în limbajul sta
tisticilor (ultimele complete sînt 
din 1968) datele referitoare la 
dezvoltarea economică a țării, 
se poate afirma că ritmul anual 
de creștere a fost de 15 la 
sută, excelînd în ramura indus
trială (18 la sută), 
investițiilor (30 la 
cel al exporturilpr 
în sfârșit, în 1968, 
depășit Republica 
Germaniei, devenind a 
putere industrială a lumii, 
un produs national brut 
141900 000 000 de dolari, 
minată încă de relații feudale 
în urmă cu nu mai mult ele 100 
de ani, cu o suprafață de 
369 661 km2 din care numai 32 
la sută sînt utilizabile, frămîn- 
tată de 54 de vulcani activi și 
zdruncinată anual de peste 
7 000 de cutremure, lipsită com
plet de orice materii prime, 
devastată și umilită în cel de-al 
doilea război mondial, singura 
țară din lume care a simtit pe 
viu ce înseamnă cu adevărat

că,
11

67
84

în domeniul 
sută) și în 
(25 la sută). 
Japonia a 

Federală a 
treia 

cu 
de 

Do-

t_

9 Parlamentul Turciei a 
prelungit cu încă două luni 
starea de urgență, instituită 
la mijlocul lunii iunie în 
orașul Istanbul în urma pu- 

i ’ mun-

▼Vrrrr

ora 9,32, 
cînd se 
la lansa-

9 La 16 iulie, la 
exact în momentul 
împlinea un an de 
rea navei spațiale „Apollo-11", 
la Central spațial de la Cape 
Kennedy a fost dezvelită o 
placă comemorativă în amin
tirea primei aselenizări rea
lizate de om.

A fost

descoperit
cadavrul

lui Aramburu
BUENOS AIRES 17 (Ager

pres). — Cadavrul descoperit joi 
la o fermă de lingă localitatea 
Carlos Tejedor este cei al fos
tului președinte Aramburu, tli
pit recent de membrii organiza
ției clandestine „Montoneros", 
a confirmat oficial vineri gu
vernul argentinian. Cercetările 
întreprinse au dus la conclu
zia că Aramburu a fost asasi
nat. Asupra cadavrului au fost 
găsite cîteva obiecte personale 
ale fostului președinte, ceea ce 
a ușurat identificarea.

1
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• O puternică explozie 
s-a produs joi în- interiorul 
unei bănci nord-irlandeze si
tuată în plin centru al capi
talei Ulsterului. In urma ex
ploziei, 23 de persoane au 
fost rănite, dintre care patru 
se află în stare gravă. Au 
fost înregistrate importante 
pagube materiale.

ternicelor demonstrații 
citorești.

a, 9 In ultimele 48 de 
asupra regiunilor de 
ale Italiei s-au abătut puter
nice furtuni, determinînd o 
scădere bruscă a temperatu
rii. In regiunea Cortina d'Am
pezzo, termometrul care ur
case la sfîrșitul săptămînii 
trecute pînă la 30 de grade, 
a coborît joi la 4 grade, iar 
în regiunea muntoasă a nins. 
La Veneția, furtunile au pro
vocat importante pagube ma
teriale, avariind numeroase 
oase. In centrul și sudul Ita
liei timpul răcoros 
amintesc de zilele 
nă.

ore 
nord

9 Kim Ir Sen, președintele 
Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, l-a primit pe 
Nicolae Popa, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Phenian, în legătură cu 
plecarea sa definitivă în pa
trie. Cu acest prilej, tovară
șul Kim Ir Sen a avut cu 
ambasadorul român o con
vorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

9 Ambasadorul României 
la Viena, Dumitru Aninoiu, a 
fost primit vineri de minis
trul pentru comerț, 
guri și industrie al 
Josef Staribacher.

meșteșu- 
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lost
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toam-
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i sale 
o ade- 
miracol

urgia atomică, Japonia a 
considerată, prin 
tumultuoasă a economiei 
din ultimii 25 de ani, 
vărată încarnare a unui 
contemporan.

Dar este 
racoi 7 Sau 
bui căutată 
fie japonez 
organiza și

După cel de-al doilea război 
mondial, cînd necesitatea refa-

un mi- 
ar tre-

într-adevăr 
explicația 

în acel mod speci- 
de a munci, de a 
concepe producția ?

Unde se află
miracolul?
cerii și a reconstrucției devenise 
imperioasă, Japonia era depar
te de progresele tehnice reali
zate în Occident, cu utilajele 
distruse sau, în cel mai bun 
caz, total învechite. în această 
situație, toate eforturile mora
le și financiare au fost îndrep
tate spre achiziționarea ultime
lor noutăți în materie de știin
ță și tehnică, pe baza celor mai 
noi și mai eficiente licențe, și, 
în același timp, spre îmbună
tățirea acestora. E perioada în 
care arta imitării, străveche 
tradiție japoneză (filozoful ger
man Eduard Spranger denumea 
Japonia „tara clasică a recep
ției culturale"), capătă dimen
siuni noi : tehnica importata e 
absorbită, „japonizată" și... ame
liorată. Furnale, care în pro
iectele străine originale garan
tau o producție zilnică de ma
ximum 1 500 tone, realizează 
acum 2 500 tone de otel și' fontă 
pe zi, ceea ce echivalează, în 

. ultimă instanță, cu creșterea 
eficientei investițiilor și scăde
rea prețului de cost.

Importanta acordată tehnicii 
noi a rămas de-a lungul anilor

• Un bilanf tragic a fost 
Înregistrat pe șoselele Fran
ței in perioada 11—14 iulie. 
212 persoane și-au pierdut 
viata și alte 5 491 au fost ră
nite.

9 La Belgrad a 
nat un acord privind 
tarea unei corporații 
lavo-americane pentru 
borarea economică •»- 
tează agenția Taniug.

sem- 
înfiin- 
iugos- 
cola- 
rela-

9 La exploatările aurifere 
Ciukotka (dincolo de Cercul 
polar) a fost găsită o pepită 
de aur cu greutatea de 2 756 
gr.

0 Noua Cameră 
zentanților din Cipru s-a în
trunit joi în prima sa sesiu
ne. Cu atest prilej, membrii 
Camerei au reales ca preșe
dinte pe Glailios Cleridis.

set»?
V

Incidente violente in Italia
ROMA 17 (Agerpres). — 

După încheierea grevei gene
rale de două zile, declarată de 
locuitorii orașului italian Reg
gio Calabria, joi s-au înregistrat 
noi ciocniri cu poliția. Popu
lația a ocupat gara șl a ridi
cat baricade, întrerupînd tra-

Cambodgia

ficul feroviar. Poliția s-a insta
lat în fața clădirilor publice 
iar orașul este supravegheat și 
din elicoptere. S-a anunțat că 
autoritățile vor trimite întăriri 
de la Napoli, Roma și Bari. La 
Reggio a sosit și adjunctul 
șefului poliției din Roma, pen
tru a examina, împreună cu 
autoritățile locale, situația cre
ată în urma incidentelor violen
te din oraș.

Populația din Reggio Cala-

bria protestează, de mai multe 
zile, împotriva hotărîrii oficia
lităților de la Roma de a fixa 
capitala administrativă a regiu
nii Calabria în orașul Catan
zaro. (Reggio Calabria este un 
cunoscut port la strîmtoarea 
Messina, care controlează tra
ficul între Sicilia și continent. 
Orașul numără 150 000 locuitori. 
Catanzaro, care va deveni cen
trul politico-economic al regiu
nii, are 80 000 locuitori).

una din caracteristicile esenția
le ale dezvoltării economiei 
nipone. în momentul de față, 
77 la sută din totalul mașinilor 
japoneze au o vechime mat 
mică de 6—7 ani, fondurile a- 
fectate investițiilor sînt procen
tual mai ridicate decît în 
țări capitaliste.

Grija față de 
maximă eficiență 
se întrepătrunde 

cercetării 
alocate în acest do- 
sporit în ultimul de- 

7 ori (comparativ cu 
de trei ori, Anglia —

alte

utilizarea 
a tehnicii 
cu atenția a- 

științifice.

cu 
noi

cordată 
Fondurile 
meniu au 
ceniu de 
S.U.A. — 
de 2,5 ori), iar rezultatele obți
nute în electronică, chimia mo
dernă, construcții tehnice, tele
comunicații spațiale, folosirea 
enerqiei atomice în scopuri 
pașnice ele. au transformat 
Japonia într-una din cele mal 
mari exportatoare de „inteli
gență materializată"; în ultimii . 
cinci ani, numărul brevetelor 
japoneze utilizate în străinăta
te a sporit cu 500 la sută.

Pe de altă parte, însă, în 
afara marii productivități a 
muncii, la realizarea prețului 
de cost redus al mărfurilor ja
poneze contribuie într-o măsură 
de loc neglijabilă menținerea 
salariilor la un nivel scăzut, 
comparativ cu cel din alte țări 
capitaliste. Industria prelucră
toare japoneză realizează 
productivitate dublă față 
f^nglia și cu 90 la sută 
mare decît în R.F.G., dar, în a- 
ceastă ramură, salariul mediu 
atinge 80 la sută din nivelul 
salariului mediu englez și 88,8 
la sută din al celui vest-ger- 
man. în sectorul micilor între
prinderi neutilate, ce se opin
tesc cu greu să facă față con
curenței, mina de lucru este 
numeroasă și mult mai prost 
plătită, aproximativ cu 30 la 
sută mai puțin față de media 
salariului obișnuit. Tdcmai de 
aceea miracolul japonez în do
meniul producției n-a antrenat 
o creștere corespunzătoare a 
nivelului de trai. Țara care, 
din punct de vedere al calibru- 
lui său industrial, se află pe 
cel de-al treilea loc în lume, 
figurează din punct de vedere 
al nivelului de trai pe locul 20,

Noi dezvăluiri privind

e 
de 

mal

persecuțiile din închisorile
saigoneze

HANOI 17 (Agerpres). — In 
cadrul unei conferințe de presă 
organizate la Hanoi de o delega
ție a Guvernului Revoluționar 
provizoriu al Republicii Vietna
mului de sud au fost făcute noi 

dezvăluiri zguduitoare in legă
tură cu persecujiile la care 
sînt supuși deținuții politici in 
temnițele saigoneze. Printre cei 
care au luat cuvîntul — rela
tează agenfia VNA — s-au nu
mărat și patru foști delinuli 
care au reușit să scape din în
chisoarea de tristă faimă Con 
Sori. Ei au arătat că adminis
trația saigoneză dezlănțuie o te
roare sălbatică pentru a-i lichida 
pe cei închiși. O femeie în vîr- 
stă de 33 ani, Nguyen Thi Hong, 
prezintă și acum grave trauma- _ 
tisme de pe urma schingiuirilor 
la care a fost supusă ani de 
zile la Con Son. „Am fost în
grozită de cele văzute. Cele 
mai diabolice metode de tor
tură sînt folosite împotriva de- 
ținuților. Aceștia sînt supuși 
unui regim de înfometare, bă
tuți și schingiuiți, fiind lipsiți 
de orice asistentă medicală", 
relata fosta deținută Nguyen 
Thi Hong.

Celelalte trei persoane, ce 
au reușit să scape din această 
„insulă a infernului", au vorbit 
despre insuportabilele condiții 
în care „trăiesc" cei închiși în

„cuștile pentru tigri".
Tham, în virstă de 44 de ani, 
și Bui Than, de 53 de ani, au 
supraviețuit, in aceste adevăra
te camere de tortură 6 și, res
pectiv, 4 ani. Zidite în clădirile 
închisorii, aceste „cuști pentru 
tigri" nu măsoară decît 1.50 
metri lățime și aproximativ 
2,70 metri lungime, în ele Hind 
încarcerați în medie cinci de
ținuți sau deținute. Ei au ară
tat că datorită bolilor, torturi
lor și persecuțiilor de tot felul, 
numărul morților se ridică la 
peste 20 de oameni în liecars 
lună. Majoritatea deținuților 
sînt bolnavi de tuberculoză, de 
boli ale ochilor și pielii. Orice 
murmur este pedepsit aici cu 
cea mai mare brutalitate. In 
documentul inmînat la sfîrșitul 
conferinței de presă se arată ed 
în prezent în închisorile 
temnițele saigoneze se află 
Iernați peste 200 000 de 
meni. Este cit se poate 
semnificativ — menționează
cumentul — că aceste închisori 
sînt construite și întreținute cu 
fondurile trimise de S.U.A. 
Există chiar un fond alocat d» 
„Agenția americană pentru dez
voltarea Vietnamului de sud*, 
în valoare de 442 000 dolari 
destinat finanțării activității 
aparatului represiv saigonez.
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• Intr-un comunicat dat pu
blicității în capitala Senegalu
lui de Partidul african al inde
pendenței din Guineea și In
sulele Capului Verde (Paigc) 
se arată că forțele de eliberare 
și-au intensificat atacurile îm
potriva punctelor fortificate ale

trupelor colonialiste portugheze. 
In cadrul acțiunilor întreprinse 
împotriva fortificațiilor de la 
Bolama și Barro, detașamente 
ale Armatei de eliberare' din 
Guineea (Bissau) au provocat 
inamicului pierderi însemnate 
în oameni și tehnică de luptă.

dilu- 
de 
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Țipatul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 369

PNOM PENH 17 (Agerpres). 
— In evoluția situației milita
re din Cambodgia, agențiile de 
presă semnalează o intensifica
re a acțiunilor ofensive lansa
te de forțele de rezistență 
populară asupra pozițiilor deți
nute de trupele regimului Lon 
Noi și cele saigoneze în diferi
te proifincii ale tării. Zonele . 
operațiunilor militare au cu
prins practic întreg teritoriul 
Cambodgiei, ca urmare a des
chiderii unui număr de 14 fron
turi. In cursul zilei de joi, pa
triotii khmeri au inițiat impor
tante operațiuni ofensive la 
sud-vest și sud-est de orașul 
Pnom Penh. Au fost semnalate 
lupte în sectoarele Noak Leung, 
Krek, Takeo, Kompong Cham Șl 
Kompong Trach. Detașamente!* 
forțelor populare care operează 
în regiunea capitalei și-au re
luat atacurile asupra depozitu
lui de muniții de la Long Vek, 
Iar în zonele șoselelor naționa
le 4 și 5 ei au respins contra
atacurile inamicului și au lan
sat mai multe operațiuni ofensi
ve. Angajamente deosebit de 
violente continuă să aibă loc la 
Kirirom, unde forțele patriotice

au respins toate atacurile tru
pelor generalului Lon Noi, care 
încearcă astfel, să restabilească 
autoritatea administrației asu
pra acestui important punct 
strategic, situat pe șoseaua na
țională care leagă Pnom Penbul 
de portul maritim Kompong 
Som. Agenția France Presse 
transmite că în cursul zilei de 
joi aviația americană a pătruns 
adînc în teritoriul Cambodgiei 
și, coordonîndU-și acțiunile cu 
cele ale trupelor generalului 
Lon Noi, a bombardat pozițiile 
deținute de forțele patriotice.

Observatorii politici remarcă 
că intervenția forțelor militare 
americane și saigoneze împo
triva forțelor de rezistentă 
populară nu au imprimat eve
nimentelor din Cambodgia o 
evoluție favorabilă actualului 
regim de la Pnom Ponh. Capi
tala tării continuă să fie izo
lată de principalele centre ur
bane ale CambodgieL Acțiuni
le unităților de elită ale regi
mului Lon Noi organizate în 
scopul degajării căilor de acces 
spre capitală nu au dat rezul
tatele scontate; forțele patriotice 
au respins toate acțiunile aces-

tora, s-au repliat și au lansat 
puternice atacuri, provocînd ina
micului pierderi în oameni și 
materiale de luptă. In regiuni
le strategice „Cîrligul de undi
tă" și „Ciocul de papagal", pa
triotii khmeri inițiază acțiuni 
permanente de hărțuire, atacuri 
prin surprindere, deplasări ra
pide de forțe, bombardamente 
de artilerie care au dus la scă
derea capacității operaționale 
și de foc a trupelor generalului 
Lon Noi. Controlul deținut de 
forțele de rezistentă populară 
asupra zonelor din „Cordonul 
Mekong" asiguță acestora posi
bilitatea de ? bloca una din 
principalele «31 de aprovizio
nare cu alMnente, armament, și 
muniție Np trupelor regimului 
de Ia Pnom Penh și condiții ex
celente pentru lansarea de ac
țiuni în direcțiile Pnom Penh, 
Kompqng Som, Kompong Thom 
etc. Grașul Kompong Som, capi
tala provinciei cu același nu
me 11 singurul port maritim al 
tării prin care pot intra aju
toarele militare furnizate regi
mului, este supus de asemenea 
atacurilor forțelor de rezistentă 
populară. ,

comunicatelor
Frontul Național 
al Cambodgiei, 
regal do unitate na- 

trei luni, 
populară 

importante 
regimului 

a interven- 
In prezent, 
în întregi- 

,____ __ 9 provin
cii, Vaste regiuni din provinciile 
Kompong — Speu, Kompong — 
Khnang, Puthisat, Battambang, 
Siem-Reap, Kompong-Thom,
Kompong-Kham, Prey-Veng și 
Svay Rieng se află sub contro
lul forțelor patriotice. Potrivit 
comunicatelor difuzate, Arma
ta de eliberare națională a ocu
pat zeci de orașe și sute de co
mune, creînd o vastă zonă eli
berată, cu o populație de peste 
un milion de locuitori. In tim
pul atacurilor lansate de forțe
le de rezistentă populară, au 
fost scoși din luptă peste 25Q00 
militari din rîndul trupelor ad
ministrației, 300 avioane au 
fost doborîte, 1 400 de vehicule 
militare distruse și au 
capturate însemnate 
de armament.

Potrivit 
zate de 
Eliberare 
Guvernul 
tională, în ultimele 
forțele de rezistentă 
au obținut succese 
în lupta împotriva 
de la Pnom Penh și 
tlei străine în țară, 
patriotii controlează 
me patru din cele 19


