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• Prezențe românești
• Reuniunea cabinetului 

grec
• Politica internă și exter

nă a noului cabinet al- 
gerian

în întîmpinarea Congresului al IV-lea al partidului
Angajament: + 6 000 tone = realizat

In abatajele minei Lupeni, cea mai mare exploatare de căr
bune cocsificabil din țară, se desfășoară o rodnică activitate 
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor lua
te în întrecerea socialistă în cinstea celui de-al IV-lea Con
gres al partidului.

Folosirea cu pricepere a mașinilor și utilajelor din dotare, 
aplicarea pe scară largă a unor procedee avansate de mun
că, aprovizionarea locurilor de muncă cu cele necesare și 
alte măsuri tehnico-organizatorice au permis minerilor din 
Lupeni să sporească randamentul pe exploatare la 1,280 tone 
cărbune pe post, cu 10 kg cărbune pe post mai mult decit 
sarcina planificată.

Pe această bază, minerii din Lupeni au extras de la înce
putul anului 6 000 tone de cărbune peste sarcina de plan la 
zi, îndeplinindu-și angajamentul luat în întrecerea socialistă 
în cinstea Congresului partidului.

La acest rezultat, contribuția cea mai mare au adus-o 
minerii din sectoarele III, IV В și I B, care au extras cele mai 
mari cantități de cărbune peste prevederile planului de pro
ducție. ,

Randamente înalte Printre brigăzile Aninoasei care întîmpină Congresul partidului cu reali
zări de seamă în întrecerea socialistă se numără și cea condusă de to
varășul Polco loan.In sectorul III al minei Petrila, prima decadă a lunii iulie 

a purtat din plin pecetea muncii avîntate, pline de succese, 
care se desfășoară în întîmpinarea Congresului partidului. 
Desfășurînd larg bătălia pentru randamente înalte, numeroa
se brigăzi obțin randamente care n-au mai fost atinse pînă 
acum la mina Petrila. Astfel, brigada condusă de comunistul 
Bartha Francisc a realizat în acest interval o productivitate de 
7,084 tone pe post, cu aproape 2 tone mai mare decit cea 
planificată.

Randamente înalte, cu peste o tonă mai mari decît cele 
planificate, obțin și brigăzile conduse de tovarășii Laszlo 
Ștefan, delegat la Congresul partidului. Rotarii’ loan, Miclea 
Gavrilă și Cîșlaru loan. Pe sector, productivitatea realizată 
pe prima decadă a lunii iulie se ridică la peste 4 tone căr
bune pe post, față de 3,585 tone pe post planificat.

Randamentele înalte au condus la obținerea unui succes de 
seamă în sporirea producției de cărbune: prima decadă a 
lunii iulie a fost încheiată cu o depășire de plan de 566 tone

Iată-i în clișeu, înainte de a intra în șut, pe minerii din schimbul 
condus de tov. Nemeș* Dionisie al acestei brigăzi.

COMUNICAT COMUN 
ROMÂNO-SOMALEZ

de cărbune.

ACTUALITATEA
♦ Teatrul muzical din Brașov 

a prezentat ieri, în sala clubului 
muncitoresc din Petrila, comedia 
muzicală „Pălăria cu... bucluc", o 
versiune de Barbu Dumitrescu du
pă piesa „Pălăria Florentină" de E. 
Labiche.

* Astăzi Ia ora 18, Ia clubul 
muncitoresc din Petrila este pro
gramat concursul formațiilor de 
teatru în cadrul bienalei „I. L. Ca- 
ragiale". Participă formațiile de ar
tiști amatori ale cluburilor mun
citorești din Petrila și Lonea.

+ Din atelierele de tîmplărie 
ale I.O.I.L. Petroșani au fost expe
diate ieri pe adresa localității Brad,

10 garnituri de mobilă de bucătă
rie tip „Sibiu". In zilele următoa
re vor fi livrate I.C.R.M.-ului Pe
troșani alte 10 garnituri de mobilă 
pentru cameră combinată tip „Buș
teni".

ф In depozitele O.L.F. Petroșani 
au intrat zilele acestea însemnate 
cantități de legume și zarzavaturi 
care au și fost puse la dispoziția 
populației prin unitățile de desfa
cere. Printre acestea se numără 
32 tone de varză, 20 tone de cea
pă, 23 tone de roșii, 6 tone de cas
traveți și însemnate cantități de 
morcovi, fasole verde, ardei etc.

In curînd urmează să sosească 
și să se pună în vînzare 7 tone de 
cireșe, 6 tone de caise, 4 tone de 
mere și altele.

La invitația președintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Române, Ion Gheorghe 
Maurer, primul ministru al Repu
blicii Somalia, Excelența Sa Dom
nul Abdirazak Haji Hussein, a fă
cut, între 6 și 11 iulie 1965, o vi 
zită în Republica Populară Ro
mână.

In timpul șederii în Republica 
Populară Română, Excelența Sa 
Abdirazak Haji Hussein și persoa
nele care l-au însoțit au vizitat 
obiective economice și culturale 
din București, regiunea Ploiești și 
Constanța, luînd astfel cunoștință 
de unele din realizările poporului 
român. Pretutindeni oaspeților so
malezi li s-a făcut o primire cor
dială și plină de simpatie.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Române, 
Chivu Stoica, a primit pe primul 
ministru al Republicii Somalia, Ex
celența Sa Abdirazak Haji Hus
sein și persoanele care l-au înso
țit, cu care a avut o întrevedere 
cordială.

In cursul vizitei, între președinte
le Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Române, Ion Gheor-

ghe Maurer și primul ministru al 
Republicii Somalia, Excelența Sa 
Abdirazak Haji Hussein, a avut 
Ioc un schimb de vederi cu pri
vire la relațiile dintre cele două 
țări, precum și asupra unor pro
bleme internaționale actuale. Dis
cuțiile s-au desfășurat într-o at
mosferă de sinceritate și prietenie.

La convorbirile oficiale au parti
cipat : din partea română, Gogii 
Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
Mihail Petri, ministrul comerțului 
exterior. Adrian Dimitriu, ministrul 
justiției, Eduard Mezîncescu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Nicolae Ionescu, adjunct al 
ministrului industriei petrolului și 
chimiei, și Jean Livescu, adjunct 
al ministrului Invățămîntului; iar 
din partea somaleză, Ahmed Yu
suf Dualeh, ministrul afacerilor ex
terne, Ahmed Shire Egal Lawaha, 
șeful cabinetului primului ministru, 
Hassan Nur Elmi, ambasador al 
Republicii Somalia în Republica

(Continuare în pag. 3-a)

HCTĂRÎREA 
MINERILOR 
ANINOSENI
• Comuniștii — însuffețitori 
ai muncii colectivului
• 8300 tone de cărbune pes
te planul anual
• Randament: aproape o to
nă* și jumătate pe post pe în
treaga exploatare
• Se înfăptuiește angaja
mentul la economii.

Cristea Aurel, unul dintre 
minerii de frunte ai Aninoa
sei, și-a luat, împreună cu 
oamenii din brigada sa, anga
jamentul de a extrage, în cin
stea Congresului partidului, 
1 500 tone de cărbune peste 
plan. Acum cîteva zile, la o 
consfătuire convocată de co
mitetul de partid cu cadrele 
de bază ale minei privind mo
dul în care trebuie muncit pen
tru sporirea realizărilor în în
tîmpinarea istoricului eveniment 
din viata partidului și a po
porului nostru, Cristea Aurel a 
spus scurt :

— Tovarăși, noi am dat cele 
1 500 tone cit ne-ат angajat. 
Vom mai da, în cele cîteva 
zile cîte au rămas pînă la Con
gres, încă 500. Asia e hotărl- 
rea brigăzii noastre.

Aceeași hotărîre, aceeași do
rință fierbinte, de a-și exprima 
devotamentul față de partid 
prin realizări deosebite în mun
că stăpînește întregul colectiv 
al acestei mine. Partidul, prin 
proiectele Directivelor cheamă 
minerii să sporească șpbstqn- 
țial producția de cărbune, sa 
transforme marile bogății ale 
adîncurilor în izvor de lumi
nă, energie, bunăstare pentru 
popor. Iar minerii Aninoasei 
țin să dovedească prin reali
zările obținute în sporirea 
producției de cărbune că vor 
îndeplini cu cinste sarcinile 
ce le revin din mărețul pro
gram de înflorire a României 
socialiste care va fi adoptat 
de Congresul partidului.

Această hotărîre a minerilor 
aninoseni rodește în nume
roase fapte de muncă exem
plară. Aplicînd în abatajul lor 
cameră de pe stratul III ini
țiativa „două cîmpuri pe schimb 
și aripă", brigada lui Cristea 
Aurel realizează avansări lu
nare de 150—180 m. Colectivul 
sectorului II, avînd în frunte 
brigăzile conduse de comuniș
tii Polco loan, Asmarandei 
Augustin, Hegheduș Dănilă, se

(Continuare în pag. 3-a)

S-AU ÎNÂLTAT În anii sesenalului

Valea Jiului e un șantier. O realitate care în anii șesenaiului a căpătat mai mult ca oricînd drept de cetățenie în Valea noastră. Operei începute în anii premer
gători i ș-au adăugat mereu alte valori. Cartierele existente s-au extins, au fost ridicate alte cartiere. Obiective industriale de importanță republicană au îmbogățit în acești 
ani harta Văii.

Dacă la Petroșani — pînă în 1960 — au fost construite 1000 de apartamente noi, complexul Institutului de mine, o fabrică de pîine, o piață cu hală frumoasă, 
un depozit de mărfuri cu o mare capacitate de înmagazinare, 25 de magazine, în anii șesenaiului la aceste realizări s-au adăugat alte peste 2600 de apartamente, două școli, un 
amfiteatru și un cămin studențesc, un complex de deservire al cooperației meșteșugărești și altele.

IN FOTOGRAFIE: Un aspect al cartierului de locuințe Livezeni, cartier care în anii șesenaiului a fost extins cu peste 2200 de apartamente.



2 STEAGUL ROȘU

DUMIWICÂ

MII- SPORTIVĂ
ȘTAFETA „In îutImfiharea
CELUI DE-AL IV-LEA C0N6RES AL PARTIDULUI'*

Duminică dimineața, din majori
tatea localităților miniere au por
nit spre Petroșani zeci de motoci
clete care au purtat mesajele oa
menilor muncii și ale sportivilor 
din cele 52 de asociații sportive 
din Valea Jiului.

Intr-un cadru festiv, pe stadio
nul Jiul, la ora 10,10 motocicliști, 
cicliști și călăreți — purtători ai 
mesajelor de salut adresate celui 
de-al IV-lea Congres al partidului 
— au prezentat prin delegații lor

mesajele ce cuprindeau rezultatele 
obținute de harnicii mineri, prepa
ratori, constructori, filatori și alți 
oameni ia muncii din Valea Jiului 
în întrecerea socialistă în cinstea 
Congresului partidului.

In ziua de 15 iulie, din fața Sfa
tului popular al orașului Petroșani, 
ștafeta de motocicliști sportivi din 
Valea Jiului va pleca spre Deva 
ducînd mesajul de salut al oame
nilor muncii din bazinul nostru 
carbonifer adresat celui de-al IV- 
lea Congres al partidului.

BUCURIA VIEȚII NOI
în cîntec și joc
ф De la inimă ia inimi 
ф Comorile fo’clorului 

inundînd spațiul 
ф Sinteza entuziasmului

ord tn fața oa- 
că melodia lor 
Elena, Sufletu

In Valea noastră, duminicile sînt 
adeseori tulburate de ploi. Există 
însă și o ploaie a sufletului care-1 
răcorește pe acesta, îl desfată și-l 
pune intr-un echilibru perfect du
pă febra care l-a cuprins timp de 
o săptămînă în mijlocul preocupă
rilor creatoare. Așa sînt duminicile 
la noi; cu ploi de optimism și ve
selie. Așa a fost duminică la Ani
noasa. In condițiile unei amplifi
cări periecte (felicitări tov. Lany), 
unei bucurii unanime, unei insu- 
Ilejiri generale, a publicului și a 
celor de pe scenă, 
noi a fost trăită în 
Au venit să bucure 
menilor muncii din 
formații de artiști amatori, de la 
Paroșeni, Petrila, Vulcan, Uricani, 
Lupeni și Lonea. Fiecare a adus 
ce a avut mai bun. Patosul, dărui
rea cu care de-a lungul a opt ore 
artiștii amatori — clntăreți soliști, 
instrumentiști, târâturi — au inter
pretat melodii populare și de mu
zică ușoară, dar mai ales populare 
—- adevărate comori ale folclorului 
nostru — au avut darul să umple 
sufletele de lirism.

Dincolo de această dăruire, de 
această bucurie generală se între
vedea munca perseverentă a artiș
tilor amatori înainte de a ajunge 
la scenă. Numai intrevăzind stră
daniile oamenilor care, după opt 
ore de muncă, găsesc timpul și e- 
nergia necesare aiirmării unei pa
siuni, poți să guști din plin un 
spectacol. Zi de zi ei au pregătit 
bucuriile de duminică.

In fiecare duminică, in cite o lo
calitate a Văii Jiului, în cinstea 
apropiatului Congres al partidului, 
artiștii amatori duc cu ei, în cintec 
și joc, bucuria vieții noi, a vieții 
pe care o trăim de multă vreme la 
cea mai înaltă tensiune creatoare.

Galeria de chipuri care s-au pe
rindat duminică la Aninoasa prin 
fața microfonului, amintea de se
tea de frumos care l-a Cuprins pe 
oameni.

Să faci aprecieri și evidențieri 
fără ajutorul dirijorilor, al respon
sabililor culturali ai cluburilor este 
greu. Totuși vom menționa numele 
celor care au fost chemați mai mult 
de public, care h-au obosit cîntînd

bucuria vieții 
cintec și joc. 
sufletul oa- 

Aninoasa șase

cîte o jumătate de 
menilor, cu bucuria 
place, Merișoreanu 
Vasile, Tunsoiu Ghizela, Miki Lia,
Măreau Constantin, Ionașcu Con
stantin, soliști, Firicel Constantin, 
clarinetist, un om albit de ani, 
Firlcescu Gheorghe, cîntăreț din 
fluier, nai, muzicuță, solz de pește 
— toți de la clubul muncitoresc din 
Vulcan, Teii Gavrilescu, Bucșă Lu- 
dovica, Moldovan Iacob și alții — 
soliști și dansatori de la clubul 
minier din Lupeni, Năsălean Ion, 
soții Vascu Elisabeta și Dumitru, 
Achim Marin și Maxim Iacob, so
liști din formația Uricaniului, Ar- 
deleanu Paula, Petcu Mariana, Pop 
Lola și Burdea Dorel — interpret! 
de muzică ușoară din formația e- 
nergeticienilor de la Paroșeni.

Nu am vrea să nemulțumim pe 
nici unul din acești entuziaști răs- 
pînditori de optimism In
neamintindu-i aici numele. Nu 
permite spațiul. Reținem însă de 
toți bucuria de a fi plăcut.

Seara, cind răcoarea de peste
se transformase în frig, cind ulti
mele acorduri ale orchestrei din Lu
peni mai pluteau încă în aer. in 
trflȘiirig ейВДйЙиДе la Aninoasa mai 
rămăseseră încă vreo cjțiva spec
tatori temeratf. Și la slîrșit. cind 
toată lumea părăsea stadionul, unui 
din spectatori a rezumat în graiul 
mineresc ceea ce ar fi vrut să spu
nă fiecare : a fost fain I

A 
cum 
cum;

suflete
o 

la

zf

fost într-adevăr 
frumoasă 
frumoasă

frumos, așa 
e viața noastră a- 

și plină de inedit.
I. CIOCLEI

i

S. Păcat numai că aninoseniip.
nu au avut prilejul să-și aplaude 
și formația lor. Clubul din Aninoa
sa nu a avut cu ce să se prezinte. 
Și, oricum, la Aninoasa fără ani- 
noseni... i

Instantaneu de la sosirea pe stadionul din Petroșani a ștafetelor sportivilor din Valea Jiului cu 
mesajele de salut adresate Congresului partidului.

F ° T B A1 Deși victorioasă, 
Știința a jucat sub posibilități

Primul meci de baraj pentru pro
movarea în categoria C dintre Ști
ința Petroșani, campioana regiunii 
Hunedoara și Progresul Strehaia, 
campioana regiunii Oltenia, a atras 
pe stadionul din Lonea numeroși iu
bitori ai fotbalului din Valea Jiului. 
Aceștia au venit să vadă la lucru 
echipa studenților care în campio
natele .universitare de la București 
a avut o comportare meritorie. 
Această comportare n-a fost însă 
confirmată în primul meci de baraj 
pentru categoria C. De-a lungul în
tregii partide de duminică, studen
ții nu s-au ridicat nici un moment 
la nivelul posibilităților lor, dezilu- 
zionînd pe înilăcărații lor suporteri. 
Deși au învins pînă la urmă cu 
scorul de 2-0, gazdele n-au reușit 
să înscrie nici unul din cele două 
puncte din acțiuni bine concepute 
din punct de vedere tactic, ele fiind 
marcate din lovituri libere; unul ne 
la aproximativ 20 metri și altul din

Cinci campioni regionali 
la navomodele

In zilele de 10 și 11 iulie, în lo
calitatea Sebeș, s-a desfășurat eta
pa regională a campionatului repu
blican de navomodelism, competiție 
la care a luat parte un număr de 9 
sportivi apartinînd asociației sporti
ve Preparatorul Pețrila.

Comportîndu-se bine, campionii 
republicani pe echipe din anii 1963 
și 1964 au reușit să cucerească nu 
mai puțin de 5 titluri de campioni 
regionali. Iată cîștigătorii pe cate-

gorii: Veliere „N“ ; Bartha Ște
fan (Preparatorul Petrila); Hidrogli- 
soare viteză, capacitate 10 cmc: 
Ciortan Leontin (Preparatorul Petri
la),• Hidroglișoare viteză, capacitate 
2,5 cmc : Ciortan Leontin (Preparato
rul Petrila); Autopropulsate mici pen
tru juniori: Tomută Tiberiu (Prepara
torul Petrila); Teleghidate: Csașzar 
Frederich (Preparatorul Petrila). La 
autopropulsate mari: tînărul loan 
Nagy de la Preparatorul Petrila a cu
cerit locul II.

lovitură de pedeapsă de la 11 me
tri.

Jocul slab practicat de studenți 
ar putea avea drept cauze oboseala 
acumulată în urma meciurilor susți
nute la București la intervale de 
cîteva zile, precum și miza mare, 
care i-a făcut să joace timorat. Cu 
toate acestea spectatorii se așteptau 
la mai mult- din partea echipei, ți- 
nînd seama de valoarea jucătorilor, - 
de meciurile de bun nivel tehnic pe 
care le-au oferit în campionatul re
gional. Halfia, altă dată punctul for
te al echipei precum și extremele 
au fost de nerecunoscut. După pă
rerea noastră trebuia încadrat Mer- 
cureanu (un bun șutidr) în linia de 
atac, iar Bulbucan să fi ocupat pos
tul de half. La rîndul ei, apărarea 
a dovedit uneori nesiguranță în in
tervenții, s-a lăsat „păcălită'* de 
către atacanții adverși.

Echipa din Strehaia a constituit o 
plăcută surpriză. In special în pri
ma repriză, oaspeții au controlat 
mai bine mingea, au fost mereu 
primii la balon, dar au păcătuit prin 
aceea că n-au tras la poartă. Am 
remarcat la strehăieni cîteva acțiuni 
bine gîndite dintre care una s-a 
soldat cu un șut bombă de la dis
tanță al lui Glămeanu, care a zgu
duit bara. Ih ansamblu fotbaliștii din 
Strehaia s-au apărat organizat și 
contraatacat destul de periculos.

Redăm mai jos un scurt film 
meciului:

Chiar în minutul 1 Știința este 
pe punctul de a înscrie dar Lică 
scapă o mare ocazie trăgînd de la 
cîțiva metri peste poartă. In minutul 
8, la un contraatac al oaspeților 
Glămeanu șutează fulgerător peste 
bară. In minutul 18 „cade" primul 
gol. La un fault comis de oaspeți 
la marginea careului de 16 metri, 
Bulbucan șutează peste zid, direct

au

al

T

întrecerile Spartachiadei de vară a tineretului

în plasă. In minutele 34, 40 și 44 oas
peții ratează ocazii favorabile de a 
înscrie prin Vulpășin, Murat și 
Glămeanu. In minutul 53 fotbaliștii 
din Strehaia sînt pe punctul să 
egaleze dar mingea șutată puternic 
de Glămeanu întîlnește bara trans
versală. Studenții preiau inițiativa, 
dominînd pînă la sfîrșit, însă nu 
reușesc să concretizeze decît în mi- . 
nutul 60, printr-o lovitură de ,1a 11 
metri, la un henț 
fundașul Chitan. Transformă Impe
cabil Bulbucan.

Partida retur, de duminica viitoare 
la Strehaia, nu este ușoară. Ea nu 
trebuie însă considerată dinainte 
pierdută. Echipa studenților a dove
dit de atîțea ori că are resurse fi
zice și cunoștințe tehnice și tac
tice, că știe să se concentreze în 
jocurile decisive. Este necesar însă 
ca fotbaliștii de la Știința să nu se 
lase intimidați de faptul că joacă 
pe 
se, 
fie 
ce 
Și 
dea dovadă de mai multă siguran
ță și promptitudine în intervenții și 
să alimenteze cu mingi utile ata
cul.

Arbitrul Popovicj Gheorghe din 
București a condus cu competentă 
următoarele formații: Știința Petro
șani (antrenor prof. Irimie Gheor
ghe) — Tudor Petre, Păsculeșcu, 
Stănilă, (Rakoși) ,Tudor Vasile, Nagy, 
Munteanu, Dinu, Papură, Răsădea- 
nu, Bulbucan, Lică.

Progresul Strehaia ; (Antrenor Ro- 
bu loan) ■— Lepădat (Brumeanu), 
Muscalu, Stănescu, Chitan, Piguiea, 
Ciocionoiu, Murat, Vulpășin, Modo- 
lici, Glămeanu, Pîrvu.

C. MATEESCU 
D. CRIȘAN

în careu conJis de

terenul propriu al echipei adver
să practice un joc dinamic, să 
mereu prima la balon și, ceea 

este mai important, să tragă mult 
precis la poartă. Apărarea să

întrecerile din cadrul Spartachia- 
dei de vară a tineretului — etapa 
H-a pe grupe de asociații — des
fășurate în centrul Petroșani s-au 
șoldat cu următoarele rezultate:

VOLEI: Stăruința Petroșani — 
I.P.I.P. Livezeni 3—1,- 6 August — 
Utilajul 3—0 (prin neprezentarea 
echipei Utilajul); C.C.V.J. — Mi
nerul Bănița 3—0; Forestierul — 
Voința 3—2. FOTBAL : Minerul 
Bănița — I.P.I.P. Livezeni 4—2; 
Stăruința — Utilajul 3—0 (nepre- 
zentare). BASCHET: 
S.S.E. Petroșani 46—88.
concurenți apartinînd asociațiilor 
sportive Dinamo Petroșani și I.P.I.P 
Livezeni s-au întrecut la poligonul 
din localitate la proba de 10 focuri 
culcat nerezemat. Cele mai bune 
rezultate au fost obținute de tine
rii : Benea Ambrozie (83 puncte) de 
la Dinamo, Fodor Eduard și Oltea-

Elevul —
TIR: 14

cu 81 puncte) 
Livezeni. S-au

80 
și
76

nu Florian (fiecare 
ambii de la I.P.I.P. 
mai evidențiat Petru Vasile cu 
puncte de la I.P.I.P. Livezeni 
Oană Avram de la Dinamo cu 
puncte.

Programul viitor pentru centrul 
Petroșani este următorul: marți, 13 
iulie, ora 17, VOLEI — teren sfat 
popular Petroșani: Stăruința — 6 
August. Teren C.C.V.J. : C.C.V.J.
— Forestierul. Teren Aninoasa: 
Minerul Aninoasa —> Minerul Pe
trila. Teren Lonea: Parîngul Lonea
— Preparatorul Petrila. FOTBAL : 
stadionul din Lonea; Parîngul Lo
nea — Jiul Petrila; stadionul Pe
trila : Preparatorul Petrila — Mi
nerul Aninoasa. POPICE: arena 
Parîngul Lonea. Participă echipele 
Minerul Aninoasa, Jiul Petrila, 
Preparatorul Petrila, Forestierul Pe
troșani și Parîngul Lonea.

Miercuri, 14 iulie. FOTBAL ; te
ren Petrila : Constructorul Minier 
— Stăruința. Joi 15 iulie. TIR 
(poligonul Petroșani). Participă cam
pionii asociațiilor sportive Minerul 
Aninoasa, Jiul Petrila, Preparato
rul Petrila, Paringul Lonea, I.P.I.P. 
Livezeni, Dinamo și Utilajul Petro
șani.

Este necesar ca, consiliile aso
ciațiilor sportive calificate pentru 
această etapă, să privească cu simț 
de răspundere munca de mobiliza
re a sportivilor la întrecerile eta
pei pe grupe de asociații, în vede
rea selecționării celor 
sportivi ce urmează să 
cu campionii centrului
Vulcan în etapa Ш-a orășenească.

mai buni 
se întreacă 
Lupeni și

S. BÂLOI 
corespondent

Saltul portarului Lăpădat s-a dovedit inutil. Mingea șutată de Bul
bucan a trecut peste zidul apărătorilor și va poposi în plasă.
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ММй ИІИІІЙІ
ІІШ

(Urmare din pag. l-a)

situează pe primul loc în întrece
rea cu celelalte sectoare ale mi
nei. Pînă în prezent, colectivul a- 
cestui sector a extras peste plan 
4 052 tone de cărbune. Depășiri de 
pian de 1 590—2 350 tone de cărbu
ne stau, de asemenea, mărturie 
muncii avîntate pe care o desfă
șoară minerii din sectoarele l și 
IV pentru intimpinarea Congresu
lui partidului cu succese de seamă.

Primul semestru al acestui an a 
fost încheiat de colectivul minei 
Aninoasa cu o depășire de plan de 
6 200 tone de cărbune. Acum, ia 
interval de numai o decadă de la 
încheierea semestrului I, volumul 
producției extrase peste plan la 
această exploatare se ridică la 8 300 
tone. Creșterea vertiginoasă a pro
ducției are o bază trainică, anume 
sporirea productivității muncii. 
Față de 1,407 tone/post cit prevede 
planul, randamentul mediu pe ex
ploatare realizat de la începutul 
anului și pînă în prezent se ridică 
la 1,413 tone pe post.

Prima decadă a lunii iulie încu
nunează preocuparea colectivului 
minei Aninoasa pentru obținerea 
de randamente înalte: în acest 
tetval de timp, productivitatea 
întreaga exploatare se ridică 
1,498 tone pe post.

— Vom lua toate măsurile pen
tru studierea experienței obținute 
în sporirea randamentelor, pentru 
generalizarea acestei experiențe, 
deoarece creșterea randamentelor 
constituie garanția realizării volu
mului sporit de producție prevăzut 
de proiectele Directivelor 
sului partidului — spunea 
șui Barna Ioan, secretarul 
tului de partid al minei.

Semnificative sînt, de asemenea, 
realizările obținute de colectivul 
minei Aninoasa în ce privește rea
lizarea de economii pe baza redu
cerii consumurilor specifice. Folo
sirea susținerii mixte în lemn și 
stîlpi metalici tubulari în abatajele 
cameră, experimentarea de către 
brigada de frontaliști condusă de 
tovarășul David Ioan, a podirii ve
trei cu plasă metalică, introduce
rea elementelor metalice de susți
nere în abatajele de pe straiele 
subțiri au dus la reducerea consu
mului de material lemnos. Pe baza 
reducerii consumurilor specifice de 
lemn, energie, exploziv, colectivul 
minei Aninoasa a realizat în pri
mul semestru ai anului 118 000 lei 
economii

i ri
pe 
la

Сопдге- 
tovară- 
comite-

la prețul de cost.

☆
de muncă avîn- 
minerii Aninoa-

iulie, zile 
in cate

Zile de 
tată. Zile 
sei traduc in fapte, mai puternic 
ca oricind, hotărî rea lor de a în
făptui cu cinste sarcinile puse de 
partid în fața industriei carboni
fere.

I. В-

COMUNICAT COMUN 
ROMÂN O-SOMALEZ
(Urmare din pag. l-a)

Tanzania, Salah Mohamed, consi
lier economic.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Ro
mâne și primul ministru al Repu
blicii Somalia și-au exprimat do
rința de a dezvolta relații multi
laterale și reciproc avantajoase in
tre cele două țări pe baza egali
tății in drepturi și neamestecului 
în treburile interne, a respectării 
suveranității și independenței na
ționale.

Subliniind această dorință, gu
vernul Republicii Populare Române 
și guvernul Republicii Somalia au 
hotărît să stabilească relații diplo
matice la rang de ambasadă.

S-a convenit, totodată, ca organe
le de resort din cele două țări să 
studieze posibilitățile și căile co
respunzătoare in vederea realizării 
unei colaborări economice, tehnice 
și culturale.

In cursul convorbirilor Părțile 
au constatat cu satisfacție identi
tatea sau apropierea punctelor lor de 
vedere față de principalele proble
me internaționale. Ele au foșt de 
părere că In condițiile situației ac
tuale, menținerea și consolidarea 
păcii, stabilirea unei atmosfere de 
prietenie între popoare, constituie 
o răspundere esențială a tuturor 
statelor lumii.

Cele două Părți și-au reafirmat 
hotărîrea de a depune in continua
re eforturi pentru aplicarea in

ION GHEORGHE MAURER,
Președintele Consiliului de Miniștri 

al
Republicii Populare Române

București 10 iulie 1965

în Editura politica a apărut

Momente din istoria 
poporului român

In Editura politică a apărut „Mo
mente din istoria poporului român" 
— culegere de studii despre pro
bleme de bază ale istoriei popo
rului nostru.

Cele patru capitole ale lucrării 
redau într-o formă sintetică, pe 
baza valorificării concluziilor la 
care a ajuns știința istorică din 
tara noastră in lumina învățăturii 
marxist-leniniste, cele mai impor
tante momente din istoria popo
rului român : „Formarea limbii și 
a poporului român. Apariția pri
melor state feudale pe teritoriul 
tării noastre"; „Lupta poporului 
român împotriva exploatării și 
asupririi sociale și naționale, pen
tru independență. Anul revolu

practică a principiului universalită
ții Organizației Națiunilor Unite în 
scopul ca aceasta să-și poată înde
plini, in mod eficient, rolul ce-i 
revine In asigurarea păcii și dez
voltarea colaborării internaționale.

Părțile și-au exprimat solidarita
tea deplină cu lupta popoarelor 
pentru libertate și independență 
națională, subliniind dreptul inalie
nabil al acestora de a-și organiza 
viața în conformitate cu propriile 
lor interese și aspirații.

Ambele Părți au apreciat că vi
zita in Republica Populară Româ
nă a delegației somaleze și discu
țiile care au avut loc au contri
buit Ia o mai bună cunoaștere re
ciprocă, la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie dintre România și Soma
lia.

Excelenta Sa Abdirazak Haji 
Hussein șj-a exprimat apțecierea 
și recunoștința sa cea mai adîncă 
pentru primirea călduroasă și ospi
talitatea generoasă ce i s-a acordat 
personal și membrilor delegației 
somaleze de către guvernul și po
porul Republicii Populare Române.

Primul ministru al Republicii So
malia, Excelența Sa Abdirazak 
Haji Hussein a adresat președin
telui Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Române, Excelen
ța Sa Ion Gheorghe Maurer, invi
tația cordială de a vizita Somalia 
la o dată convenabilă. Președinte
le Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Române a acceptat 
cu plăcere această invitație.

ABDIRAZAK HAJI HUSSEIN, 
Prim-Ministru al Republicii 

Somalia

ționar 1848 în țările române"; „For
marea statului național român. Lup
ta poporului român pentru ihde- 
pendență națională și progres so
cial".

Ideea de bază a lucrării este 
lupta neîntreruptă a maselor popu
lare pentru progres social și in
dependență națională, continuată 
și ridicată pe o treaptă superi
oară de Partidul Comunist Român.

Lucrarea este destinată unui cerc 
mai larg de cititori și, în special, 
celor care studiază în .diferite for
me ale învătămîntului de partid, 
studenților, cadrelor didactice din 
școala de cultură generală, tutu
ror celor dornici să cunoască pro
blemele fundamentale ale istoriei 
patriei noastre.

Construcția de drumuri forestiere 
№ plina desfășurare

Exploatarea rațională a materia
lului lemnos din bogatele păduri 
care îmbracă munții noștri, nece
sită crearea unor căi de acces co
respunzătoare. In majoritatea ca
zurilor pădurile apte pentru exploa
tare sint situate la distanțe apre
ciabile de șoselele principale, iar 
accesul la ele este posibil numai 
străbătind văl prăpăstioase. Ape, 
sțînci, terenuri nesigure și groho
tișuri — iată numai cîteva din pie
dicile puse în fața constructorilor 
.de drumuri forestiere pe care ei le 
îjjving cu ajutorul dinamitei și al 
utilajelor moderne.

Drumurile forestiere sînt adevă
rate căi de lumină în pădure., Pe 
ele, pădurea ajunge la civilizație. 
Vin oamenii și o exploatează apoi 
terenurile curățate se plantează cu 
soiuri de mare valoare economică. 
Se execută anual importante lu
crări de îngrijire a arboretelor, de 
corectare a torenților, de consolida
re a terenurilor etc. In acest fel, 
pădurea a început să trăiască o 
viață nouă, ordonată, după voința 
orbului.

Valea Jiului este înconjurată de 
impozante masive împădurite îm- 
pinzite cu numeroase drumuri. în
treținerea acestora, refacerea celor 
deteriorate de viiturile apelor, ne
cesită multe strădanii și mijloace 
materiale. Primul semestru al anu
lui a cuprins îndeosebi executarea 
unui volum însem
nat de lucrări în 
valoare da 489 00Э 
lei în regie și 
2 471 000 lei în 
antrepriza I.C.F. — 
la remedierea dru
murilor forestie
re deteriorate de 
calamități. La 
Mierleasa, drumul 
de tractoare este 
refăcut deja în 
proporție de 90 la 
sută, iar drumul 
auto se află în 
plin lucru. La Tu- 
su, s-a făcut un 
pod provizoriu de 
lemn peste care 
se traversează Jiul 
— pină la exe
cutarea podului 
definitiv de beton, 
la Pietroasa a fost 
refăcută porțiu
nea podului luată 
de ape, iar la 
Jigoreasa și Cimp- 
șoara s-au refă
cut in bună par
te sectoarele de 
drum stricate. Un 
succes însemnat 
îl constituie des
chiderea din nou

LA COLECTAREA FIERULUI VECHI
La inițiativa deputatei Tomșa 

Elisabeta, comitetul de cetățeni și 
comisia de femei din circumscrip
ția nr. 49 a orașului Petroșani a 
organizat zilele trecute o acțiune 
pentru colectarea de fier vechi. Cu 

a exploatărilor Polatiște și Jieț, 
prin refacerea provizorie a căilor 
de acces distruse de inundații.

Construcția de noi drumuri fo
restiere nu a fost nici ea neglijată. 
Astfel, sînt în plin lucru căile de 
acces în masivele și -exploatările 
păduroase Surpata (o continuare ■ 
drumului Polatiște). apoi la sCibâ- 
nul care va face intr-un viitor •- 
propiat legătura cu drumul alpin 
Novaci — Sebeș răzbind pînă la 
cabana Obîrșia Lotrului; se află in 
lucru și drumurile forestiere Bu««, 
din masivul Retezat, Lolaia de la 
Voievodul. Intr-un viitor apropiat, 
se vor pune în lucru și alte dru
muri forestiere ca Izvorul de la 
Livezeni, Aușelul pînă sus la ca
bana de vînătoare și pescuit cu 
ramificații pe Valea Popii, Lunca 
Florii, apoi Sterminosul și altele 
de la Valea Voievodul deschizîn- 
du-șe legătură spre punctul turistic 
Poiana Muierii și alte ramificații.

Construirea acestei vaste rețele 
de drumuri forestiere — căi de lu
mină în pădure — va asigura con
diții optime pentru o bună valori
ficare a masei lemnoase și trans
portul ei rapid, fără pierderi, cro
ind în același timp noi posibilități 
de practicare a turismului, de cu
noaștere de către oamenii muncii 
a frumuseților naturale ale Văii 
Jiului.

MIHAI ȘTEFAN

Tractoristul Hamz Ioan de la exploatarea forestieră 
Valea Boului (Cîmpu lui Neag), transportînd bușteni 
pe noul drum forestier spre rampa de încărcare.

acest prilej tovarăș» i< Costinaș Ma- 
carie, Chiraș Genoveva, Lazăr Flo- 
rica, Lovenberger Irina și alți lo
catari din circumscripția respectivă 
au colectat peste 500 kg fier vechi 
care a și fost predat I.C.M.

PROGRAM DE RADIO
14 iulie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,06 
Jocuri populare; 5,15 Jurnalul sa
telor; 5,25 Rapsodie pentru fanfa
ră de Savel Horceag,- 5,45 Ritmuri 
vesele; 6,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 6,10 Tineri interpreți 
de muzică ușoară; 6,35 Valsuri 
simfonice; 7,00 Radiojurnal; 7,15 
Recital Bing Crosby,- 7,30 Sfatul 
medicului: păstrarea alimentelor 
în anotimpul călduros; 7,35 Anun
țuri, muzică; 7,45 Salut voios de 
pionier; 8,00 Sumarul presei; 8,06 
Uverturi la operete; 8,37 Din cele 
mai cunoscute melodii populare; 
9,02 „Răspundem ascultătorilor" — 
muzică ușoară; 10,00 Buletin de 
știri; 10,03 Suita simfonică „Țara 

Hălmagiului" de Nicolae Boboc; 10,30 
Dimensiuni contemporane ale ar
tei noastre populare; 10,45 Muzi
că populară; 11,15 Fragmente din 
opera „Mireille" de Gounod; 12,00 

Buletin de știri; 12,03 Mici piese 
de estradă; 12,15 Din viața muzi
cală a orașului Cluj; 12,50 Arii din 
operete; 13,10 Concert de prînz; 
14,00 Buletin de știri; 14,10 Folclor 
muzical din Muntenia; 15,00 Iti
nerar liric — muzică ușoară; 15,20 
Ciclul „Ghid muzical"; 16,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorologic;
16.15 Compozitorii întîmpină cel 
de-al IV-lea Congres al partidu
lui cu noi cîntece: „Partid, lumi
nă vie" de Liviu Ionescu, versuri 
de Păuna Răzvan,- 16,30 Roza vîn- 
turilor; 17,00 Flori și melodii;
17,30 Muzică populară cerută de 
ascultători; 18,00 Buletin de știri; 
18,05 Muzicieni la microfon des
pre succesele artei muzicale româ
nești; 18,45 Varietăți muzicale;
19.15 „Pariicipânții la întrecere ra
portează"; 19,30 La microfon so
liști îndrăgiți; 20,00 Radiogazeta 
de seară,- 20,ЗѲ Melodii aproape 

uitate: cîntă Mia Braia,- 20,45 
Noapte bună, copii; 20,55 Cintă 
orchestra Bebe Prisada,- 21,15 „Au
tograf pe o carte nouă"; 21,30 Ne
stemate ale folclorului nostru în 
rapsodiile lui Geofge Enescu,- 
22,00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic,- 22,20 Muzică ușoară de 
Elly Roman; 22,35 Seâră de balet 
„Lacul lebedelor" de Ceaikovski; 
23,20 „O poveste de iubire" — 
muzică ușoară; 23,52 Buletin de 
știri,

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri,- 7,35 Mici piese distractive; 
7,50 Pagini vocale și orchestrale 
din muzica de estradă; 8,30 Coruri 
și dansuri din opere; 9,00 Buletin 
de știri; 9,03 „Moldovă, mîndră 
grădină" — melodii populare,- 9,30 
Muzică din opereta „Farmecul unui 
vals" de Oskar Straus; 10,05 So
liști amatori de muzică ușoară;
10,30 Piese instrumentale,- 10,45 
Prelucrări de Dinu Stelian; 11,00 
Buletin de știri; 11,03 Concertul 
Hr. 1 în la minor pentru pian și 
orchestră de Mac Dowell,- 11,35 

Buchet de melodii populare; 12,00 
Caleidoscop muzical; 13,00 Buletin 
de știri; 13,03 Arii dih opere in
terpretate de Mariana Stoica și 
Corneliu Fînăteanu,- 13,30 De toate 
pentru toți; 14,25 Marș nr. 2 in sol 
minor pentru pian de Schumann,- 
14,35 „Poate cînți și tu această 
melodie" — muzică ușoară; 15,00 
Buletin de știri; 15,10 Cîntă Du
mitru Muțiu și Nelu Orian; 15,30 
Muzică populară franceză,- 15,50 
Tangouri,- 16,00 Soliști și formații 
artistice de amatori de la sate;
16,30 Concertul pentru harpă și 
orchestră de Paul Constantinescu,- 
17,00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic,- 17,15 Din creația compo
zitorului Ion Danielescu; 17,30 Sfa
tul medicului: păstrarea alimente
lor în anotimpul călduros,- 17,35 
Anunțuri, reclame, muzică,- 18,00 
Din istoria operei; 18,30 Capodo
pere ale literaturii „Cîntecul lui 
Roland"; 19,00 Buletin de știri; 
19,05 „Am îndrăgit o melodie" — 
muzică ușoară; 19,30 Cîntă Elisa
beta Pavel, Fănică Stănescu Ro

mânești și Florea Burnea; 20,00 
Cîntă pentru dumneavoastră or
chestrele Alexandru Imre, Vadim 
Liudvikovski, Mantovani; 20,30 
Pe teme agrare; 21,00 Radiojurnal. 
Sport; 21,20 Festivalul internațio
nal de jazz — Praga 1964,- 21,40 
Interpreți ai muzicii lui Chopin; 
22,05 „Luna aurie" — muzică u- 
șoară; 22,30 Voci ce nu se pot 
uita; 23,00 Buletin de știri; 23,05 
Simfonia a XVI-a „Triumful păcii" 
de Dimitrie Cuclin,- 23,51 Concert-se 
renadă,- 0,52 Buletin de știri.

(inemnf
14 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Fernand cow-boy; REPUBLICA: 
Hanka,- PETRILA: Feriga de aur; 
LONEA: Joe Limonadă; PARO- 
ȘENI : Asasinul din cartea de te
lefon; LUPENI — CULTURAL: 
Cronică cubană; BĂRBĂTENI : Ar
hiva secretă de pe Elba.
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PREZENTE ROMÂNEȘTI
BELGRAD 12 (Agerpres).
La invitația agenției iugoslave 

de presă Taniug, directorul gene
ral al Agenției Române de Presă 
„Agerpres", Andrei Vela, a făcut 
o vizită în Iugoslavia. El a avut 
convorbiri cu directorul agenției, 
Vukașin Miciunovici, privind cola
borarea dintre cele două agenții, 
precum și întrevederi cu conduce
rea Uniunii Ziariștilor. De aseme
nea, a fost primit la Comisia pen
tru relațiile internaționale a C.C 
al U.C.I. și la Secretariatul federal 
pentru informații al R.S.F. Iugos
lavia.

Cu prilejul vizitei, însărcinatul cu 
afaceri al R.P. Române la Belgrad 
a oferit un cocteil în saloanele 
ambasadei.

Sesiunea
Adunării Generale 
a O.A.C.I.

La Montreal se desfășoară lucră
rile celei de-a XV-a sesiuni a Adu
nării Generale a Organizației Avia
ției Civile Internaționale (O.A.C.I.) 
— instituție specializată a O.N.U. 
O delegație română participă pen
tru prima dată la lucrările orga
nizației. Prezența delegației ro
mâne a fost salutată, în ședința din 
9 iulie, de către președintele Adu
nării generale, C. S. Booth (Cana
da). Șeful delegației române, Se
ver Scripcaru, a arătat că guver
nul R.P. Române acordă o impor
tanță deosebită problemelor aero
nautice atît pe plan național, cit 
și pe planul comunicațiilor, aeriene 
internaționale. Evocind tradiția pe 
care o are aviația în România, el 
a amintit contribuția adusă de re
prezentanții aviației românești Tra
ian Vuia, Aurel Vlaicu și H. Coan- 
dă la crearea și progresul aviației 
mondiale.

A 44-a aniversare 
a revoluției mongole

ULAN BATOR 11 (Agerpres).
Cu prilejul celei de-a 44-a ani

versări a revoluției mongole, la 
Ulan-Bator a avut loc duminică o 
.paradă militară urmată de o de
monstrație a oamenilor muncii. In 
tribuna centrală din Piața princi
pală a orașului au luat loc con
ducători ai partidului și guvernului 
R. Pi Mongole, în frunte cu J. 
Țedenbal, oaspeți străini. Genera- 
lul-colonel J. Lhagvasuren, minis
tru pentru problemele armatei popu
lare a R. P. Mongole, a rostit o cu- 
vintare.

PARIS. — Duminică a avut loc 
In apropiere de localitatea Argen- 
tan (Franța) dezvelirea unui mo
nument de granit ridicat în me
moria soldaților și ofițerilor polo
nezi, canadieni,, englezi, americani 
fi francezi care și-au pierdut viața 
în ultima bătălie de la 21 august 
1944 din Normandia împotriva tru
pelor naziste conduse de genera
lul von Kluge.

SYDNEY. — Un grup de clerici 
australieni au adresat primului mi
nistru Robert Menzies o scrisoare 
deschisă în care își exprimă tea
ma că „primul ministru australian 
împinge țara spre o escaladare ca
tastrofală a războiului din Viet
nam". Clericii au declarat că in
tenționează să organizeze o serie 
de demonstrații împotriva acțiuni
lor în acest sens desfășurate de 
guvernul australian.

CANBERRA. — Potrivit datelor 
publicate de Direcția de statistică, 
populația capitalei Australiei nu
măra Ia 1 iulie a. c. 85 676 locui
tori.

LONDRA. — Răspunzînd invita
ției secretarului parlamentar al

La Sanfo Domingo

CONSULTĂRI 
GUVERNULUI

SANTO DOMINGO 12 (Ager
pres)

La Santo Domingo continuă efor
turile pentru crearea unui guvern 
provizoriu care să organizeze ale
geri generale. Misiunea O.S.A. con
tinuă consultările cu reprezentan
ții constituționaliștilor și ai juntei 
militare, pentru a obține sprijinul 
acestora în vederea formării unui

Reuniune® cabinetului grec
— Acord unanim referitor la

ATENA 12. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Alexandroaie, tran
smite :

Luni a avut loc o reuniune a ca
binetului grec în cadrul căreia a 
fost discutată situația politică din 
țară. La sfîrșitul ei, a fost dată 
publicității o declarație guverna
mentală în care se precizează că 
„toți miniștrii au dezaprobat atitu
dinea lui Garoufalias, ministrul 
apărării, și au fost de acord să vo
teze pentru excluderea acestuia din 
partidul de guvernămînt. Uniunea 
de centru".

IZRAEL

Excluderea grupului 
din partidul Mapai

TEL AVIV 12 (Agerpres).
Conducerea partidului Mapai a 

adoptat duminică o rezoluție prin 
care, îiy mod practic, grupul mino
ritar, în frunte cu Ben Gurion, a 
fost exclus din partid. Primul mi
nistru Levi Eshkol, bucurîndu-se 
de majoritate în Mapai, a reușit să 
determine adoptarea unei rezoluții 
(203 voturi pentru, 9 contra și 29

DEMISII ȘI NUMIRI ÎN GUVERNUL IRAKIAN
BAGDAD 12 (Agerpres).
Postul de radio. Bagdad relatea

ză că președintele Irakului a ac
ceptat duminică seara demisia unui 
număr de șase miniștri printre 
care Abdel-Karim Farhana, minis
trul culturii și al educației, Abdel- 
Hamid, ministrul afacerilor inter
ne. Aziz al-Hafez, ministrul eco- 
nomiei și alții. Totodată, au fost

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
Ministerului Invățămîntului și Ști
inței al Angliei, Jenny Lee, a so
sit lâ Londra E. A. Furțeva, mi
nistrul culturii al U.R.S.S.

Luînd cuvîntul la o conferință 
de presă, E. A. Furțeva, a subli
niat că relațiile culturale anglo- 
sovietice se dezvoltă bine și și-a 
exprimat speranța că ele se vor în
tări și mai mult.

SOFIA. — La Varna (R. P. Bul
garia) se desfășoară în trei etape 
ce] de-al II-lea concurs internațio
nal de balet. Participă balerini 
din 19 țări, printre care și din R. 
P. Română.

Juriul concursului, compus din 
reprezentanți de frunte ai artei co
regrafice din 15 țări, inclusiv 
maestrul român de balet Oleg Da- 
novski, este prezidat de cunoscuta 
balerină Galina Ulanova, artistă a 
poporului din U.R.S.S.

LONDRA. — Medicii serviciilor 
de sănătate publică din Anglia 
și-au ’ reînnoit amenințarea de a

PENTRU FORMAREA 
PROVIZORIU

guvern provizoriu, condus de 
Hector Garcia Godoy, fost minis
tru de externe în guvernul preșe
dintelui Bosch. Atît reprezentanții 
O.S.A. cit și cei ai constituționaliș
tilor și juntei militare au căzut de 
acord, relatează U.P.I., să se întîl- 
nească în prezența lui Godoy pen
tru a elucida problemele rămase în 
suspensie și a impulsiona formarea 
guvernului provizoriu propus.

destituirea lui Garoufalias —
La reuniunea cabinetului Garou

falias nu a fost invitat. El a fă
cut, însă, o declarație în care 
neagă dreptul primului ministru 
Papandreu de a-1 înlătura din „la
gărul democratic" din care, după 
cum a spus el, face parte de mai 
bine de 30 de ani. înlăturarea din 
guvern a lui Garoufalias, aprecia
ză observatorii politici, poate fi 
considerată totuși ca realizată, de
oarece chiar dacă nu-și va pre
zenta personal demisia, va fi to
tuși elaborat un decret privind des
tituirea lui.

minoritar

abțineri), potrivit căreia „toți cei 
care se pronunță pentru. o listă se
parată în vederea alegerilor par 
lamentare . s-au. auto exclus. din 
partid". In rezoluția adoptată se 
specifică, de asemenea, că toți cei 
care s-au separat de partid for- 
mînd o listă proprie pentru ale
geri, „n-au dreptul să uzeze de 
numele partidului sub nici o for 
mă".

numiți noii titulari ai departamen
telor reșpective, printre care Abdul 
al Barragi (la Departamentul afa
cerilor interne), Mohamed al Kais- 
sy (la Departamentul culturii și 
orientării), Abdul Hamid (la De
partamentul economiei) etc.

Potrivit relatărilor presei, demi
siile din guvernul irakian se dato- 
resc unor divergențe privind poli
tica internă a țării.

demisiona dacă revendicările lor cu 
privire la sporirea onorariilor nu 
vor fi satisfăcute. Aproape 18 000 
de medici și-au și formulat cere
rile de demisie,, urmînd ca ele să 
fie depuse dacă tratativele în curs 
nu le vor da satisfacție.

MOSCOVA. — Agenția TASS a- 
nunță că în urma tratativelor cate 
au avut loc la Moscova între o 
delegație guvernamentală sovie
tică condusă de Vladimir Novikov, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și delegația 
R.D. Vietnam, condusă de Le Thanh 
Nghi, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. D. Vietnam, au 
fost încheiate acorduri care pre
văd că Uniunea Sovietică va acor
da ajutor suplimentar R. D. Viet
nam în dezvoltarea economiei na
ționale și întărirea capacității ei de 
apărare.

După încheierea tratativelor, de
legația guvernamentală a R. D. 
Vietnam a plecat în R. P. Chineză.

Declarația Frontului National 
de Eliberare din Vietnam

HANOI 12 (Agerpres).
Intr-o declarație a Frontului Na

țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud este condamnată trimiterea 
de noi trupe ale agresorilor ame
ricani și ale sprijinitorilor lor — 
Coreea de sud, Australia și Noua 
Zeelandă — pentru a extinde răz
boiul în Vietnamul de sud. Hotă- 
rîrea S.U.A. și a celor trei țări, 
se arată în declarație, de a spori 
efectivul lor militar în Vietnamul 
de sud constituie un act agresiv 
împotriva poporului sud vietnamez 
și o serioasă amenințare la inde 
pendența și securitatea țărilor in- 
dochineze. Frontul Național de 
Eliberare avertizează serios S.U A. 
în legătură cu acțiunea lor de in
troducere de trupe expediționare, 
destinate să ia parte la războiul 
din Vietnamul de sud. Datorită a- 
cestei acțiuni ilegale a guvernului 
S.U.A., „Frontul Național de Elibe
rare are tot dreptul să ceară, cînd 
va fi necesar, voluntari din R. D. 
Vietnam și din țările prietene pen
tru a se opune agresiunii america
ne", se spune în declarație. Subli- 
niindu-se că timp de zece ani 
S.U.A. nu au fost în măsură să

inlra si externă a mini calinei algn
ALGER 12. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Benga, transmite:
La Alger a avut loc luni o re

cepție, în cadrul căreia colonelul 
Houari Boumedienne, președintele 
Consiliului Revoluției și prim-mi- 
nistru al Algeriei, i-a prezentat 
presei algeriene și străine pe mem
brii noului guvern. Au fost de 
față, de asemenea, membri ai Con
siliului Revoluției. Cu acest prilej, 
primul ministru a rostit o scurtă 
cuvîntare în care s-a referit la 
principalele aspecte ale politicii in
terne și externe a guvernului al- 
gerian. In domeniul politicii in
terne, a spus el, guvernul va ve
ghea la restaurarea ordinei în in

SUDAN

Incidente sîngeroase 
în provinciile meridionale

KHARTUM 12 (Agerpres).
Cu toate măsurile luate de gu

vernul central de la Khartum pen 
tru a asigura securitatea în pro
vinciile meridionale ale Sudanului,

PEKIN. — Agenția China Nouă 
transmite că la invitația lui Ciu 
De, președintele Comitetului per
manent al Adunării reprezentanților 
populari din întreaga Chină, o delega
ție a Adunării Naționale a R.D. Viet
nam, condusă de Hoang Van Hoan, 
vicepreședinte al Comitetului per
manent al Adunării Naționale, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, a sosit la Pekin, pentru 
o vizită de prietenie în Republica 
Populară Chineză.

TEL AVIV. — Ziarul „Kol Haam" 
anunță că organizațiile antifasciste 
din Izrael au organizat în orașul 
Haifa o demonstrație de protest 
împotriva numirii fostului ofițer hi- 
tlerist Rolf Pauls în calitate de 
ambasador al R. F. Germane în 
Izrael.

BRASILIA. — Un număr de 111 
profesori ai Universității din Bra
silia au semnat un manifest de- 
nunțînd încercarea de a exclude 
din universități pe profesorii și 
studenții cunoscuți pentru activita
tea lor progresistă. 

înfrîngă poporul sud-vietnamez de 
14 milioane de oameni, declarația 
arată că nici trupele expediționare 
americane nu vor putea să realizeze 
mai mult.

☆

HANOI 12 (Agerpres).
Agenția V.N.A. anunță că, la 11 

iulie, avioane americane militare 
au pătruns In spațiul aerian al Re
publicii Democrate Vietnam și au 
bombardat și mitraliat capitala 
provinciei Yen Bai, precum și pune- 
te populate de-a lungul căilor de 
comunicație din această provincie. 
Un bombardier cu reacție „F-105" 
a fost doborît, iar multe altele a- 
variate de către unitățile Armatei 
populare vietnameze.

☆

SAIGON 12 (Agerpres).
Un nou contingent de trupe 

americane, alcătuit din 3 000 de 
oameni a debarcat luni în Golful 
Can Ranh din Vietnamul de sud. 
Este vorba de un batalion întărit 
al primei divizii a armatei ame
ricane amplasate în statul • Kansas 
(S.U.A.).

stituții, la garantarea independen
tei naționale și formarea unei eco
nomii realiste, socialiste.

Referindu-se la politica externă 
a Algeriei, colonelul Boumedien
ne a declarat că Algeria va milita 
pentru consolidarea unității țărilor 
arabe și africane. Politica externă 
a Algeriei, a adăugat el, se bazea
ză pe strîngerea relațiilor Su țările 
socialiste și cu toate popoarele 
care luptă pentru libertatea lor și 
pe stabilirea de relații cu alte 
țări pe baza respectului reciproc 
și neamestecului în treburile inter
ne ale altor state.

După cuvintarea primului mi
nistru, noul cabinet algerian s-a 
întrunit în prima sa ședință.

în ultimele zile au fost semnalate 
noi incidente. După cum relatează 
agențiile de presă, forțele de secu
ritate au intervenit în mai multe 
localități împotriva rebelilor. Agen
ția France Presse relata că în ac
țiunile care au avut loc în satul
Malakeia peste 400 de rebeli su
diști au fost omorîți. Nici un co
municat oficial n-a fost dat publi
cității în urma incidentelor de la 
Malakeia.

împotriva politicii britanice 
în regiunea Golfului Persic

CAIRO 12 (Agerpres).
Studenții din emiratele și sulta-1 ' 

natele situate în regiunea Golfu
lui Persic, care își fac studiile la 
Cairo, s-au intrunit în cadrul unui 
miting de protest împotriva po
liticii britanice în această parte a 
lumii.

Participanții la miting au adop
tat mai multe rezoluții în care sînt 
condamnate presiunile exercitate 
de colonialiști, intervenția militară 
britanică în Oman, Bahrein și Fe 
derația Arabiei de sud, chemînd 
Liga Arabă să sprijine lupta de 
eliberare din aceste teritorii.

Sultanul emiratului Charka a luat 
cuvîntul, arătînd că tactica folo
sită de colonialiștii englezi este 
aceea de a diviza lumea arabă 
pentru a-și menține și consolida 
pozițiile în aceste teritorii.
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