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SĂRBĂTOARE

Și în acest an, potrivit tradiției încetățenite în anii noș
tri, în Valea Jiului, sărbătoarea minerilor a prilejuit momente 
de veselie generală. De la Uricani și pînă la Cimpa, Valea 
a răsunat de cîntec, joc și voie bună. Entuziasmul a rejaaS 
pe frumoasele pajiști de pe malurile Jiului, pe stadioane, în 
sălile cluburilor, la cabane, mii de oameni ai muncii din in
dustria cărbunelui, dornici de a sărbători ziua consacrată lor. 
Adunările festive, manifestările cultural-artistice, întrecerile 
sportive, mesele prietenești, toate' au reflectat bucuria vieții 
noi pe care o trăiesc astăzi minerii, voința lor de a-și aduce 
în continuare contribuția la înfăptuirea mărețului 
dezvoltare multilaterală a României socialiste stabilit 
greșul al IX-lea al Partidului Comunist Român.

La Lupeni, orașul eroilor din '29, a avut loc o 
serbare în aer liber lîngă Palatul cultural, la care

artistice ale clubului din localitate, 
pe ale căror piepturi străluceau ordine și 

ocazia acestei sărbători, bătrîni, martori 
lupte din 1929, tineri.

concursul formațiile 
întîlnit aici mineri 
medalii primite cu 
oculari ai eroicelor

Asemenea serbări au avut loc și la Uricani, pe Valea mo
rii din Vulcan, pe stadionul din Petrila, la cabane, unde mi
nerii cu familiile lor sau cu ortacii de muncă din abataje au 
petrecut de ztua lor.

Reporterii noștri prezenți la cîteva din aceste manifestări 
redau mai jos atmosfera sărbătorească a Zilei minerului din 
august 1965.

Horă-n

lunca Jiului

In lunca Jiului, și-au dat întîlnire 
minerii loneni cu mult înainte de în
ceperea petrecerii propriu-zise. Și 
pentru a parafraza cunoscuta zicală 
„Tonul face muzica", am putea spu
ne că „muzica а dat tonul veseliei". 
Intr-adevăr, în momentul cînd pri
mele acorduri muzicale au răsunat în 
luncă, s-a dat semnalul veseliei ge
nerale în care aveau să-și petrea
că minerii loneni ziua lor.

Tonul, la Lonea, l-au dat artiștii 
amatori ai clubului din localitate. 
Pe o estradă improvizată, pe o ridi 
cătură de pămînt, brigada artistică 
de agitație, orchestra de muzică 
populară și ușoară, soliștii, fanfar 
și-au demonstrat măiestria artist

In jurul „estradei" s-au adunat zeci 
de spectatori. După programul pre
zentat de artiștii amatori ai clubu
lui, în luncă s-a încins o horă care 
apoi s-a transformat într-o sîrbă în
drăcită. Mai tîrziu minerii s-au re
tras, împreună cu familiile lor și cu 
ortapii de muncă, la locurile dinain
te stabilite pentru a se „răcori". 
L-am întîlnit într-unul din grupuri 
pe Cioroianu Teodor, locțiitorul șe
fului sectorului VII, prins într-0 dis
cuție, în față, unor sticle de bere, 
cu cîțiva muncitori din sector. Pe 
Paraschiv Gheorghe, șeful unei bri
găzi din sectorul II, ortacii îl zoreau 
să termine mai repede cumpărătu
rile de la bufet, pentru a închina îm
preună un pahar în cinstea decoră
rii Iui cu Medalia Muncii. Pe un alt 
medaliat, tot șef de brigadă și vecin 
le abataj cu Paraschiv, Fatal Vasile, 
am întîlnit înconjurat de tovarășii

Duminică 8 august 1965. 
Ora 9. Tineri și vîrstnici, ve
terani ai luptelor greviste, 
mineri ai zilelor noastre, pio
nieri cu cravate purpurii și 
bluze albe s-au adunat în 
fața clădirii Comitetului oră-

Moment solemn : To
varășul Blaj Traian, 
președintele Comitetu
lui executiv al Sfatului 
popular al orașului 
Petroșani înmînează 
Medalia Muncii mine
rului Constantin I. Tu
dor din sectorul IV A 
al E. M. Lupeni.

șenesc de partid din Lupeni 
pentru a aduce omagiul lor 
minerilor care, în urmă cu 
36 de ani, conduși de parti
dul comunist, s-au ridicat la 
luptă împotriva exploatării 
și asupririi, pentru o viață o- 
menească înfruntînd gloanțe
le zbirilor regimului burghe- 
zo-moșieresc.

S-a format, treptat, o co
loană impresionantă. Ora 
9,30. După ritmul unui vechi 
marș minieresc, intonat de 
fanfară, coloana se îndreaptă 
spre placa comemorativă din 
incinta minei, spre cinstirea 
memoriei eroilor mineri din 
august 1929. Aici a fost păs
trat un moment de reculege

re. Apoi, în timp ce se into
na cîntecul revoluționar „Pri
vesc din Doftana", lîngă pla
ca comemorativă a început 
depunerea unor jerbe și bu
chete de flori. Au fost depu
se jerbe de flori din partea 
Comitetului regional de partid 
Hunedoara, Comitetului oră
șenesc de partid Petroșani, 
Consiliului local al sindicate
lor, Sfatului popular al ora
șului regional Petroșani, Co
mitetului orășenesc Petroșani 
U.T.C., Combinatului carboni
fer Valea Jiului precum și 
buchete multicolore de gla- 
diole și garoafe din partea a 
sute de oameni ai muncii din 
Valea Jiului.

. lui din brigadă. Era bine dispus, 
‘ de altfel ca și ceilalți. Moisiu Aurel, 

unul dintre șefii de schimb din bri
gadă își adusese cu el vioara și își 
distra tovarășii. Cum s-ar spune, fă
ceau o petrecere în... familie. Erau 
prezenți și ceilalți doi șefi de schimb, 
Ilea loan și Agaghe Dumitru, ajuto
rii minieri Dolha Grigore, Sularea 
Pamfil, Khemeneschi Alexandru, Ti
miș loan și frații Mircea și Ion Pa- 
raschiv. Cu toții formau o familie 
unită în muncă și bucurie. Mai țîr- 
ziu, în mijlocul lor a venit și mai
strul Popovici Nicolae.

De la 
maistrul 
cătușul 
xandru, 
torul III, Andraș Mihai și ing. 
Mihai.

petrecere nu au lipsit nici 
minier Lapșanschi Iosif, lă- 
de mină Domițeanu Ale- 
maistrul minier de la sec- 

Jurca
La placa comemorativă de la uzina electrică din incinta minei 

Lupeni. Se depun jerbe și buchete de flori.

Toată lunca, de la un capăt la al
tul, era cuprinsă de veselie.

La poalele

Lazului
La poalele Lazului, feriți de săge

țile soarelui de august, avînd drept 
companie voia bună, minerii anino- 
seni au petrecut ziua lor sub cerul 
liber într-o atmosferă cu adevărat 
sărbătorească? Familii compacte, al
cătuind laolaltă o familie mai mare, 
au inundat incinta stadionului „Mi
nerul" pentru a continua aici sărbă
toarea începută de dimineață cu un 
program al brigăzii artistice de agi
tație a clubului din Aninoasa. Suges
tiv și nu lipsit de afecțiune a fost 
intitulat programul — surpriză pe 
care aninosenii — artiștii amatori 
l-au prezentat aninosenilor mineri: 
„De ziua voastră, dragi mineri". De 
ziua lor s-au adus în versuri calde 
cuvinte de laudă ortacilor lui David 
Ion din al cărui frontal — „au ieșit 
cărbuni, val și vai", sau ortacilor lui 
Schneider Francisc la care „punctu-i

(Continuare in pag. 2-a)
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de astă dată frate pus colo pe cali
tate". Cuvinte de laudă a vredniciei 
rtinierești împletite cu cele mai gus
tate melodii de muzică populară ar
delenească sau tnaramureșană au 
încălzit inimile în prima părte a 
zilei.

Clnd, după-amiază entuziasmul 
și-a’mutat centrul de greutate pe 
stadion, veselia a izbucnit mai pu
ternică șj mai plină de inedit. Punc
tul de atracție numărul unu a fost 
bineînțeles... fotbalul, care figura 
In programul manifestărilor cultu
ral-sportive, de Ziua minerului. Ani- 
nosenii știu să se întreacă. Au do
vedit-o în adîncuri și în gospodări
rea comunei lor. N-a lipsit din pro
gramul zilei nici tradiționalul „pes
cuit pe uscat". „Nu iei *1 tu un por
tals de pescuit î" era Întrebarea care 
trecea din gură în gură. Undița se 
arunca In „lacul" dintre cel p&tru 
pereți ai cabinei șl niciodată nu ie
șea goală de acolo. Norocoși pes
cari I Multi dintre el Iți răzbunau 
astfel insuccesele pescuitului ade
vărat.

Berea de la gheață a stimulat ve
selia și a potolit arșița. „Noroc or- 
t«e“, „Noroc și numai bine" erau 
urările pe care aninosenil și le tre
ceau unul altuia.

Clnd la fluierul arbitrului s-au 
aliniat cele două formații — Mine
rul Aninoasa și Metalul Valea Sadu
lui — aninosenil s-au... aliniat șl el 
cuminți In tribune să-i vadă din nou 
la lucru pe băieții lor. Tare le mal 

In jurul lotmațiilor artistice.

era dor de o partidă frumoasă, in 
limitele unei sportivități... de săr
bătoare, cele două formații și-au 
disputat intiiotatea ca la o partidă 
de campionat. Satisfacția a fost ge
nerală mai ales că mingea s-a odih
nit de două ori In poarta cilor de 
la Metalul.

Stația de amplificare și fanfara 
clubului din localitate răspindeau 
acordurile de muzică ușoară sau 
populară. In veselia generală, pro
gramul a continuat eu „Goana pe 
măgar". Aninosenii, insă, obișnuit! 
cu mijloace de locomoție mai rapide, 
nu se prea pricepeau la călărirea în
dărătnicelor patrupede. Ddh! nu în 
trapul acesta reușesc ei să obțină 
randamente mari. Pentru ei e mai 
propriu galopul unui „pur singe" 
arăbesc. Nu-i nimic. „Goana" a con
tribuit la veselia generală.

l-a reunit
•strada

Zorii zilei de a august l-au găsit 
pe minerii din schimbul trai de la 
E. M. Dîlja In adlncul minei. »x- 
trăglnd ultimele tone de Cărbune 
peste plăn In cinstea zilei lor. Apoi, 
perforatoarele și ciocanele de aba
taj au .amuțit, criterale și-au înce
tat zumzetul lor ritmic, in scurtă 
vreme, In adincul. minei șe așternu 
o liniște nefirească. Doar lămpile 
celor rămași să asigure controlarea 
locurilor de muncă mal străluceau 
ca niște licurici. Ceilalți au plecat 
șă șerbeza Ziua minerului împreună 
cu ortacii și familiile lor.

îndrăgostiți! da muzică ii dans 
și-au îndreptat p'e.Șil spre hala mare 
a pipții din Petroșani, unde pe o es
tradă improvizată și-au arătat măies
tria. otchestreje șl tarafurile de la 
clubul din Loiiea, T.A.P.L. și coope
rație din Petroșani, fanfara U.R.U.M, 
Petroșani șl alte formații artistice.

Aici și-au dat întîlnire nu numai 
mineri, ci șl muncitori de alte pro
fesii a căror activitate contribuie la 
buna desfășurare a muncii In sub
teran. înfrățiți In muncă, minerii, 
muncitorii de la l.C.M.M, metalur- 
glștii de la U.R.U.M.P. sînt înfrățiți 
șl In clntec șl joc. Peste 2 000 de 
mineri și alțl oameni ai muncii din 
Petroșani au petrecut aici ca Intr-o 
mare familie.

Li cabane fi

în mun|i
Câbanele din împrejurimile Văii 

Jiului au fost și ele înțesate de lu
me. La Rusu, CImpu lui Neag și 
Straja, mineri in grupuri său cu 
familiile au petrecut, s-au distrat 
de ziua lor. Mulțl iu plecat de 
slmbătă in munți. S-au odihnit la 
cabane, iar dimineața s-au Încadrat 
in programul sărbătâresc comun. 
Cutezătorii au atacat semețele vîr- 
furl din Paring, Retezat, au cobo- 
rit in căldările glaciale, au făcut 
băle in lacurile da munte, s-au ex
pus lă soăre pe ftșiile de zăpadă, 
au admirât fruinuSățile nemărgini

te ale munților.
Pe Cîrja, la o altitudine do 2 404 

metri im avut o Intilnire plăcută 
cu tlnădi mOelnlCl do mină Onea 
Victor Șl LOrlhCt Alexandru dă la 
Aninoasa.

— Amatori de drumeții î
— Microbiști, nu alta.
— Vă vădeam vănlnd dinspre 

Mindră. Ați urcat pitii sUl?
— Da, sus de tot. Ё o splendoa

re acolo. Nu ne mai feăttiram să 
privim în toate părțile. Și apoi ae

rul tare și liniștea perfectă...
— Ce. mai... A fost admirabil. Șl 

ce poftă de mîncare Om avut. Dar 
am fost prevăzători. Ne-am Înde
sat bine rucsacurile acasă.

— Clnd ați plecat din AninOasă?
— Simbătă după-amiază. Am 

dormit la Rusu și duminică in zori 
am pornit la drum. Acum na in 
toarcem la Rusu, ne ostoim setea 
cu cite O bere și... acasă.

— Deci a fost o excursie...
— Excepțională. Ne-am odihnit 

mult și bine, am făcut plajă, Om 
savurat priveliști minunate... Așa 
că mergem la lucru pe deplin re
confortați. O să aVOtn ce povesti 
prietenilor.

— Și n-o să regretați kilometrii 
parcurși ?

Niciodată.
TOt pe Cîrja, alături de grupu

rile de elevi din Petroșani Șl Ștu- 
denți din Cluj, l-am Aflat pe tină- 
rul electrician de la U.R.U.M.P., 
Iordăchescu loan.

— Singur tovarășe Iordăchescu ?
—- Nu. Sint cu prietenul meu Pop 

ștefan. Tot electrician la U.R.U.M P. 
Avem ceva de lucru la cabana 
i.C.F. și, profltlnd de o pauză, am 
dat o fugă pînă la Cîrja.

— Strașnică fugă... (de la caba
na I.C.F. pînă la Cirja sînt mai 
bina de două ore de mere). Și Ște
fan Unde-i 1

— A coborît la lac să facă baie 
Pînă atunci eu mă mai „prăjeSO" 
puțin la soare

— Vă plac mult munții ?
— Foarte mult. Cunosc bine Pa- 

rîngul și Retezatul. Ah, Retezatul I 
E așa de frumos și sălbatic I Pri
viți, ca vizibilitate . .spre Peieaga ! 
Splendid...

La cabana I.C.F. erau alți ex
cursioniști din Valea Jiului și din 
țară, dar cei mai mulțl i-am intîl- 
nit la Rusu. Unii făceau plajă aliii 
jucau mingea. In sala de mese se 
ciocneau pahare cu vin in cins'ea 
Zilei minerului. Aici l-am întîlnit 

Veselia, buna dispoziție au iost prezente pretutindeni. Brigadierul
Bălțatu loan din sectorul V al minei Vulcan și ortacii săi petrec 

împreună.
pe șeful de schimb Martiniuc Teo
dor de la sectorul II al tinerei mi
ne Dîlja. Venise cu soția și copilul 
la cabană, la iarbă verde.

' — Cine mai e de la Dîlja sus to
varășe MartiniUC ?

Păi au fost multi, dar âu ple
cat, De cîteva clipe a coborit și to
varășul Meiuș Gheorghe cu alții.

Un tranzistor a prins să împrăș
tie o melodie plăcută de dans. In
vitațiile au venit ad-hoc și pere
chile s-au avîniat în iureșul jocu
lui sprințar. S-au prins alături elec
tricianul de mină Tolvay Eugen de 
la Aninoasa, minerul Tătar Simion 
din Petrila, Marina Gheorghe tot 
din Petrila. Minerul petrilean 
Kuszol Anton a ținut tă petreacă 
Ziua minerului la cabană împre
ună cu soția și copilul. Au venit 
de simbătă la Rusu să aibă mai 
mult timp de odihnă și petrecere. 
La rîndul său, minerill șef de bri 
gadă Brustureanu Gheorghe a ur
cat la cabană cu o parte din mem
brii brigăzii pe care o conduce. Îm
preună se simt mai bine, întocmai 
ca-n galerie.

Pe Valea 
cartului, lată

morii și-au dat inttlRire locuitorii din toate colturile Vui- 
un aspect de la terbOrea cimpentască ce a avut loc Ulei,

Personalul cabanei nu mai ptl- 
didea să fie pe pofta fiecăruia.

— Dumneata, nea Romane, cum 
le-ai pregătit pentru Ziua mineru
lui?.

— La imăltime la propriu șl la 
figurat. M-am aprovizionat din 
timp cu bere, vin, rachiuri, minu- 
turi, preparate de carne reci și cal
de. Să mănînce lumea, să bea și 
să sg distreze. Așa-i la cabana 
noastră, Vreau ca fiecare să plece 
mulțumit.

— Cită lume și-a petrecut aceas
tă duminică la Rusu 1

-— Peste 600 de persoana, dintr° 
care foarte multi mineri.

O dată cu venirea Serii, a Înce
put coborîșul. Pe jos, cu motoci

clete și mașini, cei ce au petrecut 
ziua de odihnă. Ziua minerului, ia 
cabane sau pe potecile de munte, 
s-au reîntors odihniți, satisfâculi, 
reconfortați spre casele lor.

☆

Sărbătoarea minierească a con
tinuat pînă tîrziu în noapte, mani
festările culturale, programele dis
tractive, mutindu-și locul din aer 
liber in sălile cluburilor. Aici în 
pași de dans sau în jurul meselor.' 
a sporit entuziasmul, s-au legat 
noi amiciții. Apoi, Unul Cite unul 
oamenii s-au îndreptat spre case 
pentru ca a doua zi să coboare 
din nou in abataje, acolo unde îi 
așteaptă noi etape, noi victorii în 
lupta cu cărbunele.

Cu tradiționalul salut minieresc 
„Noroc bun I" s-a Încheiat sărbă 
toarea și tot cu el s-a început o 
nouă zi de muncă.

PREȚUIRE
7 august. Împodobită sărbăto

rește. sala Clubului muncitoresc 
din Aninoasa își aștepta oaspeții:

La ora stabilită, sute de locui
tori ai comunei dintre dealuri au 

..venit la adunarea iestivâ consa
crată sărbătoririi Zilei minerului.

...Cină și-a auzit numele, mine-ț^v 
rut Roman Petiu a stat o clipă ne-Ț* 
mișcai apoi s-a ridicat și s-a în
dreptat spre scenă. Era emoționat. 
Decorația primită, a doua în ulti
mii ani, eta dovada prețuirii mun
cii sale, era răsplata activității ne
obosite a acestui miner harnic și 
priceput care, împreună cu briga
da pe care o conduce, s-a străduit 
să tie întotdeauna în fruntea bătă
liei pentru mai mult cărbune.

Bucuria nestăvilită care l-a cu
prins a lost exprimată In cuvinte 
calde de mulțumire adresate parti
dului, în angajamentul de a extra
ge plnă la 23 August a. c. 500 
tone de cărbune peste prevederile 
planului.

...Vetiit cu 13 ani în urmă pe 
aceste meleaguri, comunistul Ro
man Petru este bine cunoscut la 
Aninoasa. înaltul simt de răspun
dere față de muncă, conștiinciozi
tatea și puterea sa de dăruire, do
vedite in diferite împrejurări i-ati 
adus încrederea și aprecierea co
lectivului in care muncește.

Acum, minerul Roman Petru lu
crează pe stratul III intr-un abataj 
cameră cu două aripi. Ca un bun 
organizator al muncii. Roman a 
căutat să și-i apropie pe cei 21 or
taci cu care muncește. El i-a în
drumat să lucreze in așa fel inch 
să dea cărbune mult și de calitate 
ireproșabilă, iar locul de muncă 
să-l întrețină în eea mai perfectă 
ordine. Strădania depusă de briga
dier este rodnică. Minerii din aba
tajul nr, 5 al sectorului I de ta 
mina Aninoăsa reușesc să extragă 
zilnic două cîmpuri de cărbune pe 
schimb și aripă, Acest lucru ă tă
cut posibil că lună de lună briga
da Iul Roman să extragă peste 
plan între 400—500 tone de căr
bune. Decorarea brigadierului cu 
Ordinul Muncii clasa a III-a este, 
prin urmare, o dovadă a prețuirii 
activității sale in producție, un im
bold spre noi realizări.

M G.



STBAQUL ROȘU 3

SPORT • SPORT • SPORT PUBLICITATE

F 0 T В A L Meci international 
la Lupeni

Minerul Eter Tlrnovo (R. P. Bulgaria)
prilejul 
pe sta- 
loc un

R.P. Bulgaria. La începe- 
sfîrșitul meciului, fanfara 
din localitate a intonat 

sportive. Cei aproximativ

Duminică după-amiază, cu 
sărbătoririi Zilei minerului, 
dionul din Lupeni a avut 
meci internațional între echipele 
Minerul din localitate și Etar Tîr- 
novo din 
rea și la 
minerilor 
marșuri
3 000 de spectatori, prezenți pe sta
dion, au asistat la un reușit spec
tacol fotbalistic. încă din primele 
minute de joc fotbaliștii lupeneni 
preiau inițiativa și atacă insistent pe 
centru și extreme. Deosebit de activ 
în această întîlnire, Precup face 
cîteva curse reușite pe extrema 
stingă și contribuie la realizarea cî- 
torva faze palpitante, în colaborare 
cu ceilalți înaintași. Dar, se ratează 
ocazii frumoase în minutele 1, 7, 10, 
20, prin Cotroază, Ologu, Pleian. 
daspeții se apără supranumeric ini
țiind doar cîteva contraatacuri pe 
centru, prin deschideri în adîncime. 
Primul gol a fost marcat în minutul

ceptează mingea în careu și înscrie 
în coltul din dreapta jos, pe lingă 
poitarul Corclovei. Două minute mai 
tîrziu, Cenov ratează o altă ocazie 
de gol. Deosebit de spectaculoase au 
fost cursele unsprezecelui Todor 
Marcov, cel mai bun jucător al oas
peților în această întîlnire. Dar el 
ratează o rară ocazie în minutul $0, 
cînd trimite mingea în bara verti
cală din stînga porții apărate de 
Corciovei. Fotbaliștii de la Minerul 
au manifestat semne evidente de 
epuizare fizică în această repriză. 
Contraatacurile lor au fost sporadice, 
lipsite de finalitate.

Arbitrul Lazăr Nlcolae, din Petro
șani a condus formațiile ;

MINERUL : Mlhalache (Corciovei), 
Basarab, Pralea (Szenes), Toia, Dan, 
Luban, Pleian (Bordea), Cotroază, 
Dodu, Ologu, Precup. ETAR TÎRNO- 
VO : Mulev (Tarapanov), Vasilev, 
Cenov, Radev, Conchev, Matev, Ma- 
rinov, Alexiev, Petra, Haralampiev, 
Markov.

V. STRĂUȚ

Un atac ia poarta gazdelor. Dan intervine prompt lămurind o fază pe
riculoasă pentru poarta apărată de Mlhalache.

24. După o combinație frumoasă în
tre Pleian și Precup, mingea ajunge 
în careu la Cotroază și acesta o îm
pinge cri capul peste Mulev, în poar
ta goală. După alte șase minute de 
joc, tot Cotroază, dinlr-o pasă bună 

' de la Ologu, marcă sec de aproape, 
pe lingă Mulev, cel de-al doilea gol. 
Al treilea gol a fost înscris dintr-o 
greșeală a portarului oaspeților. A- 
cesta, primește o minge trimisă 
„acasă" de fundașul Iordan Cenov, 
dar o degajează la... picioarele Iui 
Pleian, aflat în careu. Pleian sto
pează scurt și introduce balonul în 
poartă. Scor 3-0.

In repriza secundă oaspeții bulgari 
preiau cu hotărîre inițiativa și o 
mențin pînă la sfîrșitul intîlnirii. E; 
atacă spectaculos in viteză, se apro
pie des de poarta gazdelor și în mi
nutul 48 reduc scorul la 3-1. Din lo 
vitură de corner la poarta Minerului, 
înaintașul Petăr Haralampiev inter-

La 22 august se dă startul în cam
pionatul categoriei В de fotbal. In 
vederea începerii acestei populare 
competiții, echipa Jiul Petrila își 
continuă antrenamentele și jocurile 
de verificare sub supravegherea 
noului antrenor Mladin Eugen. încă 
de la început, la antrenamente s-a 
pus accentul pe pregătirea fizică, teh
nică și tactică.

Primele meciuri de verificare cu 
alte echipe au fost folositoare pen
tru Jiul. In meciul cu Minerul Deva 
(5-0) disputat la Petrila, echipa a 
jucat bine avînd în Libardi și Cră
ciun pe cei mai buni jucători. La 
Călan (Victoria-Jiul 1-4) cel mai în 
formă a fost Peronescu. Un debut 
promițător a făcut nou! jucător San
du. Rezultatul de 1-1 din „Cupa de 
vară" cu Minerul Lupeni vine să 
confirme forma bună în care se află 
jucătorii Jiului înainte de începe-

PROGRAM DE RADIO
îl august

PROGRAMUL I. 5,00 Buletiti de 
știri; 5,06 Cîntece patriotice; 5,15 
Jurnalul satelor; 5,25 Piese instru
mentale,- 5,45 Marșuri sportive; 
6,00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic; 6,10 Program susținut de A- 
lexandru Țitruș (vioară) și Ion Lă- 
ceanu (fluier); 6,35 Piese instru
mentale; 7,00 Radiojurnal; 7,15 
Cîntă Maria Koterbska și Valentin 
Baciu; 7,30 Sfatul medicului : Con
sumul igienic al fructelor,- 7,35 
Anunțuri, muzica,- 7,45 Salut voios 
de pionier; 8,00 Sumarul presei,- 
8,06 Cîntece și jocuri de pe întin
sul patriei; 8,30 Muzică din operele 
'ul Alexandru Zirra,- 9,00 Ia mi- 
- rofon melodia preferată; 10,00 
Buletin de știri,- T0,03 Din opere
tele lui Paul Lincke,- 10,30 Ani de 
ucenicie: Poșta emisiunii; 10,45 
Recitalul flautistului Vasile Jianu;

11,00 Din repertoriul orchestrelor 
de estradă; 11,31 Variațiuni sim
fonice; 12,00 Buletin de știri; 12,03 
Pagini din opere,- 12,45 Din tezau
rul nostru folcloric,- 13,15 Concert 
de prînz,- 14,00 Buletin de știri; 
14,10 întîlnire cu interpretul pre
ferat; 15,00 Varietăți muzicale; 
15,46 Cîntă Rodica Paliu șl Alin 
Noreanu — muzică ușoară; 16,00 
Radiojurnal, 16,15 Cîntece și pre
lucrări de Nelu lonescu; 16,30 
Roza vînturilor; 17,00 Arii din o- 
perele lui Richard Wagner,- 17,15 
Cel de-al Ш-lea concurs și festi
val de muzică ușoară românească 
— Mamaia 1965; 18,00 Buletin de 
știri; 18,05 Ghid muzical; 19,00 
Recital Elena Cernei; 19,15 „Start 
spre cincinal"; 19,30 Muzică ușoa
ră,- 20,00 Radiogazeta de seară;
20,30 Nana Mouskom' cîntă pen

Competiții organizate 
de Ziua minerului

Cu ocazia sărbătoririi Zilei mi
nerului, în toate localitățile 
Jiului au avut loc diferite 
tiții sportive.

LA LUPENI, la ștrandul 
calitate, asociația sportivă 
părătorul" a organizat un 
de inot unde a participat 
măr însemnat de tineri și 
deosebit copii, incheiat apoi cu o 
demonstrație de polo.

LA PETROȘANI. Asociația spor
tivă „6 August" a organizat o 
competiție de volei dotată cu cu
pa „Minerul", Trofeul pus in joc 
a revenit tinerei echipe din Live- 
zeni aparținind asociației sportive 
„I.P.I.P.". S-au evidențiat Pavel 
Gheorghe, Brînzan Ioan, Zaican 
Ioan de la echipa învingătoare și 
Florea Ioan, Cristescu I. dă la „6 
August" Petroșani.

Pe arena de popice „Utilajul" 
s-au întîinit echipele Utilajul și

Văii 
compe-

din lo- 
„Pre- 

concurs 
un nu- 
in №od

1222 14 1202 
jucători ș-au 

Halasz Ale- 
d. și Cordiș

218 p. d. de lă învingă-
— 222 p. d. de la

Consiliul âSPcia- 
orgardzat întreceri

I.P.I.P. Livezeni. In urma unei dis
pute echilibrate, victoria a revenit 
gazdelor- Scor final 
p. d. Cei mai buni 
dovedit a fi tinerii 
xandru — cu 228 p.
Mihai
tori, Csaki Ioan 
I.P.I.P. Livezeni.

LA UR1CANI 
tiei Minerul a
la disciplinele volei și popice la 
care au luat pârte și echipele Mi
nerul din Vulcan $i Minerul Dîljâ. 
La volei a ciștigat echipă *8 tiru
lui I Uricani, iar la popice primul 
loc a fost Ocupat de echipa din 
Vulcan.

Asemenea competiții au mai a- 
vut loc și In localitățile Aninoasa, 
Lonea și Petrila.

S. BÂLO1 
I. POENAkU 

corespondent!

Campionatul orășenesc 
de fotbal — copii
Rezultatele și clasamentul după două etape

CLASAMENTULPREPARATORUL PETRILA

C.F.R.

PARÎNGUL LONEA 0—0. S-a dat 1. Minerul Lupeni
o luptă dîrză pentru victorie între 2 2 0 0 7:1 4
cele două echipe ale orașului Pe 2. Jiul Petrila
trila. Parîngul s-a apărat organi 2 1 0 1 7:3 2
zat și a obținut un prețios rezultat 3. Preparatorul Petrila
de egalitate. 2 0 2 0 3:3 2

JIUL PETRILA — MINERUL U- 4.—Ș. C.F.R. Petroșani
RICANI 7—0 (4—0). Spectatorii au 2 1 0 J 4:4 2
asistat la un joc frumos, soldat cu 4.-6. Minerul Aninoasa
goluri multe. Au marcat Manea 2 1 b 1 4:4 2
(2), Marihcan (2), Halasz și Cadea. 4—6. Minerul Vulcan
A fost și un autogol. S-au eviden 2 1 0 1 4:4 2
țiat de la Jiul întreaga echipă, iar 7. Parîngul Lonea
de la oaspeți Pîrvu și Maldamac 2 0 î 1 0:3 1

MINERUL LUPENI — MINERUL 8. Minerul Uricani
ANINOASA 4—1 (1—0). Echipele ' 2 0 î 1 3:10 1
au prestat un joc bun, cu acțiuni ETAPA VIITOARE: Minerul Lu-
orientate pe poartă, în urma că peni — Minerul Vulcan,- Minerul
rora localnicii au reușit să înscrie Uricani — Minerul Aninoasa; Pa-
patru goluri

MINERUL
PETROȘANI

frumoase.
VULCAN

4—-1.

ringul Lonea — Jiul Petrila; C.F.R. 
Petroșani — Preparatorul Petrila.

SLABII AUREL 
cOrespohdent

în 
de 
cu 
CU

rea campionatului. Continuînd me
ciurile de verificare, Jiul s-a de
plasat recent la Caransebeș unde a 
întîinit pe proaspăta promovată 
categoria C, C.F.R. Caransebeș 
care a dispus cu 2-0. In legătură 
această partidă am stat de vorbă
căpitanul echipei, Cazan, care ne-a 
declarat printre altele că Jiul a fă
cut un joc bun, aplaudat de publi
cul spectator. Duminică, Jiul s-a în
tîinit la Tg. Jiu cu 
rii din localitate de 
cu scorul de 3—2.

Iată lotul complet 
îl va folosi în viltoruî cam- 
Zamfir, Gram, Pop, Frank, 
Cazan, Foca M., Stoker, 

Crăciun. Martinovici, Libar
di, Casandra, Achim, Sandu, Farkaș, 
Peronescu.

cinstea Zilei mi- 
întrecere de po- 
partlcipat patru

echipa Part-iu- 
care a dispus

al echipei Jiul
pe care 
pionat: 
Șerban, 
Vlad,

BORCA HORAȚIU 
corespondent

Echioa ds popice
Parîngul Lonea a cîștîgat 
„Cupa Minerul"

Recent, în orașul Bala Mare, co
misia regională de popică Maramu
reș a organizat în 
nerulul o reușită 
pice la care au 
echipe masculine.

Din cadrul orașului regional Pe
troșani, la această întrecere a par
ticipat echipa Parîngul Lonea, 
care s-a comportat toarte bine reu
șind să cîștige locul I și cupa pusă 
în joc.

La acest frumos succes și-au ădiiș 
aportul toți jucătorii folosiți și în 
mod deosebit Haldu Iosif care a to
talizat 847 popice doborite, Тб- 
riic Mihai - 838 p.d. și Altui Zoltan 
— 830 p.d.

tru dumneavoastră; 20,45 Noapte 
bună, copii; 20,55 Melodii popu
lare interpretate de Ioana Crăciun 
și Tony Dumitrache; 21,15 „Auto
graf pe o carte nouă"; 21,30 Mu
zică ușoară și de dans; 22,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorologic; 
22,20 Din creația lui W. A. Mo
zart,- 23,00 Melodii sub clar de 
lună,- 23,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL II 7,30 Buletin de 
știri,- 7,35 Mici formații de muzică 
ușoară,- 7,50 Ansambluri artistice 
muncitorești; 8,05 Pagini vesele 
din operete,- 8,30 La braț cu mu
zica ușoară; 9,00 Buletin de știri; 
9,03 „In excursie" — program de 
cîntece pionierești; 9,15 Virtuozi 
ai claviaturii — Vladimir Horo
witz,- 9,30 „Dobroge, mîndră gră
dină" — emisiune de muzică popu- 
iară; 10,00 Triptic Simfonic de 
Dimitrie - Cuclin; 10,30 Selection! 
din opera „Meșterul din Boian" 
de Constantin Iliev; 11,00 Buletin 
de știri,- 11,03 Sonata pentru vioa
ră și pian de Alexandru Vele-

horski,- Trei piese pentru cvintet 
de suflători de Jodal Gabor,- 11,27 
„De la vîrful bradului la albastrul 
valului" — emisiune de melodii 
populare,- 11,5? Muzici ușoară; 
12,30 Prelucrări și aranjamente 
pentru fanfară; 12,45 Muzică vo
cală de compozitori români; 13,00 
Buletin de știri; 13,03 Selectiuni 
din opereta „Orfeu in Infern" de 
Offenbach,- 13,30 De toate pentrtl 
toți; 14,35 Muzică populară; 15,00 
Buletin de știri; 15,10 Din melo
diile compozitorilor noștri mu
zică ușoară; 15,30 Piese instru
mentale; 15,40 Arii din opere; 
16,00 Melodii populare îndrăgite 
de ascultători,- 17,00 Radiojurnal; 
17,15 Muzică din operete; l?,30 
Sfatul medicului; Consumul igie
nic al fructelor; 17,35 Anunțuri, 
reclame, muzică; 18,00 Concert 
pentru oamenii muncii aflâțl la o- 
dihnă; 18,30 Capodopere ale lite
raturii ; Amintiri din copilirle de 
I. Creangă; 19,00 Buletin de știri; 
19,05 Melodii populară interpretate

I. С. I. L. SIMERIA
Angajează pentru Fa

brica de produse lactata 
Petroșani — Livezeni:

IMeolog 
aerevizionare 
li Mieii 
Tefinidan I 
tieiielii

Condiții de studii ți 
stagiu, cele prevăzute de 
H.C.M. 1053{i960

Fwiiiii aotarizaii 
M ШІ1І 
miile atoli
Elaiiiiiii 
aiiniiii 
Пиній аш
Lâtălaji 
iinellieie

Condiții : Școala pro
fesională sau curs de ca
lificare la locul de munci.

Informații suplimentara 
se pot primi la sediul Fa
bricii de produse lactate 
Petroșani — Livezeni.

Atențiune 1
La depozitul de cherestea ăl 

O.C.L. produse industriale Pe
troșani

Strada Fr. Engels nr. 5

AU SOSIT
Plăci 
fibro-lemnoase 
emailate

cu dimensiunile 2,775Xi>T00 m 
cu 154,39 lei foaia.

Plăcile sint în diferite culori 
și desene, care se adecvează 
pentru mobile de bucătărie fi 
pentru modernizarea mobiliare
lor etc.

Vizitați depozitul de cherestea, 
cumpărînd din noile produse 
bune și practice.

de Irina toghin și Pavel Тогпеа,- 
19,30 Pagini celebre din operete; 
20,00 Am îndrăgit o melodie — 
muzică ușoară; 21,00 Radiojurnal. 
Sport; 21,20 Suita opus 10 pentru 
vioară și orchestră de Sinding, 
solist Jascha Heifetz,- 21,35 Oa
meni de seamă din Istoria cultu
rii : Newton; 22,00 Paleta melodi
ilor; 23,00 Buletin de știri; 23,22 
Din cele mai îndrăgite pagini li
rice — mozaic muzical; 0,52 Bule
tin d» știri.

Cinematografe
fl august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Pensiunea Boulahka, REPUBLICA: 
Două etaje de fericire; LONHA: 
A treia rachetă; ISCRONI: Omul 
diii fotografii; VULCAN: Sedusă 
și abandonată; PAROȘENI: Soție 
pentru un australian; RÂRBÂ- 
TENI: Nu se poate fără dranoste; 
URICANI: Comisarul Maigret se 
înfurie.

Ț



STBAGCT RO$U

Ziua filmului românesc 
ia Varna

VARNA 9. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Linte, transmite:

Luni 8 august — cea de-a doua 
zi a primului Festival balcanic al 
filmului care se desfășoară la 
Varna — a fost consacrată filmu
lui românesc. Programul zilei a în
ceput cu o conferință de presă, la 
care au participat peste 70 de zia
riști, critici, regizori, cineaști bul
gari și străini.

In continuarea programului au 
rulat filmul artistic „Gaudeamus 

' Igitur" și filmele documentare și 
de animație : „Temă cu variațiuni", 
de Dona Barta, „Spre cer', de Ti
tus Mesaroș, „Cotidiene", de Olimp 
Vărășteanu și „Glumă nouă cu 
fier vechi", de Bob Călinescu.

Seara, la cinematograful de 
vară „V. I. Lenin" a avut loc pre
miera de gală a filmului artistic 
„Pădurea spînzuraților". Filmul a 
fost primit cu mult interes.

Ziua filmului românesc s-a în
cheiat cu un cocteil, oferit de 
cineaștii români la clubul activiș
tilor culturali din Varna, în cin
stea participanților la festival.

Evoluția, crizei 
din Grecia

ATENA 9. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Alexandroaie, transmi
te :

Grupul parlamentar al Uniunii 
de centru, întrunit luni la prînz 
într-o ședință extraordinară, a 
respins cu 119 voturi din totalul 
de 145 mandatul propus de regele 
Constantin fostului vicepreședinte 
al guvernului, Stephanopoulos pen
tru formarea unui' nou guvern?

„întregul gtup parlamentar, scrie 
„Ta Nea", intr-o ediție specială 
consacrată acestui eveniment, in
clusiv Stephanopoulos, a hotărît să 
insiste asupra celor două variante 
prezentate de Papandreu regelui 
— formarea unui guvern din U- 
niunea de centru, prezidat de in-

Singapore s=a retras 
din Federația 
Malayeză

SINGAPORE 9 (Agerpres).
In cadrul unei ședințe extraor-z 

dinare a guvernului, primul minis
tru al statului Singapore, Lee Kuan, 
a anunțat că începînd de la 9 au
gust, Singapore se retrage din Fe
derația Malayeză, devenind un 
stat independent și suveran.

In comunicatul oficial dat publi
cității simultan la Singapore și 
Kuala Lumpur, se arată că acordul 
referitor la această problemă a 
fost semnat duminică de primul 
ministru al Federației Malayeziei. 
Tunku Abdul Rahman și primul 
ministru al statului Singapore, Lee 
Kuan. Acordul prevede că cele 
două state vor continua să men
țină relații de prietenie și colabo
rare atît în domeniul economic cit 
șl militar.

Eșec la Londra
LONDRA 9 (Agerpres).
Intîlnirea de la Londra, care 

trebuia să fie un preludiu al con
ferinței cu privire la viitorul con
stituțional al Federației Arabiei de 
sud, a eșuat. Guvernul britanic, 
reprezentat prin ministrul coloni
ilor, Anthony Greenwood, a refu
zat să accepte cererile formulate 
cu insistență de reprezentanții po

VIETNAM
SAIGON 9 (Agerpres).
Duminică seara baza militară de 

la Tu Doc, la numai 10 kilometri 
de Saigon, a fost supusă unui pu
ternic tir de mortiere. Pierderile 
suferite de trupele americane și 
sud-vietnameze nu au fost încă pu
blicate, dar se menționează că 
sînt serioase.

Personalul de la baza militară 
Duc Co, important centru situat pe 
șoseaua nr. 19, se află într-o si
tuație extrem de dificilă din cauza 
deselor atacuri întreprinse de for
țele patriotice. „Avem de făcut

Declarația prințului 
Norodom Sianuk

PNOM PENH 9 (Agerpres).
Cu prilejul inaugurării unui li

ceu, prințul Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian, a declarat că 
în cazul că Vietnamul de sud va 
ataca Cambodgia sau va bombarda 
teritoriul ei, țara sa va lua ime
diat măsuri corespunzătoare de 
răspuns.

politice

suși Papandreu, sau stabilirea unor 
noi alegeri". Votul care a avut 
loc după încheierea dezbaterilor, 
continuă ziarul, a dovedit unitatea 
partidului Uniunea de centru, de
oarece grupul parlamentar s-a pro
nunțat în favoarea liniei lui Pa
pandreu.

Grupul parlamentar l-a felicitat 
pe Stephanopoulos pentru atitudi
nea sa și a apreciat pozitiv fap
tul că fostul vicepreședinte al gu
vernului a acceptat mandatul de 
sondaj numai cu condiția de a-I pu
ne in discuția grupului parlamen
tar și a șefului partidului. j

După încheierea ședinței grupu- | 
lui parlamentar al Uniunii de cen- ! 
tru, a avut loc o demonstrație a I 
peste 19 000 de persoane în fa-:I 
voarea lui Papandreu. j

In cursul după-amiezii de luni, j 
Stephanopoulos a comunicat rege- j 
lui poziția adoptată de grupul ! 
parlamentar al Uniunii de centru.

In cercurile politice din Atena 
se consideră că în situația creată 
se va încerca posibilitatea formă
rii unui guvern din personalități 
din afara parlamentului, care — 
după ce va căpăta votul de încre
dere al parlamentului — va orga
niza noi alegeri. Rămîne insă un 
semn de întrebare și anume: cînd 
vor avea loc aceste alegeri ? în 
următoarele 45 de zile sau după 
o perioadă de 5-6 luni ? Există în
să si unele păreri referitoare la po
sibilitatea rezolvării crizei prin 
crearea unui guvern în frunte cu 
Papandreu sau printr-o încercare 
— cel puțin provizorie — de a re
zolva criza pe alte căi, în afara 
Celor constituționale.

litici din Arabia de sud, în legă
tură cu acordarea independenței. 
Primul ministru al Adenului, Abdul 
Mackawee, a declarat duminică 
ziariștilor că „liderii politici din 
Arabia de sud nu vor participa la 
o nouă reuniune atita timp cit 
guvernul britanic nu va opta ferm 
pentru o politică progresistă în 
Aden".

Baza militară de la Tu Doc 
supusă unui puternic tir de mortiere
față unor condiții insuportabile, da
torită deselor atacuri ale inamicu
lui, care ne istovește moralul", a 
declarat căpitanul american Ric
hards unui corespondent al agen
ției Associated Press. „Deși încă 
nu se pune problema cedării aces
tei baze, menționează agenția ci
tată, este de așteptat ca în orice 
moment partizanii să o cucerească"

Luptele crîncene și infrîngerile 
suferite de armata guvernamen
tală sud-vietnameză au provocat în 
ultimul timp o intensificare a de
zertărilor. După cum anunță a- 
genția „Eliberarea", în primele șase 
luni ale acestui an, un număr de 
13 450 de soldați și ofițeri ai ar
matei de la Saigon au trecut de 
partea forțelor patriotice cu arma
mentul de care, dispuneau.

Demonstrații de protest în S. U. A.
WASHINGTON 9 (Agerpres).
Pentru a treia zi, consecutiv, în 

fața Casei Albe au avut loc du
minică demonstrații de protest îm
potriva războiului pe care S.U.A 
îl duc în Vietnam. Demonstranții 
au cerut să înceteze bombarda
mentele deasupra teritoriului R. D 
Vietnam și să se pună capăt a- 
mestecului S U A în Vietnamul de 
sud.

Tot duminică, la monumentul lui 
George Washington a fost organi
zată o manifestație la care au par
ticipat numeroși tineri. Pancartele 
purtate de demonstranți făceau 
apel la toți tinerii americani să re
fuze să se înroleze în armată și să 
lupte în Vietnam. Se anunță pe 
de altă parte, că luind cuvîntul 
la o procesiune care a avut loc 
la biserica populației de culoare 
din New York, Martin Luther 
King, laureat al premiului Nobel

Luptele din Sudan
KHARTUM 9 (Agerpres).
Potrivit relatărilor postului de 

radio Omdurman, cabinetul suda
nez urmează să se întrunească din 
nou pentru a continua examinarea 
situației din provinciile meridiona
le ale țării. Citind declarațiile mi
nistrului informațiilor, postul de 
radio a anunțat totodată că tru
pele guvernamentale continuă ope
rațiunile împotriva forțelor dizi
dente. Acestea desfășoară în pre
zent cea mai mare parte a acti
vității lor în provincia Equatoria 
Unde au fost distruse o serie de 
puncte strategice pentru a împie
dica reaprovizionarea trupelor gu
vernamentale.

Premierul sudanez Mohamed
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RIO DE JANEIRO. — Din da

tele furnizate de un grup de eco
nomiști brazilieni, rezultă că în 
statul brazilian Sao Paolo există 
in prezent 560 000 de șomeri.

BUENOS AIRES. — Potrivit da
telor menționate de revista argen- 
tiniană „Review of the River Pla
te", în primul semestru al anului 
curent costul vieții a crescut în 
Argentina cu 21 la sută.

NEW YORK. — La New York 
a încetat din viață, în vîrstă de 68 
de ani. Victor J. Jerome, unul 
din conducătorii P.C. din S.U.A., 
fost redactor șef al revistei „Poli
tical Affairs".

PARIS. — Un nou incendiu face 
ravagii în departamentele Ardeche

HANOI 9 (Agerpres).
Forțele de eliberare națională 

din provincia sud-vietnameză Khanh 
Hoa, anunță V.N.A., au eliberat în 
perioada 1-12 iulie o suprafață 
populată de peste 10 000 locuitori. 
Trupele americane și sud-vietna
meze care au încercat în repetate 
rînduri să recucerească teritoriile 
eliberate au fost respinse, suferind 
pierderi grele.

La 9 august, avioanele ameri
cane au efectuat noi raiduri asu
pra provinciilor Phu Tho și Yen 
Bai, precum și asupra orașului 
Vinh. In cursul luptelor au fost 
doborîte 6 avioane, numărul total 
al avioanelor americane doborîte 
cu începere din 5 august 1964 ci- 
frîndu-se la 458.

pentru pace și cunoscut militant 
pentru drepturi civile în S.U.A., a 
declarat că Statele Unite trebuie să 
negocieze cu reprezentanții Fron
tului național de eliberare din 
Vietnamul de sud, pentru ca ast
fel să se ajungă la o reglemen
tare pașnică a problemei vietna
meze.

Luni dimineața, un grup de ma 
nifestanți s-a întrunit in fața mo
numentului lui George Washington 
și a adoptat un manifest privind 
războiul din Vietnam, intitulat „De
clarație de pace".

In acest manifest se spune : „In- 
trucîl milioane de americani se 
așteptau să vadă că voturile expri
mate in cursul alegerilor prezi
dențiale din 1964 vor face ca țara 
lor să se îndepărteze de război, pen
tru a se apropia de pace, și întru- 
cît aceste speranțe și așteptări au 
fost trădate în Vietnam, declarăm 
pace poporului din Vietnam".

Ahmed Mahgoub, a adresat papei 
Paul al Vl-lea un mesaj de răs
puns în care îi cere să facă apel i. 
la forțele dizidente să pună capăt 
luptelor, să depună armele și să 
înceapă negocieri în vederea re
zolvării pe cale pașnică a proble
mei sudului.

Primul ministru sudanez a con
vocat totodată pe ambasadorul Sta
telor Unite la Khartum, William I 
Rountree, căruia i-a atras atenția | 
asupra faptului că ajutorul acor- I 
dat de S.U.A. guvernului congo- , 
lez este folosit de premierul Chom- ; 
be care colaborează cu forțele di- ; 
zidente în vederea dezmembrării | 
Sudanului.

și Gard din sudul Franței, unde 
sute de hectare de pădure se află 
in flăcări. Un vint fierbinte, cate 
suflă cu putere în această regiune, 
contribuie la propagarea incendiu
lui.

NEW YORK. — Potrivit datelor 
publicate de Ministerul Muncii al 
S.U.A., în primele 6 luni ale anu
lui au avut loc 2 020 de greve la 
care au participat 852 000 de mun
citori. Cele mai multe acțiuni gre
viste s-au desfășurat în luna iunie : 
450 de greve cu participarea a 
262 000 de persoane.

ALGER. — Presa algeriană in
formează că in ultimii ani în re
giunile rurale din Algeria au fost 
construite 12 800 case noi.

Proiectul de construcție care a 
început să fie pus în aplicare în 
1963 prevede construirea a 375 de 
sate noi cu un număr de 20 000 
locuințe.

Din țările 
socialiste

O nouă magistrală 
feroviară

MOSCOVA 9 (Agerpres).
In taigaua siberiana se constru

iește o nouă magistrală feroviară 
cu o lungime de cca 100 km, care 
va face legătura între șoseaua din 
sudul Siberiei și hidrocentrala de 
la Saiansk — Șușenșkoe. Traseul 
fiind anevoios, pe un teren stîn- 
cos, in regiunea fluviului Enisei, 
este necesară rezolvarea unor 
probleme dificile de construcție.

In unele porfiuni, pentru înălța
rea terenului, vor fi deplasați 3 
milioane m c pămîni. La traversa
rea Eniseiului înălțimea rambleu- 
lui (calculată de la fundul fluviu
lui) va atinge 27 metri. Pentru 
constructorii magistralei se va 
înălfa un orășel cu 30 000 locui
tori, unde in viitorul apropiat v<or 
fi construite fabrici de beton, ate
liere auto și alte întreprinderi.

Prima locomotivă 
Diesel electrică

BELGRAD 9 (Agerpres).
Revista iugoslavă „Ekonomska 

Politika" relatează că la întreprin
derea „Djuro Djakovici" din Iu
goslavia a trecut cu succes faza 
de probă prima locomotivă Die
sel electrică de 1 650 GP. In cu- 
rînd această întreprindere va în
cepe producția în serie a locomo
tivei, pentru satisfacerea nevoilor 
interne.

Fabrica de acumulatori 
din Tolbuton

SOFIA. — Agenția B.T.A. anun
ță că in orașul Tolbuhin, din R. 
P. Bulgaria a intrat in funcțiune 
fabrica de acumulatori de dema
raj, cu o capacitate anuală de 
100 000 bucăți. A început produc
ția primilor 500 acumulatori pen
tru autoturisme și autocami
oane.

Vizita în U. R. S. S.
a primului ministru al Turciei

MOSCOVA 9 (Agerpres).
Primul ministru al Turciei, Suat 

Hayri Urguplu, a sosit luni la 
Moscova într-o vizită oficială.

In aceeași zi, Urguplu a făcut 
o vizită la Kremlin președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Alexei Kosîghln.

Guvernul U.R.S.S. a oferit o re
cepție în cinstea primului ministru 
al Turciei. Au participat Alexei 
Kosîghin, Nikolai Podgornîi și al
te persoane oficiale.

In timpul războiului de eliberare 
în regiunile rurale din Algeria au 
fost distruse 25 000 de locuințe.

WASHINGTON. — Ministerul 
Justiției al S.U.A. a intentat la 
Jackson (statul Mississippi) o ac
țiune împotriva autorităților aces
tui stat pentru a obține abolirea 
impozitului electoral. Aceasta es
te prima măsură luată de guver
nul federal in urma adoptării noii 
legi a drepturilor civile menită să 
asigure dreptul de vot al negri
lor.

NEW YORK. — La Americus, 
statul Georgia, a fost organizată o 
nouă demonstrație în sprijinul in
tegrării rasiale. Poliția a atestat 
22 de demonstranți.

r()(> seiu't
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA I Petroșani, sir. Republicii nr. 66. Tel. interurban 322, automat 269. Tiparul i I.P.H. Subunitatea Petroșani


