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ZII A MAIÎIM I
O impresionantă demonstrație
a vigoarei marinei românești

Jalon între jaloanele noi din 
calendarul epocii socialiste a 
României, prima duminică din 
august consemnează sărbătoa
rea consacrată oamenilor mă
rii. Z.i-simbol, ca multe altele, 
moment în care poporul nos
tru aduce un fierbinte omagiu, 
închină sentimentele sale cele 
mai nobile de gratitudine 
muncii fără preget a navigato
rilor de pe vasele comerciale, 
a militarilor din 
a constructorilor

I n această zi, 
militare și civile 
semne de zile mari 
pavoaz — iar prin 
artistice, prin întreceri sportive 
și jocuri pline de fantezie și 
umor, marinarii au umplut de 
Clocot și farmec. porturile 
dunărene, cele de pe apele in
terioare, porturile maritime. 
Sărbătorirea celor care trăiesa 
și muncesc pe întinsul apelor 
a cunoscut însă farmec și stră
lucire aparte la Mangalia, ca
dru devenit tradițional pentru 
ce'"brarea Zilei Marinei.

încă de cu zori, navele flo
tei maritime militare 
în avanport, masivul 
pus între bazinul de 
și largul mării au 
ambianța sărbătorească a mari
lor festivități. Pe catarguri flu
tură. în adierea brizei marine, 
mii și mii de stegulețe multi
colore. Vasul-comandant, bogat 
drapat în tricoloruri și drapele 
purpurii purtînd stema și ini
țialele Partidului Comunist Ro
mân, așteaptă, ancorat la chei, 
ca pe puntea sa să urce oaspeți 
de seamă. La sărbătoare parti
cipă tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU, secretarul general 
al partidului, președintele Con
siliului de Stat, comandant su
prem al Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România. 
Participă, de asemenea, alți 
conducători de partid și de 
stat, demnitari ai țării, oaspeți 
de peste hotare, atașați navali 
ai numeroase state.

Este o atmosfera de aștepta
re, ui același timp și calma și 
febrila. Pe străzile Mangaliei, 
pe faleza orașului, în balcoane
le impunătoarelor clădiri ce 
dau spre plajă și către bazinul 
avanportului, mii și mii de lo
calnici, turiști români și stră
ini allați în vacanță pe Însori
tul nostru litoral, țărani veniți 
din satele împrejmuitoare, aș
teaptă începerea festivităților. 
Este în această masivă prezen
ță umană, constatată plenar și 
pe întreg parcursul drumului, 
viu exprimată dorința, bucuria

forjele navale, 
de nave.

toate navele 
au arborat în- 

- Marele 
programe

aliniate 
dig inter- 

acostare 
dobîndit

Construcția noului liceu 
cu 16 clase din Petroșani își 
profilează cu tot mai multă 
certitudine trăsăturile proiec
tate. La planșeul acoperișu
lui, de peste etajul 
corpului principal se 
ză armătura de oțel 
urmi nd ca azi să 
turnarea betonului. Tot 
corpul principal, la etajul I,

II, al 
montea- 

beton 
înceapă 

la

Nou! liceu,
la etajul 
a! Il-lea

se execută tencuielile interi
oare, pardoselile și instala
țiile în sălile de clasă

La celelalte corpuri — A și 
B — ale clădirii liceului se 
lucrează la etajul I. Construc
torii din brigăzile 
Ion Gheorghe, 
Kiss. Dumitru 
Glieotghe Grigore 
Negoiță, conduși de maistrul 
Victor Voicu, știu că toam
na aceasta liceul va trebui 
să-și primească elevii și 
aceea se străduiesc să 
mine construcția la limp 
în bune condițiuni.

conduse de 
Alexandru 
Postolache, 
și Dumitru

saluta pe se
al partidului, 
Ceaușescu, a

de a-l vedea și 
cretarul general 
tovarășul Nicolae 
cărui tonifiantă prezență in mij
locul maselor este totdeauna 
prilej de mișcătoare manifestare 
a unității indestructibile dintre 
partid și popor. '

La festivitățile organizate cu 
prilejul Zilei Marinei participă 
ca invitați de onoare Mitia Ri
bicici, președintele Vecei Exe
cutive Federale a R. S. F. Iu
goslavia, Harry Nicholas, se
cretar general al Partidului La
burist din Marea Britanic, 
Dmitri Poleanski, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Karl Heinz Notzel, 
membru al Prezidiului Comite
tului Federal al P. C.'German 
(Bachmann), Kurt Erlebach, 
membru al Prezidiului Comite
tului Federal al P. C. German 
(Bachmann), Gustavo Espimosa 
Montesimos, membru al Comi
siei Politice a C.C. al P. C. Pe
ruvian; secretar genera) al Con
federației Generale a oamenilor 
muncii peruvieni, James Ste
wart, membru al Comitetului 
Executiv Național și al Secre
tariatului P. C. din Irlanda, 
Jan Vincent, membru al Secre
tariatului Colectiv al Partidu? 
lui Muncii din Eleveția, Adal- 
berto Minucci, membru al Di
recțiunii P. C. Italian, Eugeniusz 
Szyr. membru al C.C, al 
P.M.U.P., vicepreședinte 
siliului de Miniștri al 
Polone.

Ora 10.
După ce au străbătut 

de la Neptun, tînăra și 
stațiune Neptun, din constela
ția Mangalia Nord, mașinile 
ce compun convoiul oficial pă
trund în incinta avanportului 
urmînd coama digului, printre 
ziduri de trupuri bronzate și 
explodînd de sănătate și voie 
bună. Trecerea prin mulțime 
a mașinii deschise în care se 
află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer și tovarășul Emil 
Bodnaraș este însoțită de vii 
aplauze, de urale îndelunga
te. Se scandează în cor nume!1' 
conducătorului partidului, ală- 
turîndu-se ca o indisolubilă le
gătură a conducătorului cu par
tidul, ca un simbol al unei or
ganice simbioze, cele trei atît 
de cunoscute și tot pe atît de 
simbolice inițiale „P. C. R.“.

în întîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu vine genera- 
lul-Iocotenent Ion Coman, ad
junct al ministrului forțelor

inginer 
comandantul 

raportul, 
al Forțe- 

Nicolae 
în revis- 

urcă

de noi succese 
de luptă și poli-

fe(ele îmbujora- 
oferă tovarășului

C.C,
■ al Con- 

R. p.

drumul 
cocheta

armate. Vice-amiralul
Grigore Marteș, 
marinei militare dă 
Comandantul suprem 
lor Armate, tovarășul 
Ceaușescu, trece apoi
tă compania de onoare, 
pe puntea vasului comandant 
și adresează tuturor marinarilor 
felicitări cu prilejul Zilei Ma
rinei și urări 
In pregătirea 
tică.

Pionieri cu 
te de emoție
Nicolae Ceaușescu și sofiei sale, 
Elena Ceaușescu, tovarășului 
Ion ■ Gheorghe Maurerț; precum 
și celorlalte persoane oficiale 
și invitaților, bogate buchete 
de trandafiri și garoafe roșii. 
Erau prezenți în tribună tova
rășii Gheorghe Pană, Ilie Ver
de}, Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Vasile Vîlcu, Iosif 

' Banc, Miron Constantinescu, 
Ion Iliescu, Vasile Patilineț, 
Ion Păjan, Corneliu Mănescu, 
Petre lonescu, prim-secretar al 
Comitetului județean Constanța 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui popular județean, șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., membri 
ai guvernului, generali și ofi
țeri superiori.

Începe serbarea marinăreas
că...

Vreme de o oră și jumătate 
puntea vasului-comandant, pun
țile celorlalte vase ancorate la 
chei, treptele digului, digul în
suși, faleza mării, balcoanele 
clădirilor ce dau spre mare, 
spre bazinul avanportu/ui devin 
o imensă, o uriașă sală de 
spectacol. Vteme de o oră și 
jumătate, mii și mii de oameni 
aveau să asiste la o virtuoasă 
demonstrație artistică, la o dez
lănțuire de vigoare și măiestrie 
sportivă.

Astăzi România dispune de o 
puternică flotă fluvială și de 
una și mai puternică maritimă. 
Navele românești, încărcate 
cu produse ale industriei și a- 
griculturii țării, străbat în lung 
și în lat mările și oceanele 
pămîntului, stabilind punți 
trainice de legătură cu lumea, 
ducînd departe mesajul ge
niului constructiv, pașnic al 
poporului nostru, contribuind la 
lărgirea schimbului de 
materiale între 
țări ale lumii.

Congresul al 
dului, 
acești 
flota
dubleze capacitatea, iar dotarea

valon
România și alte

luînd în 
factori, 

noastră 1

X-lea al Parti- 
considerare toți 

, a stabilit cu 
maritimă să-și

a președintelui Feeei Executive
Federale a R.S.F. Iugoslavia
Președintele Vecei Executive 

Federale a R.S.F. Iugoslavia, 
Mitia Ribicici, împreună cu so
ția, care la invitația președin
telui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a făcut 
o vizită neoficială în țara noas
tră in zilele de 30 iulie — 2 

. a'ugust, a plecat duminică spre 
patrie.

In cursul șederii sale ui Re
mania, oaspetele iugoslav a fost 
primit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia și a avut convorbiri cu pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri, Ion Gheorghe Maurer,

Primirea și convorbirile, ■ in 
cadrul cărora s-a subliniat do
rința comună de a dezvolta și 
adinei în continuare relațiile 
de prietenie dintre cele două 
țări și s-a făcut un schimb de 
păreri cu privire la unele pro
bleme internaționale de interes 
comun, s-au desfășurat într-o

atmosferă caldă,
La 

colae 
Vecei 
sistat 
rinei.

Oaspetele a participat, de a- 
semenea, la o partidă de vînă- 
toare în județul Timiș și a 
vizitat litoralul românesc.

La plecare, pe aeroportul Mi
hail Kogălniceanu din Constan
ța, președintele Vecei Executi
ve Federale, Mitia Ribicici, și 
soția sa au fost salutați de 
președintele Consiliului dc Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, 
cu soția, precum și de Petre 
lonescu, președintele Consiliu
lui popular al județului Con
stanța, și alte persoane oficiale.

prietenească. 
invitația tovarășului Ni- 
Ceaușescu, președintele 
Executive Federale a a- 
la sărbătorirea Zilei ma- 
organizată la Mangalia.

★

(Agerpres)

LUiS
MARIANO

In aceeași zi, președintele 
Vecei Executive Federale a Re
publicii Socialiste Iugoslavia, 
împreună cu soția, a sosit la 
Belgrad.

cîntărețul 
bucuriei"

Obiectivul nr. 1

N. POPESCU-BOGDANEȘTI

ei să tie îmbogățită cu nave 
petroliere și mineraliere de mare 
tonaj, precum și cu cargouri 
de diferite capacități. Flota flu
vială este înzestrată cu noi ti
puri de nave pentru transpor
tul mărfurilor și călătorilor. Se 
modernizează porturile și în a- 
ceastă privință este impresio
nantă dezvoltarea pe care o cu
noaște prima și cea mai impor
tantă fereastră maritimă a țării 
— portul Constanța — în ale 
cărui dane se încarcă și se 
descarcă mai multe milioane de 
tone de mărfuri.

De pe puntea navei-bază 
„Ialomița", am asistat, duminică, 
la „Ziua Marinei", ca și alți 
cetățeni veniți cu sutele, cu 
miile, la o rar întilnită demon
strație de fantezie artistică, de 
frumusețe și virtuozitate spor
tivă, la o insolită și instructi
vă trecere în revistă a istori
cului marinăriei române. Si mai 
presus de orice am fost manor 
al unei și mai impetuoase de
monstrații — demonstrația de 
atașament al militarilor forțelor 
noastre maritime față de patrie, 
de Partidul Comunist Român, 
față de comandantul suprem ai 
armatei României socialiste.

In cinstea Zilei minerului

in „operațiunea66 
ridicării tuturor minelor
Văii Jiului la înălțimea

sarcinilor de plan
și a angajamentelor

CREȘTEREA
PRODUCTIVITĂȚII

'llSCI!
IN ABATAJE

Colectivele de muncă ale mi
nelor din Valea Jiului au în
scris realizări indiscutabile pe 
agenda activității din primul 
semestru al acestui an. Produc
ția globală realizată a depășit 
cu 18'420 mii lei nivelul pla
nificat, producția marfă vîndu- 
tă și încasată cu 17 289 mii leij 
producția netă de cărbune a 
întrecut cu 28 543 tone preve
derile planului, la prețul de 
cost au fost obținute economii 
cifrate la 17 675 mii lei, iar be
neficiile suplimentare realizate 
peste plan însumează 16 37G 
mii lei. Șirul rezultatelor po
zitive înscrise în bilanțul Cen
tralei cărbunelui e mult mai 
cuprinzător, dar cu toate aces
tea un calificativ întrutotul bun 
nu i se poate acorda totuși ac
tivității colectivelor miniere din 
bazin. Dc ce ? Un lucru a fost 
nemulțumitor, aproape lună dc 
lună și a ridicat necontenit, 
din ce în ce mai insistent în 
ultima perioadă, același semn 
de întrebare ' nerealizarea sar
cinilor de plan la producția 
cărbunelui brut. La prima sca
dență semestrială, pe ansamblul 
exploatărilor miniere se con
semna o rămînere sub plan la 
acest indicator- cu 10 866 tone 
cărbune. Patru — adică aproa
pe jumătate — din totalul mi
nelor au încheiat semestrul I 
cu serioase restanțe față de 
sarcinile de plan avute: Uri- 
cani — 25 238 tobe, Lonea — 
12807 tone, Vulcan — 12 238 
tone. Bărbăteni — 1 388 tone 
de cărbune.

Situația realizării planului la 
producția brută de cărbune a 
luat o turnură și mai îngrijo
rătoare din primele zile ale ce
lui de-al doilea semestru, tuna 
iulie aducînd o majorare și 
mai însemnată a restanțelor 
față de plan : pe centrală mi
nusul a crescut în iulie cu 
26 626 tone, la mina Uricani cu 
19175 tone, Lonea cu 8 974 to
ne, Vulcan cu 5 959 tone, Băr
băteni cu 595 tone de cărbune.

Ce cauze au generat aceste 
nerealizări ? Ce trebuie făcut 
și ce factori se cer mobilizați

pentru ieșirea din acest impas 
la extracția de cărbune, pen
tru ridicarea tuturor exploată
rilor miniere la înălțimea sar
cinilor de plan. Și a angaja
mentelor- ? Acestor stringente 
întrebării li s-a dat răspuns în 
cadrul recentei ședințe de lu
cru lărgită a Biroului comite
tului municipal de partid, în 
care au fost prezentate conclu
ziile analizei făcute la minele 
din bazin de un colectiv de 
activiști ai organelor de partid 
județean Și municipal și de 
către un colectiv de specialiști 
din Ministerul Industriei Mi
niere și Geologiei.

„Vioara întîia“ în con
certul nerealizărilor — 
lipsurile proprii, defi
ciențele în organizarea 
producției Ia înălțimea 

dotării

(Continuare in nan a 2-a)
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Indicatori superiori

Sabina BONDOC
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600 de ani de cultură araba. 
Mai impresionante decit măr
turiile trecutului sînt însă 
realitățile contemporane ale

• Aportul zonei a Il-a —*o hotărîtor în obținerea, pe luna iulie, a unui spor 
de 1 000 tone de cărbune extras la mina Dîlja • Productivitatea mun
cii planificată pe zonă a fost depășită cu 350 kg/post • In prima zi a lunii 

august — 57 tone în plus !

Bogate „roade" a „cules“, 
în mijlocul acestei veri, har
nicul colectiv minieresc al 
E. M. Dîlja 1 Preocupate per
manent să onoreze cum se 
cuvine sarcinile de plan și 
angajamentul luat în între
cere și suplimentat în luna 
mai, brigăzile capabile de 
aici se străduiesc din răspu
teri să realizeze — printr-o 
organizare din ce în ce mai 
bună a activității subterane 
— indicatori de producție 
superiori. Aportul zonei a U-a 
s-a dovedit hotărîtor în obține
rea, pe iulie, a unui spor pe 
mină de peste 1 000 tone.

Depășirea productivității pla
nificate cu 350 kg/post. in 
perioada de timp respectivă, 
constituie un rezultat remar
cabil al colectivului zonei, 
care și-a îndeplinit, în acest 
fel, planul la producția de 
cărbune în proporție de pes
te 106 la sută.

Dintre cele mai bune bri
găzi, alegem spre evidenție
re colectivele de mineri des
toinici, conduși cu pricepere 
de Ștefan Ghioc și Iuliu Ui- 

> vâri, care au raportat, pe lu
na trecută, plusuri de pro
ducție de 1096, respectiv, 
815 tone, (sporurile de ran-

dament: 1,33 și 0,80 to- 
ne/post). Cîștigurile acestora 
au fost pe măsura efortu
rilor depuse : între 160 și 170 
lei/post.

Intre realizările lunii iulie 
merită să menționăm pune
rea in funcțiune a planului 
înclinat pentru aproviziona
rea ritmică, a brigăzilor din 
blocurile III și IV, cu mate
rialul lemnos necesar.

Ne-a parvenit știrea că, în 
cea dinții zi a lunii august, 
E. M. Dîlja prezintă un spor 
de 57 tone1 Preludiu mine
resc pentru ziua celor din a- 
dinc care se apropie...

I 
I
I
I
I
I
I

Mai cu seamă patru dintre 
colectivele miniere aflate în 
culpă cu nerealizarea planului 
la extracția de cărbune — U- 
ricani, Lonea, Vulcan și Băr- 
băteni — au constituit ținta 
principală aflată în atenția dez
baterilor ședinței. S-a apreciat 
că la aceste exploatări au e- 
xistat într-adevăr greutăți o- 
obiective, dar nu ele au fost 
cauza principală a nerealizării 
sarcinilor de producție (căci u- 
nele din neajunsurile de acest 
fel au fost resimțite, în același 
timp, și de către exploatările 
care și-au îndeplinit totuși pla
nul). Cauzele de ordin general 
— lipsa de efectiv, goluri în 
asigurarea vagoanelor C.F.R. și 
în aprovizionarea unităților mi
niere cu utilaje, materiale și 
piese de schimb, tectonică pro
nunțată, imobilizarea unor re
zerve în zona unor lucrări dc 
abataj, întreruperi în alimenta
rea cu energie electrică a mi-

wr is

tunisia
la confluența civilizațiilor

• Declarațiile lui Mitia Ribicici • Docherii 
englezi și-au reluat lucrul • Diplomații răpiți 

în Uruguay n-au fost încă eliberați

Transparente și calde, a- 
pele Mediteranei scaldă țăr
mul Tunisiei, spulberîndu-și 
valurile leneșe la picioarele 
palmierilor. îmbrățișarea cu 
marea este, poate, o compen
sație adusă de natură pă
mântului însetat, pentru a-l 
face parcă să uite vitregia ni
sipurilor încinse și înșelătoa
re ale Saharei. Dar nu nu
mai atît. Adevărată poartă 
la răspîntia dintre trei lumi, 
Europa, Africa și Asia, Medi- 
terana este legată de multi
seculara istorie a Tunisiei ca

o martoră tăcută și statorni
că a civilizațiilor ce s-au pe
rindat pe aceste meleaguri. 
Tunisia de azi apare ca o în
gemănare unică a mărturii
lor veacurilor stinse cu cele 

' ale contemporaneității. Rui
nele legendarei cetăți carta
gineze, miza unui îndelungat 
război cu romanii învingă
tori în cele din urmă, coloa
nele și statuile bizantine sta
bilesc un dialog mut peste 
secole cu vestigii datind din 
perioada stăpînirii otomane 
și cu tradițiile celor peste



2 Steagul roșu MARȚI 4 AUGUST 1970

Ce e nou
la Jiul

@ JIUL ȘI-A ANALIZAT 
ACTIVITATEA COMPETI- 
Ț1ONALĂ. Echipa de fotbal 
Jiul Petroșani și-a analizat 
ieri activitatea competitiona- 
lă pe 1969—1970. Toți cei 
prezenți au fost de acord că 
jucătorii de la Jiul au avut 
o comportare onorabilă în 
campionatul recent încheiat, 
situîndu-se pe un merituos 
loc 7 în clasamentul gene
ral. Sîntcm de aceeași pă
rere.
• OZON ȘI-A ÎNCHEIAT 

ACTIVITATEA LA PETRO
ȘANI. Timp de doi ani, la 
„cîrma1* echipei Jiul din Pe
troșani s-a aflat maestrul e- 
merit al sportului Titus O- 
zon care a condus „corabia" 
petroșăneană spre succesele 
cunoscute. Acum Ozon și-a 
încheiat contractul cu echipa 
Jiul Petroșani, optînd pentru 
un post în Capitală.
• NOUL ANTRENOR — 

NECUNOSCUT... După ple
carea lui Ozon s-au dus tra
tative cu antrenorul Rein
hardt de la U.T.A. pentru a 
prelua echipa Jiul. Zilele a- 
cestea s-a primit o telegra
mă de la secundul textiliș- 
tilor arădani prin care a- 
ntință că nu va mai putea 
veni la Petroșani din motive 
obiective. In această situație, 
antrenamentele formației jiu- 
liste au fost preluate de că
tre Viorel Tîlmaciu. Condu
cerea tehnică a secției de 
fotbal a clubului sportiv 
Jiul Petroșani duce tratative 
cu antrenorii Bazil Marian 
și Ion Bălănescu pentru sem
narea unui contract cu for
mația Jiul.
• VA CURGE JIUL IN 

SI Ș ? La ședința de analiză 
a activității echipei de fotbal 
Jiul Petroșani conducerea 
secției s-a angajat ca echipa 
să ocupe unul din primele 
patru locuri în clasament la 
sfirșitul campionatului viitor 
care va începe în data de 30 
august

VASILE 1ONESCU RE
VINE LA JIUL. Fostul a- 
taeant central al Jiului Pe
troșani, Vasile lonescu, în 
urma unui grav accident cau
zai de poitarul Grisului. 
Baumgartner, a avut mult de 
suferit. In ultimul an el a 
activat la Știința Petroșani. 
Acum Vasile lonescu revine 
in linia de atac a Jiului.
• ALTE ACHIZIȚII NE

DEFINITE. ‘ - . .
care v a 
șani va 
sj de 
POP tic
(și el fost ta Jiul Petroșani), 
UILECAN de la Minerul Lu
peni. ANGHEL și 
MANLIS, ambii de 
Iul Hunedoara. Alai 
sibile și alte sosiri 
camdată neprecizate
• DUMINICA - MECI 

INTERNAȚIONAL LA PE
TROȘANI. Anul trecut, Jiul 
Petroșani a întreprins un 
turneu in R. D. Germană Ia 
■ nvilaua formației Slabi Rie
sa. Duminică, formația ger
mană Stahl Riesa va întoar
ce vizita echipei petroșânene 
intr-un meci internațional de 
mare atraci»1’.
• JIUL v A ÎNTREPRIN

DE UN TURNEU ÎN IUGO
SLAVIA. Intre 11—25 august, 
Jiul Petroșani va întreprin
de un turneu în Iugoslavia 
întorcind vizita echipei Me- 
talaț Valievo care ne-a vizi
tat de eurînd țara și orașul 
Petroșani.
• TONCA — SCOS DIN 

LOTUL JIULUI. Pentru re
petate abateri disciplinare, 
fotbalistul Gogu Tonca a fost 
scos din Iotul echipei Jiul 
pentru un an de zile.
• PLEACĂ DOAR MARI 

NESCU ȘI MIHÂILESCU. 
Jucătorii Stan, Marinescu și 
Mihăilescu au înaintat ce
reri de transfer la formații 
bucureștene. Conducerea sec
ției de fotbal a Clubului spor
tiv Jiul Petroșani a aprobat 
ieri după-amiază doar cere
rile ultimilor doi jucători. 
Stan r’iminînd în continuare 
la Jit'l

® DUPĂ VIZITA MEDI
CALĂ SE REIAU ANTRE
NAMENTELE. Ieri după- 
amiază. fot bel știi de la Jiul 
Petroșani au fost supuși unei 
minuțioase vizite medicale, 
iar astăzi iși vor relua pre
gătirea sub conducerea an
trenorului Viorel Tîlmaciu.

Cupa Minerului
S. Preparatorul Petrilaa revenit A.

Sîmbătă și duminică, 
renurile de volei și 
„Jiul" 
nul de 
fășurat 
etapei 
111-a ediții 
lui 
fotbal, 
live. întrecerile au 
18 asociații sportive din între
prinderile miniere din Valea 
Jiului. Prima fază — faza de 
iarnă — s-a desfășurat în Iun - 
le februarie — martie la popice, 
șah, tenis de masă, 
vară a cuprins 
sportive enumerate 
După consunjarea 
întreceri, în clasamentul general 
pe asociații locul I a revenit 
A. S.^reparatorul Petrila care 
a acumulat 33 de puncte, pe 
locul II s-a clasat A. S. Energia 
Paroșeni cu 30 puncte, iar lo
cul 11) a fost ocupat de A. S. 
•Jiul Petrila cu 29 puncte. Demnă 
de menționat este comportarea 
sportivilor de la Preparatorul 
Petrila care reușesc astfel să

■ cîștige al doilea trofeu, primul 
fiind „Cupa Minerului" cîștiga- 
tă anul trecut.

In campionatul 
începe, Jiul Petro- 
beneficia. probabil, 
aportul .jucătorilor 

ta Vagonul Arad

CARA- 
la Vleta- 
sint po

dar deo-

CREȘTEREA
productivității muncii

în abataje

pe te- 
folbttl 

Petroșani și pe poligo- 
tir „Utilajul" s-au des- 
intrecerile finale a’:e 

municipale a celei de-a 
a „Cupei Minera

la disciplinele : tir, volei, 
atletism, jocuri distrac- 

angrenat

Iată eîleva amănunte de la în
trecerile consumate simbătă și 
duminică, întreceri care au 
atras pe arenele sportive peste 
2 000 de spectatori.

Energia 
partidă 
în care 

o rezis-
de

TIR

iar faza de 
disciplinele 
mai sus. 

ultimelor

Desfășurat pe poligonul Uti
lajul din Petroșani, întrecerile 
la tir au angrenat 8 echipe al
cătuite din cite 5 trăgători fie
care. După consumarea probe
lor, primul loc a fost ocupat de 
Preparatorul Lupeni (198 punc
te), locul II a revenit echipei 
Minerul Livezeni (123 puncte), 
iar locul 111 a fost ocupat de 
Constructorul minier Petroșani 
(114 puncte). La individual, 
cele mai bune rezultate le-au 
obținut Ștefan Pop de la 
T.C.M.M. (70 puncte), Gheorghe 
Domșa de Ia Energia Paroșeni 
(55 puncte) și Teodor Moldovan 
de la Preparatorul Lupeni (53 
puncte).

lei. în finală, lonenii au 'dispus 
cu scorul de 3—0 de 
Paroșeni. A fost o 
frumoasă, spectaculoasă 
energeticienii au opus
tență dîrză partenerilor de în
trecere. Echipa cîștigătoare a 
avut în componența sa pe urmă
torii jucători : Ioan Dima, Mir
cea Pintea, Ștefan Maidic, Vio
rel Cioroianu, Toma Drăghici, 
Nicolae Leach și Ioan Bticșoiu.

antrenori

VOLEI

Specialistă în asemenea com
petiții sportive de masa, echipa 
minerilor din Lonea a cîștigit 
și de astă dată trofeul la vo-

Gimnasta Iuliana Mustață într-o streclaeuloasă 
săritură pe... gazon

Foto: Aurel DIT.A
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Preparatorul Lupeni a ratat
în campionatul Județean

FOTBAL

Întîlnirea finală la fotbal s-a 
consumat între echipele Mine
rul' Uricani și S.C.S.M. I 
șani, duminică dimineața 
stadionul Jiul. Meciul a 
sfirșit cu scorul de 3—1
favoarea uricănenilor, scor 
lizat în prima repriză
punctele înscrise de Costel U-
drescu din lovitură de la 11
metri și Costel Jian ti (2). Pentru 
învinși a 
Pe locul 
minerilor

Petro- 
pe 

luat 
în 

rea- 
prin

marcat Petru Her. 
III s-a clasat echipa 
din Lupeni.

ATLETISM

întrecerile de atletism s-an 
desfășurat pe pista stadionului 
Jiul pe o distanță de 1 600 nu
tri și au fost deosebit de dis
putate. Locul I a revenit lut 
Petru Silvestru de la Prepara
torul Petrila. Pe următoarele 
locuri s-au situat Ștefan Szitis 
de la Utilajul Petroșani și Tra
ian Rttsan de la Preparatorul 
Petrila. Pe echipe a cîștigat 
Preparatorul Petrila.

JOCURI DISTRACTIVE

Cel mai- 
Adrian 
Îdarip 
grean

Fuga în sac și executarea 
loviturii de la II metri legați 
la ochi au fost două dintre jo
curile distractive cele mai plă
cute care au îmbinat armonios 
măiestria și dorința de a cTș- 
tiga a participanti’or. 
bine s-au comportat
Civitu, Zoltan Andras, 
Moldovan, Gheorghe Nigrcan 
și Wilhelm Szebeștin.
Tuturor echipelor cîștigătoare 
și sportivilor clasați pe primele 
locuri li s-au oferit din 
Consiliului municipal al 
ca tel or diplome, trofee, 
în material sportiv. La 
desfășurare a întrecerilor 
contribuit organizatorii Adrian 
Golgoțiu, Gheorghe Lupaș, Stai
cu Baloi, personalul de la sta
dionul Jiul Petroșani. întrece
rile contînd pentru „Cupa ^i- . 
nerului" au culminat cu o in- 
tîlnlre amicală de tenis de cîmp 
între echipele Jiul Petroșani. și 
Minerul Lupeni, încheiată cu 
un rezultat egal: 2—2.

Obținerea unor rezultate 
de performanță valoroase 
este condifionată nu doar de 
talentul și conștiinciozitatea 
in pregătire a sportivilor, ci 
și de calificarea antrenorilor, 
de competenta lor. Venind în 
intimpinarea obținerii unor 
rezultate tot mai bune în 
toate ramurile de sport, 
C.N.E.F.S. a luat inițiativa 
înființării unei școli de spe
cializare post-liceale de an
trenori care funcționează pe 
lingă Institutul de educație 
fizică și sport București 
are o durată de studii de 
ani. .Școala funcționează 
secfii pentru toate ramurile 
de sport, cursurile ei puțind 
fi urmate și la iară frecven
tă. Anul acesta concursul de 
admitere la școala de specia
lizare post-liceală de antre
nori de pe lingă l.E.F.S. 
București se va desfășura in
tre 5—10 octombrie și va fi 
accesibil tuturor absolvenți
lor de licee sau de alte școli 
echivalente, cu examen de 
bacalaureat, la unele ramuri 
de sport fiind acceptați' și 
absolvenți fără examen de 
bacalaureat. Candidatii tre
buie să posede minimum ca- 

' tegoria a Il-a de clasificare 
sportivă sau să ii făcut par
te timp de 5 ani din lotul 
national de juniori ori de ti
neret al tării.

Alte informații se pot primi 
de la secretariatul școlii. Este 
o măsură deosebit de bună a 
C.N.E.F.S. privind pregătirea 
de specialiști pentru toate 
ramurile de sport In scopul 
obținerii unor rezultate spor
tive din ce In ce mai bune.

2 
cu

s-a 
cei 
de 
in

Pe stadionul din Hațeg 
disputat duminică dimineața 
de-a 111-a etapă a jocurilor 
baraj pentru promovarea 
campionatul județean de fotbal.
Deși nu a pierdut nici o parti
dă, dar nici nu a cîștigit 
vreuna, formația Preparatorul 
Lupeni a ocupat doar locul IU 
în clasamentul general, ratînd 
promovarea în campionatul ju
dețean. Ceea ce nu a reușii 
Preparatorul Lupeni au realiza> 
fotbaliștii de la Unirea Hațeg, 
datorită unui golaveraj mai

de duminică. In prima partidă 
s-au întîlnit» echipele Unirea 
Hațeg — I.G.O. Hunedoara. IIu- 
nedorenii porneau favoriți în 
această partidă dar pe teren 
lucrurile s-au petrecut invers. 
Hațeganii au tranșat partida în 
favoarea lor cu scorul de 4—1. 
Pentru ocuparea locului secund 
urma să decidă scorul întîlnirii 
diptre Aurul Certej și Prepa
ratorul Lupeni. Jucătorii din 
Lupeni aveau neapărat nevoie 
de victorie deoarece un meci 
egal l-ar fi adus doar pe locul 
111 în clasament. Meciul s-a 
încheiat însă cu un scor alb șiDar s<f revenim la meciurile -

partea 
sindi- 

premil 
buna 

au

Aurel SLABII

promovarea
de fotbal

Concurs
de înot

la Lupeni
participat 26 

și a- 
spec- 

pe

nu
II. 
di- 

Pre- 
pro-

astfel Preparatorul Lupeni 
a putut ocupa nici locul 
Deocamdată, în întîlnirile 
recte de pe teren echipa 
părătorul Lupeni a ratat
inovarea în campionatul jude
țean de fotbal. S-ar mai putea 
întimpla unele modificări, dar 
aceasta rărnîne de văzut.

Staicu BALOI

La ștrandul „Preparatorul" 
din Lupeni a avut loc dumi
nică un interesant concurs 
de înot. Au
de concurenți, asistați 
plaudați de circa 400 de 
tatori. Redăm mai jos 
cîștigătorii probelor.

50 metri liber fete : Silvia 
Savin j 50 metri liber băieți 
110—12 ani): loan Cîrcogel ; 
50 metri liber băieți (12—II 
ani): Gheorghe Toader; 100 
metri liber băieți (14—1G ani): 
Constantin Guleaș ; 100 
liber băieți (16—18 
Ioan Manila ; 100 metri 
seniori: Vladimir Șirian 
metri bras juniori: loan Ro- 
gojan : 100 metri bras 
ori: Victor Ardelean.

Primilor trei clasați 
fost atribuite medalii, 
me, premii.

metri 
ani): 
liber

: 100

seni’

le-au 
diplo-

Titus MISCHIE, 
secretarul Asociației sportive 

„Preparatorul" Lupeni

SC ȘI I
• In cadrul competiției in

ternaționale de canotaj acade
mic „Regata Snagov. sportivii 
români au terminat învingători 
în trei probe : 2 fără cirmaci 
(Francisc Papp — Ilie Oanță), 
2 plus 1 (Tudor Ștefan, Petre 
Ceapura și Ladislau Layren- 
schi) și 4 fără cîrmaci (Tarasov, 
Moldoveanu, Ivanov și Tușa).

O Echipa cehoslovacă de 
fotbal Skoda Plzen și-a început

Maximum
Ieri dimineață s-au leîntors 

acasă alpiniștii de la C.F.R. 
Petroșani care au participat la 
etapa de vară a campionatului 
republican de alpinism 1970— 
1971, desfășurată între' 24—31 
iulie în Cheile Bicazului. Avînd 
o comportare foarte bufiă, al
piniștii petroșăneni aU acumu
lau maximum de punctaj (40 
puncte), dîndu-ne speranțe în- 

comportare bună și in eta.pa 
iarnă care i-ar putea situa 
un loc fruntaș în clasamen- 
final al competiției. La ac-

turneul in Olanda jucînd la 
Breda cu formația locală N.A.C. 
Oaspeții au obținut victoria cu 
scorul de 4—0 (2—0).

• In localitatea Volomin 
(situată in apropierea Varșo
viei) s-a disputat întîlnirea a- 
micală de lupte clasice dintre 
selecționatele de juniori ale 
Poloniei și României. Tinerii 
luptători români au terminat 
învingători cu scorul de 7—3.

de punctaj
tuala etapă de vară au 
prezente 18 echipe care 
concurat cu șanse egale 
ocuparea unui loc cit mai 
Pentru 
merită 
echipei 
troșani
alcătuire: Nicolae
Gheorghe Vrăjitoru. 
Bîrlida, Moise Boda 
tantul loan Sin. Echipa a fost 
condusă de antrenorul 
dru Zolotaru.

fost 
au 
la 

bun.
buna sa comportare, 

aprecieri întregul lot tl 
de alpinism C.F.R. Pe- 
care a avut următoarea 

Ne vezi, 
Dumitru 

și debu-

C.F.R. Simeria a promovat în divizia
Meciul decisiv pentru pro

movarea în divizia C disputat 
pe terenul din Cîmpia Turzii 
între formațiile C.F.R. Simeria 
și Minerul Dr., .Petru. Groza, s-a

Alcxan-

C
încheiat
favoarea jucătorilor din Sime
ria. Cu

. . promovat în divizia C.

cu scorul de 2—1 în

această victorie ei au

(Urmare din pag 1)

nelor datorită precipitațiilor a- 
bundente și a descărcărilor 
electrice etc. — au fost secon
date de un întreg cortegiu de 
cauze subiective, de lipsuri 
proprii în organizarea și con
ducerea producției, în îndruma
rea și mobilizarea colectivelor 
de muncitori, ingineri și tehni
cieni ]a îndeplinirea planului 
in bune condițiuni și a anga
jamentelor. Aceste din urmă 
cauze au fost „vioara întîia" în 
neplăcutul și păgubitorul con
cert a) nerealizărilor la extrac
ția cărbunelui, lucru de altfel 
unanim recunoscut în cadrul 
discuțiilor de înșiși factorii de 
conducere — directori, inginer: 
șefi, secretari ai organizațiilor 
de partid — de la exploatările 
miniere aflate în cauză, pre
zenți ja ședință.

Dezbaterile au subliniat ca o 
lipsă principală în activitatea 
minelor, zonelor, raioanelor, 
brigăzilor și formațiilor de lu
cru neîndeplinirea indicatoru
lui productivității muncii. S-a 
relevat, bunăoară, că producti- 
vitatea^fizică realizată a fost 
inferioară celei planificate cu 
32 kg cărbune/post la mina 
Lonea, cu 61 kg/post la mina Vul
can, cu 97 kg/post la mina U- 
ticani iar la Aninoasa cu 18 
kg/post. Asupra acestui impor
tant aspect au accentuat ma
rea majoritate a participanți- 
lor la discuții. Toy. Vasile O- 
girlaci, director în Ministerul 
Industriei’ Miniere și Geologiei, 
conchidea : „Se observă că la 
majoritatea minelor unde se 
realizează randamente slabe în 
abataje nu se îndeplinește nici 
planul la cărbune". Realitatea 
demonstrează cu prisosință jus
tețea acestei afirmații. Și cu 
toate acestea, cu toate că ex
ploatările miniere rămase în 
urmă cu producția au propria 
lor experiență (amară) in acest 
sens, totuși în cadrul lor sînt 
încă tolerate și dăinuie un șir 
de deficiențe tehnice și de or
din organizatoric care barează 
implacabil calea înspre o pro
ductivitate sporită, in măsură 
să satisfacă exigențele îndepli
nirii exemplare a tuturor ce
lorlalți indicatori ai planului la 
o îneltă eficiență economică 
și în primul rînd producția 
brută de cărbune planificată, 
angajamentele asumate supli
mentar în întrecerea socialistă 
în scopul unei contribuții .și 
mai substanțiale din partea mi
nerilor dată la refacerea eco
nomie] țării greu, lovite de ca
lamitățile naturale. In acest sens 
s-a arătat că în multe abataje, 
vitezele ce se realizează în a- 
vansarea fronturilor sînt scă
zute. ca de exemplu la mina 
Lonea in frontalele de pe stra
tul 3. Nu au realizat progra
mul stabilit de Consiliul de ad
ministrație al Centralei cărbu
nelui nici exploatările miniere 
Lupeni (cauza vitezelor de a- 
vansare scăzute în abatajele 
frontale din stratul 5 blocul III 
A și IV), Uricani. Vulcan și 
Aninoasa din care motiv pe 
centrală realizarea acestui pro
gram (420 300 tone tăiate me
canic în semestrul 1) a fost în
deplinită în proporție de numai 
76.5 la sută. Și aceasta, in si
tuația cînd, față de un grad 
de mecanizare a tăierii de 12,5 
la sută, programat, s-a reali
zat un grad de mecanizare de 
numai 9.02 la sută.

A fost neglijat de asemenea, 
un alt factor însemnat de creș
tere a productivității muncii — 
extinderea susținerii metalice 
— la minele Lonea. Uricani și 
Aninoasa. Există, totodată, ră- 

1 mineri în urmă la extinderea 
metodei de abataj cu front 
lung — metodă recunoscută ca 
virtual favorabilă mecanizării 
Și ușurării operațiilor de lucru 
■și în consecință avantajoasă 
pentru creșterea randamentului 
muncii, Ia o seamă de exploa
tări. ~ Pentru semestrul I s-a 
prevăzut la Uricani de pildă 
extinderea abatajelor frontale 
m stratul 18 la trei locuri de 
muncă cu fronturi lungi de 
300 m și o producție de 900 
tone/zi dar în realitate nu a 
fost pus în funcție nici unul, 

exemplificat doar cîteva 
din principalele neajunsuri re
levate în _ cadrul dezbaterilor 
care au impietat asupra pro
ductivității muncii la extracția 
cărbunelui. Adăugind chiar la 
acestea lipsa unor utilaje pro
gramate (trei combine 2 K 52 și 
una bucată tip KB-125 Z res
tanță în semestru) I, trans
portoare grele TR-3 etc), a unor 
piese de schimb mai ales pen
tru stilpi metalici hidraulici, 
golurile în aprovizionarea cu li
nele materiale. folosirea incom
pletă a mașinilor și utilajelor 
și a timpului de lucru, lipsa u- 
nei asistențe tehnice competen
te care să orienteze și să-i 
clarifice pe mineri în mînui- 
rea tehnicii moderne de lucru 
în marile frontale etc., este de
parte de a fi încheiată lista 
deficiențelor care, în unele din 
abatajele'Văii Jiului au barat 
calea spre o productivitate înal- 

Pe măsura dotării mo
derne și a eforturilor finan
ciare făcute in acest scop. De 
existența deficiențelor se fac 
vinovate atit comitetele de di
recție, conducerile exploatări
lor, cit și consiliul de adminis
trație al Centralei cărbunelui 
care avea obligația de a ur
mări cu neslăbită perseverență 
realizarea propriilor programe e- 
laborate în scopul creșterii pro
ductivității muncii, să traducă 
în viață hotărîrile Comitetului

județean de partid din februa
rie a. c. cu privire la creșterea 
productivității și să nu lase lu
crurile să ajungă, la acest atît 
de important indicator, acolo 
unde au ajuns ele, cu toate 
consecințele lor nedorite în 
realizarea planului de produc
ție. Pe bună dreptate, repre
zentantul ministerului atrăgea 
atenția că „problema nr. 1 a 
realizării planul ii de cărbune 
în Valea Jiului e ridicarea ran
damentului muncii în abataje". 
Așadar, lacătul acestei proble
me se cere descuiat cu maximă 
urgență de către cadrele teh- 
nico-inginerești, de către orga
nele și organizațiile de partid 
din centrală și de la exploată
rile rămase în urmă cu reali
zarea sarcinilor de producție !

Munca cu omul — o re
zervă importantă în di

namizarea producției
Dezbaterile pe marginea in

formărilor prezentate de colec
tivele ce au analizat activitatea 
de producție și politico-organi- 
zatorică de la unitățile minie
re s-au oprit și asupra aîtor 
laturi ale problemei neindepli- 
nirii pianului la producția de 
cărbune brută. Analiza a dez
văluit că unele comitete de 
direcție abordează un stij de
fectuos și ineficient de organi
zare a activității lor. Comitetul 
de direcție al minei Lonea iși 
ține .ședințele de lucru, în ma
joritatea lor formal, nepregăti
te temeinic din timp, fără a 
lua hotărîri sau cînd le ia to
tuși, acestea sînt insuficient 
formulate (neprecizîndu-se ter
mene, executanți. posibilități de 
realizare), iar cu mici excepții 
nu sînt urmate în dispozițiile 
directorului. La mina Uricani, 
comitetul de direcție nu se bu
cură de participarea tuturor 
membrilor săi la rezolvarea pro
blemelor majore cu care e con
fruntată în prezent mina (de 
exemplu sarcinile stabilite 
membrilor comitetului în ședin
ța din 14 ianuarie 1970 nu au 
fost duse la îndeplinire și a- 
cest lucru a avui o marc, in
fluență in nercalizarea planu
lui pe semestrul I). ln acest 
sens, nu poate fi decit salu
tară intenția consiliului de ad
ministrație al Centralei cărbu
nelui de a analiza, in prima 
sa ședință, activitatea președin
ților comitetelor de direcție.

Multe alte aspecte ale unei 
activități defectuoase au fost 
supuse analizei. S-au formulat 
observații critice în legătură 
cu neasigurarea liniei de front 
activă la nivelul cerut de di
namica producției, atrăgîndu-se 
atenția asupra faptului că la u- 
nele exploatări problema nu are 
șanse de rezolvare prea apro
piate. Lucrările de deschidere 
la mina Livezeni de exemplu 
sint rămase in urmă cu circa 
12 luni. Rămineri in urmă (5 
—6 lupi) a lucrărilor de pre
gătire a abatajelor există și la 
mina Bărbăteni, iar la mina 
Uricani o nerealizare pe semes
trul I de peste 500 ml lucrări 
la pregătiri in cărbune și a- 
ceasta in condițiile cind uni
tatea este dotată cu o combi
nă de înaintări, dar a cărei 
capacitate este extrem de slab 
folosită (in cele 7 Iun; trecute 
combina a săpat doar 250 ml 
galerie, deci nici avansarea pe 
care trebuia să o realizeze in 
mod normal intr-o lună !). In 
afară de aceasta, la mina Uri
cani sînt mari rămineri în ur
mă și la lucrările de investi
ții pentrd pregătirea rezervelor 
de cărbune aferente producției 
la nivelul anilor viitori; lucră
rile la puțul principal de ex
tracție de pildă sînt rămase in 
urmă cu doi ani !

Au mai fost arătate deficien
țe serioase existente privind 
organizarea activității zonelor, 
planificarea producției pe ra
ioane și lucrări, privind repar
tizarea și dirijarea efectivelor, 
privind disciplina de producție, 
respectarea normelor de protec
ție a muncii in subteran etc. 
S-a apreciat că, în mare măsu
ră, aceste deficiențe se dato- 
resc slabei munci desfășurate 
cu omul. In acest sens, direc
torul general al Centralei căr
bunelui, tov. Petru Roman, a 
arătat un aspect deosebit de 
semnificativ și anume că „o 
mare rezervă in realizarea sar
cinilor de producție la unită
țile miniere este munca cu o- 
mul .și ridicarea eficienței mun
cii de conducere. Dar în multe 
locuri ca la Uricani, Vulcan și 
Lonea această muncă capaci
tatea de a influența oamenii și 
de a-i apropia a fost substituită 
cu măsuri absolut administra
tive de către conducerile aces
tor exploatări". In contextul a- 
ccleiași probleme, din referatul 
colectivului ce a analizat ac
tivitatea politică desfășurată în 
rîndurile colectivelor miniere 
de organele și organizațiile de 
partid, prezentat de tov.- Gheor
ghe Feier, secretar al Comite
tului municipal de partid, au 
reieșit o seamă de lacune la 
capitolul muncii cu omul. S-a 
criticat faptul că la minele U- 
ricani, Lonea, Vulcan și altele 
au fost sancționați oameni (în
tre care și unii membri de 
partid) fără a se sta de vorbă 
cu ei, fără a se încunoștiința 
de aceasta organizațiile de par
tid respective. Ori, aceasta nu 
a dus .la întărirea disciplinei 
de producție, nu a avut efec
tul scontat de conducerile ad

ministrative ci a îndepărtat oa
menii de ele. Privind activita
tea politică de influențare a oa
menilor. de mobilizare a lor )a 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor, au mai 
fost arătate multe alte aspecte 
negative : că sarcinile transmise 
de organele superioare de par
tid nu sînt făcute în toate ca
zurile cunoscute pînă jos la 
nivelul raioanelor, brigăzilor 
și formațiilor de lucru, că or
ganele de partid nu controlea
ză în suficientă măsură con
ducerile administrative cum 
desfășoară munca cu oamenii 
(și nu numai această muncă) 
și nu-și pun punctul lor de ve
dere, că mai sînt locuri de 
muncă în subteran conduse de 
șefi de brigadă, de șefi de 
schimb și alte posturi cheie 
ale producției de cadre ct nu 
corespund în totalitate.

Punind în lumină toate aces
te neajunsuri, dezbaterile au 
subliniat totodată calea pe ca
re trebuie s-o urmeze exploa
tările miniere din bazin, con
ducerile acestora, organizațiile 
de partid, sindicat și U.T.C. 
pentru redresarea de urgență 
a producției de cărbune, tn 
vederea realizării integrale a 
sarcinilor de plan. In încheie
rea ședinței de birou a luat 
cuvintul tovarășul Ștefan Al- 
niașan, secretar al Comitetului 
județean Hunedoara a) l’.C.R. 
care a făcut utile recomandări 
comitetelor de direcție de la 
exploatări și consiliului de ad
ministrație al C.C.P., organelor 
și organizațiilor de partid pri
vind desfășurarea muncii de 
producție și politicp-organiza- 
toriee de viitor. Vorbitorul a 
relevat în principal necesitatea 
înfăptuirii grabnice a măsuri
lor adoptate de Centrala căr
bunelui pentru asigurarea creș
terii productivității muncii la 
nivelul dotării și al exigențe
lor îndeplinirii planului de pro
ducție, pentru organizarea su
perioară a producției și a mun
cii, pentru completarea și sta
bilizarea efectivelor de munci
tori, pentru realizarea progra
mului de investiții și pregătiri 
în subteran, asigurarea liniei 
active de front necesară. De 
asemenea, a arătat necesitatea 
unei mai intense preocupări 
pentru sporirea cointeresării 
materiale a oamenilor în cadrul 
aplicării noului sistem dc sa
larizare, pentru întărirea disci
plinei. respectarea normelor și 
a legilor in vigoare, printr-o 
muncă vie dusă de la om la 
om de către organizațiile de. 
partid și sindicat, de către co
muniști. O indicație expresă a 
fost dată consiliului de admi
nistrație al C.C.P. privind a- 
nalizarea cauzelor ineficientei 
actualului mod de organizare 
a zonelor dc producție de la 
exploatări, în scopul perfecțio
nării in continuare a formelor 
de conducere a producției, A 
recomandat totodată organelor 
și organizațiilor de partid, con
ducerii C.C.P. să aibă respon
sabilități concrete pe domenii 
de activitate și unități unde 
sint rămineri în urmă. Cadrele, 
de activiști și din economie să 
participe în mai mare măsură 
în procesul de producție, la 
locurile de muncă direct pro
ductive, să 4]e mai mult în 
rîndul maselor de salarîați. să 
le cunoască munca și preocu
pările. să le acorde sprijinul 
necesar țin i nd cont de propu
nerile valoroase ce se fac.

La rîndul său, tovarășul 
Clement Negrul, prim-secretar 
al Comitetului municipal de 
partid Petroșani, a indicat. în
tre altele, necesitatea dc a se 
acționa prin toate mijloacele 
tehnice și politico-organizatori- 
ce, de a se mobiliza întreg po
tențialul tehnic și uman al mi
nelor pentru ca planul la ex
tracția cărbunelui să se reali
zeze din primele zile ale fie
cărei luni, iar în acest scop 
să-și îmbunătățească în conti
nuare stilul de muncă in con
ducerea activității economice 
toate organele Și organizațiile 
de partid. Legat de necesita
tea respectării hotărîrii Comi
tetului județean de partid eu 
privire la creșterea producti
vității muncii, vorbitorul a re
comandat organelor și organi
zațiilor de partid, consiliului 
de administrație al C.Q.P. eo- 
■mitetelor de direcție să acti
vizeze eoleetivele de cercetare 
în cadrul organizării științifice 
a producției și a muncii, in 
scopul rezolvării problemelor 
cotidiene și de perspectivă în 
unități. De asemenea, să fie 
impulsionate și amplificate ac
țiunile de introducere a me
canizării, a noilor metode de 
mare productivitate, intensifica
tă munca de inovații și rațio
nalizări — toate acestea in 
scopul creșterii producției și a 
productivității muncii precum 
și a creșterii ciștigului mediu 
care la unele unități (Uricani, 
Lonea) este sub nivelul posi
bilităților, al dotării și al con
dițiilor create. Este necesar a 
se acționa pentru reducerea 
fluctuației personalului, printr-o 
preocupare mai mare și grijă 
față de noii angajați șl in ge
neral față de toți salarciții. 
Trebuie mobilizate toate for
țele. făcut totul pentru recu
perarea producției de cărbune 
nerealizate față de plan, pentru 
realizarea exemplară a sarcini
lor puse de partid în fala mi
nerilor Văii Jiului în ultimul 
an al cincinalului, pentru pre
gătirea condițiilor traducerii 
optime în viață a cifrelor de 
plan mobilizatoare pe unul 
1971 !
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..fcâ-nesto" din „Don Pasquale", alături dt 
— Vina Bovy. A urmat apoi marele suc 
Montparnasse" cu opereta „Frumoasa dir 
a impus și numele autorului ei. azi bine

cînfărețul bucuriei'1

Recenta lege adoptată de ul
tima sesiune a Marii Adunări 
■Naționale cu privire la gos
podărirea mijloacelor materia
le și bănești, la organizarea Și 
funcționarea controlului finan
ciar a fost primită — sub for
mă de proiect Și apoi de lege 
— eu viu interes și de către 
constructori. Prevederile noii legi 
s>înt menite să stabilească în 
Mtod curent răspunderea con
ducerilor organizațiilor econo
mice socialiste asupra niodu, 
lui in care gospodăresc mij- 
Soacele materiale încredințate.

Am utilizat expresia „în mod 
cnirent”, întrucit pină în pi'e- 
«ent sarcinile și răspunderile 
conducerilor de unități men
ționate in diferite acte norma
tive au determinat pe unii con
ducători să susțină că sarci
nile de acest fel revin numai 
sectoarelor financiar-contabile 
ți aparatului de control.

Chiar de la îneeput, în ar
ticolul nr. 2 al Legii, se pre
cizează că fiecare salariat la 
locul său -de muncă, deci noi 
toți, in dubla calitate de pro
prietari ai mijloacelor de pro
ducție Si totodată de producă
tori de valori, sîntem datori 
de a avea grijă, de a ne stră
dui sa gospodărim în mod cit 
mai judicios fiecare mijloc ma
terial. fiecare leu agonisit tot 
prin munca noastră.

Fiecare bun este proprietatea 
noastră și trebuie privit ca a- 
tare; este un adevăr 'tagtfcral. 
care, onsider, constituie un 
imbold in plus în munca noas
tră de fiecare zi. In conștiința 
constructorilor trebuie sâ fie 
limpede acest adevăr — im- 
boict. să «e muncească activ eu 
tnultă responsabilitate pentru 
curmarea, acolo unefe se mai 
manifestă, a risipei de materia
le, a deficiențelor cate se fac 
simiiie in conservarea materia
lelor.

4J serie de îmbunătățiri a- 
du.'e noua lege in ceea ce pri
vește exercitarea controlului 
financial', perfecționarea orga 
«uzării atiaratului de control, de- 
imiifaica mai precisă a atri- 
feut'ilor sale.

Rrb’i itor la exercitarea con
trolului financiar preventiv, țin 
ca relev că el va trebui exer-

citat asupra tuturor operațiilor 
care determină modificări in 
patrimoniul organizațiilor socia
liste și oprirea lor înainte de 
efectuare. în cazul că sînt ne
oportune. neecononticoase sau 
nereale.

Dat fiind faptul că în cadrul 
exercitării in mod riguros al 
controlului preventiv se ivesc 
unele aspecte care depășesc 
pregătirea profesională a ele
mentelor financiar-contabile 
(probleme de natură tehnică), 
consider foarte bine venită în
ființarea de servicii sau bi
rouri de control preventiv. în 
cadrul cărora să funcționeze 
și cadre tehnice competente, 
eu multă experiență profesio
nală.

Organizarea controlului fi
nanciar intern, ca urmare a a- 
plicării prevederilor noii legi, 
primește de asemenea multe 
îmbunătățiri. Se va efectua, 
spre deosebire de trecut, un 
control gestionar de fond cei 
puțin o dată pe an. Un alt 
aspect salutar este acela că pe 
viitor controlul financiar intwn 
nu se va <uai mărgini numai 
la verificarea operațiunilor de 
casă a gestionarilor sau a ope
rațiunilor de decontare, ci se 
va extinde asupra modului de 
utilizare a valorilor materiale 
pe tot parcursul procesului de 
producție, a analizei situație' 
economice a unității, a depis
tării cauzelor subiective și o- 
biective a eventualelor nerea- 
lizări de indicatori economici. 
Aceasta presupune, bineînțeles, 
o îmbunătățire adecvată și a 
componenței profesionale a e- 
ehipelor de control în cauză, 
prin cooptarea unor organe 
tehnice de specialitate bine 
pregăti te,

SînLem convinși- că rezulta
tele aplicării noii legi a gos
podăririi mijloacelor materiale 
și bănești a organizării și func
ționării controlului financiar, 
se v or v edea in scurt ti-mp in 
îmbunătățirea activității pe a- 
cest tări-m. in sporirea eficien
ței economice- a șantierelor 
noastre de construcții.

Poșia I A sosit poșta
cuvinte

va |
l ei din de- 

soțul pie- 
balneo-cli- 
de

La auzul jvestor i 
se gin dește că 

vești de la feciorul 
•tartele, soția de la 
val într-o stațiune 
anaterică, iar tînăra 
care îi este drag.

Uiumul unei scrisori 
ii lung de sute și chiar 
kilometri, dar o dată sosite toate 
trec prin mina aceluiași om 
cunoscut de toți — poștașul. 
JDe două ori pe zi zărești Ire- 

jtind pe stradă oameni cu H>1- 
foa veșnic plină de scrisori,

ziare și reviste, sosite 
curiad. De inmînarea la 
a corespondenței depinde 
zotvarea multor probleme, 
de el depiflete dacă v«stea
teptată sosește cu un ceas mai 
devreme, dacă ziarele șl revis
tele ajung la timp în mina ci
titorilor.

E drept că factorul poștal nu 
cunoaște tainele ce le 
în geanta sa. Totuși, 
și nerăbdarea, citite 
tuturoi 
eforturile, îl fac st' 
satisfăcut de munca

Introducerea in subte.ran a 
utilajelor mecanizate se tace 
concomitent cu aplicarea a 
noi măsuri pentru a asigu
ra, îndeosebi elementelor de 
susținere metalică, o Între
buințare cit mai îndelungată, 
o . valorificare a acestora la 
maximum posibil. Astfel, la

Pentru 
folosirea 
intensivă 
a utilajelor

mina Lonea s-au luat măsuri 
pentru răpirea grinzilor 
tip TH la 
imediat ce 
20 cm de 
cuirea lor 
altă grindă de același 
insă met scurtă, susținută de 
un stilp hidraulic de tip GS.

Prin această măsură s-a 
obținut o reducere a timpului 
de răpire a grinzilor de tip 
TU Înlocuind utilizarea po- 
picilor de lemn pentru fie
care bandaj în parte, creînd ■ 
pe lingă economia ce se ob
ține ta prețul de cost al lu
crării, condiții de securitate 
mai optime in subteran.

de
zidirea galeriilor, 
zidirea ajunge ta 

grindă, prin into- 
provizorie cu o 

lip.

Întreprinderea „Cari Zeiss-" 
din Oberkochen (R.F.G.) a înce
put să fabrice lentile de oche
lari din material plastic, aco
perit cu sticlă aburită intr-un 
cuptor cu vid. Aceste lentile 
prezintă diferite avantaje ca re
zistența 1» presiune a materia
lului sintetic și rezistența I» 
zgirirturi a sticlei.

Aceeași întreprindere a con
struit și citeva aparate u.nice. 
I ni re acestea se numără și un 
nou microscop pentru operații, 
care permite medicului să re
gleze perfect mărirea, cimpoi 
obiectului și precizia la a- 
dincimc. Instrumentul poate fi 
completat 
lografiat, 
leviziune.

Un alt 
■nai ales 
perfecționat lot 
Este vorba de 
vie lumină, care 
■ icutaie precisă 
ajutorul tai 
operații pe fundul de ochi.

aparat optic, destinat 
oftalmologilor, a fost 

la Oberkochen, 
un coagulator 
permite o fas- 
a luminii. Cu 

pot fi executate

rărul" si... năravul I

LUIS MARIANO
O voce strălucitoare, caldă, a trecut rampa in atîtea 

seri de spectacole memorabile pentru a se adresa :nimii 
unui public pentru care opereta nu 'a muri niciodată <) 
voce generoasă, colorată transmitea publicului imensa bu
curie de a trăi, de a cînta. de a interpreta cu bravură, dai 
și tandrețe roluri. In vocea lui era ceva din soarele Spa
niei, ceva din bonomia și spiritualitatea francezului. Și a 
ceasta mare voce, a unui mare și rafinat interpret s-a nu
mit, pină intr-o seară de început de iulie. Luis Mariano. 
Acum la Chattel, teatrul in care s-a consacrat Mariano 
„Andaluzia", „Cintărețul Mexicului" ele. au rămas fără in 
terpretul lor ideal. Afișele nu »wr mai purta numele nia 
relui artist. El va rămâne. în schimb in inimile devolaut 
lui public pentru care cîntecul, adevăratul cinlec, înseamnă 
trăire, simțire, melodie și mai ales, bucurie.

Luis Mariano, pe adevăratul său nume Luis Gonzales 
s-a născut in 1920 m localitatea spaniolă Inin. La 16 ani 
el se gindea să devină arhitect, iiieepind să fcecventeae 
cursurile Școlii de Helle-Arte din orașul natal. In 1937. ta 
milia viitorului prinț al operetei părăsește Spania insm- 
gerată de războiul civil și pleacă in Franța. Primul suc
ces personal in Parisul at îl de a l -merat de pret imdi-nt i la 
succesele scenei îl înregistrează i-ntr-u» spectacol de mu 
sic-hall, cind interpretează un cinlec ce amintește, și prin 
titlul său, de țara în care s-a născut ; „Espana mia”. Suc
cesul acestei melodii nu a fost un joc fericii al hazardu
lui. El venea după ani de studii serioase care permiseser? 
să ciute rolul 1 ii 
o voce consacrată 
ces de la ,X as-ino 
CarliX", succes ce
cunoscutul Francis Lopez. Au urinat apoi alte și alte rotur' 
care i-ati consacrat dimensiunea <fe stea de primă mărimi 
in riadul interpreților de operelă.

Și spectatorii români au avut posibilitatea acum cițivr 
ani să facă cunoștință cu arta lui Luis Mariana. In seria de 
spectacole bucureștene. Mariano a fost și pentru noi me
sagerul cintecidui a cărei viață e fără de moarte, Marele ar
tist a adus bucuria, am împărtășit-o și noi, alături de toț 
admiratorii acestui neuitat prinț al operetei.

Zilnic avem ocazia să ne con
vingem că Lista abonaților la 
serviciul telefonic (cartea noas
tră de telefon), editată în anul 

/1967, de către Direcția jude
țeană P.T.tit. Hunedoara. nu 
mai corespunde cu cerințele 
actuale ale abonaților.

Situația intervenită in ur
ma noii împărțiri administra- 
tiv-teritorale a țării din anul 
1968, care a dus la reorgani-

In fiecare dimineața cei 13 
factori poștali din cadrul oticu
lui P.T.T.R. Petroșani străbat 
cu tolbele pline străzile orașu
lui îndreptindu-se fiecare spre 
sectorul său de activitate. Alît 
Petra Dumitru, Corbu Vasile, 
Afrim Paul, Stelescu Const m- 
tin, Stelescu Petru, Cătan Con
stantin, Sfia Stela cit și cet- 
Jafi își îndeplinesc cu conștiin
ciozitate îndatoririle făcîndu-se 
eunoscuți și apreciati de locui
torii orașului Petroșani

loan CHIRAȘ, 
corespondent

zarea pe baze-noi a municipii
lor, orașelor și comunelor din 
județul nostru și ca urmare a 
unui sistem nou de așezare a 
instituțiilor publice, schimbări
le de denumiri ale unor insti
tuții și unități economice, mo
dernizarea centralei automate 
a municipiului Deva și trece
rea la numerotarea compusă 
din cinci cifre, modificările în
seși intervenite prin schimbări 
de domiciliu sau localitate în 
rindul abonaților ș. a. fac ca 
folosirea serviciului de telefoa
ne să devină greoaie, să-și piar
dă caracterul operativ.

Nu este de loc ușor 
abonați, și credem nici 
Oficiul poștal, să se 
alit de frecvent la Serviciul 
de informații în scopul obți-' 
nerii numerelor noi. modifica-’’ 
te față de acelea cuprinse in 
cartea de telefon.

Ne adresăm cu încredere re
dacției cu rugămintea de a in
terveni la Direcția județeană 
P.T.T.R. Deva aducindu-i la 
cunoștință cele de mai sus în 
speranța că se vor lua măsuri 
de editarea unei noi liste de 
abonați corespunzătoare cu si
tuația actuală.

Cornelia POPESCU,
Petroșani

i
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SUL

Alinii in veaere situația 
creată de calamitățile natu
rale, termenul de depunere 
a buletinelor completate de 
participant! la concursul „Pa
cea și progresul — aspirații 
permanente ale umanității-* 
organizat de Comitetul Na
țional pentru Apararea Păcii 
din Republica Socialistă Ro
mania, a fost aminat de la 
31 iulie, dată prevăzută ini
țial, la 31 august 1970.

O veche 
din bălrrni, 
iși schimbă 
vul ba"! Cit adevăr, înțelep
ciune populară se găsește in 
această zicală, o dovedesc 
diferite fapte cotidiene cind 
te întîlnești cu 
frapante între vorbă și... rea
litate, promisiuni și realizări. 
Iată un exemplu din această 
categorie cind... „părul" este 
schimbat des, dar, „năravul" 
vechi răzbate cu îndărătnicie 
la suprafață I

iar o circiumă obișnuită, 
unde majoritatea copleșitoare 
a vinzării eia eiectuatâ pe 
scama băuturilor I

Acum, este in curs de re- 
no\ aie și modernizare bufe
tul „Jiul". Ce ar ti dacă aici 
s-ai face un „Bufet-expre.s" 
cu mîncările și deservirea 
specifică acestui tip de local? 
Tot aici s-ar putea servi min
ed ruri dietetice, făcute ue 
bază de legume țmincâiuri 
care acum lipsesc din restau- 
rantele noastre care au

...TJnde se poate lua deju
nul de către cetățeni, turiști, 
călători în trecere ocazională 
prin orașul nostru ? Practic, 
nicăieri! Restaurantele nu sint 
profilate pe așa ceva și dacă 
servesc la comandă ochiuri 

. Ia capac, cașcaval pane ele., 
apoi le... încasează prețul 
după tariful ditamai restau
rantului! La cofetării, în 
schimb, poți primi o cafea 
cu lapte sau oeai, în schimb 
gustări nu prrți servi, 
ar trebui să 
la comandă 
apoi să fugi 
tru a bea o

Alimentația 
datoria să 
problemă, 
uneori, la 
unui local 
siuni — și 
garate, se
linii întregi de cratițe și oa
le cu mîncăruti sau gustări, 
intr-un stil de „liufet-expres" 
dar, totul finea doar oîleva 
zile sau săpfămini, Anoi, lo
calul se... degrada, ajungînd ,

Deci, 
mânînci ceva — 
— la restaurant, 
la cofetărie pen- 
cafca cu lapte!? 

publică are 
rezolve această 

Este adevărat că. 
reamenajarea cile 
se făceau promi- 

cîteodală. la inau- 
prezientau chiar

niurile zilnice alcătuite ex
clusiv pe.^ came!? Parcă 
n-am 
sezon

Cil 
loase. 
ge pe., 
iesle", ele să nu 
duse în acest local; doar 
berea, răcori toanele, cafeaua, 
cu lapte, ceaiul să fie singu
rele lichide admise I

Avînd un local tip bufet 
expres pentru luat dejunul 
— iar Ta amiază prinzul și 
seara cina, celelalte restau
rante și-ar putea deschide... 
porfile doar la amiază, pen
tru servirea primului. cu 
condițiile meniurilor specifi
ce fiecăruia 1

Soluția a răi al ii ar 
să fie încercată : doar 
oraș din țară are un 
specific pentru dejun, 
pul bufetului expres, 
să nu răzbată din nou năra
vul și, la puțin timp după 
inaugurare...

pe.,. carne l?
fi in toiul' verii, în plin 
legumicol !j.
despre băuturile spit- 
„magnetul" care atra- 
. băutorii de... „pro- 
efe să nu fie intro-

merita 
fiecare 

local 
de I i- 

Dar...

M. ȘTEFAN

ne pentru tineret.
18,35 Studioul artistului ama

tor. Estradă — Muzică 
ușoară și cuplete satiri
ce și umoristice.
1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
Seară de teatru : „Lu
ceafărul" de Barbu Ște- 
fănescu-Delav rancea.

19,20

19,30
20,00

18.00 Deschiderea emisiunii. 
Microav anpremieră.

18,05 Dialog cu sala. Ernisiu-

21,40
22,10
22,20
22,50
23,00

Acx «nautică.
Anunțuri — publicitate.
Studio dans
Telejurnalul
închiderea emisiunii.

TV.
de noapte.

ViNI) mobilă dormitor și 
bucătărie — 9 000 lei. Petrilu,

PETROȘANI - 7 Noiembrie : 
în fiecare searA |a ora 11 
(3-5 auqust) ; Republica ; 
Don Juan fără voie (3-5 
auqust); LONEA — Minerul : 
Anchetatorul din umbră 
(3—5 auqust) ; VULCAN : 
Noaptea aeneralilor, seriile 

I și II (3-5 august); LUPENI 
— Cultural : Picioare lunqi, 
deqete lunqi (1-5 auaust) ; 
Muncitoresc : La nord prin 
nord-vest (4—5 auqust) ; 
BÂRBĂTENI : Bună ziua, 
contesă (4-5 auqust) ;

MINERI! RESPECTAU MODUL DE FOLOSIRE A MĂȘTII DE AUTOSALVARE

roziția nr. 7
FIXAREA CLEMEI l’E NA.S

Poziția nr. 4
DESFACEREA CUTIEI PORT- 

MASCA PRIN LOVIRE
DE GENUNCHI

Poziția nr. 3
DESFACEREA BENZII DE 

ETANȘA RE A CUTIEI 
PORTMASCĂ

Poziția nr. 1
POZIȚIA CORECTA DE 

PURTARE A MĂȘTII

Poziția nr. 0
FIXAREA MUȘTIUCULUI IN 
GURA CU PARTEA DE CAU
CIUC Intre gingie și buze

lozitra nr.
SCOATEREA CUTIEI PORT- 

MASCA DIN SACUL 
DE PURTAT

Pozitia nr. 5
FIXAREA CORDONULUI 

MĂȘTII DUKA G1T

PROGRAMUL 1 : 5,05—6,00 
Muzica dimineții; 6,05—9.3Q 
Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 9,30 Viața cărți
lor^ 10.10 Curs de limba ger
mană: 10.30 Vreau să știu; 
11,05 Patriuin Carmen; 11,30 
De toate pentru toți... turiș
tii; 11.45 Sfatul medicului; 
12,00 Vă plac aceste melo
dii ?; 12.25 Știința la zi; 12,30 
lntilnire iu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,10 Avanpre
mieră cotidiană; 13,22 Melo
dii de Gabriela Toniescu și 
H. Suceveunu; 13,4.5 Cîniece 
populare; 14.00 Caleidoscop 
muzical; 14,40 Publicitate ra
dio; 14,50 Nume dragi in cin- 
teee populare; 15.00 Serial 
radiofonic pentru tinerii as
cultători; 15.30 Compozitorul 
săotăminii; 16.00 Radiojurnal; 
16.20 Orchestra de muzică 
populară a Filarmonicii din . 
Cluj: 16.30 Consultație juri
dică; 16.40 Selecțiuni din o-' 
percta „Nausihaa" de Viorel 
Doboș; 17.05 Antena tinere
tului; 17,30 Soliști de mu
zică populară: 13.03 Știință, 
tehnică, fantezie: 18,30 Me
lodii de pretutindeni; 19.00 
Gazeta radio; 19,20 Șlagăre; 
19.35 Așa eintă pe la noi; 
20.05 Tableta de seară: 20.10 
Muzică ușoară; 20.20 Arghe-1 
ziana; 20,25 Zece melodii 
preferate; 21.00 Vocile artei 
moderne; 21,20 Formația E- 
lectrecord; 2'1.30 Jăoment 
poetic; 21,35 Solista serii : 
Orietta Berii; 22,00 Radio
jurnal; 22,20 Sport; 22,30 Me- ! 
lodii lirice; 23,00 Pentru 
magnetofonul dv.; 23,15 Con
cert de muzică ușoară; 0,03 
—5,00 Estrada nocturnă.
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Declarația președintelui 
Vecei Executive federale VIAȚA IJțȚlRIjAJJONALĂ

privind colaborarea bilaterală
româno-iugoslavă

BELGRAD 3. — Corespon
dentul Agerpres, George Iones- 
cu, transmite: La întoarcerea 
sa in capitala Iugoslaviei, după 
vizita efectuată în România, 
președintele Vecei Executive 
Federale, Mitia Ribicici, a acor
dat o declarație presei și ra- 
dicteleviziunii.

Pot afirma cu satisfacție că 
acordul celor două țări vecine 
privind colaborarea bilaterală 
se realizează cu succes — a 
spus premierul iugoslav, subli
niind că în cursul convorbiri
lor purtate cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și cu tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, s-a 
stabilit de ambele părți să se 
treacă la realizarea unei noi 
faze a colaborării economice. 
Aceasta, a spus el, trebuie în
făptuită prin forme noi, prin 
cooperare modernă și prin co
laborare în ce privește progra
marea în domeniul economiei.

Referindu-se apoi Ia schim
bul de păreri cu privire la u- 
nele probleme internaționale, 
președintele Vecei Executive 
Federale a spus, printre altele, 
că s-a confirmat interesul am
belor țări de a oferi ur. spri
jin activ proceselor existente 
pe continent, de tratative și 
de extindere a colaborării in- 
tereuropene. Este evident că 
au fost subliniate principiile

politicii de respectare a su
veranității, independenței, ega
lității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, deoa
rece ambele țări militează ca 
aceste principii să devină o 
caracteristică a relațiilor inter
naționale.

Arătînd în continuare că au 
fost evocate situația din O- 
rientul Apropiat și Indochina, 
precum și probleme privind 
apropiata sesiune jubiliară a 
Națiunilor Unite, premierul iu
goslav a menționat că „ambele 
țări consideră că este necesară 
realizarea unei activități maxi
me în actualul moment al e- 
voluției relațiilor 
nale“.

Președintele Vecei 
Federale a amintit, 
nea, că între cele 
vecine s-a instaurat deja o prac
tică bună privind vizitele ofi
ciale și neoficiale reciproce, 
ceea ce constituie o reflectare 
a gradului înalt de prietenie, 
respectiv al colaborării care se 
dezvoltă continuu. „Considerăm 
că și această vizită a noastră 
va contribui Ia întărirea con
tinuă a prieteniei iugoslavo-ro- 
mâne“, a spus Mitia Ribicici.

internațio-

Executive 
de aseme- 
două țări

Duța, transmite : Sfîrșitul pri
mei săptămîni a tratativelor so- 
vieto-vest-germane a fost mar
cat printr-un „week-end ac
tiv", a arătat purtătorul de 
cuvînt al delegației vest-ger- 
mane. Ministrul de 
vest-german, Walter 
și-a petrecut după-amiaza zi
lei de duminică în compania 
lui Andrei Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
la vila acestuia din apropierea 
Moscovei. Purtătorul de cuvînt 
vest-german a apreciat această 
întrevedere ca „foarte impor
tantă".

Luni a avut loc o nouă 
vedere între comisiile de 
ale celor două delegații.

Continuînd să acorde 
ție acestor tratative, 
„Pravda“ scrie că „în cercurile 
cele mai largi ale opiniei pu
blice din R.F.G. se intensifică 
atracția spre aprecierea lucidă

externe 
Scheel,

între- 
lucru

aten- 
ziarul

întrevedere
intre U Thant ZECE

REVOLUȚIEI DIN Ll- 
Nloamer El Gedaii, a 
duminică seara la Cairo, 
a conferit cu președin- 

R.A.U., Gamal Abdel

în consultările 
intense ce au

inca- 
diplo- 
Ioc in 

țări

® PREȘEDINTELE CONSI
LIULUI COMANDAMENTU
LUI 
HIA, 
sosit 
unde 
tele
Nasser. Vizita lui Gedaii în 
capitala egipteană se 
drează 
malice
prezent intre diverse 
arabe in legătură cu ultime
le evenimente din Orientul 
Apropiat și cu planul Rogers 
de reglementare a crizei din 
această zonă, acceptat de li
nele state arabe.

tile cu statele socialiste. După 
cum demonstrează sondajele 
opiniei publice, cercuri tot mai 
largi ale populației din R.F.G. 
se pronunță pentru o orien
tare realistă. Este semnificativ 
că în prezent, cînd la Mosco
va se desfășoară tratative între 
miniștrii afacerilor externe ai 
U.R.S.S. și R.F.G., în Germa
nia occidentală are loc o cam
panie vastă 
crearea unei 
bile care să 
constructive

„Nu încape îndoială, scrie la 
rîndul său „Moskovskaia Prav- 
da“, că semnarea unui acord 
dc ncfolosire a forței între 
U.R.S.S. și R.F.G. ar contribui 
la normalizarea situației din 
Europa centrală. De aceea. , o- 
pinia publică mondială mani
festă un interes pe deplin jus
tificat față de aceste tratative11.

de mase pentru 
atmosfere favora- 
faciliteze rezultate 
ale întîlnirii".

Deschiderea lucrărilor Comitetului pentru utilizarea
a mărilor și oceanelor

GENEVA 3. — Coresponden
tul Agerpres, 
transmite : 
utilizarea pașnică a 
mărilor și oceanelor 
limitele jurisdicțiilor 
și-a redeschis luni 
lucrările în sediul 
Națiunilor. Este a doua sesiune 
a sa din acest an, și dezbale-

Horia Liniau, 
Comitetul pentru 

• fundului 
dincolo de 

naționale 
dimineață 
Palatului

rile vor dura pînă Ia 28 august. 
In cursul acestei sesiuni, Co
mitetul va examina două pro
bleme abordate în sesiunea 
din martie: — principiile juri
dice. ale explorării resurselor 
fundurilor marine și mecanismul 
international care ar putea 
promova și reglementa această 
activitate. Un studiu al secre-

tariatului asupra eventualelor 
atribuții și funcții al acestui 
mecanism international va •> fi 
supus participanților. Lucrările 
se vor desfășura prin interme
diul a două subcomitete : sub
comitetul economic și tehnte 
și subcomitetul juridic. Comite
tul se compune din 42 țări 
membre, între care și România.

Rezoluția Conferinței pentru interzicerea 
armelor atomice

TOKIO 3 (Agerpres). — Pri
ma parte a celei de-a 16-a 
Conferințe internaționale pen
tru interzicerea armei atomice 
și eu hidrogen, desfășurată la 
Tokio în prezența a circa 10 000

pentru tarife vamale și comerț 
(G.A.T.T.) a dat publicității un 
raport cu privire la activitățile 
pe 1969—1970 în care precizea
ză că dezvoltarea comerțului 
mondial in ultimul an a conti
nuat într-un ritm excepțional 
de rapid. Țările membre n-au 
cedat presiunilor protecționi<te. 
și G.A.T.T. se află în faza de 
pregătire a unei noi etape de 
liberalizare a schimburilor. 
Raportul subliniază, totodată, 
că influentele protecțicniste 
conjugate cu alte elemente

’30.
Țările membre, afirmă 

portul, dispun deja de 
mentarea necesară cu ; 
la obstacolele ce 
schimburilor 
triale și produselor 
astfel incit sînt 
identifice problemele și să de
termine, pînă la sfîrșitul anu
lui în curs, măsurile ce 
îngădui soluționarea lor, 
înd bazele unei noi lărgiri 
piețelor mondiale.

ra- 
docu- 

privire 
obstacolele ce se opun 

produselor indus- 
agricole, 

în măsură să

Și
Gunnar Jarring

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a conferit luni după- 
amiază cu ambasadorul Gunnar 
Jarring, reprezentantul său spe
cial in Orientul Apropiat. A- 
ceastă convorbire inaugurează 
noua serie de consultări la ca
re va proceda diplomatul sue
dez în vederea găsirii unei so
luții pașnice a conflictului is- 
raelo-arab. Reluarea misiunii 
Jarring urmează acceptării de 
către R.A.U., Iordania 
raci a „planului Rogers".

Of EXPLOZIVE
Mai ales după 1965, avia

ția, artileria și forțele nava
le ale S.U.A. au lansat o can
titate imensă de bombe și 
muniții de diferite tipuri in 
Vietnam și Laos. Actualmen
te, Cambodgia este atacată 
in fiecare zi, in special 
bombardiere „B-52".

In ce privește aviația, 
ceasta a lansat in 1965 
315 000 tone de explozive; 
1966 — 512 000 tone; in 1967

CambodgiaLuptele din

de

ci-

in

Din presa străină
932 763 tone;

1 431 654 tone;
1 387 000 tone; 
cinci luni ale i 

— 594 171 tone,
total de 5 172 588 
tileria și 
au utilizat
5 155 700 tone de muniții in
tre l ianuarie 1968 și 31 mai 

perioadă, 
tone de

in 1968 — 
in 1969 — 

in primele 
anului 1970 

Adică un 
tone. Ar- 

infanteria S.U.A.
I.a rîndul lor

1970. In această 
peste 10 milioane 
explozive au fost deci lan
sate asupra 
ceasta 
în mai 
mălaie 
bombe 
a fost. aruncată asupra Hiro- 
șimei, dacă se consideră că 
aceasta avea un calibru de 
20 kilotone. Actualmente me
dia lunară a bombardamen
telor americane corespunde 
cu lansarea a 11 bombe de 
20 kilotone

încetarea raidurilor asupra 
R D. Vietnam, la sfîrșitul 
lui octombrie 1968. nu a di
minuat activitatea forțelor 
aeriene ale S.U.A.
china

Așadar, politica 
namizare" și de 
treptată a unităților ameri
cane nu a împiedicat esca
ladarea războiului dus de 
S.U.A. în Indochina.

Indocliinei. A- 
cantitate echivalează, 
puțin de 3 ani și ju 
de război, cu 500 
de tipul aceleia care

participant» au adoptat o re
zoluție în care cheamă la ex
tinderea acțiunilor pe plan in
ternațional împotriva agresiunii 
americane, pentru întărirea so
lidarității cu popoarele Vietna
mului, Haosului, Cambodgici.

•Sv..

de delegați din mai multe țări 
ale lumii, și-a încheiat luni lu
crările. Intre 5 și 9 august, 
Conferința urmează să-și con
tinue lucrările 
Nagasaki.

La ședința 
primei părți

la Hiroșima și

a

lunisia la confluența a

f ;r,:

civilizațiilor
(Urmate din pay l)

in afară de
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|B
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agricultura, 
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închidere
conferinței,

recent în

de

în 
fost 
află• într-o declarație dată pu

blicității la Alger, se arată că 
guvernul algerian respinge pla
nul Rogers cu privire la Orien
tul Apropiat.

rasist de la Pre- 
acuzați de autorită- 
că au desfășurat o 
ostilă guvernului 

că ar fi implicați

Printre acestea se 
fostului lider al Con-

Național African,
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Tunisiei, dominate de efortu
rile constructive pentru mo
dernizarea unei țări străvechi, 
cu un puternic sentiment al 
demnității naționale. Noua 
istorie tunisiană își are în
ceputul în anul 1956, cînd a 
fost proclamată independen
ța națională, după un sfert 
de veac de luptă împotriva 
dominației coloniale.

„Marea noastră bogăție sînt 
oamenii chemați să schimbe 
condițiile propriei lor exis
tențe" — declara președintele 
Habib Bourghiba, referindu- 
se la eforturile pe care țara 
trebuie să le depună pentru 
a se înscrie pe orbita dez
voltării contemporane. Dato
rită acestei mobilizări a po
tențialului uman, Tunisia a 
obținut în anii de indepen
dență rezultate remarcabile 
pentru o țară care a avut de 
înfruntat consecințele secula
rei dominații străine : lipsa 
totală a industriei, o agricul
tură de tip feudal, analfa
betismul. O atenție deosebită 
a fost acordată dezvoltării 
unei industrii naționale, axa
te pe valorificarea resurselor 
autohtone de materii prime.

In apropierea orașului Bi- 
zerta se profilează schelăria 
metalică a rafinăriei de pe
trol, unul dintre primele o- 
biective industriale construi
te în cadrul planului de dez
voltare economică. Avind o 
capacitate de 1,5 milioane to
ne de petrol anual, ea pre
lucrează acum, in afară de 
țițeiul importat, și zăcămin
tele descoperite "
sudul țării. Tot lingă Bizer- 
ta, la Menzel Bourguiba, 
funcționează un puternic 
combinat siderurgic. Tunisia 
a devenit o țară producătoa
re de fontă, oțel și laminate, 
cu mari perspective de dez
voltare a industriei sale me
talurgice, datorită rezervelor 
de minereu de plumb, zinc, 
fier descoperite în ultimii 
ani. Rezultate importante au 
fost obținute, de asemenea, 
în domeniul industriei chimi
ce. Complexul chimie con
struit la Gabes, deține în a- 
cest sector locul de frunte. 
Tunisia produce, totodată, a- 
nual aproximativ 4 milioa
ne tone de fosfați.

Multe dintre obiectivele 
planului general de 10 ani 
(1962—1971), care prevede 
modificarea geografiei eco- 

‘ nomiei naționale, au și fost 
îndeplinite. Actualmente, Tu
nisia se află în fața reali
zării ultimei etape a planu
lui decenal, la sfirșitul că
ruia țara urmează să atingă 
stadiul autofinanțării între
prinderilor sale.

i 'n loc central in preocu-

pârile economice 
de asemenea, 
domeniu în care 
jată 70 la sută 
lația activă. Reforma agrară, 
limitarea proprietății feudale 
prin naționalizarea pămîntu- 
rilor aparținînd colonilor 
străini și vînzarea lor țăra
nilor, se încadrează Ț,ntr-un 
amplu program de moderni
zare a agriculturii, aplicat 
progresiv. Au fost luate mă
suri pentru extinderea supra
fețelor cultivabile și asigura
rea cu apă a ogoarelor. Trei 
mari baraje stăvilesc apele 
rîului Medjerda, de la care 
se ramifică mai multe ca
nale de irigații. Chiar in 
sudul țării, acolo unde se află 
întinderile cenușii, lipsite de 
viață, ale. deșertului, oamenii 
acestor ținuturi — beduinii 
— duc o luptă aprigă cu ni
sipurile fierbinți. Sute de 
mii de hectare de pămînt 
au fost smulse Saharei în 
regiunea oazelor Gafsa, Nefta 
și Tazeur.

Progresul economic și so
cial este legat implicit de 
problema pregătirii specialiș
tilor autohtoni, tocmai de a- 
ceea, sume importante 
bugetul statului au fost 
cate pentru dezvoltarea 
vățămintului. Cei peste 
milion de elevi și studenți 
tunisieni sînt un exemplu 
edificator al eforturilor de
puse pentru crearea condi
țiilor necesare formării ca
drelor solicitate de sarcinile 
actuale ate dezvoltării țării.

Concomitent cu eforturile 
depuse pentru încadrarea ță
rii în caravana progresului, 
conform cerințelor secolului 
al XX-lea, este remarcabilă 
dorința Tunisiei de a parti
cipa la schimburile de va
lori materiale și spirituale 
ale lumii contemporane. „A- 
șezarea Tunisiei la răspîntia 
a trei lumi diferite, europea
nă, africană și arabă — scria 
ziarul „l’Action" — a generat 
și una din particularitățile 
ei esențiale : vocația dialogu
lui". Intr-adevăr, această ța
ră și-a cîștigat un binemeri
tat prestigiu, promovînd re
lații de cooperare cu state de 
pe diverse continente, pe ba
za respectării independenței 
și stiveranității naționale, e- 
galității în drepturi și avan
tajului reciproc. Ea se afir
mă, de asemenea, ca o spri
jinitoare activă a luptei îm
potriva colonialismului și 
rasismului.

Deși geografic le despart 
distanțe apreciabile, între 
Tunisia și România s-au sta
tornicit relații de prietenie și 
colaborare multilaterală: e- 
conomică, tehnico-științifică 
și culturală, care cunosc o e- 
voluție ascendentă in intere
sul ambelor țări.

BULGARIA : 
mai nouă stațiune pe malul 
Mării Negre din Bulgaria 
este stațiunea „Albena", cu 
hoteluri și restaurante de o 
mare diversitate arhitecto
nică.

In foto : O vedere din 
„Albena".

Senatorul Fulbright despre
bazele americane din Spania
WASHINGTON 3 

preș). — Președintele 
siei senatoriale a S.U.A. pen
tru problemele externe, Wil
liam Fulbright, a dat publici
tății duminică o declarație 
prin care a anunțat că va 
propune Congresului adopta
rea unei legislații menite să 
împiedice puterea executivă 
de a încheia acorduri privind 
bazele militare externe fără 
aprobarea organului legisla
tiv. Fulbright a precizat că 
după părerea sa este necesa
ră o asemenea acțiune pen
tru a preveni orice angajare 
indirectă a Statelor Unite 
prin astfel de acorduri cum 
este cazul acordului încheiat 
recent pentru prelungirea 
termenului de menținere a 
bazelor americane de pe teri
toriul Spaniei. Acest acord

reprezintă, după aprecierea 
senatorului, o angajare mili
tară evidentă a Statelor Uni
te față de Spania. „Un anga
jament care necesită astăzi 
cheltuirea a aproape 400 
milioane de dolari și 
drept rezultat staționarea 
trupe americane conține în 
sine posibilitatea ca în viitor 
să ceară vieți americane", a 
declarat Fulbright, precizînd 
că este de datoria Senatului 
să organizeze audieri publice 
asupra acestor angajamente, 
pentru ca „nici un președin
te să nu fie pus în viitor în 
fața necesității de a purta 
fie un război secret, fie unul 
pe care opinia publică și 
Congresul american nu l-au 
autorizat niciodată".

Acordul privind bazele a- 
mericane în Spania a expirat

anul trecut. După îndelungi 
negocieri între S.U.A. și 
Spania s-a încheiat un nou 
acord pentru prelungirea 
termenului de menținere a 
bazelor militare americane 
din această țară pe o peri
oadă de 5 ani, care urmează 
să fie semnat în curînd. Deși 
menținute în secret, dezvălu
irile apărute în 
ricana privind 
clauzelor noului 
stîrnit îngrijorare
rile politice americane 
de implicațiile politice 
lungă durată ale 
Fulbright a inițiat, la rîndul 
său, în ultima perioadă o 
campanie intensă vizînd ex
cluderea acestor angajamen
te din acordul cu Spania și 
prevenirea repetării unei ast
fel de situații în viitor.

PNOM PENH 3 (Agerpres).
Forțele de rezistență popu

lară din Cambodgia au menți
nut în ultimele 24 de ore un 
ritm intens al acțiunilor lor o- 
fensive în diverse regiuni ale 
tării. Zona cea mai „fierbinte" 
— relatează corespondenții ■>- 
gențiilor de presă — este situ
ată la nord de capitala cam
bodgiana. Pozițiile deținute de 
trupele administrației Lon Noi 
în orașul Kompong Thom înt 
supuse continuu unor atacuri 
puternice de către forțele pa
triotice care au asediat locali
tatea. Deși sînt sprijinite de 
aviație și de unități saigoneze. 
efectivele militare ale genera
lului Lon Noi nu au reușit să 
iasă din încercuire, 
străzile orașului 
lupte violente.

în același 
Kompong Chain,
kilometri nord-est de 
Penii, este complet izolat 
capitala cambodgiană, ca 
mare a ocupării de către 
trioți a localității Skoun. 
ceasta se află pe șoseaua
unește Pnom Penhul cu Kom
pong Thom și Kompong Cham, 
unde este amplasat cartierul 
general al forțelor administra
ției Lon Noi din zona 
ti vă).

Circulația pe șoseaua 
care face legătura între

cambodgiana și principalul 
port petrolier al tării, Kompmj 
Som, este de asemenea, blocată 
din cauza luptelor ce se des
fășoară în acest sector.

in Indo-

de „viet-
retragere

Docherii englezi

docherilor din Marea 
a însemnat totodată

I

iar pe 
se desfășoară

© ÎN ACESTE ZILE, 
CANADA AU LOC NUME
ROASE ACȚIUNI GREVISTE. 
Muncitorilor constructori 
provincia Quebec, aflați 
grevă de mai mult timp,

din 
în 
li 

s-au alăturat în ultima săptă- 
mînă alți 14 000 de lucrători, 
numărul participanților la a- 
ceastă grevă ajungînd la 
30 000. De aproape două luni, 
se află în grevă și 27 000 de 
angajați ai serviciilor poșta
le canadiene, care luptă 
pentru revendicări economice 
și garantarea locurilor de 
muncă, încetînd pe rînd lucrul 
cite una sau două zile, în 
diferite localități ale țării.

• LA ADEN A FOST SEM
NAT un protocol suplimentar 
la acordul dintre guvernele 
Republicii Populare a Yemenu
lui de Sud și Republicii Popu
lare Chineze cu privire la'coo
perarea economică și tehnică 8 
celor două țări, informează a- 
genția China Nouă.

presa aiuc- 
conținulul 

acord au 
în cercu- 

față 
de 

acestora.

• CANONICUL JOHN COL
LINS, PREȘEDINTELE ORGA
NIZAȚIEI BRITANICE „FON
DUL DE AJUTORARE A MIȘ
CĂRII ANTI-APARTHEID", a 
criticat sever intenția decla
rată a guvernului englez de a 
relua livrările de armament 
către Republica Sud-Africană. 
Asemenea livrări, a declarat 
canonicul Collins, „contrazic 
toate normele moralei general 
umane si hotărîrea 
Națiunilor Unite 
anul 
triva 
nării

1971 un an 
rasismului 
rasiale".
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© PRINCIPALA PROBLE
MA Înscrisă pe agenda 
viitoarei sesiuni a Consiliu
lui Ministerial al Organizați
ei Unității Africane va fi 
lupla împotriva regimului ra
sist din 
cană — 
general 
claralie 
Kenyei, 
niat că 
O.U.A.

Sud-Afri- 
secretarul 
într-o de

capitau

Republica 
a precizat 
al O.U.A., 
făcută în 
Nairobi. El a subll- 
țările membre 

se vor opune

LONDRA 3 (Agerpres). 
După greva docherilor, care 
durat mai mult de două săptă
mîni, luni și-au reluat activita
tea toate porturile britanice. 
Sîmbătă, muncitorii portuari din 
Liverpool și din porturile sco
țiene, care au primit cu 
ve acordul intervenit 
administrația porturilor 
derii sindicatului, au
în cele din urmă să reia și ei 
lucrul. Efectele grevei s-au fă
cut resimțite destul de puter
nic în economia britanică. Deo
camdată, pierderile 
în urma încetării 
porturilor nu au fost

rezer- 
între 

și h- 
hotărît

provocaie 
activității 
calculate.

Greva 
Britanie 
primul examen al noului guvern 
conservator în fața complicate
lor probleme economice cu 
care este confruntată Marca 
Britanie. Greva docherilor, care 
s-a desfășurat cu o deosebită 
vigoare, s-a încheiat cu un 
compromis. Deși muncitorii por
tuari n-au obținut satisfacția 
completă a revendicărilor lor, 
ei au reușit să impună adminis
trației o sporire a salariilor lor. 
Acțiunea grevistă a docherilor 
a constituit o expresie a ne
mulțumirilor sociale din An
glia. '

• LA PEKIN, A SOSIT DUMINICA, INTR-O VIZITA 
OFICIALĂ, președintele Consiliului Prezidențial al Yeme
nului de Sud. Salem Rabya Aii. La sosire el a fost întim- 
pinat de Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, Iluan Iun-șen, șeful statului major al Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, și de alte persoane oficiale.

In aceeași zi, oaspetele s-a întîlnit cu vicepreședintele 
Republicii Populare Chineze, Dun Bi-u, și premierul Ciu 
En-lai. Cu acest prilej, a avut loc o convorbire desfășurată 
într-o atmosferă cordială, prietenească.

• LUÎND CUVÎNTUL LA O 
ADUNARE ÎN LOCALITATEA 
MBALE, în estul Ugandei, pre
ședintele țării, Milton Obote, a 
declarat că, oricare ar fi difi
cultățile, Uganda nu va renun
ța la hotărîrea sa, anunțată la 
1 mai 1970, de a plasa sub con
trolul statului un număr de 85 
de companii străine. Președin
tele a adăugat: „refuz să cred 
că poporul ugandez nu poate 
să-și conducă și să-și controle
ze economia".

• ALȚI 20 PATRIOȚI AFRI
CANI au compărut luni în fața 
tribunalului 
toria, fiind 
tile R.S.A. 
activitate 
Vorster și 
într-un complot ce viza răstur
narea acestuia. 19 dintre per
soanele arestate au mai fost ju
decate de același tribunal 
luna februarie, cînd au 
achitate.
și soția 
greșului 
Nelson Mandela, condamnat de 
oficialitățile rasiste la închisoa
re pe viață.

Cu toate măsurile luate 
de autorități, mișcările greviste 
au luat în ultimul timp am
ploare în Spania. în 
săptămîni, au organizat 
muncitorii constructori, 
ducătorii de autobuze, muncito
rii portuari din Barcelona, mi
nerii asturieni și, recent, anga- 
jații metroului din Madrid. U- 
nul din principalele motive care 
provoacă nemulțumirea maselor 
muncitoare din Spania este 
creșterea continuă a prețurilor 
la principalele articole de con
sum și a costului vieții.

ultimele 
greve 

con-

4

ale 
în 

mod categoric reluării livră
rilor de armament britanic 
către R.S.A.

9 UNITĂȚI ANTIAERIENE 
ALE ARMATEI POPULARE 
VIETNAMEZE au doborît 
avion american 
fără pilot care 
.spațiul aerian 
Thanh Hoa — 
V.N.A. Agenția 
ză că numărul 
ricane doborîte
an al R. D. Vietnam 
la 3 358.

l.n 
de recunoaștere 
pătrunsese In 
a] provinciei 

anunță agenția 
citată precizca- 

avioanelor ame- 
în spațiul acri

se ridică

publicat 
de lege 
func/io-

Uruguay Diplomații răpiți
n-au fost încă eliberați

Cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la semnarea acor
durilor de la Potsdam, Alexei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al Uniunii Sovietice, a adresat un mesaj 
președintelui S.U.A., Richard Nixon, președintelui Franței, 
Georges Pompidou, și primului ministru al Marii Britanii, 
Edward Heath. Cu acest prilej, Consiliul de Miniștri al 
R. D. Germane a dat publicității o declarație.

(Agerpres)

• Presa greacă a 
proiectul decretului 
care reglementează 
narea „Curții constituționale", 
instituție prevăzută In con
stituția din septembrie 1968. 
Noile dispozițiuni nu vor pu
tea intra însă în vigoare 
decit după aplicarea integra
lă a constituției. Curtea 
constituțională, potrivit pro
iectului, urmează să fie com
pusă, din 11 pînă la 15 mem
bri, numiți de guvern. Ei vor 
ti aleși din rîndurile înalților 
magistrali.

I

MONTEVIDEO 3 (Agerpres). 
— „.Guvernul Uruguayan va 
face tot ce este posibil" pen
tru a obține eliberarea diplo 
mâților răpiți, a declarat am
basadorul Braziliei la Monte
video precizînd că aceste 
asigurări i-au fost date în 
urma intervențiilor sale pri
vind situația, lui Aloysio Ma
res Dias, consul general al 
Braziliei în Uruguay, răpit 
vineri de membri ai organi
zației ilegale 
El a 
n-a 
cum 
deze 
rarea

în 
la Montevideo nu există nici 
un alt indiciu care să releve 
poziția guvernului. Cererea 
adresată duminică de orga
nizația „Tupamaros", privind 
eliberarea tuturor membrilor

„Tupamaros". 
menționat că guvernul 
precizat totuși modul 

intenționează să proce- 
pentru a obține elibe- 
diplomatului brazilian, 

afara acestei declarații,

săi aflați sub stare de arest 
în schimbul punerii în liber
tate a diplomatului brazilian 
și a consilierului american Da- 
nile Mitione, nu a primit încă 
un răspuns oficial. Președin
tele Uruguayului, Jorge Pa
checo Areco, a discutat du
minică cazul cu miniștrii apă
rării și de interne și cu ca
dre superioare de conducere 
ale armatei. După cum s-a 
mai anunțat, la Montevideo 
s-au produs vineri patru ten
tative de răpire, dintre care 
două au eșuat. Poliția și ar
mata au declanșat vaste o- 
perațiuni de urmărire a răpi
torilor, dar pînă în prezent 
nu a putut 
un student 
la una din
cari eșuate. Forțele guverna
mentale continuă cercetările 
pentru depistarea autorilor 
răpirii.

fi arestat decît 
care a participat 
cele două încer-
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