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Lupeniul a trăit duminică cu solemnitate 
tradiționala ziuă dedicată cinstirii muncii și 
abnegației minerești. De dimineață, în piața 
„6 Martie" din centrul orașului, pavoazată cu 
steaguri roșii și tricolore, și-au dat întilnire 
sute de mineri din toată Valea Jiului, spre a 
lua parte la impresionanta evocare a eroicelor 
bătălii revoluționare pe care minerii Lupeniului 
le-au înscris cu sîngele lor în cartea de aur a 
luptelor muncitorești din România. In piață s-au 
adunat zeci de mineri în uniformele lor tra
diționale, purtînd pe piept decorații și medalii 
— semn al înaltei prețuiri cu care partidul, 
statul, întregul popor ii înconjoară pe cei ce 
scot la lumina zilei bogățiile din subsolul pa
triei, veterani ai mișcărilor revoluționare, cei 
care cu 41 de ani în urmă au dat glas, împreună 
cu tovarășii lor, urii și revoltei îndreptățite a 
maselor de mineri împotriva mizeriei și opri
mării. Veteranii sînt înconjurați de minerii din 
generația de azi. mineri ai societății socialiste 
care poartă cu ei cu fidelitate pe timpurile marii

bătălii a cărbunelui aceleași aspirații de drep
tate și bunăstare ca Și înaintașii lor, care nu-și 
precupețesc azi eforturile și pasiunea spre a 
transpune în realitate, în înfăptuiri care să ri
dice sțava patriei socialiste, năzuințele înainta
șilor. Alături de ei participă la festivitate re
prezentanți ai celorlalte întreprinderi și insti
tuții din oraș.

In mijlocul participanților la festivitățile co
memorative sînt prezenți tovarășii Clement 
Negruț, prim-secretar al Comitetului munici
pal de partid, președintele Comitetului execu
tiv al Consiliului popular municipal, Gheor
ghe Furdui, Gheorghe Feier, Ionel Cazan, se
cretari ai Comitetului municipal de partid, Ion 
Ghinea, șeful secției organizatorice a Comi
tetului municipal de partid, dr. ing. Petru 
Roman, director general al C.C.P., Gavrilă 
David, președintele Consiliului municipal al sin
dicatelor, Gheorghe Săcăluș, prim-secretar al
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1944 1970
La rezultatele lăudabile 

trecute, alte colective de muncă din Valea Jiului vin să 
adauge prinosul hărniciei și priceperii lor, întîmpinînd ast
fel marea sărbătoare a eliberării țării cu fapte care atestă 
dragostea nețărmurită pentru patria noastră liberă și fericită, 
pentru partid.

Realizări minerești
0 La succesele repurtate pr- 

nă acum de colectivul E. M. 
Livezeni — planul valoric în
deplinit și depășit pe perioada 
de la începutul anului: reali
zarea unor economii față de 
nivelul planificat al prețului de 
cost de peste 1,6 milioane lei 
— un aport de seamă l-au adus 
brigăzile de mineri conduse de 
Vasile Borjoga și Gheorghe Ba
lint.

Astfel, numai pe luna iulie, 
lucrînd la săparea circuitului 
puțului auxiliar 
principală a 
condusă de 
realizînd 36,5 
săpare și 23,5
betonare a îndeplinit normele

prevăzute în proporție de 200 
la sută.

Gheorghe Balint și ortacii săi 
de brigadă care execută săpa
rea puțului auxiliar est s-au 
angajat să se depășească pe 
ei înșiși în această lună, prin 
realizarea unei viteze superioa
re la săparea, betonarea și a- 
menajarea puțului care să se 
ridice în această lună la cel 
puțin 30 de metri liniari.

0 In aceeași zonă de foc a 
minei Vulcan din stratul 3, 
blocul V—VI, unde brigada 
condusă de loan Iordache reîn
cepea recent exploatarea căr
bunelui, întreruptă timp de 50 
de ani, o altă brigadă, cea a 
lui I, Zimbru, pregătește a-

cum alte două abataje 2 și 3. 
In cinstea zilei de 23 August 
minerii conduși de I. Zimbru 
s-au angajat să dea spre ex
ploatare abatajul nr. 2’ din ve
chea zonă de foc.

(Continuare in Dag, a 3-a)

FUNCȚIUNE A 
OBIECTIVELOR 
LA TERMENELE

sarcina principală 
a activității șantierului 

„Valea Jiului0 al T.C.M.M 
în semestrul II 1970

Bilanțul activității șantierului nostru pe semestrul I 
1970, relevă eforturile depuse de întregul colectiv pentru în
deplinirea indicatorilor de plan și a angajamentelor luate, 
eforturi care au condus la rezultate bune. S-a realizat astfel 
iun plus valoric de 134 mii lei la producție și o economie 
de 204 mii lei la prețul de cost, cifre care satisfac avînd 
în vedere specificul și condițiile în care șantierul și-a des
fășurat activitatea. Se constată însă, că numărul obiectivelor 
miniere de suprafață predate este mult prea mic față de 
numărul total al obiectivelor 
acestui an.

In semestrul I șantierul a predat beneficiarilor un nu
măr de 22 obiective față de 19 planificate, iar pe întregul 
an, au fost prevăzute să se recepționeze 122 de obiective. 
Din cele 22 obiective predate, 5 sînt restante (adică nu 
sînt cuprinse în planul anului 1970 ci în al anilor trecuți) 
și au fost terminate abia în acest an. Deci aferente anului 
1970 s-au predat, pînă la 31 iulie a. c., 17 lucrări din care 
10 cu termen în semestrul I și celelalte 7 în semestrul II. 
Rezultă, că deși numeric au fost recepționate mai multe 
lucrări decît numărul planificat, 7 obiective care 
trebuiau predate beneficiarului în semestrul I nu au fost 
terminate la timp (captare apă și conductă aducțiune Livezeni 
est; atelier electromecanic Vulcan; c.f.i. incinta Paroșeni; 
rețele aducțiune agent termic Vulcan; triaj c.f.n. incinta 
Paroșeni; amenajare între puț 4 și baie Uricani; stație ven
tilatoare Priboi — Aninoasa).

Aspectul statistic nu poate oglindi intrutotul activita
tea în acest domeniu. Dăm un singur exemplu. Instalația 
de brichetare Coroești, predată în semestrul I 1970, este 
considerată „un obiectiv" predat beneficiarului, înțelegîndu- 
se prin acest obiectiv 22 obiecte industriale echivalente cu 
majoritatea celor din planul anului 1970. De asemenea, li
chidarea a 5 obiective restante a cerut mijloace de pro
ducție șantierului, care puteau fi consumate pentru reali
zarea altor cinci din plănui anului în curs.

Beferindu-mă tocmai la acest aspect țin să accentuez a- 
su.pi necesității predării în timp a obiectivelor, fapt care 
favorizează activitatea economică alît a șantierului cît și a 
unităților beneficiare, în perioada imediat următoare.

Prin planul anului 1970. șantierul are obligația de a exe
cuta lucrări la 160 obiective. Dintre acestea 38 sînt planifi
cate a se preda beneficiarului in anii 1971—1972, iar 122 
obiective în^anul 1970.

Avînd în vedere faptul că in semestrul I s-au predat 
nunm. 17 lucrări aferente anului 1970, se poate aprecia 
foarte ușor că sarcinile șantierului pentru semestrul II sînt 
foarte mari și că pentru realizarea lor se impune mobili
zarea tuturor forțelor șantierului, folosirea la maximum a 
întregii sale capacități organizatorice și tehnice.

Pentru a putea preda în acest semestru de 6,2 ori mai
Ing Virgil TEODORESCU

inginer șef al Șantierului „Valea Jiului” al T.C.M.M.

(Continuate in pag. a 3-a)

încetul cu încetul, urmele lă
sate de furia apelor sînt șter
se de. forța și inteligența o- 
mului. După cîte se știe, o se
rie de obiective situate pe te
ritoriul municipiului Petroșani 
au fost serios afectate de viitu
rile din luna iunie. Drumu
rile, podurile, tronsoanele de 
cale ferată, locuințele și între
prinderile industriale deterio
rate au fost, în bună parte, rea- 
menajate. Secretarul Consiliului 
popular al comunei Banița, 
loan Vrecea, ne-a comunicat cî- 
teva date referitoare la lucră
rile executate în acea zonă a

municipiului. Prin prestarea a 
numeroase ore de muncă pa-’ 
trîotică, cetățenii din locali- 
tățile Boțoni, Firnea, Jigorca-/ 
sa șî Merișor au reparat șo
seaua pe o lungime de 4,5 km, 
au reconstruit 4 poduri iar al
tor 5 le-au adus importante 
remedieri. In acțiunea de re
construcție prin prestarea de 
muncă patriotică o deosebită 
contribuție au avut deputății 
Petru Jitea, loan Mihuț, Ma
ria Solari, Aurel Vladislav, Ioan 
Luncan, Ioan Pantilie și loan 
Sălășan.

capătla altul al Văii Jiului j

Roată elevatoare 
în funcțiune

Luna trecută, preparatorii 
din Corcești au înlocuit trans
portorul de special, de la cuva 
mare, cu roată elevatoare. Mo
dificarea ca atare aduce un 
spor de siguranță în funcțio
narea instalației și reduce în 
mod substanțial cheltuielile de 
întreținere. La această reali
zare și-au făcut simțit aportul 
Sigismund Gonzi, șef de echi
pă, Nicolae Jurca, sudor, Petru 
Georgescu și Petru Dabu, lă
cătuși, coordonați și sprijiniți 
de maistrul mecanic Aristică 
Lața.

a

De curând, au fost omologate 
cutiile de ramificație in con
strucție A.G.R. și tablourile de 
semnalizare pentru diverse u- 
tilaje din subteran. De acum 
înainte, acestea nu vor mai fi 
importate. Realizatorul: colecti
vul laboratorului de mecanizare 
și automatizare al I.C.P.M.H., 
condus de ing. Nicolae Hîndo- 
reanu.

La Cimpu lui Neag, la 
Lunca Florii, Ia Valea Morii, 
la Tulipan. oriunde am po
posit, ziua de sărbătoare era 
în toi. Oameni care își etalea
ză întreaga măiestrie în scoa
terea cărbunelui din adînauri 
— s-au strîns duminică sub 
razele calde ale soarelui de 
august pentru a-și sărbălori 
ziua. Și alături de ei, conce
tățeni cu preocupările «ele 
mai multiple au „invadat" 
locurile de agrement pentru 
a fi alături de prietenii lor, 
minerii.

Am poposit In orașul 
nimentelor din .'29, la o 
destul de matinală. Sule 
mineri ai Lupeniului, ai 
noasei și Paroșeniului, 
Vulcanului și Uricaniului 
întorc de la emoționantele 
festivități ce au avut loo la 
noul monument, la uzina 
lectrică și în incinta minei. 
După cinstirea memoriei a- 
celora care cu 41 de ani în 
urmă au înfruntat gloanțele 
jandarmilor, cu toții s-au în
dreptat spre locuri de agre
ment, baze sportive, parcuri, 
spre familiile lor dragi. In-

In cadrul genurilor și specii
lor muzicale, muzica pentru fan
fară se individualizează prin 
două caracteristici mai preg
nante : dinamism și o foarte 
largă receptivitate în mase. 
Fiind compuse din instrumente 
de suflat (predominînd alămu
rile) și percuție, fanfarele au 
privilegiul de a interpreta mu
zica în aer liber, de a-și inclu
de în repertoriu cele mai va
riate bucăți muzicale (de , Ia 
marșuri . și muzică populară 
pînă la fragmente din operete 
și opere), de a aduna spontan 
un auditoriu reprezentînd toate 
treptele vîrstei umane. Acest 
fapt se datorește muzicii toni
fiante, viguroase și penetrante, 
care tiu lasă indiferent pe 
nimeni.

Duminică, pe scena Casei de 
cultură din Petroșani, a avut 
loc faza zonală a Festivalului 
fanfarelor de amatori, reunind 
7 formații reprezentînd patru 
județe ale țării. Organizarea 
acestei manifestări artistice în 
Valea Jiului implică și un o- 
magiu adus fanfarelor minie- 
rești, cu tradiție îndelungată 
pe aceste locuri.

Concertul a fost deschis de 
fanfara sindicalului uzinei 
„Ciocanul" din Nădrag (județul

Timiș). Ceea ce am reținut a 
fost interpretarea, corectă une
ori, cu imperfecțiuni de multe 
ori. Formația condusă de diri
jorul Iosif Scarpa a executat 
„Te tint partid" de M. Neagu 
și „Marșul Porumbacul" de 
Al. Marian armonios și cu băr
băție, remarcabile selecțiuni din

Pe marginea 
întrecerilor 

de la Petroșani
opereta „Silvia" de Kalman, 
„Uvertura" de R. Stolz și „Din 
popor pentru popor" (compozi
ție a dirijorului), bucăți muzi
cale care au confirmat vechi
mea ianfat ei de la Nădrag în
ființată in anul 1868.

Printre revelațiile concursului 
se află fanfara căminului cultu
ral Lăpușnicul Mare — Bănia 
(județul Caraș-Severin). Este o 
formație compusă din țărani 
cooperatori care continuă for
mația înființată în acea locali
tate în 1911. in costume popu
lare specifice zonei etnografice, 
membrii fanfarei s-au remarcat 
prin deplina sincronizare, nota

bilă mai ales pentru faptul că 
dirijorul Uie Chera nu este pro- 
priu-zis dirijor, ci prim-trompe- 
tist. Fanfara de la Lăpușnicul 
Mare a excelat în bucățile mu
zicale de esență folclorică 
(„Mindruliță de demult" — Ni
colae Ursu, „Suită de cînlece 
din Valea Almajului" — Anatol 
Vieru) și cu imperfecțiuni In 
celelalte.

Fanfara sindicalului l.A.S. 
Zagăr (județul Mureș) are o tra
diție îndelungată : este urmașa 
celei' înființate în 1830 și care 
a avut o continuitate neîntre
ruptă. Cea mai mare parte din
tre instrumentiști sînt țărani 
cooperatori. Interpretarea im
perfectă a făcut ca armoniile 
subtile și nuanțate să scadă 
din valoarea concertului.. Re
pertoriul („Marș" de Al. Ere- 
mia, „Pe malul Dunării" de 
Martin Schuller, instrumentist 
în fanfară ; „Marș de geniu" — 
de Stamaliade; Uvertura la 
„Poet și țăran" de F. Soupee) 
a fost executat cu simț muzical 
dezvoltat, dirijorul Ioan Schul
ler a condus fanfara cu grație 
și o precizie remarcabilă. Inter-

T. SPĂTARU

(Continuare în pag. a 3-a)
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COASTA DE F ILDEȘ
De pe punțile corăbiilor, 

care ajunseseră în secolul al 
XV-lea în apele golfului Gui
neea, au descins pe țărmul 
crestat de lagune primii euro
peni. Portughezii s-au instalat 
aici pentru o bună bucată de 
timp. Locuitorii Coastei de 
Fildeș au împărtășit apoi, soar
ta tuturor africanilor, tracer- 
sînd o lungă perioadă de do
minare, stăplnirea portughe
ză fiind înlocuită în 1900 cu 
cea franceză. Dar schimbări
le produse de cel de-al doi
lea război mondial au avut 
un puternic răsunet și In A- 
frica. Anul 1960 a însemnat 
pentru un mare număr de sta
te africane, printre care și 
Coasta de Fildeș, anul inde
pendenței. Cei peste 3 mili
oane de ivorfeni, răsplndiți 
pe o suprafață de 322 500 kmp, 
și-au cîștigat dreptul la auto
determinare.

Coasta de Fildeș moștenise 
de la colonialism binecunos
cutele tare de ordin econo
mic — agricultura bazată pe 
monocultură, absența indus
triei, exploatarea nerațională 
a bogățiilor subsolului, în spe
cial a diamantelor —, și de or
din social și cultural — lipsa 
cadrelor cu pregătire superioa-

ră, analfabetismul. Cetățenii 
acestei țări au pornit, însă, o 
susținută campanie de înlătu
rare a tuturor neajunsurilor. 
Deoarece țara dispune de i- 
mense suprafețe cultivabile, 
primele eforturi au fost tăcu
te în domeniul agriculturii.

Țelul general al planului de 
dezvoltare inițiat de guvernul 
țării — dobîndirea indepen
denței economice — va 
atins, în această ramură 
economiei, în primul rînd prin 
diversificarea culturilor. In 
acest sens, culturilor tradițio
nale de cafea și cacao li s-au 
adăugat cele de banane, ana
nas și bumbac și, recent, eele

fi 
a

de orez. Se încearcă rezolva
rea problemei discrepanțelor 
dintre regiuni prin extinderea 
producției de orez și bumbac 
și in regiunile de nord. Sus
ținute eforturi au fost depuse 
și pentru sporirea producției, 
sporire care s-a materializat 
în obținerea, în ultimii trei 
ani, a unor beneficii de peste 
200 milioane franci C.F.A., 
realizate din export. In plus, 
factorii de răspundere 
mai preocupați de 
unor uzine locale de 
erate a produselor 
obținute, răspunzînd 
stringente necesități de moder
nizare a agriculturii.

în ce privește industria, lo
cul preponderent este ocupat 
încă de industria ușoară, le
gată de prelucrarea lemnului 
și a fibrelor de bumbac în 
fabricile din orașul Bouake, 
principalul centru al industriei 
textile din țară, 
țită prezența și 
mică cu un tot 
aport la venitul 
solul este un inepuizabil iz-

sînt tot 
crearea 

pretu- 
agricole 

unei

tși face slm- 
industria «hi- 
mai ridicat 

național. Sub-

Eugenia DAMIENESCU

((Continuare in pag. a 4-a)
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Echipa „Jiul66 pleacă 
miine in Iugoslavia

Echipa de fotbal Jiul Petroșani are un nou antrenor. 
Este vorba de Ion Băiănescu care a preluat de ieri condu
cerea tehnică a formației antrenată de Titus Ozon. Mîine 
dimineață, fotbaliștii din Petroșani pleacă într-un turneu 
în Jugoslavia, întorcând vizita formației Metalaț Valievo. 
Echipa Jiul va fi condusă de noul său antrenor Ion Bălă- 
nescu.

Vor face deplasarea următorii jucătorii: Stan, Florea, 
Georgescu, Georgevici, Stoker, Popescu, Dobrescu, Nădășan, 
Sandu, Cotormani, Remus Popa, Peronescu, Libardi, Ion 
Constantin, Naidin, Achim.

Primul meci va avea loc duminică cu binecunoscuta 
formație de divizia A, Steaua roșie Belgrad.

TIR CU ARCUL

Pi PRIMUL IOC

Jiul Petroșani Stahl Riesa 1-0
Intre 10—17 noiembrie 1069 

echipa Jiul Petroșani a efec
tuat un turneu in R.D.G. la in
vitația formației Stahl Riesa. 
Sin] a susținut atunci trei me
ciuri în R.D.G., cel cu Stahl 
iRiesa terminîndu-se cu victoria 
de 1—0 pentru gazde. Zilele 
trecute, Stahl Riesa a întors 
vizita jiuliștilor, susținînd pa
tru întîlniri în țara noastră, 
ultima — duminică la Petro
șani.

A fost un meci dinamic, viu 
disputat, pe alocuri chiar prea 
„disputat", generînd numeroase 
faulturi și unele întreruperi 
ale jocului, în care ambele for
mații au luptat din răsputeri 
pentru rezultat, deși era o par
tidă amicală. Gazdele aveau de 
luat o revanșă, iar oaspeții au 
încercat și au reușit în bună 
măsură să demonstreze valoa
rea fotbalului din țara lor. 
Stahl Riesa ne-a apărut ca o 
formație robustă, eu jucători 
solizi și foarte rapizi, deosebit 
de insistenți în fazele de atac, 
care practică un fotbal inteli
gent. atletic. în forță. Jiul i-a 
stopat din acțiunile lor cu ar
ma unu-doi-ului, cu driblinguri 
fine (Peronescu, Libardi.

Constantin), cu acea binecunos
cută dăruire in joc (George
vici, Sandu, Remus Popa), cu 
intervenții oportune la balon 
(Stan, Florea. Georgescu. Po
pescu).

In prima jumătate de oră 
jocul se desfășoară sub seni
nul unui perfect echilibru de

TSB«*

odor liasany, P.T.T.R. 1010 
puncte și Iosif Heitmann, Vo
ința — 962 puncte. La fe
minin, primele trei locuri au 
fost ocupate în ordine de: 
Elena Kiss, Ana MArgineanu, 
Maria Pop, toate trei de la 
A.S. Armata.

Echipelor clasate pe pri
mele trei locuri li s-au oterît 
din partea organizatorilor 
(Consiliul municipal ol sindi
calelor și Asociația sportivă 
Parîngul Petroșani) trofeul 
pus în joc („Cupa minerului"), 
premii in material 
diplome. A 
Edelyn din

Pe stadionul „Jiul" din Pe
troșani a avut loc sîmbălă și 
duminică a doua ediție a 
„Cupei Minerului" la tir cu 
arcul. Au participat iormafii- 
le: P.T.T.R. și Voința Tg.
Mureș, A.S. Armata Cluj și 
Parîngul Petroșani.

După consumarea întreceri
lor, clasamentul pe echipe 

prezintă în felul următor: 
P.T.T.R. — 2 952 puncte ;

2 767 puncte;
A.' S. Armata

SCUfi TE
ȘTIRI

se
1)
2) V ginta
3) ■ ~
puncte ,• 4) Parîngul — 
puncte. La individual.
mai bune rezultate le-au ob
ținut : Alexandru
P.T.T.R. — 1 041 puncte ;

2 450
955 

cele
Constantin 
pe ultimul 
șut și că- 
„bate“ pe

Peronescu — Ion
Libardi, >1 pune 
poziție ideală de 

pitanul 
Bergel: 
eu care 
priză.

După
perioadă de dominare și in min.

pe

în
jiuliștilor îl ..
1—0 pentru gazde, scor 
se termină prima re-

pauză, oaspeții au o

Meci internațional 
amical

forțe. Peronescu și Sandu il 
Bergel, 
Sandu

„ochesc" pe portarul 
Cotormani, Naidin și 
trimit șuturi pe lingă poarta 
adversă, iar Andrich și Freyer 
ratează două ocazii mari. Stan 
fiind obligat să plonjeze cura
jos și salvator 
ultimului e 
o fracțiune 
cu mingea, 
mai multe 
și de alta.
alb. In minutul 
marc spectacol,

■are 
de 
în

în picioarele 
a intîrziat doar 
secundă singur, 
careu. Se obțin

corncre dc o parte 
dar scorul rămîne

33. o fază de 
avlndu-i autori

>3 Stan este depășit, dar acolo 
se află Georgevici care scoate 
un gol sigur de care jucătorii 
din R.D.G. au fost atît de a- 
proape. Apoi jocul se echili
brează dar se și îndîrjește. Pe
ronescu și Libardi șutează în 
noul portar Scharf, iar o ac
țiune periculoasă purtată de 
Lehmann și Mcincrt este iro
sită de acesta din urmă. Acci
dentați. părăsesc terenul Freycr 
și Popescu. La Jiul mai intră 
in „arenă” Nădășan in locul 
lui Sandu și Karamalis in lo-

cui lui Popescu. Se luptă cu 
ardoare, cu forță. Lischke și 
Eh] sînt neobosiți pe tot te
renul, poarta lui Florea este din 
nou asaltată, dar scorul inu mai 
poate fi modificat. Meciul, con
dus foarte bine de brigada pe- 
troșăneană Ștefan Aron (la 
centru), Nicolae Barna 
lexandru Zolotaru (la 
termină cu rezultatul 
pentru Jiul, rezultat 
meritat, printr-o mai 
ganizare a acțiunilor 
și apărare, prin mai multă in
cisivitate în fața porții, prin- 
t.r-un spor de tactică și dăruire 
în joc. Fotbaliștii de la Stahl 
Riesa au lăsat o impresie bu
nă, au demonstrat reale calități 
de tehnicieni, o mare capaci
tate de efort și viteză de rcac-

A- 
tușe), sc 
de 1—0 
absolut 

bună cr- 
de atac

ție, dintre ei detașindu-se îna
intașii Lischke, Freyer, Leh
mann, Andrich, mijlocașul Ehl. 
fundașul central Prell. De la 
Jiul subliniem pe Stan, Geor
gevici, Libardi, Peronescu, Re
mus Popa.

Au evoluat formațiile JIUL i 
SI an (Florea) — Georgescu, 
Georgevici, Stoker, Popescu (Ka
ramalis) — Sandu (Nădășan), 
Cotormani (Remus Popa) — 
Peronescu. Ion Constantin, Li
bardi, Naidin (Achim). STAHL ! 
Bergel (Scharf) — Schremmer 
(Ringel), Pieli, Schlutt (May), 
Bengs — Ehl, Andrich — Kau- 
be, Meinert, Lischke, Freyer 
(Lehmann).

Dumitru GIlEONEA

i.

Componenții ambelor for mațri 
obiectivului fotoreporterului.

și Stahl. înaintea începerii partidei».

PROGRAMUL TURULUI
A, EDIȚIA 1970-1971DIVIZIEI NAȚIONALE

ETAPA I, 30 AUGUST
Progresul București — C.F.R. Cluj 
Dinamo Buc. — Dinamo Bacău
Jiul Petroșani — U. T. Arad
F. C. Argeș — Steagul Roșu
Petrolul Ploiești — Politehnica Iași 
C.F.R. Timișoara — „U“ Craiova
Farul Constanța — Steaua București 
,.U“ Cluj — Rapid București

ETAPA A II-A, 6 SEPTEMBRIE
Dinamo Bacău — Petrolul
U.T.A. — Progresul
,-,U“ Craiova — F.C. Argeș 
C.F.R. Cluj — Dinamo Buc. 
Steagul Roșu — Farul
Rapid — Jiul
Steaua — „U“ Cluj
Politehnica — C.F.R. Timișoara

ETAPA A III-A, 13 SEPTEMBRIE
Farul — „U“ Craiova
Petrolul — Rapid
F. C Argeș — C.F.R. Cluj 
Progresul — Steagul Roșu 
C.F.R. Timișoara — Dinamc Buc. 
Dinamo Buc. — Politehnica
„U“ Cluj — U.T.A.
Jiul — Steaua

ETAPA A IV-A, 20 SEPTEMBRIE
Politehnica — „U" Cluj
Progresul — Dinamo Buc. •
Steagul Roșu — C.F.R. Timișoara 
C.F.R. Cluj — Farul
Dinamo Bacău — F.C. Argeș
Steaua — Rapid
U.T.A. — Petrolul
„U“ Craiova — Jiul

ETAPA A V-A, 27 SEPTEMBRIE 
„li” Cluj — Steagul Roșu
Farul — Progresul
Rapid — U.T.A.
Petrolul — „U“ Craiova
F.C. Argeș — Politehnica
C.F.R. Timisoara — Dinamc Bue.
Jiul — C.F.K. Cluj
Steaua — Dinamo Bacău

ETAPA A VI-A, 4 OCTO*IB*»E 
Progresul — F.C. Argeș 
Jiul — C.F.R Timișoara
Peliteliniea — Rapid 
C.F.R. Cluj — Dinamo Bacău 
Dinamo Buc. — Farul 
Petrolul — ,,U" Cluj 
U.T.A — Steaua.
„U“ Craiova — Steagul Reșu

18 OCTOMBRIEETAPA A VII A,
Farul — Petrolul 
Steaua — Politehnica 
Steagul Roșu — U.T.A. 
F.C. Argeș — Dinamo 
„U* Cluj — Jiul 
Rapid — „U" Cryiova 
Dinamo Bacău — Progresul 
C.F.R Timișoara — C.F.R Clu j

ETAPA A VIII A, 25 OCTOMBRIE 
Farul — Dinamo Bacău
Dinamo Buc. — Steaua 
U.T.A. — C.F.R. Timișoara 
Politehnica — „U" Craiova

Jiul — F.C. Argeș
Rapid — Progresul 
C.F.R Cluj — „U* Cluj 
Petrolul — Steagul Roșu

ETAPA A IX A, 1 NOIEMBRIE
F.C. Argeș — Farul 
Dinamc Buc. — U TA.
C.F.R. Cluj — Politehnica 
„U“ Craiova — Steaua 
Dinamo Bacău — „U" Cluj
C.F.R. Timișoara — Rapid
Steagul Roșu — Jiul
Progresul — Petrolul

' ETAPA A X-A, 15 NOIEMBRIE
Jiul — Dinamo Bacău
Politehnica — Progresul
U.T.A. — „IJ“ Craiova
Steaua — Steagul Roșu 
„U“ Cluj — F.C. Argeș 
Petrolul — Dinamo Buc.
Farul — C.PfR. Timișoara
Rapid — C.F.R, Cluj

ETAPA A XI-A, 22 NOIEMBRIE
Politehnica — Fainul
Steagul roșu — Rapid 
C.F.R. Cluj — Petrolul
Dinamo Buc. — Jiul
„U” Craiova — „U" Cluj
F.C. Argeș — Steaua 
Dinamo Bacău — U.T.A.
Progresul — C.F.R. Timișoara

ETAPA A XI1-A, 28 NOIEMBRIE
U.T.A. — Politehnica 
Rapid — Dinamo Buc.
C.F.R. Cluj — „U“ Craiova
Dinamo Bacău — Steagul Roșu 
Progresul — Steaja
Farul — „U” Cluj
C.F.R. Timișoara — F.C. Argeș
Petrolul — Jiul

ETAPA A XH1-A, ft DEGEMBKIE 
„U“ Craieva — Dinamc Buc.
Steagul Roșu — C.F R. Cluj 
Steaua — Petrei ui
U.T.A. — Farul
JitH — Progresul
„țj“ Cluj — C.F.R. Timișoara
Rapid — F.C. Argeș
Politehnica — Dinamo Bacău

ETAPA A XLV-A, 9 BEt '
Progresul — „U“ Craieva
C.F.R. Timișoara — Petrolul
Dinamo Bacău — Rapid
C.F.R. Cluj — Steaua
Farul —Jiul
Dinamo Buc.— „U" Cluj 
F.C. Argeș —U.T.A.
Politehnica — Steagul Reșu

13 DECEMBRIEETAPA A XV-A, 
„U" Cluj — Progresul 
Jiul — Politehnica 
„U“ Craiova — Dinamo 
Rapid — Farul
Petrolul — F. C. Argeș 
Steagul Roșu — Dinamo 
U.T.A. — C.F.R. Cluj 
Steaua — C.F.R.

Bacău

Buc.

Timișoara

In pauza meciului internațional dintre Jiul și Stahl 
Riesa am avut plăcerea să port o discuție — prin interme
diul fostului coleg de breaslă. Francisc Vetro — cu preșe
dintele secției de fotbal a Clubului sportiv Stahl Riesa, 
Werner Spalteholz. Așa am aflat că echipa oțclarilor din 
orașul Riesa activedză în 
ocupînd locul 11 din 14 
cheiat.

— Cind începe noul 
aborda ? — l-am întrebat

— Noi reluăm campionatul în 22 august și dorim să o- 
cupăm un loc mai bun în clasament decît cel din campio
natul trecut. Pentru aceasta ne pregătim cu toată atenția. 
Nu ne va fi ușor pentru că am pierdut (adică au plecat 
prin transfer) trei dintre jucătorii noștri cei mai buni. Am 
completat însă echipa cu patru „achiziții" șl cu două pro
movări de la juniorii proprii, care se străduiesc să se în
cadreze în jocul echipei, să prindă un loc în primii „11”.

— Cum apreciați turneul în România pe eare-1 înche- 
azi la Petroșani ?

— Deosebit de util Scopul turneului nu a fost obține- 
cu orice preț a unor rezultate bune, ci rodarea echi- 
pentru a ne putea prezenta în campionat cu un po-

prima ligă a fotbalului din R.D.G. 
echipe în campionatul recent în-

campionat Ia dv. și cum ii veți 
pe Werner Spalteholz.

iați

rea 
pci . , . . . ,
tențial cit mai ridicat. De altfel, jucătorii noștri au fost 
foarte solicitați, au susținut patru jocuri în șapte zile, au 
făcut deplasări lungi, obositoare. Credem că în acest turneu 
au cîștigat ceva în pregătire.

— Cum au fost joiiirile pe care le-ați susținut ?
— Aș spune satisfăcătoare. La Anina, unde am ter

minat la egalitate, 0—0, cu Minerul, localnicii au jucat 
foarte dur; la Lugoj ata făcut, de asemenea, un meci egal, 
3—3, cu Vulturii, dar aici arbitrii ne-au anulat trei goluri 
perfect valabile, după aprecierea noastră; la Timișoara am 
pierdut cu 2—0 în față echipei C.F.R. Aici, pînă acum (la 
sfirșitul primei reprize — n. n. — cind scorul era 1—0 
pentru Jiul), jocul este bun, echipele luptă mult, iar ar
bitrajul este foarte corect.

— Există deosebiri între nivelul partidei de azi, de la 
Petroșani, .și cel din noiembrie trecut de la Riesa ?

— Nu prea. Se pâre că echipele sînt de valori apro
piate.

— Auf Wiedersen, Her Spalteholz!
G. DINU

• In turneul internațional
de șah de la Buenos Aines, 
după consumarea a 13 runde, 
continuă să conducă marele 
maestru american Robert 
Fischer cu 12 puncte, urmat 
de Tukmanov (U.R.S.S.) — 
9 puncte, Reshensky (S.U.A.) 
— 8,5 puncte, Florin Gheor
ghiu (România) și Oscar 
Panno (Argentina) — 8
puncte.

0 Finala turneului inter
național de fotbal de la Lou- 
renco Marques (Mozambic) 
s-a disputat intre echipele 
Benfica Lisabona și Vitoria 
Setubal. Victoria a revenit 
echipei Benfica cu scorul de 
2—0 (2-0). .

Echipa bulgară de fot
bal Ț.S.K.A.-Cerveno Zname 
a cîștigat turneul internațio
nal de la Palma de Mallor
ca. In finală, fotbaliștii bul
gari au învins cu 2—1 (0—1) 
formația vesț-germană F. C. 
Koln.
• Au luat sfieșit la Thor- 

naby (Anglia) campionatele 
europene de juniori la tenis 
de masă, in proba de simplu 
băieți, suedezul Stellan Beng
tson a cucerit medalia de 
aur, invingindu-l în finală 
cu 2—0 (21—9, 21—13) pe ce- 
hoslovacul Milan Orlovski, 
ciștigutorul de anul trecut.

99

3

%

Te-

sporHv,
arbitrai Francisa 
Petroșani.

S. AUREL
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CUPA MINERULUI11
A REVENIT JIULUI PETRILA

In zilele de 4—8 august s-au \
deslâșurat la Petroșani intre- 
ceiile sportive din cadrul ce
lei de-a treia ediții a „Cupei 
Minerului" la care au fost an
grenate echipele reprezentative 
ale exploatărilor 
preparațiilor din Vedea Jiului, 
întrecerile s-au disputat 
fotbal (pe terenul din Pelrila), 
volei (pe terenul Pre pa rafiei
Coroești), popice (pe arena 
Jiul

In
mul 
Jiul 
15 puncte, c/știgînd astfel tro
feul pus în joc, pe locul II s-a 
clasat Minerul Vulcan, cu 14 
puncte, iar ultimul loc a reve
nit Minerului Anlnoasa, cu 1b 
ouncle.

4) LA FOTBAL, cele mai 
bune 1 rezultate le-au obținut

miniere și

la

terenul
popice (pe

Pelrila).
clasamentul general, pri- 

loc a fost ocupat de echipa 
Pelrila, care a totalizat

preparatorii din Pelrila care 
au terminat competiția nein- 
vlnși. întrecerile de lothal . <i'J 
reunit 8 toi mafii. In puma e- 
tapă Jiul Pelrila a eliminai cu 
2—0 pe Minerul Uticani (cișli- 
găloureg clapei municipale a 
„Cupei Minerului"), Preparația 
Coroești a dispus cu 3—0 
Preparația 
Vulcan și 
Învins tot 
Aninoasa, 
gul Ifinea. 
netul Vulcan q surclasat 
6—3 pe Preparația 
iar Preparai ia Pelrila cu 6—2 
pe Jiul Pelrila. Finala s-a dis
putai simbâlă după-amiazâ în
tre Minerul Vulcan și Prepaia- 
ția Pelrila.

Jocul L-au 
cu 1—0 prin 
loan Șireanu

de
Lupeni, iar Minerul 
Preparafia Pelrila au 
cu 3—0 pe Minerul 
respectiv, pe Parîn- 
In etapa a fl-'a, Mi-

cu
Coroeștt,

cîștigat petrîlenii 
punctul marcat de 
iu. min. 23 de ioc.

• LA POPICE, ceq mai bund 
comportare a avui-o Jiul Pe
tala cate a cîștigat compeii/la 
cu 2 543 p.d. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Minerul VuL- 
can 2 337 p.d., Jiul U Petri- 
la — 2 320 p.d., Parîngul Lanez
— 2 312 p.d. La individual, cele 
mai bune rezultate Ie-a obținut 
Mihai TorOk — 465 p.d., fasht 
Balogh — 440 pxl., 'Loltan Albit
— 431 p.d„ toți trei de Io 
Jiul Pelrila.
• ÎNTRECEREA DE VOLEI a 

fost cîștigată de Parîngul le
nea, care a dispus în finală cu 

■ 3—0 de preparația Coroești.
Echipelor și sportivilor cat» 

au ocupai primele locuri în 
clasamentele generale li s-au 
oferit trolee, diplome. premii 
in material sportiv.

Aurel SLABII

MERCKX

Jiul (tineret-rezerve) l-l
In deschiderea meciului in- 

. ternațional de duminică, puți
nii spectatori de pe stadionul 
„Jiul" au avut ocazia de a ve
dea „la lucru" două echipe, în 
mari proporții, remaniate. An
trenorii Cornel Cărare și Ioan 
Vlad au trimis pe gazon, la 
început, o formație în care mai 
apăreau, dintre foștii comba
tanți, doar Șarpe, Precup, Pali 
și Cotroază. In rest... noutăți. 
La Jiul — de asemenea. (Mi
siunea reporterului in acest 
caz, de a ține... pasul cu schim
bările survenite, pe parcurs, in 
cele două echipe a fost extrem 
de... dificilă).

Meciul, antrenant in unele 
perioade, plictisitor în altele, 
a prilejuit, credem, antrenori
lor celor două formații doar... 
trecerea în revistă a tuturor

compartimentelor loturilor 
„paradă" a „noutăților" sezo
nului.

A cîștigat Minerul Lupeni, 
printr-un gol înscris în min. 
2 de către IVIitu (provenit de 
la Victoria Călan).

Cele două echipe au utilizat 
următorii jucători : MINERUL 
LUPENI — Șarpe, Pali, Am- 
bruș, Tonca, Burnete, Polgar, 
Radulescu, Precup, Șvedak, 
Grizea, Bulbucau, Mitu, Maca- 
vei, Szilagy, Răsădeanu, Co- 
troază, Pănescu, Gross; JIUL 
(tineret-rezerve) — Moise, HIo- 
pețchi, Bodrojan, Pop, Kara
malis, Minarcic, Dobrescu, 
Dodu, Petrea, Anghel, Uilecan. 
Sanda, Moldovan. V. loneseu, 
Țurcan, David.

A arbitrat bine Ștefan Mariș 
(Petroșani).

IMBATABILUL
„Turul Franței 1970“, a 

rui eișligare.«șează coroana 
rilar campioni în lumea 
clismului profesionist, a 
dominai și anul acesta de 
gianul Eddy Merckx, 
celei de-a doua victorii consecu
tive a lui Eddy in această for
midabilă competiție ciclistă, 
după ce triumfase în „Tund 
Italiei", „Săgeata Valonă" și in 
cursele Paris-Nisa și Paris-Rot^ 
baix, a stîrnit în Belgia mari 
manifestații publice de simpa
tie. Ziarele belgiene, flămânde, 
valon și cele din Bruxelles, 
au epuizat dicționare de super
lative, găsind un echivalent a- 
cestui eveniment doar în debar
carea pe Lună a lui Armstrong 
și Aldrin. Un sondaj fulger 
efectuat in rindul a 11)0 de 
cetățeni la 21 iulie, ziua depu
nerii, in 1831, a jurământului 
pe Constituție de către regele 
Leopold I, sărbătoarea națională

că- 
m«- 
ci- 

fasi 
bel- 

Știrea

a Belgiei, « relevat că doar 
patru cetățeni știau exact ce 
se sărbătorea în acea, zi, în 
schimb, toți 190 cunoșteau tim
pul de 119 h 31’ și 49”, cu care 
cișîigase Eddy „Turul Franței". 
Revistele ilustrate și-au împîn- 
zit paginile cu fotografii din 
timpul primirii la palatul re
gal, mobilizînd sute de fotore
porteri pentru cursa triumfală 
pe care învingătorul urma să 
o întreprindă pe șoselele Bel
giei.

Cvasiunanimul cognomen al 
lui Merckx . de „Tamerlan al 
pedalelor" este rezultatul unui 
constant progres. Practicant al 
tenisului, baschetului, fotbalu
lui și chiar boxului, Eddy 
și-a definitivat opțiunea pen
tru ciclism in 1962, după ce 
in anul precedent, la vîrsta de 
numai 16 ani, ciștigase una din 
cele 13 curse la care participa
se. In 1963 iese învingător în

30 de curse, ier în 1964, în 25, 
cea mei prestigioasa fiind Cam
pionatul mondial de amatori 
de la Sallanehes. Primul tm 
de profesionism, 1965, este un 
an de studiu al stilurilor de 
rulare al adversarilor. Strălu
citul rezultat al acestei ucenicii 
se releva, anul următor cind ob
ține prima sa victorie de presti- 
i/ite Lider permanent al cursei 
Milan—San ~ 
impus o 
rulare și 
sufocant, 
amenință 
eșafodaj 
sionist. Cu o constituție fizică 
excepțională, ducînd o viață 
sportivă religios de exemplară, 
virtute cîștigată încă din copi
lărie, Eddy rulează anual 40 000 
de kilometri, echivalentul unui 
tur al Pămintului. Inima lui 
Merckx, la fel ca cea a lui 
Fausto Coppi^ înregistrează

He mo, Merckx a 
nouă modalitate de 
un ritm de concurs 

ritm care în prezent, 
să destrame întregul 

al ciclismului profe-

37-40 pulsații pe minut, ritm 
considerat favorabil în cel 
mai înalt grad marilor perfor
manțe. Adaptat la mari efor
turi, dovadă hipertrofia funcți
onală a ventriculului sting, 
Eddy dispune de o extraordi
nară facultate de recuperare. 
Element esențial in ciclism, 
alergătorul belgian dispune, 
de asemenea, de posibilitatea 
utilizării a 90 la sută din vo
lumul capacității sale respira
torii de 6,5 litri.

Vacanța sa anuală se compune, 
invariabil, din 3 săptămîni pe 
care le petrece împreună cu so
fia sa, Claudine și cu fiica lor, 
Sabrina, intr-o stațiune de spor
turi de iarnă, unde merge la 
vînătoare 
timpului îl afectează pregă
tirii sale.
cursă este. precedată 
adevărat 
și reglării

Spicuim dintr-un interului
— Vă ocupați de bicielei» 

dumneavoastră ?
— Bineiiițeles că ntă acujg 

de bicicleta mea. Sînt atergd- 
tor, deci bicicleta este instru
mentul meu de lucru. Trebuia 
să o cunosc perfect, în eeta 
mai mici amănunte.

— Pentru tine o cursă este.»
— Este o încercare de h 

mai repede.
— Aveți o tactică ?
— Nu. Improvizez, 
întrebat de ce Marckx 

un învingător perpetuu, 
lidor cel mai popular și

ruta

sau schiază. Restul

Fiecare plecare în 
de un 

ritual al examinării 
bicicletei.

este
Pan- 
mai 

bine remunerat ciclist francei,
a răspuns:

„Vedeți domnule, poale că 
Eddy iubește mai mult aceas
tă meserie decît mine".



Steagul roșu 3MARȚI 11 AUGUST 1970

HORI Șl RECUNOȘTINȚA
(Utmaie din pag. 1)

municipal U.T.C., activiști de 
stat, conducători de întreprinderi 
reprezentanți ai organizațiilor de

Comitetului 
partid și de 
și instituții, 
masă, și obștești.

Ora 9. Cei prezenți la festivitate formează o 
coloană impresionantă care, în frunte cu fan
fara minieră, se îndreaptă spre locul grevei 
din fața uzinei electrice. Aici, pe platoul unde 
s-a desfășurat in dimineața zilei de 6 august 
1929 crincena bătălie de clasă intre mineri și 
stăpinitorii vremii, stau de strajă, in fața plă
cilor de marmură, care poartă incrustata eu 
litere de aur numele minerilor-eroi, luptători 
ai gărzilor patriotice și pionieri.

In fața plăcilor comemorative asistența păs
trează un moment de reculegere. Văzduhul e 
sfișiat de sunetul sirenei. Fanfara intonează 
„Imnul minerilor- și „Imnul eroilor". înaintea 
plăcilor comemorative se depun coroane de flori 
din partea Comitetului orășenesc de partid și 
a Comitetului executiv al Consiliului popular 
Lupeni, a comitetului de partid și a comite
tului de direcție at minei Lupeni, a comitetului 
de partid și a comitetului de direcție al pre- 
parației Lupeni, a lucrătorilor din comerț pre
cum și jerbe, de flori din partea unităților de 
pionieri. Zeci de cravate roșii se apleacă cu 
pietate asupra cal da. ■imului stropit cu 41 de ani 
in urmă de singele minerilor jertfiți in nu-

mele viitorului însorit, de binefacerile ediția 
se bucură azi toți fiii și nepoții minerilor, 
toți copiii patriei.

Festivitățile comemorative continuă la im
punătorul grup statuar dezvelit cu un an in ur
mă în memoria martirilor cazuți in august 192.9. 
Participanții la festivitate urcă treptele de 
marmură care duc la monumentul care imorta
lizează faptele înaintașilor. Și aici, pe lingă gru
pul statuar fac de gardă mineri, luptători ai 
gărzilor patriotice, pionieri. Sirenele străpung 
din nou cerul Lupeniului. Toți cei prezenți, 
pătrunși de un adine fior patriotic, cinstesc 
memoria eroilor care prin jertfa supremă au 
contribuit la triumful cauzei clasei munci
toare. In acordurile solemne Și atit de emo
ționante ale „Imnului minerilor* se depun co
roane de flori din partea Comitetului munici
pal de partid, a Consiliului popular munici
pal, a Consiliului de administrație al _ C.C.P. 
a Consiliului municipal al sindicatelor, din par
tea tuturor calectioeler exploatărilor miniere 
din Valea Jiului, iar pionierii jerbe de flori.

Postamentul negru al monumentului rămîne 
acoperit cu flori multe, roșii, albe, de toate cu
lorile. Se cuvin minerilor! Sint un simbol al 
recunoștinței față de eroii detașamentului corn 
bativ al muncitorimii miniere, al cinstirii și 
admirației eterne al celor care au luptat și 
s-au jertfit pentru victoria celor mulți, a drep 
lății și demnității umane.

I’

urmii, de sîngele minerilor jertfiți in nu-

SI LA*

t

Lunca Horii,
întru zi
frumoasă •••

In preajma lulipan ului 
ia Iscreni. lunca largă a Jiului 
era în dupa-amiaza caldă a zi
lei de duminică înțesată 
lume. Dinspre Petroșani, 
noasa și lscroni cu mașini 
pe jos, afli și alțî oameni, 
neri„ preparatori, 
funcționari bărbați, femei ?i
copii, veneau aici să complete
ze tumultul festiv, să sărbăto
rească cu bucurie și în ritm de 
joc pe vrednicii muncitori si 
«dineului. Privite de la înăl
țimea șoselei, culorile sutele» 
de costumații brodate în culori 
vii pe întinderea verde a I 
cii, alcătuiau parcă o uriașă 
înflorată.

de 
Atr>- 

ori 
nii- 

constructori, 
femei

Un grup masiv de oameni, 
urmăreau ia scenă d^cliisă 
programul prezentat de .Mie 
formațiile artistice și soi ,t:i 
Casei de cultură din Petroșani. 
Întîlnim aici pe maistrul miner 
loan Ilinescu, pe semnalului 
Alexandru Dabelea și pe 
rrreul Petru Burlec de la 
Aninoasa. Ne informează

— L-am văzut aici 
Gheorghe Gheorghiu, șeful 
brigaif.î de fa abatajul cameră 
nr. 9', ce) mai greu abataj de 
la noi.

— ...Și pe Pavel Dediu cu 
ortacii, completează P. Burlec-

Pe malul Jiuhr. a- 'za[i pe 
pături, cu cîte o sticlă de bere

meca- 
E. M.

ți pe 
de

EVANTAIUL SUCCESELOR
Angajamente îndeplinite la „Viscoza" Lupeni

(Urmai e din nag 1) din’ acest an planul la fire de 
; mătase a fost depășit cu 3,6

la sută față de 2 la sută cit 
a fost angajamentul pe peri
oada respectivă; la sfoară de 
viscoză producția realizată în-

Cuvîntul dat față de partid 
la asumarea obiectivelor de în
trecere pentru sporirea' și îm
bunătățirea producției de fire 
de mătase artificială, pentru trece cu 7,7 la sută ptevede- 
cre.șterea eficienței economice, 
a fost respectat înbrutotul de 
colectivul Fabricii „Viseoza" 
din Lupani. Asigurînd funcțio
narea întocmai a instalațiilor 
la parametrii prevăzuți, reș.pec- 
lind riguros tehnologia de fabri
cație, muncitorii, inginerii și teh
nicienii fabricii au reușit să in- 
mănuncheze intr-un frumos bu
chet închinat Zilei eliberării pa
triei un șir de succese obți
nute în îndeplinirea sarcinilor 
de producție și a angajamente
lor. In cele șapte luni trecute

rile planului și cu 4,7 la sută 
angajamentul: producția marfă 
realizată depășește cu 561000 
lei sarcina planificată (angaja
ment 200 000 lei), iar la produc
tivitatea muncii valorice s-au 
realizat 648 lei peste nivelul 
indicatorului prevăzut, față de 
275 lei luat în angajament

In același timp prevederile 
la firele de calitatea A au fost 
întrecute cu 0,6 la sută (an- 
gaj-ament 0,2 la sută), iar în 
urma onorării contractelor la 
sortimentele eu preț ridicat au

cim,
lUrm-are din pag 1)

era 
mai 

u-

tr-un lei sau altul fiecare 
dornic de a se simți cit 
bine in această zL Ne-um 
mestecat și noi printre aceia
care au luat drumul tocului 
de agrement, puțul 5 sud. 
Alături, doi bărbați mici de 
statură, cu ghiocei la 'împle, 
urcau agale pe drumul pietru
it.
'ntrînd m voi bă cu ei aflăm 

lucruri interesante. Pensionarul 
Stanislav Bil arc 73 de ani. \ 
fost miner din ’910 pină in 
Esfe la pensie de 22 de 
„Sint fericit ca pensionar, 
spune dînsul. Azi sîntem
ieri. Cu 30 40 de ani in urmă, 
cei de virata noastră erau mu
ritori 
ne-a 
lucra 
venit 
celor

’48. 
ini.
ne 

bo

de foame". Și Bil baci 
povestit cum în '29 cînd 
la mina ..Carolina” a 
cu colegii să se alăture 
de Ia „Ileana", cum. jan-

în mină, bine dispuși, îi găsim 
pe Pavel Dediu și ortacii săi, 
toți mineri vrednici, alcătuind 
o brigadă fruntașă ce pregă
tește abatajele din Ir mtalul 
nr. 15 al E. M. Aninoasa.

— Se vede că ati făcut 
lnl și aici la iarbă verde, 
num cu șeful de brigadă.

— N-au venit chiar toți la 
„lulipan", ne răspunde. Unii au 
rămas la Aninoasa. Dar majori
tatea sint aici cu familiile. . 
S'întem prezentați ortacilor lui, 

Maniluc, 
Cristache 

Dumi-

apc- 
qi».

Petru Sotan, loan 
Gheorghe Voicn. 
Pîrvu. Vasile Vișovan, 
tru Lazăr,

— Gînduri pentru azi ?...
— S3 petrecem și să ne ^hn 

tim 
subteran, 
putere, 
Dediu.

(ericit 
patru

■iacă
v-ațl

această zi destina- 
comunistul Vasile 
vorbește 

frumoase,

118 15 eL»
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19 20

21,30
22.00
22,10

19,30
20,00

1

fost realizate — pe semestrul 
I — economii la prețul de 
cost însuniînd 779 000 lei (an
gajament 88 000 lei). De remar
cat că față de 88 000 Iei cu cît 
s-a angajat să reducă dotațiile 
de la stat colectivul de la . 
„Viscoza" a reușit să realizeze 
212 000 lei.

Prin hărnicia și disciplina 
în producție, și-au înșeriș nu
mele la obținerea succeselor 
colectivului operatorii chimi.ști 
N. Strtou, P. Vîrtosu, D. Ro- 
șoiu. N. Ștefan, bobinatoarele 
de fire Ana Logigan și Maria 
Minciu. răsucitoarele Maria 
Minciu și Maria Colici, depă- 
nătoarele Susana Potaki. ca și 
lăcătușii- atelierului de întreți
nere A. Gașpar, T. Hîrșovean 
și V. Gogu.

JOC Șl VOIE BUM
As- 
său 

pen- 
bă- 

>punea.

darmir au tras în oameni, 
tăzi Stanislav Bil, ortacul 
Ardelean Hențu și ceilalți 
sionari sînt fericiți. Au o 
trînețe de aur cum îi 
Uențu baci, și el, 36 de ani1 
truditor al minei. Cei doi to
varăși de drum își sărbătore-c 
ziua, pentru că se mai consi
deră alături de 
utilaje moderne 
tiile solului așa 
de ani în urmă 
lopata și 
inumane.

lată-ne 
locuitorii 
zile se string pentru a 
laolaltă succesele în zilele de 
sărbătoare. La una din mese, 
Vasile Rușitoru, șef de brigadă 
și secretar al comitetului de 
partid pe zona a 111-a de Ia 
E. M. Lupeni. Este înconjurat 
de colegi de la mină. Pe 'lu
pul lui descifrăm sentimentul

aceia care 
răpesc t 

cum ei tu 
au făcut-o

tîrnăcomil în coi

ajunși la locul 
Lupeniului de

în me
an i de 

serba

pe 
de

Ui-

Nu departe îl întîlnim 
Ivan Ivanov, miner șei 
brigadă la înaintări :

— Am venit cu vecinii,
dovic -Ban. Nicolae Rădoi, 
Gheorghe Babășan și cu fami
liile noastre... Toți locuiesc tn 
Aninoasa și lucrează la mină. 
Au venit să se bucure laolaltă, 
cu toți minerii, de succesele 
pe care le-au obținui, de grija 
și atenția cu care partidul îi 
înconjoară pe acești muncitori 
vrednici ai adincurilor.

P. M.

despre 
despre 

avansare 
La cea 
a "’ilei 
mărturi- 

ale,

bucuriei. în 
1a odihnei, 
Rușitoru ne 
realizările,
succesele brigăzii de 
pe care o conduce, 
de-a 12-a sărbătoare 
minerului, dînsul ne
sește satisfacțiile meseriei 
cele care gu generat și mulțu
miri personale, 
a două fete și 
nepotei.

— Tovarășe Rușitoru, 
ati Ii tinăr cărei meserii 
dedica ?

— Aceleia de cercetător 
minerit. Aș dori 
cele mai moderne 
subteran pentru a 
și mai frumoasă, și

Invitîndu-ne să < 
pahar pen'm ...... esele vîUoare.
prim-maistrul miner Florian 
Abriidean. ne mărturisește sl 
el sat'sfaelio -lipclor pe ; are 
le trăiește. „Am venit în Lupeni 
prin 1946. Sint de linqă Brad. 
Pentru înceout am lucrat ca 
ziuas in mină si astăzi iată-niă 
maistru.
pahar nen-trn 
tru copiii 
la școală si 
Astăzi fetita 
de strajă la 
ra care au 
circa noastră. E un prilej 
mîndrie pentru familia noastră"

In
să introduc 
utilaje 1n 
face munca 

i mai ușoară, 
ciocnim un

i înceout am lucrat 
in mină

Vreau să închinăm

mei. Doi din ei sint 
învață foarte bine, 
cea mare a făcut 
monumentul acelo- 
luptat pentru feri

ri* dintre bl icuri

— iluslrale muzicale. 
1‘lualilatea in econo 
mie.
Vmmțurî — publreifale 

I 001 de seri — emisiu 
ne pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Seară de teatru : „ 
cea" de Aristofan. 
La fintina dorului 
emisiune de folclor. 
Prim plan : acad. Cris- 
tofor Simionescu. 
Muzicorama TV. 
Telejurnalul de noaple. 
Fotbal : 
Mexic 70. 
la meciul 
Brazilia.
închiderea

i

21,05
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23,10 emisiunii.

S. T.

mîine 
mai

Retrospectivă 
Aspecte de 

România

18,00 Deschiderea emisiunii, 
Microavanpremieră.

18,05 Subteranele Lotrului — 
emisiune pentru tineret.

18,25 Cu eîntecul în vacanță

binfid Iar de
să muncim mai c 

ne spune voios Pavel
20,15

fanfarelor de amatorizonal a!

• cite un cadru tehnic competent răspunde alături de 
maistrul respectiv de asigurarea tuturor condițiilor de reali
zare în termen a lucrărilor;

f.un. a 
agiciro'it 
un oito- 
calme in

f •
Un drum șerpui! pornește 

din Lonea și urmează meandre
le capricioase ale unui năval- 
irie rîu, de munte, valea se 
xîniige pină cînd străbate două 
uriașe silnci golașe, apoi iz
bucnește hilr-uit crîrig in"'ns: 
se ajunge la cabana 
Florii si locul de 
ihmfrreiur, locuri de 
rese aparte, liniștitor,
măreția lor. Duminică, acest 
peisaj a I isl însullelil de dimi
neața pină seara, mii de oameni 
nu venit 'intr-un adevărat 
îerinai să sărbătorească 
iestivă : a mineriloi. A 
f> întilniie. cimpeneascâ a 
noin .lominantă a fost nuia bună.

Almoslera a lost agrememaid 
de concertele fanfarelor de a 
Nădrag ljudelui Timiș), l.ăpuș- 
nicul Mare tC.araș-Severin). 
V.agâi Iivtiiri'sl.. care, după ■' 
cursul din dimineața zile'. - 
perindai ne podiumul 
umenniaf si în jurul „căruia 
rechile ou dansai 
Tul sorii

Noaptea, venită 
tn văile munților, 
o zj frumoasă 
și oameni de 
au sârbâioril 
muncii nobile 
?.i si noaple în adincurilc Văii 
Jiului.

sne •'ini 
ne- 

plnă in Ino-

?n 
foaie 
o 7Î 

ce se

mai devreme 
a încheia! 

care milțeri 
profesiile 
jncbina'ă 

desfășoară

festivalul
tU urnire din

i menții „Pot- 
de Mitoslav 
v ocal ucuu- 
a fost un

pretarea inedită a 
«ovarul comunei" 
Vractav eu grup 
panier de Imitară, 
plăcut moment muzical dove
dind o preocupare constantă și 
» dragoste nedezmințită pentru 
muzici.

Pe scenă au urmat fanfarele 
nimiereșli. Prima, a l. M. Barza 
țjudațul Hunedoara), a lăsut 
impresia unei formații omoge
ne, bine sudate, 
dineniismul 
rir muzicii

formația 
Petroșanj, 
V aiitici, a

înzestrate cu 
necesar interpretă

ri» fante», 
sindicatului U.U.M. 

dirijată de Ștefan 
dovedit o pregătit»

temeinică. interpretarea de că
tre tanlară a muzicii din opeie 
este » chestiune delicată, de 
hatură armonică și pe măsuiu 
posibilităților instrumentale., for
mația condusă de Ștefan Voi
nici a trecut cu delicatețe și 
măsură peste aceste probleme 
spinoase în interpretarea „Ver- 
dianei“ (potpuriu din operele 
lui Giuseppe Verdi). De remar
cat și frumusețea peneltanlă a 
interpretării „Marșului nr. 4“ 
de Al. Marian și „Marșului de 
geniu" de Stamatiade.

Dirijată de Alexandru Drăgan, 
fanfara sinctiCaiului- E. AL lu
pe ni a interpretat „Eroii atfiu- 
curilnr" de Ierni Tndan, Un 
suav omagiu adus minerilor șt 
interpretat cu iuutezie. „Dans

romanesc nr. 4“ de Dumitru 
Uremia, „Schițe simfonice" de 
C. Fanerale și „Terra meu", un 
potpuriu aranjat pentru fan
fară de dirijorul Al. Dragau.

Coiiicerlul ianiarelor a lost 
încheiat de formația E. M. Pe- 
trila—t.onea, dirijata de ptof- 
Ioan Gorgan. Vechiul prestigiu 
artistic al fanfarei din - ■ " 
renaște: interpretarea 
și cu un adine simț al 
urtistice « caracterizat 
repertoriul format, ca la toate 
celelalte iantare, din 
muzicale de diferite 
ilifieultățE nnezicale. 
bil interpretate au iost

Petrila, 
delicată 
măsurii 

întreg

bucifi 
genuri și 
Hemnrca- 

„Siînta 
ti de libertate" de Al. Flechten- 

la opera 
G. Verdi.

mrtcher. Uvertura 
. Naliuesdmiasor

Fanfara clubului sindicatelor din Petrila Lonea

,și „Țărăncuța", prelucrare a di- 
rijurului, mai slab, însă, piesa 
„CMtănașul" de S. Cristeseu. 

l'aza zonală a Festivalului 
fanfarelor, prin calitatea muzi
cii ce a răsunat in sala Casei 
d.« cultură, a demonstrat posi- 

. bilitățile muzicale largi pe care 
le au aceste formații în abor
darea unui repertoriu vast. 
Atunci cînd muzica este îndră
gită, dispar limitele arbitrare 
dintre ' profesionist și amator 
(și ca' exemplu putem cita ian- 
iăra din Gura Barza și a U.U.M. 
Petroșani'). Juriul, format din 
i.nmpozilorf și dirijori cu repu
tație artistică, a apreciat în 
mod deosebit, pentru calitatea 
repertoriului și a interpretării, 
ienrarele de la Gura Hurza, 
l.ăpușnicul Mare (Caraș-.'iet e- 
rint a U.U.M. Petroșani și a 
E. *1. Lupeni, care se vor pre
zenta și la fazele super ioni e ide 
concursului.

P.S; Trebuie sâ ne mărturisim 
nedumerirea privitoare la ac
tivitatea locală 
Se holărîse, nu 
Înainte, ca ele 
certe pe scene 
afara zilei de < 
tiva aceasta a 
tă deosebit de 
vogă lor. De ce? Beneficiul ar 
fi dublu: pentru spectatori și 
pentru orchestranți (prin repe
tiție cu public). La fel va trebui 
soluționată problema privitoare 
In un spațiu in care fanfara 
rii’i Petroșani să-și facă repeti
țiile.

■ a fanfarelor, 
i cu mult timp 

să susțină eoh- 
1n aer liber. In

9 august, iniția- 
fost reprezenta- 
anemic, nec.on-

T. S.

Turiști 
în Deltă

Delta Dunării, împărăția 
apelor și păsărilor, rămîne 
un interesant punct de a- 
tracție pentru turiști. Numai 
în ultimele două luni, acest 
pitoresc colț a fost vizitat 
de 10 000 turiști din țară și 
de peste hotare. Printre ad
miratorii frumuseților acestui 
imens „parc natural" al Ro
mâniei, se află turiști 
multe țări europene.

multe obiective decît in semestrul anterior (105 față de 17), 
este necesar să organizăm o acțiune bine pregătită, pe buze 
bine studiate, care trebuie să intre în aplicare imediat.

Faptul că în luna iulie s-au predat numai trei obiec
tive, conduce la concluzia acționării noîntîrziate în această 
direcție. S-au luat în acest sens următoarele măsuri :

• S-au analizat posibilitățile de aprovizionare cu ma
teriale a obiectivelor cu termen apropiat, stabilindu-se dru
mul cel mai scurt pentru asigurarea acestora;

• redistribuirea forțelor de muncă și utilajelor între 
punctele de lucru, se face periodic, funcție de cerințele 
lucrărilor ajunse în diferite stadii;

• se analizează săptăinînal. cu beneficiarii, problemele 
ce necesită rezolvare comună, acționînd operativ spre re
zolvarea lor;

• s-a stabilit concentrarea eforturilor in anumite zone, 
în scopul asigurării unei asistențe tehnice și organizatorice 
mai eficiente, pentru terminarea mai urgentă a lucrărilor 
care să permită mutarea formațiilor în alte zone de acti
vitate.
1 Aceste măsuri. împreună, cu. concursul beneficiarului în 
privința asigurării în timp util a co-ndițiilor de execuție, 
îmbinate nemijlocit cu conștiinciozitatea fiecărui membru 
al colectivului sint garanția unor rezultate bune care să 
permită creșterea la datele planificate a producției de căr- 
pune.

E. de relevat că pe toate șantierele din Valea Jiului ale 
T.C.M.M., .se resimte, acum,. în preajma zilei.de S3 August, 
• intensifieare a efectului muncitorilor, inginerilor, maiștri
lor și tehnieienitor pentru terminarea și predarea a cit mai 
multe obiective industriale.. Astfel s-au recepționat deja, de 
la începutul lunii curente, trei obiective- i-nduataiale. In -con
tinuare sînt create condiții să predăm beneficiarului pînă la- 
28 August încă alte opt obiective, dintre care menționăm : 
culearu-l î-ntre puțul 4 .și baie Urieani; calea ferată indus
trială, remiza de locomotive și instalația de extracție a 
puțului auxiliar, de la Paroșeni; drumul de aceea la incinta 
nr, 1 aeraj și instalația de extracție, etapa a II-a, la incinta
2 aeraj, de 1* Livezeni. Urmează, de asemenea, să facem 
împreună cu beneficiarul, C.C.P„ o analiză amănunțită asu
pra stadiului lucrărilor de construcții-montaj pe care le a- 
vem de executat la complexul de extracție, sortare și însi- 
lozare de la Dilja, în dorința de a le termina, înainte de- 
termen, în cinstea celei de-a XXVI-a aniversări a eliberării 
patriei.

Pe această cale ținem să amintim conducerilor exploa
tărilor miniere; în incinta cărora ne desfășurăm activitatea, 
că prin crearea condițiilor de execuție formațiilor de con
structori se grăbește edificarea bazelor de producție minieră.

Potențialul actual al 
convinși că acest obiectiv 
recuperarea restanțelor și 
tuale a tuturor lucrărilor 
pină la 31 decembrie a. e. 
pentru anul viitor premisele unui flux de producție neîn
greunat de balastul restanțelor.

șantierului, ne permite să fim 
principal al activității noastre — 
predarea în termenele contrac- 

prevăziite în planul anului 1970. 
— poate fi realizat, creînd astfel

»MI ■ .! "ivai

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Așteaptă pină se în
tunecă (13—16 august); Re
publica ; Cadavrul viu, se
riile I și II (13—16 august); 
PETRILA : Război și pace, 
seriile III și IV (12—14 au
gust); LONEA —. 7 Noiem
brie: Riscurile meseriei (13 
—15 august): Minerul : Beru 
și comisarul San Antonio (13 
—16 august); ANINOASA : 
Mina cu briliante (13—14 au
gust); VULCAN : Picioare 
lungi, degete lungi (13—16 
august); LUPENI — Cultu
ral • Freddy și eîntecul pre
oției (14—18 august); BARBA- 
TENIr Urletul lupilor (13— 
14 august): PAROȘENI : Pri
zoniera 
august): URICANI : 
noastră 
gust).

PROGRAMUL I ; 5,05—6,60
Muzica dimineții: 6,05—9,30
Muzică și actualități: 7.00 Ra- 

Viața cărților; 
limba germană; 
știu; 11.05, Pen- 
muzicii :orale; 
pentru toți... tu

li,45 Pe teme de pro- 
muncii; 12.00 Muzică u- 

șoară; 12,25 Știința |a zi: 12,30 
Intîlnii'e eu melodia populară 
și interpretul preferat: 13,00 
Radiojurnal; 13 10 Avanpremie
ră cotidiană; 13.22 In vacanță 
— muzică ușoară: 13.15 Or
chestra de muzică populară din 
Tg. Jiu; 14.00 Caleidosrop mu
zical: 14.40 Publicitate radio; 
14.50 Melodii populare; 15,00 
Serial radiofonic pentru tinerii 
ascultători: T5.3O Compozitorul 
săptămînii: 1600 Radiojurnal; 
16.20 Mclod’i pijpn'arc: 16.39 
Consultație juridică: 16 40 Se
lection! din opereta „Logodni
cul din lună": 17 05 Antena 
tineretului: 17.30 Cintă Gheor- 
ghiță Ristea, Natalia Șorbănes- 
cu șl Sandu Florea: 18.03 Ști
ință. tehnică. fantezie: 18.30 
Pagini simfonice nemuritoare; 
19.00 Gazeta radio: 19‘’0 CJnt.c- 
ciil o pretutindeni: 19 35 
eintă pe la 
de seară: 
Rcx 
20.25 
21.00 
teva

diojurnal; !I.3O 
10.10 Curs do
10.30 Vreau să 
tru prietenii
11.30 Dv toate 
riștii; 
lecția

Așa 
noi: 20 05 T:ibl»ta 

20.10 Lp microfon 
20 20 Argheziană: 

melodii pref- rate; 
i ideilor: 21 20

din Caucaz (12—13
Familia

trăznită (14—15 au-

Gildo;
Zece i 
Istoria 

minute in ’ompania
mației ..Mondial": 21.30 
ment poetic; 21.35 Sofistul 
rii : Claude Frin.-ois:. 2? on 
diojui'nal; 22.20 Sport: 22.30 
Pentru inagnotof-mul dv ■ 23,'ifl 
Concert de seară: 0.03—5,00 Es
trada nocturnă.

Sâ le urmăm exemplul
Elanul cu care ai de zi fac 

elorturi iirz.evile pentru rejliz.a- 
îea sarciurlor de plan, pentru 
a se- achita cu cinste de dato
ria măreață,, aceea, de a duce 
pe mai departe opeia nubilă a« 
construcție; de censaiidara a 
sscietăTii, noastre’ socialiste, est» 
un motiv în pints pentru a afir
ma eficiența activității ficcjiui 
tinăr în procesul de producție, 
acela unde este pus și- unde 
este nevoie.

Aceasta este » datorie a. lie- 
cărui -cetățean- și- lînăi ai so
cietății noastre. Qbi-iqalia cetă
țenească ne cheamă pe fi șea re 
să privim în jurul nostru 
tru a ne aduce aportul în 
te împrejurările,, indiferent 
caracterul- lor, în așa lei
să avem o atitudine demnă fată 
de cei din jur, să ne acInlJnv 
de obligațiile edilitar-gosped.!- 
rești acolo unde muncim și 
trăim. Este de fapt principiul 
conducător al fiecărui cetățean 
și tinăr care se află pe un 
anume loc în Cadrul societății.

Poăte surprinzător ne-am În
dreptat alentia asupra membri
lor organizației de bază U.T.C. 
din cadrul comitetului de la 
mina Vulcan. Dar nu întimplă- 
tor. Se poate afirma că tinerii

pen- 
i»a- 

de* 
Tacit

Ci- 
f-or- 
Mo- 
se- 
Ra-

și uteciștii din aceasta
z.ațje muncesc cu indîrjire pen
tru traducerea în viată a anga
jamentelor pe anul 1970i Nu 
mai departe decît dummieăj 
2 august 1970, ca urmare a ite- 
tărîriii luate în eadrul comitat»- 
lui și birourilor organrzatirle» 
de bază 1KT.C. a minei Vulear 
să se întreprindă o acțiune 
gospodărească în incinta mî"- 
ner. La ora 7 peste 80 de ti
neri, înarmați cu diferite ims’.'- 
te de lucru, au început Jrtt- 
vitatea. Peste numai 4 er» îb- 
clnta minei eta cu- totul i;t'a...

S-au mai colectat peste 43 
tone fler vechi, exemplu domn 
a fi urmat de toate ce
lelalte organizații din ■ arinii' 
orașului Vulcan.

Pentru realizarea angajamen
telor 
uteciști 
zona 1 
efectiv 
defecți 
materialelor care au 
nefolositoare procesului 
ducțîe, urmind apoi a 
rificate prin D.C.A.

s-au evidențiat tinerii* 
de la sectorul IX. Vil, 

și XII care au parte ipst 
la scoaterea 
din mină și a

stîlpiior 
tuturor 
d’venit 
de pio- 
fi valc-

Cornel MACAVEI, 
secretar al comitetului 

orășenesc U.T.C. Vulcan

zilei.de
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ R. P. POLONĂ: Una din 
cele mai mari fabrici de te
levizoare este fabrica WZT 
din Varșovia, care pe lingă 
televizoare mai produce și 
echipament de transmisii 
pentru mașini, echipament 
pentru studiourile de trans
misii TV precum și echipa

ment TV pentru școli șl 
spitale

Dezbateri Devalorizarea lirei turcești
în Parlamentul italian

ROMA 
’Agerpres, 
te: In Parlamentul italian au 
început luni dezbaterile în le
gătură cu declarația-program a 
noului guvern. Luînd cuvîntul 
în primul rînd la Palatul Mon- 
tecitorio (Camera Deputaților) 
și apoi în Senat, premierul ita
lian, Emilio Colombo, a făcut 
o amplă expunere în care a 
dezvoltat ideile cuprinse în 
„Schița-Programatică", aprobată 
de către cele patru partide de 
centru-stingă cu prilejul tra- 
tati pentru reconstituirea
cabine...lui de coaliție cvadri- 
partit. Colombo a subliniat că 
guvernul își propune să con-

10. — Corespondentul 
N. Puicea, transmi-

tinue politica de centru-stînga 
cu „o viziune proprie asupra 
perspectivelor de dezvoltare a 
țării... garantînd un cadru po
litic general suficient de stabil 
care să pună la adăpost repu
blica de orice aventură pericu
loasă".

Cea mai mare parte a de- 
clarației-program s-a axat pe 
problemele cu caracter econo
mic. Fără a preciza termene 
concrete, metode și posibilități 
de realizare, el a făcut o sin
teză a principalelor probleme? 
de ordin economic și financiar 
la ordinea zilei care fac 
situația economiei italiene 
fie considerată „delicată".

ca 
să

irlanda de nord
BELFAST 10 (Agerpres). 

Liderul protestanților 
miști din Parlamentul 
dei de nord, William 
a făcut publică intenția
a candida la succesiunea pri
mului ministru, James Chiche-

a-
extre- 
Irlan- 
Craig, 
sa de

ster-Clark. Intr-un interviu 
cordat BBC-ului, Craig a cri
ticat pe actualul șef al guver
nului, rcproșîndu-i faptul că 
nu este destul de hotărît în 
menținerea ordinii.

La Leningrad, au începui 
luni lucrările celui de-al V-lea 
Congres international de is
torie economică de sub egi
da Asociației internaționale 
de istorie economică. In șe
dințele plenare și secțiile a- 
cestui important tor științific 
international vor ii prezen
tate 175 de reierale.

Președintele Academiei de 
științe sociale și politice a 
Republicii Socialiste Româ
nia, prol. univ. Miron Con- 
stantinescu, a fost ales in 
prezidiul congresului.

ANKARA 10 (Agerpres). — 
După cum s-a anunțat, guver
nul turc a procedat la o deva
lorizare a lirei cu 66,6 la sută, 
suprimînd, totodată, înlesnirile 
de schimb acordate turiștilor 
și celor aproximativ 500 000 de 
muncitori turci angajați în 
străinătate. In loc de 9 lire, 
un dolar va fi schimbat cu 15 
lire turcești.

Hotărîrea, care a fost avi
zată favorabil de Fondul Mo
netar Internațional, era previ
zibilă de mai multă vreme, 
Pentru a preveni o masivă 
cumpărare de aur și de bunuri 
imobile, primul ministru, Su
leyman Demirel, a dezmințit 
în cîteva rînduri zvonurile per
sistente privind intențiile gu
vernului de a proceda la o 
devalorizare a monedei națio
nale.

Prin diversificarea, dar mai

ales prin ieftinirea mărfurilor 
sale, guvernul turc speră să 
obțină o fortificare a cererii 
externe, îndeosebi în domeniul 
produselor agricole, care dețin 
ponderea principală pe lista de 
export, și, proporțional, să be
neficieze de venituri sporite. 
In repetate rînduri, Turcia s-a 
aflat în situația de a-și refor- 
mula sau de a amîna proiec
tele sale industriale din cauza 
lipsei resurselor financiare in
terne. împrumuturile externe 
s-au dovedit a nu avea efica
citatea scontată. In fața refu
zului statelor membre ale Pie
ței comune, la care este aso
ciată, de a-Și spori importu
rile, Turcia a căutat o altă 
cale pentru a-și asigura o ex
pansiune comercială în străi
nătate, capabilă să-i furnizeze 
sumele necesare industrializării.

• Mitia Ribicici, președintele Vecei Executive Federale 
a R.S.F. Iugoslavia, a plecat luni intr-o vizită in Norvegia, 
la invitația premierului Per Borten. După cum menționează 
agenția Taniug, Mitra Ribicici și Per Borten vor examina 
stadiul relațiilor bilaterale dintre Iugoslavia și Norvegia, 
precum și unele probleme politice internaționale actuale.

(toasta de CJ-ilde}
(Urmare din pag. 1)

vor de bogăție pentru Coasta 
de Fildeș. Din exportarea dia
mantelor și a manganului, țara 
realizează beneficii mari. Dar, 
în ultimul timp, prospecțiuni
le geologice au scos la iveală 
noi bogății: petrol și minere
uri de fier concentrate in re
giunile centrală și de vest 
(Man). Acum, ci nd baza de 
materii prime este asigurată 
prin exploatarea acestor ză
căminte, au putut fi elaborate 
planuri privind dezvoltarea 
unei industrii siderurgice. In 
legătură cu producția indus
trială, statisticile arată că, din 
7960 șl pînă în prezent, ea a 
crescut de 3,7 ori, într-un ritm 
anual de 20 Ia sută. Valoric 
vorbind, s-a înregistrat o creș
tere de la 13 miliarde franci 
C.F.A., în 1960, la 
de. în 1968.

Serioase eforturi 
prind în domeniul 
rii țării. In acest 
Kossu se ridică un
baraj care va asigura 
mii de kilowați și, in 
timp, va crea în această 
giune un vast sistem de iri
gații. Creșterea exporturilor, 
Intr-un ritm mediu anual de 
22,6 Ia sută, solicită peste 
măsură portul Abidjan, capi-

72 miliar-

se între- 
electrif.ică- 
sens, la 
impunător 

țării 
același 

re

tala țării. De aceea, au fosl 
întreprinse lucrări de mărire a 
capacității de tranzit a aces
tui port, la care se adaugă 
cele de construire a modernu
lui pori pentru nave de mare 
tonaj de la San Pedro.

Obiectivele industriale con
struite creează noi locuri de 
muncă. Se pune, însă, proble
ma calificării cadrelor din in
dustrie și administrație, deve
nită preocupare majoră a gu
vernului. Președintele țării, 
Felix Houphouet Boigny, ară
ta în mesajul său de Anul 
Nou că, pentru ca „toți crea
torii bogățiilor să se bucure 
din plin de partea care revine 
de drept fiecăruia", este ne
cesar „ca cetățenii Coastei de 
Fildeș să fie pregătiți în mod- 
serios". tn acest scop, a fost 
creat Oficiul național de for
mare profesională.

Pe plan extern, această țară 
promovează o politică de în
tărire a unității, și relațiilor 
interafricane, de cooperare 
cu toate statele lumii, de con
damnare a conflictelor care 
amenință pacea lumii și liber
tatea 
pentru care Coasta de Fildeș a 
luptat secole de-a rîndul 
pe care o sărbătorește la 
august.

popoarelor, libertate

si
7

Complot
dejucat

în Togo
10 (Agerpres). 
a fost dejucat 

îndreptat împotriva

LOME 
In Togo 
complot 
guvernului condus de genera
lul Etienne Eyadema.

Corespondenții agențiilor 
de presă arată că printre au
torii complotului s-au aflat 
unii opozanți care îl spri
jină pe Noe Kutuklui, care 
a mai încercat să răstoarne 
guvernul în anii 1963 și 1966.

un

După cucerirea indepen
denței, în 1960, Togo a cu
noscut mai multe crize po
litice grave. Actualul regim 
militar a fost instaurat în 
ianuarie 1967. De la venirea 
sa la putere, generalul Eya
dema a luat o serie de mă
suri pentru asigurarea sta
bilității politice în țară. El 
a dizolvat vechile partide 
politice, care reprezentau in
terese tribale și personale, 
și a creat, în august 1969, un 
partid unic de reconciliere 
națională. In același spirit, 
el a încercat să stabilească 
în sinul guvernului un echi 
libru între miniștrii originar 
din nord și aceia originar 
din sud. Potrivit agenție 
France Presse, în ultimii tre 
ani Togo a fost „bine admi 
nistrat" și finanțele sale au 
fost echilibrate. In afară de 
exporturile sale agricole (ca
cao și cafea), statul obținea 
importante resurse financiare 
din vînzările de fosfați.

Activitatea politică din R. F. a Germaniei
după parafarea tratatului sovieto-vest-german

BONN 10 (Agerpres). — Con
ducerile diferitelor formațiuni 
politice din R. F. a Germaniei 
examinează rezultatele convor
birilor sovieto-vest-germane de 
la Moscova, stabilindu-și punc
tul de vedere în legătură cu 
tratatul parafat.

Comitetul director al Partidu 
lui social-democrat a dat publi
cității o declarație în care a- 
probă parafarea tratatului din
tre U.R.S.S. și R. F. a Germaniei 
și recomandă semnarea lui „în 
interesul R.F.G. și al păcii în 
Europa".

La rîndul său, conducerea 
Partidului liber-democrat consi
deră că „rezultatul negocierilor 
Gromîko-Scheel de la Moscova 
permite realizarea unui progres 
decisiv în politica de destinde
re preconizată de Partidul libe
ral".

Cancelarul Willy Brandt a 
primit duminică seara pe lide
rii opoziției creștin-democrate 
pentru a-i informa asupra 
ținutului negocierilor de 
Moscova. După reuniunea
informare cu cancelarul Brandl, 
conducătorii Uniunii Creștin-

cu alli 
director

coa
la 
de

Democrate s-au întîlnit 
membri ai Comitetului 
pentru a elabora poziția parti
dului față de parafarea tratatu
lui. A fost întocmit un proiect 
de. rezoluție, care urmează sa 
fie supus spre dezbatere în 
adunarea Comitetului executiv 
al U.C.D. Fostul cancelar vest- 
german, Kiesinger, a lăsat sa 
se înțeleagă că dezbaterea din 
cadrul Comitetului executiv 
s-ar putea prelungi pînă marți.

în legătură cu încheierea 
tratativelor dintre miniștrii a- 
facerilor externe ai U.R.S.S. și 
R. F. a Germaniei, președintele 
Partidului Comunist German, 
Kurt Bachmann, a făcut o de
clarație în care a arătat că 
„P. C. German salută încheierea 
cu succes a tratativelor dihtre 
U.R.S.S. și Republica Federălă 
a Germanici. însuși faptul 68 
s-a încheiat un tratat de noră- 
curgere la forță și colaborare 
constituie un pas înainte".

„Majoritatea populației R. F. 
a Germaniei, a subliniat în 
continuare Kurt Bachmann, a 
dovedit, cu prilejul alegerilor 
pentru Bundestag, că dorește o

politică pașnică. în felul acesta, 
nu au mai fost alese în guvern 
partidele U.C.D. și U.C.S. S-a 
•netezit, totodată, calea în ve
derea tratatului care s-a înche
iat acum la Moscova".

■a

ORIENTUL APROPIAT
a 

orașul New York ca 
desfășurare a tratative- 

vederea punerii în apli- 
rezoluției Consiliului 

din
de
22
lî

O Republica Arabă Unită 
propus 
loc de 
lor în 
care a
Securitate al O.N.U. 
noiembrie 1967 cu privire

din Orien- 
cotidianul

menționai, 
comunicat

• Ciu En-lai. premierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, și Huan Iun-șen, șeful Marelui Stat Major al Ar
matei populare chineze de eliberare, au avut o întrevedere 
cu Gaafar Mohammed El Numeiry, președintele Consiliu
lui Comandamentului Revoluției Sudaneze, prim-ministru 
și ministrul afacerilor externe al Sudanului, și cu Khaled 
ilassan Abbas, membru al Consiliului, ministrul apărării 
și comandantul forțelor armate sudaneze, care se află în
tr-o vizită în R. P. Chineză, informează agenția China 
Nouă.

@ Fondul Monetar Interna
țional a aprobat hotărîrea.Tur
ciei de a devaloriza lira.

In cercurile apropiate F.M.i. 
se apreciază că măsura luata 
de guvernul turc devenise ine
vitabilă, datorită - deficitului 
cronic al balanței de plăți 
inflației care se 
mai mulți ani în 
ciei.

qieroși delegați, reprezentanți 
ai celor 59 milioane de meni- 

consumbri ai cooperației de 
sovietice.

• După cum

și
manifesta de" 

economia Tui-

au avut 
de du- 

membril 
de

Anunț al 
postului 

de radio

BUDAPESTA 10. — Cores
pondentul Agerpres, Alexan
dru Pintea, transmite : Dumi
nică seara, o dată cu cel 
de-al zecelea spectacol pre
zentat pe scena teatrului in 
aer liber „Buda-Parc", co
lectivul teatrului satiric-mu- 
zical „Constantin Tănase" din 
București și-a încheiat tur
neul de două săptămîni în
treprins în capitala ungară. 
Spectacolele, la care a asis
tat un numeros public, s-au 
bțicurat de un deosebit suc
ces. Ziarele , „Magyar Nem- 
zet“, „Ești hirlap", „Magyar 
hirlap“, revista „Film, szin- 
haz, muzica", ca și alte pu
blicații au avut cuvinte de 
apreciere asupra calității ar
tistice a spectacolelor teatru
lui românesc. „Fantezia regi
zorală, ritmul amețitor al 
muzicii și mai ales al dansu
lui, măiestria interpreților — 
aprecia Kerek Antal, directo
rul programelor artistice de 
vară din Budapesta — au 
creat un spectacol strălucit, 
care a îneîntat publicul bu- 
dapestan". Televiziunea un
gară a pregătit un film cu- 
prinzînd imagini din spec
tacolele ansamblului româ
nesc.

normalizarea situației 
tul Apropiat, anunță 
„Al Ahram".

Potrivit ziarului 
guvernul R.A.U. a
această propunere ambasadoru
lui Gunnar Jarring, reprezen
tantul secretarului general ai 
O.N.U. în Orientul Apropiat.

O Comitetul Central al re
zistenței palestiniene s-a reu
nit duminică într-o ședință ple
nară, cu care prilej a analizat 
situația creată în regiunea O- 
rientului Apropiat în urma ac
ceptării de către Republica A- 
rabă Unită și Israel a încetă
rii focului. De asemenea, au 
fost examinate rapoartele pre
zentate Comitetului Central de 
trimișii organizațiilor palesti
niene în diferite capitale arabe.

Comitetul Central a hotărît 
convocarea în sesiune extraor
dinară a Consiliului național 
palestinian.

• Președintele Gamal Abdel Nasser l-a primit dumi
nică pe ministrul libanez al afacerilor interne, Kemal Jum- 
blatt, care se află intr-o vizită oficială în R.A.U. Cu acest 
prilej, Kemal Jumblatt a înmînat șefului statului egiptean 
un mesaj din partea președintelui Libanului, Charles Helou 
După cum relatează agențiile de presă, mesajul președinte
lui libanez se referă la ultimele evenimente ce au survenit 
în criza din Orientul Apropiat.

Noul cabinet columbian
BOGOTA

La Bogota 
citații lista
lumbian, format de președin
tele Misael Pastrana Borrero, 
instalat oficial săptămîna tre
cută. In majoritatea lor, mem
brii noului cabinet sînt consi
derați ca fiind de tendință li- 

. berală. Portofoliul Ministerului 
de Externe este deținut, însă,

10 (Agerpres). — 
a fost dată publi- 
noului cabinet co

de Alfredo Vasquez-Carrisoza, 
conservator. In funcția de mi
nistru de interne a fost numit 
Joaquin 
apărării 
Currea 
lorlalte
ratori apropiați ai președinte
lui Pastrana Borrero din tim
pul campaniei sale electorale.

Valejo, iar ministru al 
— generalul Hernando 
Cubides. Titularii cc- 
ministere sînt colabo-

„ Eliberarea"

• După cum anunță agen
ția M.E.N., Consiliul comanda
mentului revoluției din Libia a 
hotărît crearea unei noi Curți 
militare supreme care sa reju- 
dece procesul grupului celor 30 
de ofițeri, dintre care doi foști 
miniștri, acuzați de organiza
rea unui complot împotriva 
statului.

• La Moscova s-au deschis 
luni lucrările celui de-al Vlll-lea 
Congres al Cooperației de Con
sum din U.R.S.S. Participă nu-

Q Ciocniri violente 
loc în tot cursul zilei 
minică la Amman între 
organizațiilor palestiniene 
rezistență — Mișcarea de ac
țiune pentru eliberarea Palesti
nei (M.A.L.P.) și Frontul popu
lar pentru eliberarea Palesti
nei (F.P.L.P.).

Datorită faptului că ciocnirile 
au avut loc simultan în mai 
multe puncte ale orașului, ca
pitala Iordaniei a căpătat as
pectul pe care îl prezintă în 
perioadele de criză — relatează 
corespondentul special la Am
man al agenției France Presse. 
Patrule formate" din polițiști 
iordanieni și membri ai orga
nizațiilor palestiniene de rezis
tență și-au făcut din nou apari
ția pe străzi.

SAIGON 10 (Agerpres). — 
Postul de radio „Eliberarea" 
a anunțat că, între 26 și 28 
iulie, forțele dp rezistență 
populară cambodgiene au 
scos din luptă în regiunea 
Kompong Trabek 780 de mi
litari ai trupelor saigoneze, 
trimise în sprijinul regimu
lui Lon Noi. De asemenea, 
forțele patriotice cambodgie
ne au provocat inamicului 
însemnate pierderi materiale. 
Astfel, dintr-un convoi de 
13 blindate, numai unul a 
reușit să se retragă, celelal
te fiind capturate sau dis
truse.

Potrivit aceluiași post de 
radio, în cursul puternice
lor lupte — care s-au sol
dat cu ocuparea la sfirșitul 
lunii iulie a localității Skoun 
de către patrioți — 5 bata
lioane ale administrației Lon 
Noi au fost nimicite.

Declarația conferinței latino-americane 
asupra dreptului maritim

LIMA 10 (Agerpres). — Con
ferința latino-americană asupra 
dreptului maritim, reunită l.i 
Lima, și-a încheiat dezbaterile, 
adoptînd un document intitulat 
„Declarația statelor latino-ame- 
ricane asupra dreptului mari
tim". Acest document subliniază 
„dreptul statelor de coastă de 
a stabili limitele apelor terito
riale în funcție de criterii re
zonabile privind caracteristicile 
geografice, biologice și geologi
ce, precum și necesitățile utili
zării raționale a resurselor lor 
naturale". In declarație sînt In
cluse o serie de prevederi

vizînd modalitățile de exploa
tare a resurselor naturale alo 
platoului continental, efectuarea 
cercetărilor științifice în apele 
teritoriale și necesitatea adoptă
rii de măsuri pentru preveni
rea poluării și contaminării 
apelor, îndeosebi prin exploa
tarea resurselor subsolului ma
rin. Conferința a mai adoptat 
o serie de rezoluții, dintre 
care una se referă la interzi
cerea utilizării teritoriilor sub
marine extracontinentale pen
tru instalarea armelor nucleare 
sau a celorlalte tipuri de arme 
de distrugere în masă.

țări, 
țări 

Para-

La dezbaterile conferinței au 
participat reprezentanți ai 20 de 
țări latino-amcricane și obser
vatori din diverse 
Trei din cele 20 de 
— respectiv Bolivia,
guay și Venezuela — au » >tat 
împotriva declarației adoptate, 
iar alte trei — 
go, Barbados și 
abținut.

Declarația de 
ză să fie prezentată Conferin
ței asupra dreptului mării, or
ganizată de O.N.U. în luna 
septembrie.

Trinidad-Toba- 
Jamaica s-au

la Lima urmea-

Consilierul american 
Daniel Mitrione asasi

nat în Uruguay
In capitaia uruguayană, si

tuația continuă să se agra
veze după asasinarea, la 9 
august, a consilierului ame
rican Daniel Mitrione de că
tre grupul de guerilă „Tu- 
pamaros", Președintele Pa
checo Areco a cerut Parla
mentului să suspende toate 
garanțiile constituționale a- 
cordate cetățenilor, ca ur
mare a situației create în 
țară prin recentele răpiri de 
diplomați operate de organi
zația „Tupamaros". Această 
hotărîre a fost luată în cursul 
unei reuniuni extraordinare 
a guvernului, convocată de 
urgență duminică seara la 
reședința prezidențială.

Ca urmare a situației e- 
xistente, o parte din fami
liile membrilor corpului di
plomatic acreditat la Mon
tevideo au fost transferate 
cu un avion militar în Bra
zilia.

Ziua de luni a fost decre
tată zi de doliu național. 
Toate instituțiile publice, 
bancare și comerciale au pri
mit ordin să-și suspende ac
tivitatea. De asemenea, au 
fost suspendate cursurile tu
turor școlilor din țară.

Cu 650 km pe oră
Săptămîna aebasta. avionul 

supersonic de pasageri fran- 
co-englez „Concorde" va fi 
supus unor noi teste de 
zbor, a declarat un purtă
tor de cuvînt al firmei „Bri
tish Aircraft Corporation". 
Ultimele zboruri experimen
tale ale prototipului brita
nic au fost efectuate în luna 
aprilie. Prototipul britanic va 
zbura săptămîna aceasta cu 
o viteză inițială de 650 km 
pe oră pentru a atinge pro
gresiv viteza de doi mach, 
adică de două ori viteza su
netului.

Zăpadă în Elveția
După cîteva săptămîni de 

călduri toride, în Elveția și-a 
făcut brusc apariția zăpada. 
A nins abundent, îndeosebi 
pe culmile alpine, în regiu
nea Grand-Saint Bernard și 
Grimstl, informează cores
pondentul nostru H. Liman.

Avion prăbușit...
Un avion de pasageri, care 

zbura pe o linie internă în 
Peru, s-a prăbușit duminică 
seara, la cîteva minute du
pă ce decolase de pe aero
portul din Cuzco.

Potrivit primelor informa
ții transmise din Lima, 95 
de persoane și-au pierdut 
viața. La bordul avionului 
se aflau 89 de pasageri și' 7 
membri ai echipajului.

Grav accident feroviar
Un grav accident de cale 

ferată s-a produs duminică 
seara în apropiere de locali
tatea Plencia (Spania). Două 
trenuri de persoane, dintre 
care unul cu turiști, s-au 
ciocnit la aproximativ 2 km 
de gara Plencia.

Potrivit unui bilanț provi
zoriu, 50 de persoane au fost 
ucise, iar cîteva sute rănite.

Incendii în Corsica
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Din presa străină
b

„Piața de aur“ din Khartum, 
capitala Sudanului, cu 

nelipsitul... asin

membrii 
care au 
cel mai 
inițiativei 
Tanzania, 

ar fi pri

Esle posibil ca hotărîrea 
guvernului britanic de a ri
dica embargoul asupra livră
rilor de arme către Republica 
Sud-Airicană să fie reconside
rată. Cabinetul 
ar ii dispus în 
fată să dezbată 
tă problemă
Cammonwealth-ului, 
protestat în modul 
violent împotriva 
britanice. Astfel, 
Uganda și Zambia 
mit asigurarea că decizia luată 
nu este definitivă și că guver
nul britanic nu ar fi insensi
bil la argumentele pe care i 
le-ar supune statele interesa
te. Președinții acestor țări au 
fost, de altfel, invitați cu cor
dialitate la Londra pentru a 
discuta impasul.

Aceste informații, culese în 
cercurile diplomatice 
ne, nu au făcut pînă 
zent obiectul vreunei 
firi oliciale britanice. 
OHice-ul a indicat, totuși, că, 
în momentul actual, consultă
rile cu țările Commonwealth-u-

lui continuă. Cu toate aces
tea, există motive serioase 
să se creadă că guvernul en
glez ar Înclina in prezent să 
revină asupra acestei inițiati
ve, care a provocat în sinul 
Commonweal! h-ului reacții mai 
vigtrroase decit se prevăzuse.

(Nicl una din țările „albe" 
asociației nu a aprobat-o, 
Canada a adoptat, chiar, 
pozifie ostilă).

Noile asigurări britanice
fi fost transmise prin ministrul 
de externe, Alec Douglas- 
Home, in răspunsul Ia mesajul 
adresat de cei trei președinți 
africani, reuniți recent la 
Dar Es Salaam, tn cursul reu
niunii din capitala Tanzaniei 
fusese evocată chiar eventua
litatea unei retrageri comune 
a acestor țări din Common
wealth.

Oricum, aplicarea holărlrii 
privind ridicarea embargou
lui trebuia să sufere o anu
mită întîrziere, ca urmare a 
atitudinii R.S.A., care a cerut 
guvernului britanic explicații 
asupra sferei de aplicabilitate 
și mecanismului acordului de 
la Simmonstown. Iar consul
tările în această problemă nu 
vor începe decit la sfirșitul 
lunii. Potrivit observatorilor, 
nu este exclus ca guvernul 
de ia Pretoria, apreciind că 
un viitor cabinet laburist va 
anula aproape sigur hotărî
rea conservatorilor, să prezin
te o comandă de armament 
redusă. In aceste 
britanicii ar putea
că miza jocului este 
mică, mai precis, că nu trebuie 
să riște dezmembrarea Com- 
monweallh-ului, ostilitatea ce
lei de-a treia lumi și dezapro
barea Națiunilor Unite pentru 
o serie de avantaje financiare 
și strategice destul de aleato-

Mii de hectare de stejar 
de plută și eucalipți au fost 
distruse de incendiile care au 
izbucnit în centrul și vestul 
Corsicii. Autoritățile au anun
țat totodată că, in apropiere 
de Marsilia, focul, întețit de 
un vînt puternic, amenință 
mai multe hoteluri turistice.

Furtuni violente și...
41 grade la umbră !
După valul do căldură în

registrat timp de mai multe 
zile în Italia, în ultimele 48 
de ore asupra acesteia s-au 
abătut furtuni violente în
soțite de descărcări electri
ce, care au produs grave 
pagube materiale și victime 
omenești. Vîntul, a cărui vi
teză a depășit 100 km pe 
oră, a smuls din rădăcini ar
bori, iar multe case au ră
mas fără acoperișuri. Cel mai 
greu lovită a fost regiunea 
Asti din Piemont. In regiunea 
Veronei, grindina a distrus 
în mare parte podgoriile. De 
capriciile acestei vremi nu a 
fost ferită nici capitala ță
rii. Incepînd de luni dimi
neața, timp de opt ore, asu
pra Romei a căzut o mare 
cantitate de apă, ceea ce a 
provocat inundații în mai 
multe cartiere ale orașului. 
In același timp, un val de 
căldură a afectat partea ră
săriteană a Siciliei, unde luni 
s-a înregistrat o temperatură 
de 41 de grade la umbră.
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