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Pentru realizarea eiemplară 
a Investițiilor sociai-culiuraie

O PLANIFICARE VIE, 
EFORTURI SUSȚINUTE 

și un
CONTROL EFICIENT

■ ■ Ing. EMILIAN TOMULESCUSI 1^8 ■ 1 vicepreședinte al Consiliului popularC2 I I 1» 8’GJ' ■ ’hî? municipal Petroșanifi» MMM» Uzina de utilaj minier Petroșani. Tinărul strungar Petru Mănescu împărtășește din tai
nele meseriei sale ucenicului Gheorghe Barbu.

In cinstea Zilei minerului

EXEMPLUL CARE
TREBUIE URMAT!

Recenta sesiune a Consiliu
lui popular al municipiului 
Petroșani, întrunită în cea de-a 
7-a sa legislatură, a analizat cu 
competență modul cum a reușit 
Comitetul executiv al Consiliu
lui să mobilizeze și să coordo
neze factorii de specialitate, 
constructor — beneficiar — pro
iectant, în realizarea planului 
de investiții social-culturale pe 
primul semestru al acestui an.

Analiza acestei importante 
activități de construcții, cu 
mare pond Are în viața econo
mică a municipiului Petroșani, 
a scos în evidență realizările 
meritorii ale constructorilor de 
pe șantierele social-culturale 
cit și a celorlalți factori ce 
concură la realizarea lucrărilor 
de investiții ale Consiliului 
popular municipal și care în 
perioada analizată și-au adus 

.un aport însemnat în îndepli
nirea planului semestrial. Ur
mare a măsurilor luate în a- 
ceastă direcție de comitetul 
executiv al Consiliului popular 
municipal cît și a ajutorului 
permanent primit din partea 
Comitetului municipal de par
tid.. a comitetului executiv al 
Consiliului popular județean și 
a Comitetului județean de par
tid. sarcinile valorice de plan 
ale municipiului nostru au 
fost realizate în primul semes
tru. la total investiții. în pro
cent de 49.2 la sută, respectiv, 
51.0 la sută la construcții-mon- 
ta>. La poziția construcții de 
locuințe, capitolul cu cea mai 
maro pondere valorică, reali
zările au fost în procent de 
53.6 la sută. S-au dat în folo
sință în primele 6 luni ale a- 
cestui an 580 de apartamente, 
din care 90 în Petrila, 110 în 
Vulcan. 166 în Lupeni și 214 în 
Petroșani, realizîndu-se prin 
aceasta integral și sarcinile fi
zice de plan la construcțiile de 
locuințe. A fost terminată stația 
auto-moto de Ia Livezeni a 
I.I.L., a fost pusă în funcțiune 
stația de pompe și filtre de la 
Iscroni, s-a recepționat capta
rea de apă prin puțuri de la 
Jieț, s-au predat lucrările de 
finisare a unor fațade la blo
curile recepționate în perioada 
de iarnă, au fost realizate im
portante lucrări gospodărești 
și de înfrumusețare care au 
contribuit la ridicarea nivelului 
urbanistic al localităților Văii 
Jiului

-----------------------------------------

municipală
Expunere

In cadrul acțiunilor de 
educație științifică, zilele tre
cute judecătorul Teodor O- 
preanu a prezentat, în fata 
pompierilor militari de la

PANOURILE MARI — 
LA ETAJUL IV

Blocul de locuințe D 1-2, primul din Valea Jiului care 
se construiește in noul sistem de panouri mari prefabri
cate din beton ușor și greu, a atins cota maximă : etajul IV, 
unde se montează in aceste zile ultimele prefabricate. Sta
diul de „gri" al blocului, structura lui de rezistență, va fi 
astfel complet terminată in cursul zilei de mîine.

Ultimele trei nivele ale construcției — etajele II, 111 și 
IV — au atins un ritm promițător: aproape 1,5 aparta
mente montate intr-o zi, făcindu-se astfel un salt (com
parativ cu începutul) de la simplu la dublu.

Echipa de zidari-montori. condusă de Stefan Kadar, sub 
directa îndrumare a maistrului Constantin Mihăiescu și a 
șefului de șantier Nicolae Sasu, se străduiește să obțină în 
continuare ritmuri de lucru sporite.

V _____________ i------------ S

Rezultatele bune obținute 
în primul semestru. oglindite 
atît prin materiale prezentate 
în sesiune cît și din sublinie
rile unor deputați, au demon
strat faptul că, în general, au 
fost mai bine asigurate condi
țiile de lucru în anul 1970, a 
existat o preocupare corespun
zătoare din partea factorilor de 
răspundere în realizarea in
vestițiilor, reușindu-se a se 
respecta indicația realizării a 
50% din planul valoric la fi
nele semestrului.

Cu toate acestea, în sesiune 
s-au reliefat și unele deficiențe 
existente în prezent în activi
tatea de producție. Exemplifi
căm prin a arăta că obiective ca : 
liceu cu 16 săli de clase Petro
șani, club-cinematograf Uricani, 
hotel turistic Valea de Pești, 
rezervoare de apă 2 X 700 mc 
Petroșani, locuințe Vulcan, u- 
nele lucrări do canalizare și 
drumuri din execuția grupului 
ÎI al T.C.H. precum și cana
lizarea generală a Văii Jiului 
și acumulare Valea de Pești 
aflate în execuția I.L.H.S., pre
zintă serioase rămîneri în 
urmă, deși parte din aceste lu
crări au termene de predare 
în funcțiune încă în acest an. 
Nu se poate trece cu vederea 
nici faptul că stadiul unor lu
crări mai sus arătate a fost de
terminat și de predarea cu în- 
tîrziere a amplasamentelor sau 
documentațiilor de execuție de 
către beneficiar așa cum este 
cazul liceului din Petroșani și 
a clubului-cinematograf din 
Uricani, lucrări care au fost 
atacate la începutul trimestrului 
II a.c.

O situație necorespunzătoare 
este și aceea că în prezent nu 
sînt încă începute toate lucrările 
din frontul de lucru pentru anul 
1971, rezultînd. din cele subli
niate în sesiune, că la Aero
port VI Petroșani nu sînt ata
cate încă un număr de 219 a- 
partamente. la Vulcan 80 apar
tamente, la Lupeni 60 aparta
mente datorită nepredării am
plasamentului, documentației 
de exeouție sau lipsei de finan
țare. O serie de lucrări pentru 
care au fost asigurate fonduri 
bugetare în acest an nu au fost 
încă nominalizate în planul 
constructorului T.C.H. (moder
nizarea străzii Cuza Vodă Pc-

(Conlinuare în pag. a 2-a)

U.U.M. Petroșani o expunere 
despre esența reacționară a 
diferitelor curente mistice. 
Expunerea a fost urmată de 
discuții.

Activitatea colectivului de la E.M. Aninoasa prezintă 
două laturi cu serioase rezerve de imbunătățire:

ORGANIZAREA $1 
DISCIPLINA ÎN PRODUCȚIE
Bilanțul prezentat de preșe

dintele comitetului de direcție 
ing. Constantin Moraru în a- 
dunarea reprezentanților sala- 
riaților de la E. M. Aninoasa a 
reliefat faptul că. în semestrul 
I al anului în. curs, prin mun
ca depusă, colectivul minei a 
realizat indicatorii principali de 
plan. Așa, de exemplu, în 
cursul perioadei amintite, au 
fost extrase peste plan 3 290 
tone de cărbune, cu contribu
ția de seamă a brigăzilor con
duse de Aurel Cristea, Vasile 
Mereuță, Nicolae Ilie, Eugen 
Botnar, Constantin Lăbușcă și 
s-au executat în plus 103 ml 
la lucrările de pregătire, ca 
urmare a sporirii vitezei de a- 
vansare în galerii cu 7,4 la 
sută față de sarcina planifi
cată, prin aportul brigăzilor 
Pavel Dediu, Sava Robu și A- 
lexandru Plînge.

In cursul semestrului I co
lectivul minei a acordat aten
ția cuvenită și celorlalți indi
catori de mare importanță în 
viața întreprinderilor, în etapa 
actuală, și anume cei ai efi
cienței economice. La acest ca
pitol, mina Aninoasa se înscrie 
cu o depășire de 479 mii lei la va
loarea producției marfă și cu 
o reducere a cheltuielilor de 
producție de 115 mii lei.

Nivelul realizărilor putea fi 
cu mult mai ridicat — s-a a- 
rătat în darea de seamă — 
dacă în activitatea exploatării 
nu ar fj existat și o serie de 
deficiențe și neajunsuri. Din 
cauza acestora, unii indicatori 

1 nu au putut fi nici măcar în
depliniți. Menționăm aici pro
ductivitatea muncii. încărcarea 
mecanică în galerii și viteza de 
avansare în abatajele cameră. 
La Aceqton se adaugă depăși

Din fibre de oțel și din beton constructorii modelează durabil și maiestos prezentul. Foto ; N. MOLDOVEANU

rea conținutului. admis de ce
nușă cu 1,3 punote și cu 0,2 
puncte la umiditate, depășiri 
care au atras după sine pier
deri valorice importante la pro
ducția marfă beneficii. Mai 
concret, pentru neincadrarea în 
indicii de calitate s-au pierdut 
871 mii lei, iar planul de be-

Adunări 
generale ale 
salariaților

neficii nu a putut fi realizat 
deeît in proporție de 74 la sută.

Așa stind lucrurile, și cum 
era și firesc, cei care au luat 
cuvîntul au dezbătut pe. larg 
carențele care au împiedicat și 
împiedică încă obținerea celor 
mai bune rezultate în activi
tatea de producție și s-au pre
cizat cu acest prilej căile și 
mijloacele care să ducă la în
lăturarea lor din munca ce se 
va desfășura în semestrul II și 
mai ales în anul .1971, an în 
care mina Aninoasa are de în
deplinit sarcini sporite la toți 
indicatorii tehnico-economici.

Pentru că cea mai mare par
te din deficiențe s-au mani
festat în cadrul zonei a Il-a, 
fapt pentru care colectivul de 
aici a rămas sub plan cu 1 005 
tone de cărbune, diminuînd 
cota realizărilor pe mină, re
prezentanții angajaților zonei 
au venit cu propuneri concre
te pentru recuperarea, în cel 
mai scurt timp a rămînerilor 
în urmă, pentru realizarea an
gajamentelor luate și pentru în

deplinirea integrală a sarcinilor 
sporite din anul viitor. Propu
nerile sînt valabile in bună 
măsură Și pentru zena I-a pen
tru a obține rezultate și mai 

. substanțiale, ca cele din semes
trul, trecut, ■ știut fiind faptul 

. că și aici mai dăinuie, încă, o 
parte din deficiențele semna
late.

Propunerile făcute s-au refe
rit la modul în care colecti
vele zonelor și raioanelor vor 
trebui să acționeze în diferitele 
compartimente de activitate 
ca: plasarea forțelor de mun
că, aprovizionarea brigăzilor cu 
cele necesare și ajutorarea ce
lor rămase sub plan, folosirea 
mașinilor și utilajelor la capa
citatea lor, întărirea disciplinei 
și, mai ales, respectarea indi
catorilor de calitate a cărbu
nelui. Nu o dată s-au evidențiat 
aceste carențe și tot de atîtea 
ori s-au luat angajamente so
lemne de înlăturare a lor, dar 
măsurile concrete, complete și 
eficiente pentru realizarea an
gajamentului nu au apărut în
că... In semestrul I — au afir
mat ing. Eugen Niță, șeful zo
nei a Ii-a, ing. Constantin Fie
rea, șeful raionului II, și șefii 
de brigadă Traian Nicoară și 
Iosif Solcan — colectivul zonei 
a avut ce i-a trebuit pentru în
deplinirea și depășirea sarcini
lor de plan. A avut puse in 
exploatare la timp noile ca
pacități de producție, a dispus 
de suficiente forțe de muncă, 
apoi de mașini, utilaje, echi
pament de susținere și de toate 
materialele de. trebuință. Și, to
tuși, zona nu și-a realizat in-

C. D.

(Continuare In onq o 3-o)

De îndată ce-am intrat pe 
poarta Uzinei de utilai mi
nier, o construcție impună
toare de metal, in decorul 
ordonat al unei curți frumos 
amenajate, am intîlnit o mi
nă de oameni, echipați cu tot 
felul ac unelte, care se agita 
in jurul instalației pe care o 
asamblau. Și, pe nesimțite 
dantelăria metalică se între
gea priit adăugarea fiecărei 
piese care in curînd va lua 
drumul Exploatării miniere 
Dilja.

Dar pină să ajungă in faza 
de finisare a montării, in
stalația necesară puțului 
principal al minei pelroșănc-

Artizanii

mețaluluj
ne, căci despre ea este vor
ba, a trecut prin mîinile mul
tor meșteri pricepuți. începu
tul a fost făcut la Hunedoara 
în cetatea oțelarilor. Acolo, 
metalul incandescent s-a mu
tat în formele semifabricate
lor care au luat drumul uzi
nei din Petroșani. Intrat pe 
mîinile unor oameni des
toinici metalul a luat for
me nebănuite. Lăcătușii 
Victor Socaci, Aurel Tripou 
și ceilalți colegi de muncă 
ati modelat primii piesele 
care azi alcătuiesc o „piesă" 
de bază a activității viitoare 
a minerilor. A venit rlndul 
artizanilor metalului, al strun
garilor Adalbert Svoboda, La- 
dislau Balog și al altora de la 
secția mecanică. Ei au dat 
formă subansamblelor care 
aveau să compună instalația 
din oțel și fontă. O dată în
cheiată misiunea lor, locul 
le-a fost luat de construc
tori, Brigăzile conduse de

Nicolae LOBONȚ

(Continuare în pag. a 3 a)

Am ales pentru astăzi o mi
nă unde activitatea pe ansam
blu, la ora actuală, nu se des
fășoară sub cele mai bune aus
picii. Este vorba de E. M. Vul
can. Și, totuși, de aici ținem 
să evidențiem cîteva colective

Randamente înalte...
...raportează, după trecerea 

primelor două decade din luna 
iulie, cîteva brigăzi destoinice 
ale zonei a Il-a. Merită din 
plin evidențiați minerii care își 
dezvăluie rodul strădaniilor în 
abatajele cameră din stratul 3, 
blocul III și stratul 15. blocul 
VI. sub conducerea a doi frați 
Sima : Mihai și Ilie. Brigada 
primului are un procent de

Frontaliștii pe
In cadrul zonei a Il-a, bri

gada condusă de harnicul mi
ner Fiorea Petrișor, care mun
cește în abatajul frontal din 
stratul 13, blocul III, deține la 
zi un procent de realizare a 
normei de 109,5 (depășire de 
randament de aproape 0,7 to- 
ne/post). Nu departe de acest 
succes se situează și rezultatele 
raportate de cunoscuții . fron- 
taliști ăi lui Vespasian Catena, 
care, pe stratul 13, blocul II.

I 
I 
I
I
I 
I
I

în pagina a 2-a :

SPORT
Zestrea 
locativă

a 
Uricaniului

Pentru asigurarea în continu
are a unor condiții tot mai 
optime de locuit în Uricani, la 
începutul anului s-a prevăzut 
construirea în perimetrul ora
șului a 40 de apartamente con
fortabile. pentru familiile de 
mineri. Recent, analizîndu-se 
posibilitățile de care dispune 
constructorul, precum și ce
rințele familiilor stabilite 
în Uricani, planul de con
strucții a fost suplimentat, ho- 
tărîndu-se executarea în avans 
a unui număr de încă 40 apar
tamente prevăzute inițial pen
tru anul 1971. Așadar, pină la 
sfîrșitul anului zestrea locativă 
a Uricaniului va spori cu 80 
de apartamente. 

minerești pe care situația grea 
a exploatării nu le-a demobi
lizat, dimpotrivă le-a ambițio
nat mai mult în eforturile de
puse cu dărnicie și elan fn 
fronturile adîncului.

realizare a normei de 131,1, 
cu un cîștig de 162,82 lei/post 
de miner, iar brigada celui 
de-al doilea și-a îndeplinit sar
cinile ce i-au revenit în pro
porție de 155,5 la sută, obținînd 
pe post 192,88 lei ! Rezultate 
meritorii — cîștiguri frumoase, 
pe . măsura muncii investite. E 
fi resc.

loc de frunte
din zona I, au realizat sarci
nile cuvenite în raport de 103,1 
la sută, dovedind aplicație în 
organizarea locului de muncă, 
în folosirea eficace a timpu
lui de lucru.

Exemplul acestor brigăzi e 
bine să fie urmat fără întîr- 
ziere de către toți minerii Vul
canului pentru crearea tuturor 
condițiilor de realizare a planu
lui și angajamentelor asumate 
în ultimul an al actualului cin
cinal.

I 
I
I 
I

I

Anvers
Deasupra marilor coloși de 

oțel ce au înfruntat mările 
și oceanele lumii, stoluri de 
pescăruși zboară pe traiecto
rii ciudate, numai de ei ști
ute. Amatorul de croazieră 
reconfortantă rămâne în a- 
ceste locuri dezamăgit. Un 
miros greu de petrol și sare

plutește peste o geografie cu 
munți de fier, dealuri de 
seînduri, minereuri, fructe... 
Este Anversul, marele port 
belgian, așezat pe apele Es- 
caut-ului, cumințite în chingi 
de beton — gigantice ecluze 
— in apropierea Mării nor
dului.

•ir

Vizitînd orașul, intîlnești 
deseori emblema așezării: 
un castel și o mină tăiată. 
Primul dintre aceste în
semne este Steenul. Pe ma
lul. golfului, lingă cheiurile 
Napoleon I, fundațiile caste
lului. datează încă din seco
lul. X, cam pe vremea ci nd. 
„oamenii mării", aprigii vi
kingi, treceau prin joc și 
sabie, tot ce intilneau in ca
lea lor, din Danemarca de 
azi pină sub porțile Con- 
stantinopolului. Povestea cu 
mina tăiată ne-a transmis-o 
legenda Iar ea spune că un 
soldat roman, Brabo, a pro 
vocat la luptă pe unul din 
tre cei mai cruzi pirați ai 
mărilor, uriașul Druon Anti- 
gon Învingător, romanul a 
tăiat mina cea nelegiuită a 
piratului și i-a aruncat-o în 
mare. Dacă, legenda ne. evo
că fapte ale unui trecut ce 
scapă izvoarelor scrise, docu
mentele, fie ele chiar și în 
piatră, vor fi acelea care 
vor înscrie cu certitudine c- 
pisoadele marelui oraș-port 
al Flandrei. Faima acestuia 
a ajuns pină la noi, în Țara

A. D

(Continuare in pag. a 4-a)
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DOUA PERFORMERE

V. T. A
1 Nu știu dacă mai prezintă, acum,
* că, în tur, după penibilul „cataclism 
' clietat — poate șiret, poate naiv ! — 
1 tului, sporind tristeți și determinind

s-ar pregăti să... plece spre a scăpa din umbra chinuitoare-
1 lor vise!

Nu știu dacă „bătrîna doamnă’* a fotbalului nostru, 
fire schimbătoare (pentru că, bătrina chiar fiind, „la donna 
e — totuși ! — mobile"...) s-a acoperit de sudoarea fricii 
în moment» le de previziuni sumbre sau doar s-a prefăcut 

, că... geme, pregătind, după uși capitonate, vocalizele verita- 
. bitului strigăt al 
, Nu știu dacă 

apropie titlul de
) „rob" al „echipei
1 cesc defecte numai și numai din... spirit de adorațiune a
1 vedetei, a „star“-ului de pe gazonul dreptunghiurilor.
1 U.T.A. nu are vedete, se zice. Nu are vedete înfumu- c
• rate, încercănate de slăbiciuni, aș preciza. Are altceva. C 
I Are cerbicie. Știe să alerge, știe că în față-i, oricînd, va C 
1 intîlni obstacole pe care trebuie — singură — să le năruie. C 
I U.T.A. știe ce vrea... Și mai e ceva : U.T.A. poate fi recunos-
■ cută. Jocul U.T.A.-ei. adică, poate fi recunoscut. Fără a 
1 fi un admirator al echipei din Arad, îmi închipui, prin 
1 absurd, că .jucînd, noaptea, undeva, două echipe cu tricouri 

(doar) fosforescente, voi recunoaște, după așezare, țesătură 
și deprinderi (așa precum, cindva, pe C.C.A.) pe lJomide și S 
Axente, pe Lereter și Birău, pe Moț și Otto Dembrovschi... > 
Și asta spune ceva. Poate totul. îmi spune multe, in > 
gesturi puține. Aidoma „Cumințeniei pămîntului" Iui i 
Brăncuși... >

STEAUA
Jur că știu ce-i aceea o „finală" de „Cupă”. Mărturisesc 

că am mai văzut „finale" — și nu puține —, vă spun sin
cer, eram convins, nu doar înaintea fluierului inițial ci și 
eind mai erau.. li minute, după golul lui Dumitrache (al... 
5-lea al dinamoviștilor '.) că NU Steaua va eiștiga... in pre
lungiri. De ce ? Nu-mi explic. încă nu-mi explic. Poate 
pentru că am crezut și cred uică mai mult în Lucescu și 
Dinu, in Deleanu și Radu Nunweiller, în Dumitrache și 
Pircălab decit, in... Naom. Iordănescu, Ștefănescu, Crista- 
che, Mirăuță și Ciugarin !

Mi-era dor dc-o „finală" Steaua — Dinamo, mi-era dor 
de-un joc „mare", de spectacol fără altercații și simulanți, 
fără doctori in galop și mingi aruncate în tribună... Cu 
mici excepții l-ani văzut. 1,-arn... gustat cu sufletul la gură.

Ca spectacol, 
lat nici cit negru 
mi-e dor de nopți 
lori se va reclădi 
care s-o iubesc ca 
nea fă senină de 7 .
chipei lui Marko... A ciștigat Steaua! A ciștigat Suciu 
contraatacurile unor tineri arțăgoși, Sprinteri îndrăciți, care 
încă nu știu ce-i acela... spleen englezesc; a ciștigat „vul
poiul" Voinea, creator de dese suspense-uri, intr-un careu 
care tremura, se unduia la cele mai. nevinovate „foșnete" 
(nu știu dacă, vreodată, Datcu a fost nevoit să „culeagă" 
atitea mingi ca, duminică, Cavii!).

A ciștigat Steaua. Și a ciștigat pe... goluri.
V. TEODORESCU

meciul Steaua — Dinamo nu mi-a inșe- 
sub unghie. așteptările. Ca rezultat, insă.., 
cu lună plină, eind pe-o „osatură" de va- 
o mare echipă, cu „blazon'",' superbă, pe 
pe acel... vint de „nebunie" iscat in dimi- 
iunie, după polul lui Neagu in poarta e- 

și

Un dar pentru 
publicul petroșănean

„TROFEUL 
PETSCHOWSCHI"

„Trofeul Petschowschi" va 
poposi, cel puțin pentru un an, 
ta Petroșani. „Galeria11 destoi
nicilor scormonitori ai adîncu- 
rilor, clădită durabil, din... sen
timente trainice, care s-au ma
nifestat și se manifestă în con
formitate cu legile fair-play-u- 
lui, în limitele deplinei sporti
vități în... tribune, a cucerit a 
doua ediție a „Trofeului Pet
schowschi". Media generală -- 
9 (nouă) — cu care publicul 
petroșănean s-a situat pe pri
ma treaptă a... scării orașelor 
cu spectatori „de divizia A", 
relevă un fapt care nu numai 
că ne bucură dar care creează 
premisa unor și mai bune re
zultate ale... Jiului în viitorul 
camoionat. Da. pentru că e- 
xistă o strinsă interdepen
dență între succesele Jiu
lui pe teren propriu și cuceri
rea „Trofeului Petschowschi" de 
către înflăcărați! săi suporteri. 
Aiul a făcut meciuri bune aca
să. suporterii săi n-au avat 

Încă un scurt popas și... mai departe spre virf.
> -___________________________________________________________ •

vreo importanță faptul 
Legia“, U.T.A. a co- 
cu codașele clasamen- 
pe unii să cugete că

biruinței din retur !... ?
cineva ar fi meritat — mai mult — să-și ? 
campioană. Poate pentru că nu sini un r 

provinciei". Dar nici nu încerc să-i născo- c

motive de nemulțumire (...și 
arbitri au fost in acest caz 
drepți); spectatorii nu s-au ma
nifestat dezaprobator, n-au im 
citat jucătorii la durități — 
Jiul a ciștigat !

Doar o singură dată nota acor
dată publicului nostru a atins 
nivelul lui... 7. De cîteva ori, nota 
maximă a fost atribuită sporti
vului public din minusculele 
tribune ale stadionului Jiul !

Cu cîțiva ani în urmă, publi
cul local era plasat undeva la 
periferia clasamentului sporti
vității. O ternpora !

Azi, pînă și cei mai aprigi, 
mai fanatici susținători jiuliști, 
cei care cu sirene și alte in
strumente de „tortură" a auzu
lui înalță intensitatea zgomotu
lui pînă dincolo de... Gambri- 
nus, se mindresc cu titlul cuce
rit. fj merită. II merită eu to
ții, cu prisosința, și nu avem 
decit să le dorim... la anul și 
la multi ani!

Caracterizată printr-o acti
vitate continuă și conștiincioa
să, prin modestie și mult inte
res, in pregătire, echipa de 
gimnastică a Școlii sportive 
Petroșani este ceea ce poate ti 
numită, in termeni sportivi, o 
„echipă a viitorului". Elemente
le care o compun sînt foarte 
tinere, fete între 14—19 ani, 
eleve ale școlilor medii din lo
calitățile Văii Jiului.

A început barajul pentru promovarea 
în campionatul județean de fotbal

De duminică 26 iulie și pînă 
la 2 august a.c. stadionul din 
Hațeg găzduiește jocurile de 
baraj în vederea promovării 
în campionatul județean de 
fotbal a celor mai bune două 
echipe din cele patru partici
pante.

La acest baraj municipiul 
nostru este reprezentat de cam
pioana Văii Jiului pe unul

In viitorul sezon rugbistic, 
componenții divizionarei .4 
Știința Petroșani vor beneficia, 
după cum am aflat, de îndru
marea unui nou antrenor prin
cipal. Este vorba despre Tu
dor Rudul.escu, fost jucător în 
formația bucureșteană Grivița 
Roșie, în ultimii ani antrenor 
al echipei de juniori, a clubu
lui feroviar. Ne exprimăm spe
ranța că, alături de experimen
tatul jucător Vasile Rusii (cel 
care în ultima vreme s-a ocu
pat de pregătirea rugbișlilor 
noștrij noul antrenor va condu-

Cît 
va costa 
olimpiada 

de la
Munchen
Jocurile Olimpice din 1972 

vor costa I 582 milioane de 
mărci, cifră în care sînt in
cluse cheltuielile de organi
zare și investițiile. Acest cal
cul a fost prezentat într-o 
informație dată de ministrul 
de interne vest-german. Chel
tuielile necesitate de inves
tiții se ridică la 1 217 mili
oane, mărci, iar cele de or
ganizare la 365 milioane. Gu
vernul vest-german a alocat 
Stil milioane mărci, iar res
tul de cheltuieli va fi aco
perit cu sume provenind de 
la loterii olimpice, monede 
comemorative, loterii specia
le... In ceea ce-1 privește, 
Munchen ul va înghiți sume 
fabuloase. Doar stadionul o- 
limpic va costa 170 milioane 

■ de mărci, iar amenajarea pis
cinei va costa aproape 100 
milioane de mărci.

Nu este in intenția noastră 
de a face evidențieri, deși gra
dul de pregătire a sportivelor 
este diferențiat în funcție de 
vechimea lor în cadrul echipei. 
Doar două evidențieri se cu
vin a fi făcute. Este vorba de 
gimnastele Dorina Boiangiu 
(lipsește din fotografie) ți Flo- 
rica Urs care deține categoria T-a 
de clasificare în timp ce cole
gele lor au categoria a Ii-a.

competițional 1969—1970, res
pectiv echipa „Preparatorul1* 
din Lupeni antrenată dc cunos
cutul jucător al Minerului, cu 
ani în urmă, losif Doicsar.

Conform programului elabo
rat de către C.J.E.F.S. Hune
doara, în primul meci echipa 
Preparatorul a întîlnit forma
ția „Unirea" din Hațeg, cu care 
a terminat la egalitate : 2—2.

Rugbiștii „Științei" vor avea un nou antrenor

ce, cu sprijinul valorosului nu
cleu de jucători de cape dispu
ne lotul Științei, spre noi suc
cese „teamul" din Petroșani. 
O dată cu urările de bun ve
nit din partea simpatizanților 
celor ce s-au clasat pe un loc 
care face cinste sportului Văii 
Jiului in clasamentul diviziei

Rele ți muzica modernă
In Mexic s-a pus în vînzare primul disc imprimat de 

„perla neagră". Este vorba de melodia intitulată „Necăjit" 
interpretată de Pele acompaniat de formația lui Elis Reagan.

NOUTĂȚI...
DE LA JIUL

Ce e nou i
E vacanță I Vacanță — pe 

toată linia... To(i sportivii (cu 
excepții, bineînțeles) sînt în 
vacantă. La mare, la munte! 
Ce fac ? Se odihnesc, ce-ar pu
tea să facă... Dar, dacă suporte
rilor le-am spune doar atît, că 
sportivii în care cred, pe care-i 
adoră se... odihnesc, s-ar mul
țumi ? Nu. Ei așteaptă altceva. 
Senzația... Noutatea... Ineditul.

— Ce e nou, la Jiul ? —
l-am întrebat la telefon, pentru 
a satisface legitima curiozitate 
a înflăcăratilor suporteri din 
Vale ai divizionarei noastre A, 
pe tov ing. Otto Abraham, di
rector comercial în Centrala 
cărbunelui Petroșani, președin
tele secției de fotbal a clubu
lui „Jiul".

— Concedii ? Cea mai mare 
parte a jucătorilor divizionari 
se află. împreună cu soțiile 
lor, Ia Predeal.

— Pină eind 1
— Pînă în 3 august.
— Ședința de analiză T

...$l DE LA ȘTIINȚA
Apropierea noului sezon com- 

petițional se tace șimțit la 
C.S.U. Știința Petroșani. In pri
mele zile ale lunii august sec
țiile de rugbi și fotbal își vor 
relua pregătirile sub -.conduce
rea antrenorilor Teodor Radu
lescu. respectiv Gheorghe Iri- 

• mie. Rugbiștii vor poposi pen
tru 13 zile la băile „I Mai* de 
lingă Oradea. Alături de inter
naționalii Dinu, Marin esett. 
V. Rusii, vor apare și nume 
noi : loan Talpă, -Valetiu Fălcu- 
șan, George Barba, Florian 
Constantin, Mircea Radulescu, 
Marian Domirtișan (proventți 
de la diferite echipe bucureș- 
tene) și loan Lomotă de la 
C.S.M. Sibiu.

Dornici de reabilitare în acest 
campionat, fotbaliștii și-au sta
bilit prima întîlnire Ia 3 au
gust. Jucătorilor mai vechi din 
iot li se vor alătura începînd

Va prezentam

Echipa de 
gimnastică a 
școlii sportive 

din
Petroșani

Antrenorul echipei, profeso
rul Eugen Peterfi, ne relata 
că față de dorința de progres 
a elevelor sale, prevede în vii
tor o evoluție pozitivă a între
gii echipe. Chiar în prezent — 
în plină vacanță— echipa *e 
antrenează cu multă sirguință 
în dorința de a nu întrerupe 
continuitatea în pregătit1» .

Foto și text : Aurel DULA

Echipa de gim
nastică antrenată 
de profesorul Eu
gen Peterfi. De la 
stingă la dreapta : 
Cornelia Trașcă, 
Gertruda Resting, 
Ida Szentgyorgyi, 
Liana Medrea, Ma
ria Vass, Ileana 
Demeter, Ileana 
Vass, Iuliana Mus
tață și Florica 
Urs.

Cu toate că echipa din Lupeni 
s-a dovedit superioară partene
rului, ea nu a reușit să cuce
rească cele două puncte extrem 
de necesare datorită ratărilor 
înaintașilor săi. De menționat 
calitatea slabă a arbitrajului 
prestai de o... brigadă din Ha
țeg.

B. STAICU

naționale, .4 de rugbi, tran
smitem noului. antrenor al 
Științei dorința noastră, a tu
turor celor ce îndrăgesc spor
tul cu balonul oval, de a ve
dea materializată în fapt „înăl
țarea" 15-lui petroșănean mai 
sus, spre vîrful ierarhiei spor
tului... bărbăției.

— In aceeași zi. Va fi pre
zent întregul lot. Inclusiv fos
tul antrenor... Ozon.

— Fostul... Dar noul ?
— Va lua, tot în 3 august 

în primire echipa.
— Cine ?

„ — Deocamdată tatonări, tra
tative...

— Cereri de transfer ?
— Stan. Dorea să plece în 

București. A fost. însă, lămurit 
și... a renunțat.

— Altcineva ?
— Pînă acum — nimeni.
— A fost văzut, aici, Dodu, 

de Ia A.S.A. Tg. Mureș I
— Da. II primim.

Și Țurcan de la Argeșul.
— Dacă primește dezlegare 

își va găsi locul în lotul Jiu
lui. Va reveni la echipa noas
tră și fostul stoper Pop, plecat 
mai de mult la Vagonul Arad.

— Ceva în plus ?
— Mai târziu. De ajuns pen

tru azi...
— De acord...

V. T.

din această toamnă și loan Be- 
rindei, Traian Ștefan (ambii de 
la Aurul Brad), Gheorghe Fan- 
tin (Reșița), Marin Zăvdlaș (Mi
nerul Aninai Herbert Tans 
(Victoria Călan) și Valentin 
Rotea (Mureșul Deva).

Deși serios „lovită" de sur
prinzătoarea retrogradare, echi
pa de handbal a studenților 
mineri este hotărîtă să revină 
în divizia secundă a țării. Ra
dian Chiriac și Liviu Hăuaru 
vor împrospăta lotul antrenat 
de profesorul Nicolae Barabaș.

Baschetbaliștii își vor relua 
antrenamentele la 15 august. 
Cornel Ilea de la Aurul Brad 
va juca în noul campionat a- 
lături de doctorul David, Bo- 
chiț, lano.șiga și ceilalți.

N. L.

O PLANIFICARE VIE, 
EFORTURI SUSȚINUTE 
și un control eficient pe șantiere

(Urmate din pag. 1)

troșani, policlinica 'Lupeni, 
școala Vulcan, etc.).

Desigur nu pot fi trecute cu 
vederea nici unele deficiențe 
din activitatea constructorului 
care au exercitat o influență 
negativă asupra realizărilor lor. 
Astfel, la lucrările liceului din 
Petroșani muncitorii nu aveau 
asigurată asistența tehnică și 
materiale necesare. în timp ce 
la alte lucrări ca. clubul-cine- 
matograf Uricani, canalizare 
Dănuțonî. aducțiune Valea de 
Pești-Lupeni, numărul muncito
rilor necesari nu era asigurat. Au 
fost neglijate, de asemenea, 
unele lucrări gospodărești și de 
sistematizare dintre care o 
parte nici nu au fost încă ata
cate. Se impune, așa cum a 
rezultat și din discuțiile pur
tate, ca grupul de șantiere al 
T.C.H. să dea atenția cuvenită 
și acestui gen de lucrări „mă
runte". concomitent cu lucrări
le ou valori mari de plan.

Slaba preocupare pentru da
rea în folosință mai devreme 
a poligonului de panouri mari 
prefabricate de la Livezeni 
care prin industrializarea pro
cesului de producție ar fi per
mis constructorului un soor de 
realizare a sarcinii fizice de 
plan la locuințe a condus la 
faptul că si în prezent blocu-i- 
le Dl-3. DT-4. D 1-5 și D1-1 
din Petroșani se află în<-ă Ia 
cota zero, deși termenul de 
predare este stabilit în acest 
an.

Tn cuvîntul lor, unii tovarăși 
denotați ag adus pe bună drep
tate critici în cea ce privește 
calitatea unor lucrări executa
te subliniind necesitatea ridi
cării exigentei comisiilor de 
recepție, a unui control mai 
eficiffltt și ooerativ in timpul 
execuției lucrărilor, din partea 
diriginților, a organelor de 
specialitate ale consiliilor popu
lare. serviciilor de arhitectură 
și sistematizare (S.A.S.), a fac
torilor ne răspund de calitatea 
lucrărilor, de resnecțarea dis
ciplinei în construcții si a ter
menelor de dare în folosință.

Nereguli în acest sons au 
fost înregistrate la execuția 
rezervoarelor de apă Mustețea- 
Vulcan. la unele elemente de 
construcții realizate cu defecte 
de execuție ; au fost în general 
deficiente lerate de respectarea 
de.cum^ntatî'lor '>x«cutie.
atît Ia lucrări de finisai cît si 
eeje d« rjf-z>«tenfă La ș,i;rția ije 
tratare. lucire in execuția 
.șantierului T.L.H.S., cît și Ia 
pavilionul dispecer nu au fost 
respectate cotele de amplasare, 
iar conducta de aducțiune 
Valea de Pești-Lupeni e po
zată necorespunzător p« unele 
porțiuni.

De altfel toate aceste abateri 
de la documentațiile de execu
ție care se mai întîlnesc încă 
pe șantierele noastre,, au consti
tuit recent o bază de analiză 
a activității constructorilor noș
tri la nivelul consiliului popu
lar județean cu participarea 
factorilor de răspundere statai- 
lindu-se măsurile ce se cuvin 
a fi luate.

Comitetul executiv pe raza

noța LOZ... NENOROCOS
De cite ori, jueirid la siste

mele Loto, in caz de neeiștiga- 
re, dai « ciudă din mîini -i 
„urezi" de toate vînzătorului 
de la agenție, parcă el ar fi de 
vină că ai. făcut o combinație 
sau variantă proastă.

lată însă că, atîtea . „pome
niri" au început să se răzbune... 
Este drept că „Răzbunătorii" 
(nu, nu cei din filmul serial 
prezentat la televiziune ci cei 
din Petroșani) au chip și în
fățișare de lucrători de la în
treprinderea de gospodărire lo

cărora se realizează astfel de 
lucrări trebuie să acționeze 
mai energic prin organele de 
specialitate și gospodărie pr.n 
organizarea diverselor forme 
de exercitare a unui control pe 
șantierele de construcții in 
direcția asigurării calității lu
crărilor. Beneficiarilor — prin 
diriginții de șantier care au 
numai sarcina urmăririi și 
realizării în bune condițiunî a 
lucrărilor de investiții — să 
nu le fie indiferent modul cum 
sînt realizate aceste investiții, 
iar constroetorii trebuie să 
fie in totalitate pătrunși de 
ideea că nici o lucrare, fie ea 
mare sau mică nu poate fi ter
minată oricum și oricînd. 
„Marca fabricii11, prestigiul de 
constructor, să constituip tot
deauna elemente stimulatoare 
în activitatea lor. Discuțiile 
purtate pe marginea analizei 
făcute, au subliniat ca un fac
tor deosebit de important rolul 
comisiilor de recepție în asi
gurarea dării în folosință a 
obiectivelor de bună calitate, 
exigența și principialitatea, 
fiind cerințe determinante în ac
tivitatea comisiilor de recepție 
care, de altfel trebuie să aibă și 
un rol mobilizator în desfășura
rea activității de investiții în ge
neral. Comitetelor executive, tu
turor factorilor răsDtin'l<”'e 
în realizarea acestor investiții. 
Ie revine sarcina creării unei 
opinii colective în ceea ce 
privește asigurarea Unei cali
tăți corespunzătoare » >'>crări- 
lor. în sporirea eficientei recon- 
t'onării obiectivelor. în înrlen- 
marea activității de Investiții, 
fapt subliniat în euvîmui ,««H 
și do ''ătro tovarășul ing. Mir
cea Ram ba. vicepreședinte al 
Consiliului popular indețoan.

Nu se poate vorbi de ciUta- 
t»n lucăr-Jor fără a aminti 
că un factor important în ;>sî- 
gura-ra calității "ste 4etormi- 
nat do calitate* materialelor de 

folosite. Acest l'‘mnt 
a fos* de asemenea subliniat 
dm olin de către unii tovarăși 
deoutntj in discuțiile pu-rtate, 
rezultând faptul că încă sc fo
losesc în procent destul de 
mare materiale necorespunză
toare din punct de vedere cali
tativ în procesul de producție: 
fîsîi de b°ton deformate, cără
midă necoresnunzătoore. binale 
<?n nu întotdeauna au o nreln-

Ivwfhiri rn JȚTH- 
chii strimVmd. nmîntit

sHp pp sa^tip-rple Văii Jiului 
sînt (m-maPte de industria 
noastră locală condiție in plus 
ca recepția acestor materiale 
să fie mai exigent făcută de 
constructor, una din princma- 
lele că’ de ridicare a calității 
produselor

Realizm-ea sarcinilor de plan 
valoric șî fizic la lucrări de 
investiții a. Consiliului popular 
municipal în anul 1970. nu poa
te fi pusă Ia îndoială. Tn eu- 
vîntu) său. tovarășul deputat 
Clement Negruț, prim-secretar 
al Comitetului municipal de 
partid a concluzionat mi fer
mitate acest Iiicru-Nu ne-am 
mulțumit niciodată cu genera
lul, a subliniat vorbitorul ; sbi
tens hotăriți să realizăm sar 

cative, dar... satisfacția este 
aceeași !!

Astfel, cu vreo lună și jumă
tate în urmă, prin promisiuni 
dulcege au convins pe cei de 
la Loto să închidă unitatea 
20/29 de pe strada Republicii — 
lingă Agenția de voiaj C.F.R. 
Motivul ? Să le renoveze loca
lul unității. încrezători, lotoiștii 
au închis unitatea și lucrătorii 
I.G.L. au început turnarea unei 
porțiuni de beton la pardosea 
și punerea unor noi conductori 
electrici. Apoi s-au oprit i pro

cinile planului de investiții pe 
anul 1970, la fiecare poziție, la 
fiecare indicator în parte!“ 
Măsurile ce sc impun a fi 
luate pentru fundamentarea 
stadiilor fizice'și valorice care 
vor trebui atinse la finele anu
lui curent la lucrările de inves
tiții, impune din partea comite
telor executive, a beneficiarilor 
constructorilor și altor factori 
de răspundere, o analiză te
meinică a tuturor obiectivelor 
din planul anual cu termene de 
predare sau care sînt front de 
lucru, stabilirea de sarcini și 
responsabilități concrete care 
să asigure înscrierea tuturor 
lucrărilor în graficele de exe
cuție.

Se impune, de asemenea, să 
se analizeze cu multă seriozi
tate graficele de lucru ale o- 
biectivelor în construcție din 
trimestrul ITT, pentru asigura
rea unor stadii corespunzătoare 
la cele rămase în urmă și pre
darea în termen și înainte de 
termen a .obiectivelor prevăzu
te. Prin aceasta se urmărește 
ca în trimestrul curent să se 
obțină nri procent de realizare 
de 25-28% din planul anual de 
invoșțiții, ca factor determinant 
în realizarea sarcinilor de o’an. 
pe 1970.

Beneficiarului îi revine sar
cina asigurării documentației 
de execuție la obiectivele ce 
constituie front dc lucru pentru 
anul 1970, și a amplasamente
lor libere oină la 1 septembrie 
a.c., condiție principală oentru 
realizarea sarcinilor de plan 
și a unui cadru optim de lu
cru pe timp friguros.

Constructorul T.C.H. să ac
ționeze cu toată energia pentru 
terminarea în 1970, conform 
graficelor, a lucrărilor noului 
liceu din Petroșani și club-ci- 
nematograf Uricani, cunoscute 
fiind condițiile speciale ale a- 
cestor lucrări, și începerea în 
cel mai scurt timp a lucrărilor 
consiliilor populare a căror fi
nanțare a fost asigurată de 
județ. Este necesară intensifi
carea lucrărilor la hotelul tu
ristic Valea de Pești în care 
scop se va reface graficul ge
neral de încadrare a termină
rii lucrărilor în 1971.

Șantierul T.L.H.S.. dat fiind 
faptul că în prezent are condi
ții mai bune de lucru, prin ter
minarea unor obiective disper
sate, va trebui să-și axeze 
activitatea pe terminarea lu
crărilor mult întîrziate r~in-, 
tre care aducțiunea Valea de 
Pești — .Lupeni. colector etc. In 
scopul intensificării activității; 
de investiții și în mod deosebit 
pentru asigurarea unei execuții 
corespunzătoare a lucrărilor, 
comitetul executiv al consiliu
lui popular muncipa) va lua 
măsuri de instituire a unui 
colectiv de sprijin care să se 
deplaseze săptămînal pe șan-; 
fiere, pentru analiza stadiilor 
lucrărilor, condițiilor de lucru,’ 
respectarea calității lucrările» 
și a măsurilor ce se impun pen
tru realizarea integrală a sar
cinilor de plan valoric și fizic 
pe anul 1970 și pregătirea «- 
xemplară a fronturilor cores
punzătoare de lucru pentru 
anul viitor. • 

babil, din cauza eforturilor mari 
făcute pînă acum.

Și de atunci, unitatea respec
tivă Loto, care făcea lunar vin- 
zări de 30—40 000 Iei, stă în
chisă sub motivul renovării !

Asta, da răzbunare din partea 
I.G.L.-iștilor, care, probabil nu 
au ciștigat la Loto.

Acum, a tras și Loto un loz., 
nenorocos. Și. încă cît îl costă... 
Dacă n-a știut cu cine porneș
te la „jucat" ?!

Oare cîte luni de zile va 
mai line această... „răzbim e" î

S. M
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Organizarea
(Utmare din pag. 1) 

dicatorii planificați. Cauzele — 
au spus cei care au luat cu- 
vintul — sînt deficiențele de 
ordin organizatoric și discipli
nar. Hotârîtă să înlăture aceste 
deficiențe, conducerea zonei, cu 
colaborarea întregului colectiv, 
a elaborat o serie de măsuri 
pentru fiecare compartiment de 
activitate, urmînd ca ele să fie 
puse în aplicare în timpul cel 
mai scurt. Se prevede calculul 
precis a) capacității de pro
ducție pe fiecare loc de mun
că. tinînd cont de condițiile în 
care se exploatează stratul și 
de dotarea tehnică, repartiza
rea justă a planului pe brigăzi, 
evitîndu-se, în acest fel, depăși
rile exagerate sau rămânerile 
ou mult sub plan a unor bri
găzi. Se impune, de asemenea,

și disciplina in producție
în cadrul zonei, reorganizarea 
brigăzilor pe locuri de muncă 
și repartizarea de sarcini con
crete pentru fiecare membru 
din brigadă, controlul asupra 
îndeplinirii întocmai a acestor 
sarcini. Se cuvine abandonat 
procedeul greșit practicat uneori 
de a fi ajutate numai brigă
zile de la locurile de muncă 
cu volum mare de cărbune și 
randament între 5—7,80 t/post, 
lăsînd pe planul doi pe cele ca
re obțin randamente inferioare 
și anume brigăzile din straiele 
subțiri. In scopul aprovizionă
rii la timp a tuturor brigăzilor 
cu vagonete goale, echipament 
de susținere, lemn și alte ma
teriale, se lucrează în prezent 
la întocmirea unui grafic pen
tru dirijarea acestora, grafic ce 
va fi urmărit cu strictețe de

către personalul însărcinat cu 
controlul pe zonă, raioane și 
revire. înainte, însă, conduce
rea zonei va verifica în amă
nunt starea lucrărilor de între
ținere și a tuturor căilor de 
transport, pentru ca acesta să 
se poată desfășura în cele mai 
bune condițiuni. Aici s-au ci
tat căile de transport de la o- 
rizontul IX care, din cauza 
stării proaste, îngreunează e- 
vacuarea cărbunelui.

In ce privește disciplina, ca
re a lăsat foarte mult de dorit 
mai ales în cadrul raionului II, 
trebuie întocmit un program de 
lucru împreună cu organizațiile 
de bază și grupele sindicale 
pentru crearea unei opinii de 
masă împotriva întîrziaților și 
nemotivaților — dezorganizatori 
ai activității de producție.

FLOTA 
DE 

AGREMENT 
PE LITORAL

Alături de 'bazele sportive 
și celelalte amenajări menite 
să ofere turiștilor clipe de 
odihnă plăcută și reconfor
tantă, litoralul dispune acum 
de o flotă de agrement cu- 
prinzind două vaporașe care 
circulă pe lacul Siutghiol și 
aproape 120 de gole, bărci 
și hidrobiciclete. Numeroase 
alte ambarcațiuni de agrement 
silit utilizate pe lacurile Te- 
chirghiol, Neptun, Mangalia, 
precum și în portul turistic 
Tomis

(Agerpres)

Televiziune
MARȚI 28 IULIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremiera zi
lei.

18,05 Emisiune pentru copii 
și tineret. „Ex-Terra 
’70“. Jocuri marine.

18,45 Anunțuri-publicitate.
18,50 Actualitatea în econo

mie.
19.20 1001 de seri — emisi

une pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul dC seară. 
20,00 Reflector.
20,15 Seară de teatru : „A 

12-a noapte" de W. 
Shakespeare — produc
ție a studiourilor engle
ze.

22,00 Prim plan : sculptorul 
Milița Petia.șcu.

22.35 Muzicorama Tv — re
vista actualităților de 
muzică ușoară.

23,05 Telejurnalul de noapte.
23.20 închiderea emisiunii.

CU AUTOBUZUL PE „VALURI"
Am parcurs, la extremitatea 

de vest a Văii Jiului, ultima 
■porțiune a unui drum național, 
rămas dintr-un capriciu al soar
tă neasfaltat : Uricani — Cîm- 
pu lui Neag. încă de la pleca
rea din orașul minerilor călă
torul e cuprins de freamătul 
mașinilor, de acel du-te-vino 
neîntrerupt care vestește iu 
apropiere un șantier de pro
porții. Pînă la Valea de Pești 
— acolo unde constructorii 
înalță barajul pentru viitoarea 
acumulare de ape — drumul 
national a fost supus unor gre
le încercări, gigantele utilaje, 
autobasculantele, buldozerele 
care au trecut pe aici lăsînd, 
îndeosebi în timpul iernii, urme 
vizibile asupra stării generale

ț IV rmare din nag 1)

oameni pricepuți ca Eugen 
Heincz și Slelian Albiță au 

ț trecut la complicata operațiu
ne de montare. In ajutor au 
venit și sudorii din echipele 
lui Nicolae Tudor și Con
stantin Nicu.

..încetul cu încetul elortu- 
I rile lor se concentrează. Si-
! lozul dozator, instalația de
! culbutare și mecanismul de

împins \ agonete sînt în ulti
ma fază a construcției, lă-
cătușiii Glieorghe Noinea,

; Constantin Vișan, sudorii
Victor lupii, Mircea Gorun 

i și Vasile Murdare se strădu
iesc să execute lucrări de ca

Vedere din Cîmpu lui Neag

luați in pri-

jumăitate de

in muncă —

să le spunem că antenele colective 
dăm seama că și l.G.L.-iștii cunosc 

și, ca să nu le mai facem greutăți în 
muncă, plecăm de la această întreprindere hotăriți să dam 
cu orice preț de vinovatul care are în inventar aceste 
sublime realități ale cuceririlor tehnicii și așa mai depar
te, și le neglijează făcîndu-ne nouă greutăți, iar noi 
I.G.L.-ului o viață atit de grea. Intrebind în dreapta și-n 
stingă aflăm vinovatul. Dar, ca să vi-l mărturisim vă rugăm 
intrerupeți cititul, luați. un carbaxin și proptiți-vă tare :

— Proprietarul sublimelor cuceriri e... întreprinderea 
de gospodărie locativă !

Știam o vorbă, odată, cu sublimul...
11 ie J. MARIN

PARADOX •••••«•••©•

Conducători auto în pană la 
REGULILE DE CIRCULAȚIE

Decretul nr. 328/1966 privind 
circulația pe drumurile publice 
prevede și obligația deținători
lor de autovehicule de a se 
preocupa continuu de ridicarea 
calificării profesionale a con
ducătorilor auto, organizlnd 
cursuri de predare și reîmpros
pătare a noțiunilor de conduce
re și a regulilor de circulație, 
venind astfel în întîmpinarea 
unor eventuale accidente. Se 
pare insă că această obligație 
legală nu este înțeleasă și res: 
pectată de către toate persoa
nele cu munci de răspunde, e 
din cadrul întreprinderilor, sec
toarelor, garajelor auto. 

a drumului. Gropilor de astă- 
iarnă li se/ adaugă în prezent, 
altele mai proaspete, din acest 
an. Pe măsură ce înaintezi cir
culația e tot mai dificilă. Auto
buzul se clatină ca o barcă, 
„valurile" luînd pe alocuri pro
porții neașteptate punîndu-i în 
dificultate pe temerarii călă
tori. Distanta relativ scurtă 
dintre cele două localități e 
parcursă într-un timp cu mult 
peste cel admis de normele 
transportului în comun, fapt 
pentru care I.G.C.-ul nu se 
încumetă să sporească numă
rul de curse. Din această cau
ză autobuzul e mereu aglome
rat. Din cauză că e aglom°rat, 
dificultățile călătorilor sînt tot 
măi mari ș.a.m.d.

ARTIZANII METALULUI
litate in timpul cel mai scurt. 
Harnicii tăuritori ui utilaje
lor miniere nu precupețesc 
nici un eiort în aceste zile 
pentru a-i ajuta pe priete
nii lor, minerii, în realizarea 
unor succese deosebite cu 
prilejui zilei lor și mai apoi 
a întregului nostru popor.

O serie rle utilaie noi au 
luat drumul exploatărilor 
pentru a întregi „arsenalul" 
acelora care atacă boqâțla 
adîncurilor. O șaibă de tri
nă pentru instalația de ex
tracție a minei l.onea a tost 
recepționată de beneficiar în 
prezenta noastră, la reușita 
lucrării au contribuit strun- 

-garul Eugen Veg, lăcătușul

Afirmația este Confirmată- de 
rezultatele slabe obținute de 
unii conducători auto de la 
l.T.A. Petroșani în urma unei 
recente verificări a cunoștințe
lor privind însușirea regulilor 
de circulație. Din cei 140 de 
șoferi examinați pe bază de 
chestionar — la autobaza Pe
troșani — doar 28 au reușit 
să întrunească punctajul cerut 
de normele legale ; la coloana 
Vulcan au fost examinați 60 
de conducători auto, fiind de
clarați reușiți numai 19 ; iar 
din cei 29 examinați la coloa
na Lupeni abia 4 au întrunii, 
necesarul de punctaj.

Este încă o dovadă deosebit

Cu luni în urmă aminteam 
în ziarul nostru despre nece
sitatea imperioasă de a se lua 
măsuri pentru întreținerea co
respunzătoare a acestei porți
uni de șosea. Semnalările cri
tice erau adresate atunci tu
turor celor care contribuie 
la degradarea drumului dar, 
îndeosebi, a întreprinderii de 
lucrări hidrotehnice speciale, 
principalul vinovat. E de dorit 
ca cel puțin de acum încolo 
conducerea șantierului să do
vedească mai multă receptivi
tate la criticile aduse, să evite 
ca frumoasele realizări obținu
te de șantier să fie umbrite de 
neîntreținerea corespunzătoare 
a unui capăt de drum.

I. M.

Pavel Alicu. Realizată în co
laborare cu secția turnătorie, 
șaiba va fi montată cit de 
curind acolo unde este atit de 
necesară.

In corul acela al strunguri
lor, frezelor, și rabotezelor, 
in căldura „ecuatorială" a 
turnatoriei sau forjei, in zgo
motul continuu al secției de 
construcții metalice se con
turează siluetele sobre ale 
unor utilaje de care mine
rul din Vale se va folosi 
pentru a da țării cit mai 
mult cărbune. Șr zi de zi pe 
poarta uzinei, autocamioanele 
sau vagoanele scot în imen
sul circuit industrial roadele 

SUBLIMUL •••••« •••*
foileton

Mărturisesc cu toată convingerea că subiectul 
rinduri, prin farmecul lui aparte, poate sta oricind 
de cele mai celebre paradoxuri pe care le-am intilnit 
densata mea viață diurnă și nocturnă, de locatar al unui 
bloc cu apă caldă, lift și antenă colectivă pentru televi
zoare, care nu funcționează de cind o știu, așa cum nu func
ționează, de exemplu, pe bază de tranzistori, o pisică. Ba, 
exagerez. Mai degrabă vom auzi un mieunat pe șase tranzis
tori decît sări vedem vreodată captați in chingile antenei 
colective, subțiați și trași ca prin inel pe cablul de cobo- 
rire reflectați în oglinda tubului cinescop pe Dobrin 
jucînd fotbal, pe Doina Badea ciulind, pe Ion Mustață vor
bind sau, mă rog... Dar ce spun 1 Asta încă nu e nimic. Mai 
degrabă să ne batem corespondența la telefon, să vorbim la 
mașina de scris, mai degrabă vom bea cu furculița și vom 
minca cu paharul decît să ajungem acele timpuri ale fan
tasticului cind vom putea recepționa un program TV. prin 
intermediul curiozităților de bloc numite antene colective.

...In blocul nostru plouă. Plouă anost și cenușiu și în 
timp ce plouă afară, și după ce apare soarele iar cerul se 
înseninează. De cite ori mergem Cu jalba-n proțap la șefii. 
I .G .L.-ului. să ne repare acoperișul, ne-ntoarcem muștruluiți. 
Acolo, încă de pe coridoarele întreprinderii sintem luați 
în primire și făcuți cu ou și cu oțet, că de ce am montat 
fiecare, în mod individualist și necalificat antene de tele
vizor degradind bunătate de acoperiș, atita timp cit blocul 
dispune de o elegantă, modernă și sublimă realitate a cu
ceririlor tehnicii și așa mai departe.

— De ce n-o folosiți, dom’le ? — sintem 
mire.

— Păi cum s-o. ., apucăm noi a zice cu 
glas, că sintem intrerupți energic, imediat.

— De ce, dom’le, ne faceți atitea greutăți
— reiau dinșii o frază neterminată de la ultima ședință de 
analiză a planului.

Nu mai apucăm 
nu funcționează. Ne 
situația de pe teren

de elocventă a necunoașterii 
regulilor de circulație de. către 
un mare număr de conducători 
auto, motive de îrigrijor ire 
pentru securitatea circulației 
rutiere. Dacă unii șoferi ca Al
bert Karoly, Romulus Bistru, 
Marcel Dohan, Nicolae Geor
gescu, Dumitru Drăghici și al
ții au dat răspunsuri foarte bu
ne, demonstrînd înalta lor pre
gătire, alții, printre care Bela 
Mate, Vasile Cornea, Gheorghe 
Tulbureanu, lordache Vișan, nu 
au putut răspunde nici la ceie 
mai elementare întrebări pri
vind regulile de circulație.

Această acțiune de verificare 
a cunoașterii regulilor de cir

Soare adus 
în locuință

In Japonia s-a creat un 
aparat cu ajutorul căruia 
se poate aduce lumina și căl
dura solară in camerele ale 
căror ferestre sînt așezate 
spre nord. Dispozitivul se 
instalează pe acoperișul casei 
și cu ajutorul unor țevi spe
ciale, planuri și oglinzi con
vexe orientează și disper
sează razele soarelui în în
căperi. Condensatorul apa
ratului se orientează de la 
răsăritul soarelui pînă la a- 
pusul lui spre acesta, in așa 
lei incit să poată utiliza cu 
eficientă maximă energia as
trului.

unui colectiv harnic și pri
ceput. Sărbătoarea minerilor 
și aceea a întregii națiuni 
este intîmpinată de munci
torii, inginerii și tehnicienii 
de la U.U.M.P., cu realizări 
de prestigiu. Comunistul Io
nel Hebedean, maistru la sec
ția construcții metalice ne 
mărturisea dorința de a în
deplini cu succes toate an
gajamentele luate anterior. 
Respectarea contractelor în
cheiate avînd ca termen de 
predare ziua de 23 August 
va constitui un frumos bu
chet de realizări închinat ce
lei de a 26-a aniversare o 
eliberării patriei noastre.

acestor 
alături 
in con-

9

culație de către conducătorii 
auto este doar începutul unei 
serii mai lungi de asemenea 
operațiuni ce vor avea ioc în 
majoritatea unităților de mun
că din Valea Jiului care dis
pun de autovehicule. De aceea, 
este imperios necesar ca toți 
conducătorii auto să cunoască 
la perfecție regulile de circula
ție fără stăpînirea cărora nu 
vor mai putea pleca în cursă 
— ridicîndu-li-se dreptul de a 
mai conduce. La rîndul lor, 
șefii de coloane să fie mai atenți, 
mai exigenți atunci cînd dau 
..liber" autovehiculelor pe care 
le au în dotare.

loan DURECI 
maior de miliție

Vacanță. Copiii sînt în va
canță. AI patrulea „trimestru" 

școlar continuă...
Foto : Ion L1CIU

ÎNSEMNĂRILE UNUI ZIARIST AMERICAN (VI) —

MIERCURI 29 IULIE

PROGRAMUL 1 : 5,05—6,00
Muzica dimineții; 6,05—9.30 
Muzică și actualități; 7.00 Ra
diojurnal; 9,30 Viața cărților; 
10,10 Curș de limba germană;
10.30 Vreau să știu (emisiune 
de. știință și tehnică pentru 
școlari); 11,05 Pentru prietenii 
muzicii corale; 11,30 Do toate 
pentru toți... turiștii; 11,>15 Sfa
tul medicului; 12,00 Scrisoare 
de dor — muzică ușoară; 12,25 
Știința la zi; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 13,10 
Avanpremieră cotidiană; 13,22 
Melodiile; vacanței; 13,45 Cînte- 
ce bătrânești interpretate de 
Ioana Radu și Gică Chirea; 
14,00 Caleidoscop muzical; 14,40 
Publicitate radio; 14,50 Melodii 
populare executate la acordeon 
de Ilie Udilă; 15,00 Serial ra
diofonic pentru tinerii ascultă
tori; 15.30 Compozitorul săptă- 
mînii; 16,00 Radiojurnal. Bule
tin meteo-rutier; 16,20 Cîntece 
populare interpretate de Maria 
Haiduc; 16.30 Consultație juri
dică — Răspunsuri la scriso
rile ascultătorilor: 16.40 Selec- 
țiuni din opereta '„Ana Lugo- 
jana“ 'd<r FttarSl Barbu; 17,05 
Antena tineretului: 17,30 Soliști 
de muziăă,1j5dptîlară : Maria Co- 
tirlea, Flordntirf Iosif și Gheor
ghe Zamfir; 18,03 Știință, teh
nică, fantezie; 18,30 Pagini sim
fonice nemuritoare; 19.00 Ga
zeta radio; 19.30 Melodia zilei: 
19,35 Așa cîntă pe la noi; 
20,05 Tableta de seară: 20,10 
Vedete ale muzicii ușoare: 
Margareta Pislaru; 20.25 Zece 
melodii preferate; 21,00 Istoria 
ideilor. Evoluția ideii de om. 
Colaborează acad. Ionescu-Gu- 
lian. Emisiune de Virgil Gân
dea; 21,20 Cîntă Mihaela Mihai;
21.30 Moment poetic. Bach de 
Nina Cassian; 21,35 Solistul se
rii : Bobby Darin; 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic;
22,20 Sport; 22,30 Pentru magne
tofonul dumneavoastră. Melodii 
interpretat® de Mțphele Torr și 
Raphael; 23,00 Concert de mu
zică ușoară; 0,03—5,00 Estrada 
nocturnă.

PERFORAJUL UMED

0 metodă eficace de
In timpul perforării găurilor de mină se formeaiă 

praf care se răspindește în atmosfera de la locul de 

muncă. Acest praf este în cantitate foarte mare în cazul 

perforajului pneumatic ți periculos în lucrările ce se exe

cută în roci care conțin bioxid de siliciu. Praful inhalat

prevenire a silicozei
de către muncitori produce îmbolnăvirea profesională 
numită silicoză Pentru combaterea lui se iau o serie de 
măsuri pe linie tehnică : protecția individuală cu mască, 
captarea uscată a prafului și captarea pe cale umedă. 
Cea mai eficientă măsură este injectarea apei in fundul 
găurii de mină, captind praful chiar la locul de formare.

Filozofia partizanului
„Atit timp cit cel puțin 

unul din noi se mai află in 
viață, vom continua să lup
tăm". Dîrzenia și abnegația 
partizanilor din Cambodgia, 
pe care l.e-am putut consta
ta în cele 40 de zile de cap
tivitate, demonstrează că a- 
ceastă frază reprezintă o 
realitate, mai degrabă decît 
o lozincă propagandistică.

In cursul celor două săp- 
tămini pe care le-am petre
cut în și in jurul acelei ba
ze militare, in spatele linii
lor de partizani, Beth, Mike 
și cu mine i-am auzit de
seori discutînd despre revo
luția pe care o desfășoară, 
in împrejurări atit de grele. 
Cîțiva dintre partizani ne-au 
spus. în cuvinte aproape i- 
dentice: „A trăi fără liber
tate și independență este ca 
și cum ai fi mort".

! I.C.H. GRUP ȘANTIERE CONSTRUCȚII I
I VOINEASA, JUD. VILCEA I 
l . lPrimește înscrieri pentru Școala tehnică de maiștri mineri — curs se- !
I ral — care se deschide la Voineasa la 15 septembrie 1970.
I Iînscrierile se fac pînă la 25 august 1970.

I Examenul va avea loc la 1 septembrie 1970 i

i Condijii de înscriere1
| • 5 ani vechime (ca miner) și 7—8 clase. t

• 3 ani vechime (ca miner) și liceu teoretic.
• 3 ani vechime (ca miner) și școala profesională de mineri.
Cei care vor reuși Ia examen urmează să fie transferați, asigurîndu- ■ 

I li-se cazare și post.
| Informații zilnice: la telefon I.C.H. Lotru — învățământ. ■

Anh Qui, unul din cei cinci 
partizani care ne păzeau, 
ne-a spus intr-o zi: „Ne e 
dor de familiile noastre, dar 
avem datoria de a rezista a- 
gresiunii americane. După ce 
vom învinge, ne vom duce 
acasă în pace". Qui avusese 
o situație, destul de bună la 
Pnom Penii pînă la lovitura 
din 18 martie și a renunțat 
la ea pentru a lupta.

Un altul dintre cei cinci, 
Anh Tu, mi-a arătat o dată 
fotografia soției sale. Mi-a 
spus că ea a fost ucisă în 
cursul unui raid aerian, iar 
fetița lor a fost luată în gri
jă de prieteni.. Suferă din 
cauza asta, dar nu se va în
toarce acasă înainte ca re
voluția să iasă învingătoare.

Altul, Anh Hai, mi-a spus : 
„Revoluționarul nu duce lip
să de familie. El are pretu
tindeni. o mamă, un tată, 
frați: și surori. După victo

ria revoluției, el poate să se 
întoarcă acasă la familia sa 
și Să ducă o viață normală". 
Avea numai 25 de ani. dar a 
participat la 100 de lupte.

El ne-a vorbit apoi despre 
strategie. Ne-a spus cum fac 
față forțele de guerilă bom
bardierelor „B-52", arma te- 
roarei, care lansează încăr
cături întregi de bombe, fie
care bombă săpînd cite un 
crater de mărimea unei case 
Anh Hai vorbea cu dispreț 
despre „B-52". ..Am apucat 
trei raiduri cu „B-52" O dată 
ce ai căpătat experiență, da
ta următoare nu mai este 
chiar atit de greu". S-a așe
zat dintr-o săritură pe mâini 
și pe picioare, pentru a-mi 
arăta cum se parează suflul 
exploziilor, pînă la încetarea 
raidului. „Numai, o lovitură 
în plin are efect, a adăugat 
el".

(Va urma)
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SĂRBĂTOAREA
NAȚIONALE

INSURECȚIEI 
CUBANEZE

HAVANA 27 (Agerpres). — 
Poporul cubanez a sărbătorit 
ziua de 26 iulie — Ziua insu
recției naționale cubaneze. Cu 
acest prilej, în Piața Jose 
Marti din Havana a avut loc 
un mare miting, la care a 
luat cuvîntul Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Cuba, prim- 
ministru al Guvernului Revo
luționar. După ce a adresat un 
cald salut numeroaselor dele-

gații străine participante la 
miting, printre care și delega
ția română, condusă de Bujor 
Aimășan, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul industriei mi
niere și geologiei, vorbitorul a 
adus un omagiu memoriei eroi
lor care, cu 17 ani în urmă, 
au luat cu asalt cazarma Mon
cada. Fidel Castro a vorbit a- 
poi pe larg despre problemele 
dezvoltării economice și sociale 
a țării.

VIATA INTERNAȚIONALA
Vizita delegației militare

romane inA R. P. Chineză
CAI DESCHISE

SPRE COLABORARE

aface- 
Sovie- 
minis- 

a Ger- 
înche- 
renun-

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
Luni dimineața au început la 
Moscova convorbirile dintre An
drei Gromîko, ministrul 
rilor externe al Uniunii 
tice. și Walter Scheel, 
trul de externe al R. F. 
maniei, în legătură cu 
ierea unui tratat privind
țarea la folosirea forței între 
cele două țări.

Solicitat de ziariști să-și spu
nă părerea despre noua rundă 
de convorbiri, Scheel și-a ex
primat speranța în evoluția lor 
pozitivă. Anterior, cu prilejul 
plecării sale din Bonn, minis
trul de externe vest-german re
leva că misiunea sa este de a 
găsi un nou punct de plecare 
după eforturile întreprinse îna
inte în vederea găsirii unei ba
ze „pentru o dezvoltare con
structivă a relațiilor dintre 
R. F. a Germaniei și U.R.S.S.".

Referindu-se la convorbirile 
sovieto-vest-germane, comenta
torul ziarului „Pravda" scria în 
cronica săptămînală a eveni
mentelor internaționale : „înțe
legerea necesității de a ține

seama de realitățile existente 
pe continentul european își 
croiește în prezent un drum 
tot mai larg și în Republica 
Federală a Germaniei". „O re
flectare a acestui proces, ara
tă în continuare autorul cro
nicii, a constituit-o, după pă
rerea observatorilor, recunoaș
terea de către actualul guvern 
al Republicii Federale a Ger
maniei a unei serii de factori 
ai realităților din Europa".

Subliniind că tratativele de 
la Moscova dintre ministrul a- 
facerilor externe al U.R.S.S., 
Andrei Gromîko, și ministrul 
afacerilor externe al R. F. a 
Germaniei, Walter Scheel, „au 
o mare importanță nu numai 
pentru dezvoltarea relațiilor bi
laterale dintre cele două țări, 
ci și pentru evoluția pașnică pe 
continent", autorul remarcă în 
încheiere : „Intărindu-și relațiile 
de afaceri cu țările Europei oc
cidentale. Uniunea Sovietică ar 
dori să fie pusă la punct și co
laborarea economică cu R. F. a 
Germaniei. In ce privește U- 
niunea Sovietică, calea spre a 
atinge acest obiectiv este des
chisă".

PEKIN 27 — Corespondentul 
Agerpres, Ion Gălățeanu, trans
mite : Delegația militară româ
nă, condusă de general colonel 
Ion Ioniță, ministrul forțelor 
armate, care se află în vizită 
în R.P. Chineză, a plecat într-o 
călătorie prin țară, 
români sînt însoțiți 
lor în provincie de 
kuan, adjunct al 
apărării naționale și 
al forțelor maritime 
precum și de ambasadorul Ro
mâniei la Pekin, Aurel Duma.

.Primul oraș vizitat a fost 
Șanhai — cel mai mare centru 
industrial al țării. Aici delega
ția militară română a fost sa ■ 
lutată de Liu Uen-su, comisar 
politic al garnizoanei Șanhai, și 
de alte persoane oficiale.

La Șanhai, delegația a vizi
tat expoziția industrială — sin
teză a succeselor oamenilor

Oaspeții 
în vizita 
Siao Cin- 
ministrului 
comandant 

militare,

muncii din acest mare oraș al 
R.P. Chineze, unde își desfă
șoară activitatea sute de între
prinderi industriale,

în cinstea delegației milita
re române a fost oferită o re
cepție; Liu Uen-su, comisar 
politic al garnizoanei Șanhai, 
și Vasile Ionel, adjunct al mi
nistrului forțelor armate, au 
toastat pentru întărirea priete
niei dintre cele două popoare 
și armate, în sănătatea conducă
torilor celor două țări. A fost 
prezentat apoi 
părul cărunt".

Duminică a 
zina electrică,
ză primul grup 
125 000 kilowați 
cire cu apă — 
mai importante 
cinstea celei de-a 20-a aniver
sări a Republicii. Muncitorii 
uzinei au făcut o primire caldă 
delegației militare române.

baletul „Fata cu

fost vizitată u- 
unde functionea- 

electrogen de 
cu dublă ră- 

una din cele 
realizări în

♦

Sesiunea 
Parlamentului 

indian
27 (Agerpres). — La 
deschis luni sesiunea 
a Parlamentului in-

Consultările de la Roma
continuă

ROMA 27. — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite : Faza introductivă a 
discuțiilor premierului desem-

♦
A

întrevedere
U Thant

Kekkonen
NEW YORK 27 (Agerpres). 

— Președintele Finlandei, Urho 
Kekkonen, care întreprinde o 
vizită oficială în Statele Unite, 
a avut luni o întrevedere cu 
secretarul general al Organiza
ției Națiunilor Unite, U Thant. 
In cursul acestei întrevederi, 
potrivit observatorilor de la se
diul O.N.U., au fost abordate 
probleme privind situația in
ternațională, îndeosebi securita
tea europeană.

După cum s-a mai anunțat, 
în timpul vizitei în S.U.A., pre
ședintele Finlandei a mai avut 
întrevederi cu președintele Ni
xon. secretarul de stal, Wiliam 
Rogers, precum și cu alte ofi
cialități americane.

nat, Colombo, în vederea for
mării unui nou guvern a cu
noscut luni contacte ce au de
pășit cadrul informativ. încă 
de dimineață, el s-a întilnit cu 
majoritatea liderilor democrați 
creștini (Forlani, secretarul na
țional al P.D.C., Zac Agnini, 
președintele consiliului națio
nal, De Mita și Galloni, vice- 
secretari ai P.D.C., Andreotti 
și Spagnoli, președinții grupu
rilor parlamentare democrat- 
creștine din Camera Depntati- 
lor și Senat), examinînd pe 
larg principalele probleme po
litice și economice legate de 
rezolvarea crizei de guvern. 
După-amiază. Colombo a parti
cipat la dezbaterile direcțiunii 
P.D.C., 
situația 
luțiile 
guvern.

care a luat în discuție 
politică actuală și so- 

posibile ale crizei de

DELHI 
Delhi s-a 
de vară 
dian. Pe ordinea de zi a sesiu
nii se află o serie de proble
me. printre care amendamen
tele la constituție care interzic 
propaganda șovină și dezbină
rile religioase.

Sesiunea are loc într-o si
tuație politică complexă. Du
pă cum se știe, guvernul in
dian a realizat o serie de re
forme importante, printre care 
naționalizarea a 14 bănci co
merciale și revizuirea proiectu
lui celui de-al patrulea plan 
cincinal în sensul sporirii in
vestițiilor în sectorul de stat. 
Aceste măsuri destinate întări
rii sectoarelor cheie ale econo
miei naționale și îngrădirii in
fluenței economice și politice a 
monopolurilor au fost întâmpi
nate cu o vădită nemulțumire 
și rezistentă din partea forțelor 
de dreapta.

In acest fel, după cum a- 
preciază observatorii din capi
tala Indiei. în cadrul sesiunii 
parlamentului este de așteptat 
să se dea lupta între forțele 
democratice ale țării, care spri
jină linia politică a primului 
ministru. Indira Gandhi, și par
tidele și elementele aflate la 
extrema 
atît în 
partidul 
dian.

dreaptă a opoziției 
parlament, cit și 
Congresul Național

în 
In-

SAN CLEMENTE 27 (Ager
pres). — Președintele S.U.A., 
Richard Nixon, a început luni 
la reședința sa de la San 
Clemente (California) o serie 
de consultări cu membri și 
specialiști ai guvernului a- 
merican, care vor dura toată 
săptămîna, consacrate întoc
mirii bugetului fiscal pe anul 
viitor.

La consultări au participat 
luni ministrul apărării, Mel
vin Laird, ministrul adjunct 
al apărării, David Packard, 
principalul consilier preziden
țial, Henri Kissinger, consi
lierul prezidențial economic, 
Paul Mc-Cracken, precum 
și alți membri și experți 
ai guvernului. In cursul zi
lelor următoare, se așteaptă, 
după cum a arătat purtăto
rul de cuvînt al Casei Albe, 
Ronald Ziegler, să se depla
seze la San Clemente și se
cretarul de șt at, William Ro
gers, pentru o trecere în re
vistă a problemelor de poli
tică externă a S.U.A.

Situația luptelor 
din Indochina

PNOM PENH 27- (Agerpres). 
— In ultimele 24 de ore, for
țele de rezistență populară din 
Cambodgia au ințensificșț acțiu
nile ofensive asupra pozițiilor 
deținute de trupele regimului 
Lon Noi, concentrîndu-și atacu
rile în jurul capitalei cambod
giene. Patrioții khmeri, anun
ță agenția United Press Inter
national, au aruncat în aer două 
poduri, întrerupînd șoseaua 
dintre Pnom Lenh și Kompong 
Som, de pe Fluviul Mekong. A- 
genția France Presse sublinia
ză că întreruperea acestei căi 
strategice implică întreruperea 
aprovizionării capitalei cambod
giene cu combustibil. Forțele de 
rezistență populară, care au o- 
cupat platoul Kirirom, la sud- 
vest de Pnom Penh, au respins 
duminică încercările inamice de 
a recuceri această poziție stra
tegică.

SAIGON 27 
Continuîndu-și 
triva pozițiilor 
neze, unități ale patrîoților sud- 
vietnamezi au declanșat o ofen
sivă la sud de șoseaua Saigon- 
Pnom Penh. în vederea acestei 
ofensive, comandamentul militar 
saigonez a fost nevoit să re
plieze duminică o serie de uni
tăți de întărire. Comandamen
tul militar american a anunțat 
la rîndul său presiuni puterni
ce asupra bazei americane

(Agerpres). — 
atacurile împo- 
americano-saigo-

Lucrările Uniunii Socialiste
Arabe au luat sfîrșit

CAIRO 27. 
tul Agerpres, C. Oprică, 
mite : Comunicatul final 
lui de-al IV-lea Congres 
niunii Socialiste Arabe 
că participanții consideră că 
acceptarea planului Rogers, „ca
re are ca obiectiv aplicarea re
zoluției Consiliului de Securita
te din 22 noiembrie 1967, con
stituie un gest politic de o ma
re însemnătate".

Potrivit agențiilor de presă, 
„planul Rogers" prevede. în e- 
sență. acceptarea rezoluției din 
noiembrie 1967 în toate preve
derile sale, precum și discuții 
între părțile aflate în conflict

Coresponden- 
trans- 
al ce
ai U- 
arată

auspiciilesub
ring, trimisul 
tarului general al O.N.U. în 
Orientul Mijlociu. Scopul dis
cuțiilor l-ar constitui realiza
rea unui acord în vederea in
staurării păcii în zonă, pe baza 
recunoașterii mutuale a suvera
nității, integrității teritoriale și 
independenței politice a state
lor din regiunea respectivă și 
pe baza retragerii Israelului din 
teritoriile arabe ocupate, toate 
acestea în conformitate cu re
zoluția din noiembrie 1967.

Comunicatul final reaminteș
te că „rezoluția Consiliului de 
Securitate respinge orice ane-

lui Gunnar Jar
special al secre-

xiune teritorială prin folosirea 
forței, prevăzînd, totodată, re
tragerea totală a forțelor israe- 
liene de pe teritoriile ocupate 
și recunoașterea drepturilor le
gitime ale poporului palesti
nian".

In legătură cu poziția S.U.A., 
comunicatul atrage atenția asu
pra necesității încetării ajuto
rului acordat de Statele Unite 
Israelului pe plan militar, po
litic sau economic, atîta timp 
cit acesta va continua să o- 
cupe teritoriile arabe. Este re
afirmat, de asemenea, sprijinul 
total acordat rezistenței pales
tiniene.

(Urmare din pag. 1)

A

încheierea reuniunii 
de la Kinshasa

,,Veghel", la sud-est de
„ Ripcord", 
nată 
unor 
țelor 
între 
pele americane au fost semnala
te duminică în valea Shau, la 
vest de Hue.

KARLOVY VARY 21"(A- 
gerpres). — Duminică seara 
s-a încheiat a 17-a ediție a 
tradiționalului Festival cine
matografic International de la 
Karlovy Vary, la care au 
fost prezentate 25 de filme 
din 22 de țări. Juriul festiva
lului a decernat cea mai 
înaltă distincție — „Globul 
de cristal" — filmului „Kes“ 
al regizorului britanic Ken 
Loach. Au mai lost premiate 
filmele „Lingă lac", realizat 
de S. Gherasimov (U.R.S.S.) 
și „Îngerii negri", al regizo
rului bulgar Vulo Radev.

Premiul special al juriului 
a lost acordat filmului „Son- 

al polonezului A. Kon- 
premiu 
filmele 

noi" (re- 
— Italia) 

Lenin" 
— R. D.

da 
dratiuk, iar cite un 
special au obținut 
„Dumnezeu este cu 
gizor D. Montaldo 
și „In drum spre 
(regizor G. Reische 
Germană).

Premiul pentru cea mai 
bună interpretele feminină a 
revenit actriței sovietice N. 
Belohvostikova, pentru rolul 
din filmul „Lingă lac", iar 
premiul corespunzător pentru 
actori a fost acordat france
zului M. Carrier.

KINSHASA 27 (Agerpres). — 
La Kinshasa s-a încheiat cea 
de-a doua reuniune a Comisiei 
create în vederea soluționării 
divergențele dintre Republica 
Populară Congo (Brazzaville) și 
Republica Democratică Congo 
(Kinshasa). Din această comisie 
fac parte, în afara reprezentan
ților celor două țări, delegații 
Ciadului, Camerunului, Gabonu- 
lui și Republicii Africa Centra
lă.

La încheierea lucrărilor a 
fost dat publicității un comuni
cat în care se arată că guver
nele celor două țări de pe ma
lurile Congoului încearcă să 
rezolve divergențele dintre ele 
pa baza negocierilor bilaterale. 
Reprezentantul Republicii De
mocratice Congo, ambasadorul 
Marcel Lengema, a precizat că 
au fost examinate anumite pro
bleme rămase în suspensie, în 
special cele privind relațiile 
diplomatice și securitatea am
belor state..

Membrii comisiei au subliniat 
cu satisfacție aplicarea hotărî- 
rilor luate la prima reuniune, 
care a avut loc la Brazzaville 
cu două săptămîni în urmă.

După cum s-a mai anunțat, 
crearea comisiei de mediere a 
conflictului între Congo (Kinsha
sa) și Congo (Brazzaville) a 
fost hotărîtă cu prilejul întil- 
nirii care a avut loc în luna 
iunie între președintele Mobu-

tu și președintele Ngouabi.
Agenția Reuter precizează 

viitoarea reuniune a comisiei 
va avea loc la Brazzaville în 
a doua jumătate a lunii octom
brie.

că

BEIRUT 27 (Agerpres). — 
Libanul a anunțat că spriji
nă poziția adoptată de către 
R.A.U. privind acceptarea 
planului Rogers de soluționa
re a conflictului din Orien
tul Apropiat. Primul minis
tru libanez, Rashid Karame, 
a apreciat hotărîrea președin
telui Nasser ca „realistă și 
înțeleaptă".

cu bombe 
de Nord

Dezvăluirile privind acordu
rile financiare secrete pe care 
S.U.A. le-au încheiat pentru a-Și 
convinge aliații din Extremul 
Orient să lupte în Indochina 
și creșterea vertiginoasă a pre
țului de cumpărare a prieteniei 
au devenit subiecte amare de 
discuție intre Congres și Admi
nistrația Nixon. După cum 
relevat 
plătesc în 
militarilor tailandezi. 
laoțieni și 
ca aceștia să lupte alături de 
trupele americane în Vietnamul 
de sud. Senatorul William Ful
bright, unul din cei mai activi 
critici ai acestei politici, a cerut 
administrației „să înceteze de 
a mai face mercenari din alia- 
ți și aliați din mercenari".

„Forțele lumii libere" aduna
te de S.U.A. pentru a lupta în

s-a 
recent. Statele Unite 

prezent sume maii 
filipinezi, 

sud-corecni pentru

MS

BELFAST 27 (Agerpres) 
Două noi explozii s-au produs 
luni dimineață într-un local din 
apropierea aeroportului Alde- 
grave din Irlanda de Nord. O 
persoană a fost rănită, iar clă
direa a fost în parte, distrusă. 
Autoritățile au luat măsuri spe
ciale pentru descoperirea auto
rilor acestor atentate, precum 
și a celor comise în noaptea 
de sîmbătă spre duminică îm
potriva lui Sir Lancelot Curran, 
membru al Curții supreme nord- 
irlandeze, și a reverendului 
Martin Smyth, lider protestant. 
Un purtător de cuvînt al poli
ției a informat că cercetările 
continuă, dar pînă acum nu au 
fost efectuate arestări. în aten
tatele din noaptea de sîmbătă 
spre duminică nu s-au înregis
trat victime, a adăugat purtă
torul de cuvînt. Poliția a desco-

perit și 
sată în 
de la

a treia bombă, pla- 
jurist 

din

gelignita nu

cum s-a mai 
Curran — în

a explo-

informat, 
fața ca- 

prima 
din

o
fața casei unui 
poliția specială 

Ulster. Detonatorul s-a declan
șat, dar 
dat.

După 
Lancelot
sei căruia fusese pusă 
bombă — a făcut parte 
completul de judecată care a 
respins apelul Berandettei Dev
lin, deputată în Camera Comu
nelor, împotriva sentinței de 
condamnare la șase luni închi
soare pentru a fi participat la 
demonstrațiile populației cato
lice din Ulster. Reverendul 
Martin Smyth — a cărui locu
ință a fost grav avariată de 
explozie — este un cunoscut 
lider protestant, care a condam
nat interzicerea de către gu
vernul local a tnafîîfestațiilor 
proiectate pentru luna viitoare.

CIT COSTĂ ALIAȚII
55

Vietnam se compun din 11 000 
tailandezi, 48 500 sud-coreeni, 
7 600 australieni, 550 neozeelan
deză, 30 taivanezi și 1 500 
pinezi. Extinderea cea mai 
centă a acestei politici 
materializat în știrea dată 
blicitdtii la Bangkok privind 
trimiterea în curînd în Cam
bodgia a unor trupe de „volun
tari" tailandezi echipați și 
tiți de S.U.A.

Surse 
dezvăluit 
ticipării 
tailandez 
zent fonduri totalizînd 
milioane dolari. Senatorul Ful
bright a publicat un raport de-

fili-
re-
s-a 
pu-

plă-

au 
par

ale Congresului
că, în schimbul 

la război, guvernul 
a primit pînă in pre- 

416,7

tailat. elaborat după chestiona
rea îndelungată a unor oficia
lități ale administrației, pri
vind sumele plătite militarilor 
tailandezi și filipinezi care

DÎN PRESA
STRĂINĂ

luptă în Vietnam. în raport se 
arată, de exemplu, că sporul 
anual de salariu al unui gene
ral tailandez este de șapte ori 
mai marc decît cel al unui ge
neral american și de 40 de ori 
mai mare decît venitul mediu

in Tailanda.
Potrivit unur raport, elaborat 

în cadrul Senatului, Statele 
Unite au obținut acordul pre
ședintelui Filipinez, 
Marcos, de a 
namul de sud 
țară de geniu 
16,25 milioane

Statele Unite au plătit 
Coreei de sud sume enorme 
schimbul trimiterii de trupe 
Vietnam. Aceste acorduri con
stituie acum obiectul unei in
vestigații a Senatului. Situația 
actuală își are originea în 
perioada în care președintele 
Johnson dorea să trimită trupe 
în Vietnam și avea nevoie de

Ferdinand 
trimite în 
o unitate 
contra sumei 
dolari.

Viet- 
mili- 

de

Și 
în 
în

Anvers nent pentru mărfuri genera
le. Din traficul maritim mon
dial, care se ridica în anul 
1968 la 1,5 miliarde tone, An
versului îi revenea între 3,4 
și 3,6 la sută. Din traficul 
global de mărfuri prin por
turile de la Marea Nordului, 
el acoperă 20—21 la sută.

Anversul pare, prin întin
derea sa, un vast șantier : 
magazii de grine, antrepozite 
frigorifice, spații de depozita
re pentru produsele de peste 
mări. etc. Progrese însemnate 
s-au înregistrat după război 

in- 
înde-
unor

Românească, pe vremea 
domnului Mircea cel Bătrin, 
ce amintea într-un act al 
său, din 1413, de postavurile 
produse în orașele apropiate 
Anversului, Ypres și Lou
vain. Secole cle-a rîndul, ora
șul de pe Escaut va cunoaște 
în istoria sa și multe pagini 
negre. Dar, de fiecare dată, 
în anii de grea restriște, ce
tatea a renăscut din pro- 
pria-i cenușă prin munca, vi
tejia și talentul poporului. 
Astăzi, Anversul e al doilea 
port continental al Europei 
de vest și unul dintre cele 
mai mari din lume. Această 
poziție decurge nu numai din 
volumul și extinderea trafi
cului său, din diversitatea 
importurilor și exporturilor,

dar și din numărul de le
gături transoceanice și din 
întinderea infrastructurii por
tuare (2 200 ha). In jurul 
Anversului, într-un perime
tru de 300—400 km, se află 
o regiune locuită de multe 
milioane de oameni, consti
tuind una din cele mai pu
ternice concentrări ale lumii 
occidentale (industria grea 
a Belgiei și Marelui Ducat 
de Luxemburg, a nordului 
și estului Franței, a regiuni
lor Soar și Ruhr). Plasat in 
această „inimă de fier", An- 
versul și-a urmat, dezvolta
rea după război și s-a ridi
cat la rangul de cel mai ma
re port apusean de pe conti-

și în ceea ce privește 
dustria zonei portuare, 
osebi prin implantarea 
rafinării de petrol.

Această dezvoltare a 
versului exprimă, intr-un 
dezvoltarea Belgiei, 
munca poporului ei harnic și 
talentat

baza 
abando- 
în urma 
ale for- 
violente

care 
săptămîna 
puternice 

. patriotice, 
forțele patriotice și ti’U-

a fost 
trecută 
atacuri 
Lupte An- 

fel. 
prin
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• Delegația română condusă 
de Bujor Aimășan, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul indus
triei miniere și geologiei, care 
a sosit în Cuba pentru a parti
cipa la sărbătorirea zilei de 26 
iulie — Ziua Insurecției Națio
nale cubaneze — a vizitat -în
treprinderea petrolieră Guana- 
bo, situată pe coasta de nord 
a provinciei Havana. La sediul 
întreprinderii, membru delega
ției române au discutat cu Pe
dro Miret, membru al C.C. al 
P.C. din Cuba, ministrul indus
triei minelor, combustibilului și 
metalurgiei, diferite aspecte ale 
activității centrului petrolier 
Guanabo și ale cooperării teh
nice româno-cubaneze. In 
tinuare, delegația română 
zitat zona agricolă din 
Havanei.

de palat din Salalah care a 
dus la răsturnarea de la putere 
a sultanului Omanului și Mas
catului, Said Ben Taimur, a 
avut loc la 23 iulie. Cu toate 
că circumstanțele în care s-au 
petrecut evenimentele de la 
Salalah nu sînt încă cunoscu
te, se pare că fostul sultan a 
încercat să opună o oarecare 
rezistentă, el fiind rănit. Said 
Ben Taimur s-a refugiat 
în Bahrein de unde a
transportat la Londra la bordul 
unui avion al forțelor aeriene 
britanice. In prezent, el este 
internat într-o clinică londo
neză.

amănunte importanțe privind 
activitatea „escadroanelor mor- 
Iii" vor putea ti obținute în 
cursul procesului intentat poli
țiștilor Morvan Lopes Cordeiro 
și Justino da Silva, considerați 
a fi membri ai organizației ale 
căror prime 
put luni.

audieri au înce-

apoi 
fost

mii de persoane 
marți la demon- 

capitala

< Surse 
dra. citate 
Presse, au

con- 
a vi- 
jurul

Lon-informate din 
de agenția France 
relatat că revoluția

fi

al 
la

aliați, indiferent care ar 
fost prețul.

Guvernul de la Saigon 
președintelui Thieu dorește, 
rîndul său, un ajutor financiar
direct în schimbul participării 
la campania cambodgiană. Po
trivit unor surse informate din 
Washington, regimul saigonez 
consideră că 125 milioane do
lari ar fi suma potrivită pent-ru 
orice implicare, trecută, pre
zentă și viitoare, în Cambod
gia.

Dezvăluirile privind sumele 
enorme cheltuite astfel de 
S.U.A. în ultimii ani se dove
desc extrem de stînjenitoare 
pentru administrație. Costul 
cumpărării de prieteni a deve
nit atît de ridicat. îneît înșiși 
aliații S.U.A. ar putea desco
peri într-o zi că au depășit 
orice măsură.

® Guvernul Uruguayului a 
suspendat sîmbătă pentru 10 
zile apariția ziarului „El Popu
lar", organ al partidului comu
nist din această țară. Motivul 
acestei acțiuni l-a constituit a- 
pariția, pe prima pagină a edi
ției de sîmbătă, a unui repor
taj însoțit de fotografii, despre 
ciocnirile dintre studenți și 
poliție, înregistrate în cursul 
unor demonstrații de protest.

Este pentru a doua oară în
tr-o lună cînd guvernul de la 
Montevideo recurge la suspen
darea temporară, sub pretexte 
similare, a apariției ziarului 
„El Popular".

H Desfășurat timp de aproa
pe o lună, cel de-al XX-lea 
festival al filmului turistic în 
culori de la Marsilia s-a înche
iat duminică cu ceremonia de
cernării premiilor. Medalia de 
aur a fost acordată 
pentru 
lui". La 
zentate 
țări/

Braziliei 
filmul „Dinamica sudu- 
competiție au fost pre- 

70 de filme din 30 de

* Casa bancară 
„Lazard Brothers" a 
Băncii Naționale ungare 
credit de 5,7 milioane 
sterline, informează 
budapeștan „Magyar

londoneză 
acordat 

un 
lire

cotidianul 
Hirlap"

9 O nouă victimă a „esca
droanelor braziliene ale mottii", 
a treia din ultimele două zile, 
a fost găsită in apropiere de 
Rio de Janeiro. Descoperirea a 
intervenit la scurt timp de ta 
anunțarea deschiderii unei an
chete in această problemă or
donată de însuși președintele 
Emilio Garrastazu Medici. La 
Rio de Janeiro se speră că

Țipai ui — Întreprinderea

• C-îteva 
au participat 
strația organizată în 
somaleză, Mogadiscio, în semn 
de 
lui 
ca 
de 
că

protest față de intenția nou- 
cabinet britanic de a ridi- 
embargoul asupra vînzărilcr 
arme către R.S.A. Afirmînd 
o asemenea hotărîre nu în

seamnă altceva decît o aproba
re fățișă a politicii de. apart
heid practicate la Pretoria, de
monstranții au cerut 
rea rezoluțiilor O.N.U. 
tură cu suspendarea 
livrări de arme către 
rasist sud-african.

respecta- 
în legă- 
oricăror 

guvernul

în Cuba 
doc-atelier. 
acest doc

• De cinci ani, 
funcționează un 
Pînă în prezent, pe 
au fost reparate peste 200 pes
cadoare și mici nave comercia
le. Anul trecut au fost 
de specialiștii acestui 
pe apă 90 de vase.

reparate 
atelier

Portuga-@ Fostul dictator al 
liti, Antonio de Oliveira Sala
zar, a încetat din viață luni în 
vîrstă de 81 de ani. El suferise 
o comoție cerebrală 
cu aproape 
agravîndu-se 
a.c.

doi ani,
din nou

în urmă 
starea sa 
în Iunie

declarație făcută• Intr-o 
anterior în fața unui subcomi
tet al Camerei Reprezentanților 
și dată publicității luni la 
Washington, ministrul apărării 
al S.U.A. Melvin Laird, a făcut 
cunoscut că, în conformitate 
cu așa-numita politică de „pro
tejare a vieților militarilor 
fia ți 
pele 
tima 
tale 
că, i 
la Saigon, a autorizat el 
suși întreprinderea unei astfel 
de operațiuni, care 
după ’ cum se știe. 
Congresului privind 
rea trupelor S.U.A. 
riul laoțian.

a- 
în Vietnamul de sud", tru- 

- americane'au făcut în ul- 
i perioadă incursiuni repe- 

în- Laos. Laird a precizat 
în cursul unei vizite făcute 

în-

violează, 
interdicția 
pătrunde- 

pe terito-

• Ciu-En-lai, membru al 
Comitetului Permanent al Biro
ului Politic al C.C. al P. C. Chi
nez, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, a primit 
duminică delegația militară a 
R. P. D. Coreene, condusă de 
generalul-colonel O Jin U, mem
bru al Comitetului Politic, se
cretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, șef al Ma
relui Stat Major al Armatei 
populare coreene, informează 
agenția China Nouă.

• Alhaji Aminu Kano, comi
sarul federal nigerian pentru 
problemele comunicațiilor, s-a 
pronunțat pentru retragerea Ni
geriei din Commonwealth, rela
tează agenția U.P.I. Declarația 
lui Kano este apreciată de a- 
genția citată drept o reacție la 

■ eventualitatea suspendării de 
către Marea Britanie a embar
goului asupra vînzărilor de ar
me către Republica Sud-Afrl- 
cană.

• Muncitorii constructori din 
orașul spaniol Granada se află 
din nou în grevă. Luni, ei nu 
s-au prezentat la lucru în semn 
de protest împotriva refuzului 
patronatului de a semna un 
nou contract colectiv. La 21 
iulie, în acest oraș a avut lco 
unul din cele mai sîngeroase 
incidente de stradă din Spania, 
cînd trei muncitori constructori 
au fost uciși și 37 de persoane 
au fost rănite ca urmare a in
tervenției poliției împotriva 
unui numeros grup de manifes
tant!.

* Sute de persoane au par
ticipat la o demonstrație, desfă
șurată duminică la Londra, pen
tru a cere eliberarea din închi
soare a tinerei deputate nord- 
irlandeze, Bernadette Devlin. 
După cum se știe, ea a fost 
condamnată la șase luni închi
soare pe motivul că ar fi or
ganizat demonstrațiile de anul 
trecut din Irlanda de nord.
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