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1100 tone Pe baza creșterii
de cărbune în plus

IV вMinerii din sectorul 
de la mina Lupeni desfășoară 
o vie întrecere pentru a în- 
tîmpina cea de-a XXI-a ani
versare a eliberării patriei cu 
realizări importante în înde
plinirea sarcinilor de plan și 
a angajamentelor luate. In 
prima jumătate a lunii au
gust, ei au extras din aba
taje încă 1 143 tone de căr
bune cocsificabil peste plan 
In același timp, pe întregul 
sector s-a realizat un randa
ment cu peste 100 kg cărbu
nele post mai mare decît cel 
planificat. De remarcat că în 
fiecare lună care a trecut din 
acest an, colectivul sectoru
lui și-a îndeplinit și depășit 
sarcinile de plan la extracția 
cărbunelui.

productivității muncii
Munca minerilor și tehni

cienilor sectorului I al minei 
Vulcan este în aceste zile 
tot mai rodnică. Brigăzile de 
mineri se întrec pentru a ob
ține rezultate cît mai însem
nate în cinstea zilei de 23 
August. După cum am fost 
informați, în prima jumătate 
a lunii august din abatajele 
acestui sector au fost trimise 
la suprafață mai mult de 600 
tone de cărbune peste plan. 
Sporul de producție a fost 
obținut pe seama creșterii 
productivității muncii cu pes
te 6 la sută față de cea pla
nificată. In abatajele în care 
lucrează brigăzile minerilor 
Nlcoară Alexandru, Zaharia 
Constantin și Irimie Florian 
s-au realizat randamente de 
7 tone cărbune pe post.

mai bine organizată!
Intrarea în funcțiune — acum o 

lună a fabricii de produse lactate de 
la Livezeni a fost primită cu bucu
rie de gospodinele din întreaga Va
le a Jiului. Unitatea are o mare ca
pacitate de producție, putînd prelu
cra 50 000 litri de lapte pe zi și pro
duce un sortiment bogat de produse 
lactate care cuprind lapte pasteuri
zat, lapte bătut, iaurt, brînzeturi, 
unt, brînză de vacă, smîntînă etc. 
înaltul grad de mecanizare, condi
țiile moderne de prelucrare și păs
trare, fac din aceasă fabrică un pu
ternic furnizor de produse alimen
tare pentru magazinele noastre.

De abia a trecut însă o lună 
zile de la intrarea în funcțiune
fabricii și se fac deja simțite unele 
deficiențe organizatorice în privința 
desfacerii produselor lactate. In pri
mul rînd transportul : din lipsă de 
mașini suficiente, laptele, iaurtul, 
brînza de vaci, smîntîna și alte ase
menea produse sosesc în maga 
zinele de desfacere cu o întîrziere 
de 1-2 
chidere 
știe că 
licitate

gătesc micul dejun. Intîrzierea sosi
rii produselor provoacă pe bună 
dreptate nemulțumirea gospodinelor, 
aglomerație în unitățile de desface
re, greutăți în munca personalului 
comercial. Legat tot de această pro
blemă, trebuie arătat că contravine 
regulilor generale de igienă prac
tica folosită în prezent, de a trans
porta de la fabrică spre unitățile de 
desfacere produsele lactate în ca-

PE TEME ACTUALE

de
a

mioane deschise, în bătaia soarelui, 
ploii, prafului...

O altă problemă ridicată de des
facerea produselor lactate este gă
sirea de către O.C.L. Alimentara — 
în colaborare cu I.C.I.L. — a 
forme de livrare la domiciliu, 
bază de abonament, a laptelui 
buteliat, așa cum se face și în 
orașe din țară. Prin aceasta,
ușura aprovizionarea cu lapte a 
multor cetățeni care în prezent tre
buie zilnic să se deplaseze la unită
țile de desfacere a produselor lac
tate, pierzînd timp prețios.

ore față de orarul de des- 
al unităților. Și, doar se 

aceste produse sînt mai so- 
tocmai în orele matinale —

unei
pe 

î în
alte 
s-ar
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Blocul D 11 construit in orașul 
Vulcan își va primi în curînd loca
tarii. Deocamdată i se face „toaletă" 
exterioară.

• Sosirea tovarășului Chivu 
Stoica la Djakarta.

• Comunicatul comun sovie- 
to-afgan.

• LOS ANGELES. Noi cioc
niri între populația de cu
loare și poliție.

In acea zi la comitetul sin
dicatului minei Aninoasa, a 
sosit corespondență ' multă. 
Plicuri albe, albastre, ilustra
te viu colorate, soaitedîn di
ferite colțuri ale țării, s-au 
înșirat formînd un adevărat 
mozaic, pe biroul președinte
lui. Fiecare din ele aducea 
vești de la un miner, tehni
cian, meseriaș sau inginer 
de la exploatarea Aninoasa 
care se afla în concediu de 
odihnă sau în excursie.

Energie electrică

Colectivul termocentralei 
din Paroșeni a înscris pe a- 
genda întrecerii socialiste 
frumoase succese. Bilanțul 
activității încheiate de ener- 
geticienii de aici pe primele 
7 luni ale anului este bogat 
în realizări. Astfel, în această 
perioadă ei au produs peste 
plan 4 192 000 kWh energie 
electrică, au realizat econo
mii la prețul de cost de peste 
750 000 lei și beneficii peste 
plan în valoare de 83 000 lei. 
Un aport substanțial la do- 
bîndirea acestor rezultate 
l-au adus secțiile termo- 
mecanică și de exploatare a 
grupului de 150 MW, precum 
și colectivele centralelor e- 
lectrice Vulcan și Petro
șani.

ф Din toate colțurile 
țării

ф Cum se cheltuiesc 
140000 le

ф După muncă, odihnă 
binemeritată

Din sfeia preocupărilor nu trebu
ie scăpată nici problema reclamei 
comerciale pentru desfacerea produ
selor lactate.- In .acest domeniu O.C.L. 
Alimentara și I.C.I.L. trebuie să re
cunoască 
preocupă 
diferitelor 
lactate pe care le pun în comerț, nu 
prezintă calitățile lor nutritive, în
sușirile dietetice ale unor preparate, 
gama largă de utilizare a unora 
(brînza de vaci, smîntîna).

Toate aceste probleme sînt strîns 
legate de desfacerea în cît mai bune 
condițiuni a produselor lactate fa
bricate la noua unitate din Livezeni. 
De aceea, rezolvarea lor trebuie să 
stea permanent în atenția conduce
rilor O.C.L. Alimentara și I.C.I.L.

— Scrisorile și vederile 
astea alcătuiesc o adevărată 
hartă a țării. Ele vorbesc des
pre locurile unde-și petrec 
concediul de odihnă salaria- 
ții exploatării noastre. Indi
ferent unde se află, de peste 
tot, ei nu uită să trimită cîte 
un cuvînt de salut pentru cei 
rămași acasă — ne-a spus to
varășul Feier Nicolae, preșe
dintele comitetului sindicatu
lui, făcînd o pauză în citirea 
corespondenței. Pentru a în
tări cele spuse, președintele 
a ales o vedere și a citit-o 
cu voce tare : „Grupul de ex
cursioniști a ajuns la Gluj. 
Ne simțim foarte bine. Vă 
dorim spor la muncă și suc
ces. Vă mulțumim pentru a- 
ceastă excursie plăcută".

Cartea poștală ilustrată ce 
purta scrise aceste cuvinte 
înfățișa noul cartier Grigo- 
rescu din Cluj și era sem
nată de tovarășul Pop Teo
dor și soția sa. Silvia care 
împreună cu minerii Pop Va- 
sile, Szombat loan și alți 
treizeci se aflau 
cursie prin țară, 
de comitetul

ȘT. MIHAI

1 N

o I inovații
inovatorilor de la pre-Colectivul

parația cărbunelui din Petrila în- 
tîmpină cea de-a XXI-a aniversare 
a patriei cu succese remarcabile în 
lupta pentru promovarea noului în 
producție. De la începutul anului la 
cabinetul tehnic al preparației au 
fost înregistrate 40 de propuneri de 
inovații. Din acestea, 14 au fost 
aplicate în procesul de producție, al
te 14 se află în stare de experimen
tare, iar celelalte sînt în curs de 
studiere. Economiile postcalculate, 
ce s-au realizat pînă în prezent, se

cifrează la 26 000 lei. Printre cele 
mai valoroase inovații aplicate se 
numără cea intitulată „Modificarea 
sistemului de ghidaje la schipul pre- 
parației". Această inovație, realiza
tă de maistrul Horga loan, aduce o 
economie postcalculată de 19 000 lei. 
Pentru activitatea lor merită să fie 
evidențiați inovatorii Cupșan Ale
xandru, Rad Gheorghe, Zuba loan, 
Cziroki Ștefan, Zlegheanu Ștefan.

BĂDUȚĂ CONSTANTIN 
DOBOȘ EMILIAN 

corespondenți

Aspect din sec
ția de preparare 
chimică de la 
Viscoza Lupeni.

6-7 dimineața cînd gospodinele pre-

-'1в

PE URMELE OAMENILOR
I Ф
# ф Oameni care nu cunosc odihna ф

S'1 olivia aleargă sprintenă 
printre ghidaje. Cobo- 

rîm. Apoi lin, ca la o ateriza
re, colivia se oprește la ori
zontul IX al minei Aninoasa. 
începe o călătorie interesan
tă pe urmele oamenilor 
inima păminlului.

ф Drum prin somnul rocilor ф Arhitectura subteranelor 
I Oameni care nu cunosc odihna ф .Sesam, deschide-te I"

în

Гу и aproape trei ani 
** urmă au început la 

ninoasa primele lucrați pen
tru centralizarea producției la 
orizontul IX, respectiv Ia pu
țul sud. Pe atunci puțul și 
galeriile, toate lucrările de 
aici, existau doar in planuri 
Și pe hărțile topograiilor. 
Apoi mina omului și-a tăcut 
simțită prezența. Metru cu 
metru, cu o îndrăzneală și o 
dîrzenie demnă de admirat, 
oamenii au străpuns inima ro
cilor adormite de milenii cre- 
înd drum nou cărbunelui, 
deschizind, sau mai bine zis 
iorțind, alte uși ce închideau

în
A-

in simetria liniilor 
arhitecturale de la 
ochi caută la peste 
sub pămînt pre-

comorile cu aur negru. Acum 
pașii noștri sparg liniștea 
care s-a așternut în galeriile 
săpate și betonate de curind. 
Ochiul s-a obișnuit să caute 
frumosul 
moderne, 
zi. Acelaș 
400 metri
zența arhitecturii. Arhitectură 
in adînc ? Da. Pe unde au tre
cut minerii sectorului de in
vestiții, au rămas in urmă 
lucrări de adevărată artă mi- 
nierească, în care profilul o- 
gival sau semicircular în spa
țiu se îmbină cu linia dreap
tă sau curbă în plan după 

cum au cerut-o liniile trasate 
pe hărți și planuri. Detaliile 
arhitecturale rezidă din 
pralărgiri de profiluri ori 
nișe în pereții galeriilor

regulile me
de mineri la 
posibile de

explicat în două cuvinte : fru
mos, calitativ.

La conducerea sectorului V 
ni s-a vorbit în termenii cel 
mai elogioși despre oamenii 
care au lucrat aici; în deo
sebi despre brigada pe care 
o conduce Hiitter Martin ca
re a executat în acest com
plex lucrările cele mai pre
tențioase. Dacă am pornit pe 
drumul sutberan, am făcut-o 
pentru a parcurge drumul ur
mat de oamenii aceștia, pen
tru a căuta „la izvoare" ex
plicația laudelor.

su-
din
lu-

erate după toate 
seriei ridicate 
gradul de artă.

Л colo la peste 400 de 
** metri sub pămînt, pe 

un butuc de lemn, am ascul
tat din gura oamenilor o po
veste captivantă în cursul 
căreia timpul și distanța de 
la zi dispăruseră ca no
țiuni.

I. CIOCLEI
(Continuare in pag. 3-a)
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SPORT
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punct pentru 
campionatului, 
așteaptă cu 

startul fotba-

т

In mod amical de fotbal

In ajutorul antrenorului

susținute pină acum: 
cu Minerul 
cu Victoria

cu
cu

zyz /a cu pa и. ел//.

Minerul Lupeni 
Electroputere

Duminică s-a dat star
tul in campionatul cate
goriei A de fotbal al tă
rii. Deci A-ul a început.

Duminica viitoare, e- 
chipele care activează în 
campionatul categoriei 3 
se vor avînta si ele !n 
întrecere. Pină atunci însă 
formațiile se află în pre
gătire-

In cadrul acestei pregă
tiri pentru reluarea cam
pionatului divizionar 1965- 
66, echipa Minerul Lupeni 
a jucaț duminică acasă 
țu formația Electroputere 
Craiova din categoria C 
— seria vest. Meciul a 
corespuns scopului propus 
de gazde — verificarea 
potențialului de luptă al 
jucătorilor, a condiției fi 
zice și orientării tactice 
în teren. Fotbaliștii din 
Lupeni s-au mișcat bine, 
au creat acțiuni pericu
loase, încheiate cu 
pe poartă șl cu... 
£>ar nu cele patru 
înscrise In poarta
venllor contează, ct jocul 
bun, în ansamblu, prestat 
de gazde. Joc pe care 
spectatorii ar vrea să-l 
vadă și In timpul cam
pionatului.

tinerii fotbaliști de la 
Electroputere au răspuns 
și ei printr-un joc omo
gen, bine orientat dar 
n-au reușit să concretize
ze nici una din ocaziile 
avute.

Așadar, echipa mineri-

suturi 
goluri, 
goluri 
craio-

Z/L £/ DE 23 ГtinZ&MW

SAU CDLECTW WUHCA PENTQU

Craiova 4-0
lor din Lupeni se pare că 
e pusă la 
începerea 
Spectatorii 
nerăbdare
liștilor pe teren și al lor.., 
spre stadion, așteaptă de 
la echipa lor meciuri de 
calitate, deplin sportive șl 
cu multe goluri.

și jiuliștii slnt pregătiți 
pehtru noul campionat. 
Antrenorii Eugen Mladin 
și Vasile Lazăr au acor
dat toată atenția antrena
mentelor, punînd accentul 
pe condiția fizică, tehnică 
și tactică. Meciurile ami
cale 
5—0 
4—1 
2—0 
3—2
și 3—0 
susținut 
dese că 
ta și poate începe în bu
ne condițiuni campionatul. 
Numai să confirme și în 
campionat forma bună în 
care se 
hotărîre 
victorie, 
gențele 
porteri.

Spectatorii așteaptă 
la fotbaliștii Văii Jiului 
nutnai meciuri bune în vi
itorul campionat, Tuturor 
fotbaliștilor din В și re
giune le dorim succes în 
confruntările țe-i aș
teaptă.

Deva, 
Călan, 

C.F.R. Caransebeș, 
Pandurii Tg. Jiu 

cu C.F.R. Roșiori, 
duminică, dove- 

echlpa aste roda-

află, să joace cu 
și voința pentru 
să satisfacă 
tnflăcăraților

exl- 
su-

de

Buna deseрѵ/pe а сегАтениоА
PE T COȘ ANI și РЕмти /нгрет/ѵереа cospo

ddP£ASC/j 4 OfiASULU/ HOSrGU

CĂLDUROASE FELICITAȘI

TRANSMITE CU OCAZIA ZILEI DE

23 AUGUST

colectivului său pe munca,
UUINDU-I N01 SUCCESE PENTRU VIITOR \

PETROȘANI

Retezatul, cu frumusețile și sălbăticia bine cunos
cute, atrage in aceste zile de vară numeroși oameni 
ai muncii din Valea Jiului și din țară. Și oamenii au 
ce admira în Retezat. Flora-a atit de variată, vîrful 
Peieaga cu cei 2 511 metri ai săi, lacurile Bucura (cei 
mai important iezer din munții Retezat), Lia, Viorica, 
urcușurile și coborișurile pe poteci umbrite sau pe 
cărări de verdeață, toate Incintă privirea, îmbie, 
odihnesc, reconfortează.

Toate 
chemare 
munților 
mtndru,

Clișeul de față redă 
pe piscurile Retezatului, de pe potecile iui răcoroase, 
una'e au petrecut clipe de neuitat In tovărășia... bra
zilor.

aceste frumuseți și încă multe altele sînt o 
irezistibilă la 
noștri, pentru 
mai măreț.

drumeție pentru cunoașterea 
a admira in ei tot ce e mai

cîțiva turiști întorcindu-se de

Rezultate în campionatul HALTERE

orășenesc pentru copii

In etapa a Ш-a a campionatului 
orășenesc de fotbal pentru copii, 
disputat duminică în mai multe lo
calități din Valea Jiului, s-au În
registrat următoarele rezultate: Mi
nerul Lupeni — Minerul Vulcan 
1—1; Minerul Uricani — Minerul 
Aninoasa 1—4; Parîngul Lonea — 
Jiul Petroșani 1—0; Meciul dintre 
C.F.R. Petroșani — Preparatorul 
Petrila a fost aminat.

Etapa regională la
In sala sportivă din Lupeni și-au 

dat întîlnire dumincă cei mai buni 
halterofili din regiunea Hunedoara 
pentru a-șl disputa titlul de campion 
regional. întrecerile — de o bună 
factură tehnică — au fost dominate 
de sportivii din localitate, care 
și-au depășit net a< versarii. Iată re
zultatele tehnice în registrate :

Categ. 56 kg: Lupu Nicolae, Se
beș — 165 kg; categ. 60 kg: Cioro- 
boiu Radu, Lupeni — 232 kg (record 
regional egalat); categ. 65 kg : Chi
tic Panait, Lupeni — 227,500 kg; 
categ. 75 kg : Facler Gherman, Sebeș 
— 252,500 kg,- categ. 80 kg: Marian

Lupeni
Vasile, Lupeni — 212,500 kg; categ. 
90 kg : Atanasiu Marian, Lupeni — 
240 kg; categ. peste 90 kg : Moldo
van Aritel, Lupeni — 310 kg (record 
regional egalat).

Campionii regionali vor 
la faza interregiuni ce se 
șura între 3-4 septembrie.

participa 
va desfă-

i. c.

eforturi' 
Antrena- 

rezolve 
educației

Antrenamentul sportiv ește un 
proces pedagogic, Instructiv-educa- 
tiv, de formare a deprinderilor teh- 
nico-tactice, de pregătire a capaci
tății organismului pentru 
fizice și psihice intense, 
mefctul sportiv trebuie șă 
atit sarcini generale (ala
fizice) cit și sarcini specifice.

Sarcinile generale sînt: întări
rea sănătății și contribuția la edu
carea comunistă.

Sarcinile specifice cuprind: pre
gătirea pentru obținerea de perfor
mante sportive înalte.

Pentru îndeplinirea 
cini este necesar 
file componente 
mentului. Acești

1) Pregătirea 
rea tehnică; 3)
4) Pregătirea morală și de voință;
5) Pregătirea teoretică.

In materialul de azi mă voi ocupa de 
pregătirea morală 
una din părțile 
sportiv căruia, în 
trenorii echipelor
gionale și orășenești nu i-au acor
dat atenția cuvenită, fapt ce a dus 
Ia pierderea multor meciuri în de
plasare și la 
echipelor pe

Pregătirea 
a sportivilor

acestor sar- 
a se delimita păr- 
(factprii) antrena- 
factori slnt: 
fizică; 2) Pregă- 

Pregătirea tactică;

șl de voință. 
antrenamentului 
ultimii ani, an- 
divizionare, re-

o comportare slabă a 
teren propriu.
morală și de voință 
trebuie să străbată ca

un fir roșu întreg procesul de an
trenament. In antrenamentul spor
tiv se dezvoltă nu numai calitățile 
fizice, ci și cele morale: patriotis
mul, colectivismul, cinstea, modes
tia, curajul. Trebuie să se dea o 
atenție deosebită educării respon
sabilității morale a sportivilor față 
de munca și performantele sportive 
prevăzute în planul de perspectivă.

Dezvoltarea calităților de voință 
este departe de a se reduce la o- 
bișnuitele îndemnuri și promisiuni 
date sportivilor înainte de meciuri 
sau concursuri. Dezvoltarea calită
ților de voință trebuie Să consti
tuie preocuparea sistematică >,a an
trenorului.

Printre condițiile care contribuie 
la educarea calităților de voință se 
numără: necesitatea respectării
particularităților individuale în a- 
legerea mijloacelor și procedeelor 
de stimulare în învingerea greută
ților, exigență în îndeplinirea sar
cinilor și punctualitatea. Stăpîni- 
rea de sine, disciplina, aprecierea 
justă a forțelor adversarului, în
crederea în forțele proprii, 
susținută de a învinge sînt 
hotăritori în lupta sportivă, 
factori fac parte din latura 
tivă a muncii antrenorului.

Prof. C1OFÎCA ION 
secretar tehnic al C.S.O. Petroșani

dorința ,i 
factori 
Acești 
educa

Duminică cultura l-sportivă la Lonea
Mai multi ti

neri au plecat în 
drumeție prin 
munți. Pe un 
platou s-au ho- 
tărît să facă un 
scurt popas. Și 
cum tinerețea e 
voioasă, sprința- 
iă, iată-i pe 
trei amici execu
tând un exercițiu 
de gimnastică, 
destul de dificil, 
dar și destul de 
reușit. Aerul cu
rat, munții, spor
tul călesc orga
nismul. Tinerii 
știu bine acest 
lucru și duminica 
sînt oaspeți ne
lipsiți ai munți
lor ce ne încon
joară Valea, un
de, îmbinînd o 
glumă eu un e- 
xercițiu de edu
cație fizică, o 
melodie cu un 
joc, timpul trece 
nebăgat în sea
mă.

Foto :
. Virgil Cuteanu

Duminică, arena sportivă din Lo
nea a cunoscut o mare afluență de 
spectatori. Meritul pentru acest lucru 
revine comitetului sindicatului de 
la E. M. Lonea, care, în ultimul timp, 
a început să acorde o atenție mai 
mare organizării timpului liber al 
muncitorilor. Serbarea cîmpenească 
organizată pe stadion a început la 
ora 11 și s-a terminat la ora 20. Ea a 
cuprins mai multe întreceri sportive 
printre care : concursuri de biciclete 
și motociclete, meciuri de fotbal, 
concursuri de călărie etc. De remar
cat că la unele din aceete întreceri 
au luat parte și sportivi din Petrile 
$i Aninoasa. In pauze, fanfara clubu
lui muncitoresc din localitate a exe
cutat un reușit program de ctnteee 
distractive și marșuri.

Iată pe cîștigătorii întrecerilor spor
tive : La biciclete: locul I a fost ocu
pat de Ilieș Constantin, pe locul II 
s-a situat Rusu Gheorghe, iar locul 
III i-a revenit lui Safrin Constantin.

Concursul de motociclism a cu
prins motociclete de 125 cm®, 175 cm’ 
precum și motociclete cu ataș. Locul 
I la motociclete de 125 cm> a fost 
ocupat de Ionaș Petru, Iar la 175 cm’ 
de Ignat Iosif. La motociclete de 350 
cm3, pe primele trei locuri ș-au cla
sat sportivii din Petrila: I — Radu 
Constantin; II — Nagy Ludovic; Ш 
— Iliescu Vladislav. Motociclistul 
Gherașe Mihai de la Lonea s-a clasat 
ne locul IV.

La călărie, locul I a fost ocupat 
de Antal Petru, iar locul II de Po
pescu Ioan. Pe lîngă aceste întreceri 
au mai avut Ioc o serie de jocuri 
distractive ca de exemplu : fuga în 
sac, fuga сц oul în lingură, mersul 
încet cu bicicleta. Cîștigătorilor a- 
cestor jocuri distractive li s-au de
cernat premii în diplome și obiecte, 

întrecerile sportive au continuat 
cu disputarea unor meciuri de fot
bal. Chioșcurile de răcoritoare, bu
fetul bine asortat și dansul au com
pletat cadrul sărbătoresc al dumini
cii cultural-sportive la Lonea,

Lonenii au plecat satisfăcuti de la 
această serbare cîmpenească, expri- 
mîndu-și dorința de a vedea cît mai 
des asemenea acțiuni organizate în 
localitatea lor.

I. TEȘCAN 
corespondent

In „Cupa R. P. R.“ la fotbal 
Р9ГІ0ІІІ ІОПН — 

Miiern) IiIdnii 8-0
In programul duminicii cultural- 

sportive organizată la Lonea a fi
gurat și meciul de fotbal dintre e- 
chlpele Parîngul Lonea — Minerul 
Aninoasa, contind pentru „Cupa 
R.P.R." la fotbal. Spectatorii lonenl 
au fost însă decepționați la intra

rea pe teren a formației aninosene

De ce ? Pentru că conducerea aso
ciației sportive „Minerul" din Ani
noasa a privit cu superficialitate 
acest meci, trimițînd la Lonea e- 
chipa de juniori. Ca urmare, for
mația aninoseană a pierdut la un 
scor concludent; 8—0, Lonenii au 
luat totuși meciul în serios, au 
creat acțiuni frumoase, rapide, care 
s-au soldat cu multe goluri. Iată 
două moduri de a privi o competi
ție de interes republican — „Cupa 
R.PR" — și totodată verificarea 
loturilor înainte cu o săptămtnă de 
începerea campionatului regional.

Au înscris Sotir în minutele 5 și 
42; Baky Jn minutele 40, 53 și 81, 
Gyarmaty în minutul 14; Ujora in 
minutul 35 și Roman in minutul 71.

Bun arbitrajul lui Alexandru 
Zolotaru din Petroșani.

In deschiderea adestui meci, au 
avut loc două întreceri de fotbal 
de copii pe categorii de virata, în
tre Lonea el Petrila. In ptimiii 
meci — copii intre 8—11 ani — 
au cîșttgat cu 2—0 piticii petnleni, 
iar în cel de-al doilea — copii in
tre 12—15 ani — au clștigăt eu 1-0 '*L
lonenii.
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Salutări pentru
(Urmare din pag. l-a)

...In anul 1964 colectivul minei 
Aninoasa a extras peste plan o can
titate importantă de cărbune. Datori
tă succesului obținut in procesul de 
producție, minerii de la această ex
ploatare sînt deținătorii „Steagului 
roșii" și „Diplomei de fruntași" în 
întrecerea socialistă în ramura căr
bunelui pe anul 1964. Ca un stimu
lent pentru frumoasele realizări ob
ținute în anul trecut, Consiliul Cen
tral al Sindicatelor a pus la dispo
ziția sindicatului din localitate su
ma de 140 000 lei din care, In 1965,

Lăcătușul Costea Florian de la 
S.R.E. Vulcan. El este unul dintre 
evidențiații secției în întrecerea so
cialistă, dînd lucrări de calitate.

Djn scrisorile corespondenților

I Unități 
cu deservire 
exemplară

In condicile de sugestii și recla
mat» ale unităților nr, 24 și 34 ale 
O.L.F. din orașul I.upeni, șe pot citi 
doar cuvinte de laudă scrise de 
cumpărători.

Aprovizionate la timp cu legume 
și fructe proaspete de sezon aceste 
unități sînt vizitate cu plăcere și 
constituie modele de curățenie exem
plară. Vînzătorii Radu Elena, Cufă- 
roanu Eugen, Dogaru Marin sînt 
buni gospodari și amabili cu cum
părătorii. Datorită activității lot 
conștiincioase, unitățile nr. 34 și 24 
au primit recent denumirea de evi
dențiate în întrecerea socialistă pe 
oraș.

ION ARDELEANU

Iln căutarea 
răcoritoarelor

Orașul nou Urjcani, Duminică de 
august, călduroasă. La unica grădi

cel de acasă
să se organizeze excursii cu oame- 
nii muncii. Cu concursul O.N.T.-ulut 
peste 400 de fruntași în producție 
de la mina Aninoasa și familiile lor 
au vizitat pînă în prezent diferite 
centre culturale ți industriale ale 
tării, petrecîndu-ți în mod plăcut zi
lele de concediu.

Paralel cu excursiile, în cele 8 luni 
care au trecut din acest an, aproa
pe 350 de salariati ai Exploatării mi
niere Aninoasa și-au petrecut con
cediul de odihnă în diferite stațiuni 
balneo-climaterice de la munte și de 
la mare. Pe adresa sindicatu
lui a sosit o vedere trimisă de pen
sionarul Burlec Ioan Prodan. Se afle 
Ia Vatra Dornei pentru a-și trata să
nătatea, In cuvinte calde îșl expri
ma mulțumirea pentru grija ce li se 
poartă oamenilor muncii și după ce 
au ieșt la pensie. Minerul Tomuș 
Simion aflat la Herculane și lăcătu
șul Murgu Ioan de lș Eforie și-au 
exprimat, orintr-o vedere mulțumi
rea pentru grija de care se bucură 
în stațiunile de odihnă.

Rînduri pline de căldură sosite 
din diferite colțuri ale țării sînt 
mărturii ale grijii părintești a parti
dului și statului nostru fată de cei 
ce muncesc, sînt o materializare a 
legii fundamentale a României So
cialiste în virtutea căreia dreptul la 
odihnă este garantat fiecărui om al 
muncii.

Ion de prtiîtlre pentru 
admiterea Io lotiliolitil 
rațterier

Pentru a veni în sprijinul candida- 
ților la concursul de admitere la In
stitutul de mine din Petroșani, con
ducerea școlii medii din localitate a 
luat măsura de a organiza un curs 
de pregătire la materiile ce se cer 
la examene,

Pregătirile au loc începînd de 
azi 17 august, ora 8, la Școala me
die din Petroșani.

nă de vară — „Ardealul" — e forfotă. 
In dreptul barulbi — înghesuială. Dig 
schimburile de cuvinte între bar
man și client! apar numeroase de
cepții ;

— Vă rog un suc, pentru copil, 
comandă la bar un cetățean.

— Nu avem! răspunde sec vîn- 
zătorul.

— Nici, oranjadă, sau un răcori
tor ceva... ?

— Nul
Ce să facă clientii ? înghit în sec 

și pleacă. Mal ales cei ce nu ser
vesc băuturi spirtoase.

La cofetăria „Liliacul" o situa
ție asemănătoare.

— Vă rog un sifon cu șirop, cere 
un client.

— Nu avem I
— Nici apă minerală 7
— Ba da, dar... e cam caldă.
De ce această situație în Urlcani, 

acum în zilele de vară? Iată o în
trebare la cate oamenii muncii din 
Uricanl așteaptă un răspuns con
cret, din partea conducerii T.A.P.L. 
Petroșani.

COANDRĂȘ VALERIU

In adînc 
pe urmele oamenilor

(Urmare din pag. l-a)

„Lucrările pe care le-am execu
tat aici noi minerii sectorului V — 
spunea Hiitter — cer pricepere în 
meserie, gîndite și ddruire totală 
muncii. Spafiul acesta larg in care 
sintem acum — rampa puțului ți a 
silozului de la orizontul IX — a 
lost la început un conglomerat de юеі 
și surprize, di" care n-au lipsit pre
siunea excesivă și infiltrațiile pu
ternice de apă. Clu răbdare minie- 
rească am străbătut cu galeria prin 
roca du rd. Vatra șe umfla din cau
za presiunii, de sus ploua ca la zi. 
Dar am dat la cap presiunii și in
filtrațiilor șl am făurit cărbunelui 
drum trainic in galeria betonată 
de mărimea unui tunel. Am reali
zat in drumul acesta viteze de să
pare și betonare de 47 m l la gale
rie dublă și 50 m lJla simplă.

— Și cum ați reușit aceasta 7
— Am reușit pentru că brigada 

noastră e un colectiv Închegat In 
care indisciplină și delăsarea nu 
și-au aflat niciodată locul. Pentru 
că oamenii cu care am lucrat — 
Marlci Mihai, Tira Mihai, VJașlu 
Qheorghe și alții la fel de harnici 
— Înțeleg toți ca unul să pund u- 
mărul la lucru și sînt dotați cu o 
doză bună de devotament față de 
meserie. Așa am reușit, sau mal 
precis spus așa vom reuși. Am în
ceput în luna mai lucrările de la 
rampa puțului și a silozului. Peste 
circa o lună și jumătate ne vom 
strînge sculele și vom pleca de 
aici la alte lucrări, la alte orizon
turi- Atunci va fi actual să spu
nem : am reușit. Și vom reuși. Ex
periența din cei 7 ani de cind con
duc brigada md Îndreptățește sd 
afirm aceasta".

Acum In preajma sărbătorii de 
la 23 August eforturile noastre se 
amplifică. In Întrecerea pe sector 
vrem să ocupăm unul din locurile 
fruntașe.

Л tn părăsit rampa cit un am- 
** fiteatru a pufului sud în- 

dreptîndu-ne pe galeria principală 
spre puțul central Aninoasa, cale 
de aproape 3 kilometri pe sub pă- 
mlnl. Din galeria principală. In 
dreapta sau în stingă, se ramifică 
alte galerii. Unele dintre ele sînt 
numai începute. Acelea duc Ia 
stratul de cărbune. Cind lucrările 
de la complexul Aninoasa sud vor 
li terminate, aici vor veni cel ce 
scot comori din adine, vor bate la 
aceste porți deschise pe jumătate. 
Vor bate cu ciocanul de abataj și 
porțile se vor deschide larg către 
comoară ca într-o versiune moder
nă a poveștii lui Aii Baba. Numai 
că magica formulă; „Sesam, deschi- 
de-te I" va fi urmată de zgomotul 
exploziilor și de bătaia ritmică a 
pikhamerelor în rocă. Comoara se 
va deschide și șuvoiul negru nou 
descoperit va porni să se alăture 
șuvoiului descoperit mai de mult. In 
cantități mai mari cărbunele viito
rului cincinal va porni de la origini 
înspre preparația Coraești pe o cale 
nouă.

nota

Unde-i responsabilul 9
In cartierul „Ștefan" din I.upeni, 

Ia chioșcul nr. 72 al T.A.P.L. se în- 
tîmplă unele lucruri ciudate. De 
cind responsabila chioșcului, Olga 
Szabo, a fost schimbată cu un nou 
responsabil, lucrurile decurg acolo 
anapoda. Orarul de deservire al 
chioșcului nu se respectă, iar a- 
provizionarea iul cu mărfuri proas
pete lasă de dorit. Nu rareori res
ponsabilul închide chioșcul în tim
pul orelor de deservire și pleacă... 
nimeni nu știe unde, in lipsa iui 
nu se poate face aprovizionarea 
chioșcului; mașina, cu marfa so
sește In cartier, dar este nevoită 

întreprinderea de panificație „Jiul**
PETROȘANI

Recrutează elevi pentru școala pro
fesională de panificație Sibiu.

CONDIȚII:
— Vîrsta între 14 și 17 ani împ inlfi pînă 

la 31 decembrie 1965.
— Studii 7 c!ase elementare.
Doritorii se vor adresa serviciului personal 

fi învățămînf al întreprinderii, strada Clemenței 
nr. 30 (Fabrica de pîine) zilnic între orele 7-15. 

nscrierile se fac pînă în ziua de 20 au
gust 1965.

I. C. R. M. Petroșani
Strada Republicii nr. 104, telefon 643 

a n g a j e a z ă
— un șef depozit produse 

electrotehnice
Informații suplimentare se primesc de la șeful 

contabil al întreprinderii.

ANUNȚ
SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI REGIONAL PETROȘANI, SEC

ȚIA SĂNĂTATE ȘI PREVEDERI SOCIALE INVITĂ cetățenii, în 
vîrstă de peste 7 ani, ai orașului Petroșani din circumscripțiile I, 
II, III și IV sanitare care nu au făcut încă radiografierea plămîni- 
lor la caravana de microradiofotografie să șe prezinte în acest scop 
la școala nr, 4 (vizavi de parcul din centrul orașului) Petroșani 
—- zilnic între orele 8 dimineața și 18 după-amiază. Rețineți; numai 
în cursul acestei săptămîni, 16-21 august a.c. îți mai desfășoară ac
tivitatea, în punctul amintit, caravana de microradiofotografie.

După acest interval de timp caravana va fi mutată în alt# lo
calitate.

Cetățeni! Este în folosul sănătății dumneavoastră să vă supuneți 
acestui control medical gratuit.

sa se întoarcă înapoi cu marfă ne- 
descărcată, deoarece găsește chioș
cul închis. Așa s-a1 fhtimplat. de 
pildă, în tiua de 7 august a. c.

Cetățenii din cartierul respectiv 
sînt nemulțumiți de aceste lucruri 
și, în mod cu totul justificat, aer 
Să fie serviți de personalul chioș
cului așa cum se cuvine. Este de 
datoria conducerii T.A.p.L. Petro- j 
șani să intervină pentru a curma 
neîntârziat neregulile de ia chioș
cul nr. 72 ce nemulțumesc cetățe
nii din cartierul „Ștefan".

S. VASILE6CU

PROGRAM
18

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic, 5,06 Cîri- 
tece patriotice; 5,35 Gimnastica de 
înviorare, 5,45 Marșuri interpretate 
de fanfară, 6,00 Radiojurnal. Bule
tin meteorologic, 6,10 Melodii popu
lare, 6,30 Recomandări din program, 
6,35 Mici piese — mai interpret» 
7,00 Radiojurnal, 7,15 Formații de 
muzică ușoară, 7,30 Sfatul medicu
lui : Bolile de piele și lumina so
lară, 7,35 Anunțuri, muzică, 7,45 
Salut voios de pionier, 8,00 Suma
rul presei; 8,06 Cîntece și jocuri 
populare; 9,00 La microfon melodia 
preferată; 10,00 Buletin de știri, 
10,30 „Rapsodia Bărăganului"; 10,45 
Sonatina pentru pian de Marțian 
Negrea, 11,01 „Mic concert de es
tradă", 11,35 Suita „Păsările" de 
Ottorino Respighi — orchestra Ope
retei de stat din Viena, 12,00 Bule-

DE RADIO
august

tin de știri, 12,45 Cîntă Ana Pop 
Corondan, Ilie Bulgarii și Nită Vă
deam» 13,15 Concert de prinț, 14,00 
Buletin de știri, 14.05 Recomandări 
din program, 14,10 Soliști de muzi
că ușoâră, 15,00 Patru schite sim
fonice de Florin Dimitriu, 15,20 In
terpret ai muzicii populare : Lucre
tia Ciobanu, Ion Luican, Iosif Mi- 
lu și Ion Drăgol, 15,40 Canțonete, 
16,00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic, 16,15 „înflorești pămînt șl bu
curiei" — emisiune de cîntece, 16,30 
Roza vînturilor, 17,00 Interpret! ro
mâni de operă, 17,30 Concert pen
tru oamenii muneîî aflați la odihnă, 
18.00 Buletin de știri; 18,05 Varie
tăți muzicale, 19,00 Recital Liana 
Pasquali, 19,15 Radiosîmpozlon „Pa
tria socialistă și oamenii ei“, 
19,30 Melodii îneîntătoare, 20,00 Ra- 
diogazeta de seară, 20,30 Cîntece 

vechi în ritmuri noi, 20,45 Noapte 
bună, copii, 20,55 Doine și jocuri 
populare, 21,15 Autograf pe o car
te nouă, convorbire cu prozatorul 
Marin Preda, 21,30 De la charles
ton la hully-gully, 22,00 Radiojur
nal, Buletin meteorologic, 22,20 „Na
tura și muzica" — munții. Montaj 
muzical literar de Florino Dellato- 
ia, 23,00 Muzică ușoară; 23,52 Bu
letin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știrii 7,35 Muzică ușoară interpre
tată de Constanța Cîmpeanu, 7,45 
Recomandări- din program, 8,05 Pa
gini vesele din operete, 8,30 De la 
o melodie la alta, 9,00 Buletin de 
Știri 9,03 Cîntece de Hanns Eisler 
în interpretarea corului și orches
trei Radiodifuziunii din Leipzig, 
9,29 Din folclorul muzical al po
poarelor, 10,00 Poeme muzicale în
chinate patriei, 10,30 Fragmente din 
opera „Trandafirii Doftanel" de 
Norbert Petri, 11,00 Buletin de 
știri, 11,30 Melodii populare, 12,00 
Muzică ușoară, 12,30 Fantezii In

terpretate de fanfară, J3.00 Buletin 
de știri, 13,03 Din operetele lui Lo
pez,- 13,30 De toate pentru toți, 14.30 
Recomandări din program,- 14,35 
Cîntă orchestra de muzică popu
lară „Flacăra Prahovei" din Ploiești, 
15,00 Buletin de știri, 15,10 Muzică 
ușoară de Jean Ionescu și Enrico 
Fanciotți, 15,30 Dansuri din opere, 
16,00 Melodia populară cerută i 16,30 
Sonata pentru pian opuș 122 in Mi 
bemol major de Schubert, 17,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorologic, 
17,15 Melodiile ecranului, 17,30 
Sfatului medicului: Bolile de piele 
și lumina solară, 17,35 Anunțuri, rd. 
clame, muzică, 18,00 Concertul ales 
de dumneavoastră, 18,30 Capodope
re ale literaturii: „Luceafărul" de 
Mihai Emineșcu, 19,00 Buletin de 
știri, 19,05 Cîntece de viată nouă 
și jocuri populare; 19,30 Recital: 
Lttcia Stănescu și Cornel Stavru — 
arii din opere; 19,56 Muzică ușoa
ră; 21,00 Radiojurnal. Sport; 21.20 
Recitalul flautistului Nicolae Ale
xandru,- 21,35 Oameni de seamă din 

istoria culturii, Dragotnir Hurtnu.- 
zescui 22,00 Cîntă Elena Rolzen, 
Ion Bilă și Gheorghe Eremia — mu* 
Zică populară; 22,15 Despre jazz 
(emisiunea а ІІІ-а — reluare); 23,00 
Buletin de știri; 23,05 Mari inf^r- 
preți ai' muzicii de cameră, 23,46 
Muzică ușoară, 0,S2 Buletin de 
știri.

Cinematografe
18 august

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Fiul căpitanului Blood: REPUBLI
CA : De doi bani violete, PETRI- 
LA» Acetone, LONEA ; Gaudea- 
mus igitur, iSCRONi t Libelula, 
VULCAN = Golful Elena, PARO- 
SENI; Legenda din tren, BARBĂ* 
TENI : Pagini din isterie, URI- 
CÂNI, Pădurea spînzurățiibr se* 
ria I și II.
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Sosirea tovarășului Chivu Stoica
ta Djakarta

DJAKARTA 16 (Agerpres). Tri
mișii speciali G. Serafin și I. Gălă- 
țeanu, transmit:

Duminică dimineața au sosit la 
Djakarta președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Române — Chivu 
Stoica, împreună cu ministrul afa
cerilor externe, Corneliu Mănescu, 
care, la invitația președintelui Su
karno și a ministrului afacerilor 
externe al. Indoneziei, Subandrio, 
vor participa la sărbătorirea celei 
de-a 20-a aniversări a proclamării 
independenței Indoneziei.

Cu același avion a sosit și am
basadorul Indoneziei la București 
Sambas Atmadinata.

Ora 10. Aeroportul internațional 
Kemajoran este împodobit cu stea
gurile țărilor ai căror reprezentanți 
participă la marea sărbătoare a po
porului indonezian. Pe cerul senin 
își face apariția avionui special 
românesc, escortat de o escadrilă 
de avioane cu reacție a forțelor 
aeriene indoneziene. In intîmpina- 
rea oaspeților au venit președin
tele Indoneziei, Sukarno, și dr. Su
bandrio, prim-viceprim-ministru, 
ministrul afacerilor externe, dr 
Johannes Leimena, al doilea vice- 
prim-ministru, dr. Cbaerul Saleh, al 
treilea viceprim-ministru, precum 
si alți membri ai guvernului, gene
rali și ofițeri superiori. Au fost, de 
asemenea, de față Aii Saslroamid- 
jojo, secretar general al Partidului 
Național, D. N. Aidit, președintele 
C.C. al P.C. din Indonezia. Sînt 
prezenti ambasadorul R. P. Române 
Vasiie Gîndilă și membri ai amba
sadei. Pe aeroport se află șefi ai 
unor misiuni diplomatice și alți re
prezentanți ai corpului diplomatic 
acreditați la Djakarta, numeroși ce
tățeni, reprezentanți ăi vieții publi
ce în capitala Indoneziei.

Avionul special avînd la bord pe 
președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, împreună cu ministrul 
afacerilor externe, Corneliu Mă
nescu, a făcut sîmbătă noaptea o 
scurtă escală la Rangoon. Pe aero
port, oaspeții români au fost salu-

DJAKARTA 16. — Trimișii spe
ciali G. Serafin și I. Gălățeanu 
transmit:

Președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Române, Chivu Stoica, îm
preună cu Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, au depus 
duminică după-amiază o coroană 
de flori la cimitirul eroilor de la 
Kalibata. In sunetele unui marș 
funebru, președintele Consiliului de 
Stat a semnat apoi în cartea me
morials. S-a păstrat un minut de 
reculegere. In decorul impresio
nant de simplu și sobru, oaspeții 
români au presărat petale de flori 
pe mormintele eroilor căzuți în

Vești din Indonezia
Măsuri pentru consolidarea 
independenței economice 
a țării

DJAKARTA 16 (Agerpres).
Guvernul Indoneziei adoptă o 

serie de măsuri menite să lichideze 
dependenta țării de monopolurile 
străine. Recent s-a anunțai că gu
vernul a preluat controlul asupra 
unui număr de 9 mari plantații 
străine din insula Jawa centrală șî 
de est. Aprobînd măsurile guver
nului in direcfia consolidării inde
pendenței’ economice a tării, presa 
indoneziana relevă că in prezent 
peste 90 la sută din proprietatea 
capitalului străin din Indonezia a 
trecut in mîinile statului.
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In cinstea înaltului oaspete sînt 
aliniate unități reprezentînd forțele 
aeriene, navale, terestre și de poli
ție ale Indoneziei.

Președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Române, Chivu Stoică, este 
intimpinat la scara avionului de 
președintele Indoneziei, Sukarno. 
Cei doi oameni de stat își string 
puternic mîinile și schimbă calde 
cuvinte de salut. Președintele Su
karno prezintă oaspetelui pe mem
brii guvernului, generali și ofițeri 
superiori veniți în întîmpinare. La 
rîndul său, președintele Consiliu
lui de Stat prezintă președintelui 
Sukarno pe ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, și pe ce
lelalte persoane care îl însoțesc. 
Se intonează imnurile de stat ale 
României și Indoneziei. In semn 
de salut răsună 21 de salve de 
tun, după ce comandantul unități
lor militare prezintă raportul, Pre
ședintele; Consiliului de Stat, in
solit de președintele Sukarno, trece 
în revistă unitățile militare. Sînt 
prezentați apoi membrii corpului 
diplomatic.

Oaspeții români și înaltele per
sonalități indoneziene se îndreaptă 
apoi spre mașini, salutați de tinere 
indoneziene pitoresc îmbrăcate, re
prezentînd locuitorii și portul tra
dițional din principalele insule ca
re alcătuiesc Indonezia. Coloana 
de mașini pornește spre reședința 
președintelui Sukarno, Palatul Mer- 
deka. Pe scările palatului, potrivit 
tradiției, tinere fete aruncă în ca
lea oaspeților petale de trandafiri. 
După o scurtă convorbire amicală, 
președintele Sukarno și ministrul 
de externe Subandrio și-au condus 
oaspeții la reședința ce le-a fost 
rezervată, Palatul Negara.

tați de U Thi Han, ministrul aface
rilor externe al Birmaniei, și alți 
reprezentanți ai guvernului. A fost, 
de asemenea, prezent Gheorghe 
Popescu, ambasadorul R. P. Ro
mâne în Birmania.

/ 
luptele pentru cucerirea și apăra
rea independentei Indoneziei.

După ceremonia de la cimitirul 
eroilor, oaspeții români au făcut 
un tur al orașului vizitînd, printre 
altele, Kebajoran, frumosul și pito
rescul oraș satelit al Djakartei. 
Oaspeții români au fost însoțiți de 
Hadi Thajeb, ministrul minelor.

CIUDAD DE MEXICO. Ploile to
rențiale care cad de peste zece 
zile în Mexic au provocat pierderi 
uriașe în numeroase regiuni ale 
țării. Șuvoaiele provocate de re
vărsarea cursului de apă Rio Ler
ma au distrus peste 3 000 de casei. 
Un alt rîu din nordul țării, Panuca, 
a inundat suprafețe întinse culti
vate cu bumbac, pricinuind pagube 
de peste 10 000 000 pesos. Nume
roase elicoptere au fost puse la 
dispoziția echipelor de salvare a 
populației din regiunile izolate de 
ape.

RIO DE JANEIRO. Autoritățile 
braziliene au anunțat că serviciile 
de informații ale armatei au des
coperit o rețea de posturi clan
destine de radio care emiteau în 
statul Rio Grande do Sul programe 
cu un conținut antiguvernamental.

CAIRO. Cristophe Gbenye, lider 
al forțelor de eliberare congoleze, 
și-a încheiat vizita în Republica 
Arabă Unită, plecînd la Khartum 
unde va avea convorbiri cu mem
bri ai guvernului sudanez. El este 
însoțit de Thomas Kanza, fost mi
nistru de externe în guvernul re
voluționar congelez.

BUENOS AIRES. Patru persoane

PREZENȚE 
ROMÂNEȘTI

HELSINKI 16 (Agerpres).
In inlimpinarea celei de-a 21-a 

aniversări a eliberării României, în 
orașul Rovaniemi din nordul Fin
landei a lost deschisă expoziția de 
iotograiii „Republica Populară Ro- 
tnână in plin progres".

Тише Salo, primarul orașului 
Rovaniemi, rostind cuvîntul de 
deschidere a arătat că expoziția 
românească va contribui la o mai 
bună cunoaștere a R.P.R. de către 
populația orașului Rovaniemi, la o 
mai bună cunoaștere reciprocă a 
popoarelor român și tinlandez.

La deschiderea expoziției au 
participat numeroase persoane, 
printre care Miettunen, guvernato
rul regiunii, Viile Vairynen, preșe
dintele Consiliului Municipal, depu- 
tați, protesori, ziariști etc. I

ÎN VIETNAMUL
SAIGON 16 (Agerpres).
Incepînd de duminică noaptea în 

juruL.pozițiilor deținute de trupele 
guvernamentale sud-vietnameze și 
americane, la Duc Co au avut loc 
noi lupte. Pista aeroportului mili
tar de lingă această localitate a 
fost in tot cursul nopții ținta mor- 
tierelor patrioților sud-vietnamezi. 
Aceștia au deschis focul ,și împotri 
va amplasamentelor celei de a 17-a 
brigăzi de parașutiști americani, 
instalați la 14 km de Duc Co Ra
poartele comandamentului american

☆

S/iIGON 16 (Agerpres).
O puternică explozie a zguduit 

în primele ore ale dimineții de 
luni clădirea cartierului general al 
poliției sud-vietnameze, situată" în 
plin centrul Șaigonului. Atît clă
direa principală, cît și cele auxi
liare, precum și locuința directoru
lui poliției au avut de suferit de 
pe urma exploziei.

Potrivit agenției Associated Press, 
grupul de patrioți, care a pus la 
cale explozia, a pătruns cu ajuto
rul a două mașini în curtea poli
tiei — păzită de ziduri puternice, 
sîrmă ghimpată și baricade cu saci 
de nisip, precum și de gărzi arma
te. In cursul schimbului de focuri 
ce a avut loc, trei polițiști au fost 
uciși și alți 30 răniți, între care și 
cîțiva „consilieri" americani. Trei 
mașini din curtea poliției au luat 
foc.

Agenția France Presse, care sub
liniază că „autorii exploziei au ac
ționat cu multă precizie" (fapt re

au fost ucise duminică noaptea de 
o avalanșă care a distrus o aripă 
a unui hotel din localitatea Puenta 
de Inca, situată în Munții Anzi. A- 
valanșa a blocat cursul rîului Men
doza, care amenință în prezent să 
inunde localitatea.

SANTIAGO DE CHILE. Un nu
măr de 71 ofițeri și marinari de pe 

tA

In câteva
bordul navei militare chiliene „Ja- 
nequeo" sînt dați dispăruți ca ur
mare a unei manevre greșite ce a 
avut drept rezultat aruncarea va
sului pe stîncile din regiunea Val
divia, la aproximativ 900 kilometri 
sud de Santiago de Chile. In ciuda 
furtunii ce bintuie în prezent în 
această regiune, numeroase elicop
tere cercetează oceanul în căuta
rea naufragiaților.

HAGA. Ca urmare a slabei vizi
bilități, două vase americane de 
transport s-au ciocnit în largul 
coastelor olandeze. Unul din vase, 
care era o navă specială pentru 
transportul automobilelor, a suferit 
grave avarii. Nu se cunoaște numă

LOS ANGELES

Noi ciocniri între populația de culoare
și poliție

LOS ANGELES 16 (Agerpres).
Luni au fost reluate ciocnirile 

dintre populația de culoare din Los 
Angeles și poliție. Concentrarea 
masivă de forțe polițienești nu -s 
putut preveni noi tulburări în car
tierul Watts. O patrulă de polițiști 
a deschis foc asupra unui grup de 
negri, care au încercat să treacă 
peste barierele instalate în jurul 
cartierului. Incidente puternice 
s-au produs și în regiu
nea portului Los Angeles. Agenția 
menționează că, în cursul acestor 
incidente au fost înregistrate noi 
victime. Bilanțul celor șase zile de 
ciocniri reprezintă: 33 de morți.

DE SUD
nu indică pierderile. In nordul ță
rii Ia 35 km de Guăng Tri, elemen
te ale mai multor batalioane guver
namentale, care întreprind de cîte- 
va zile „operații de depistare", au 
avut luni primul contact cu trupe 
ale Frontului național de eliberare. 
Alte lupte au fost semnalate la sud 
de Saigon, în districtul Kien Khiem 
(la 170 km de capitala sud-vietna- 
meză), precum și in provincia 
Chuong Thien, situată în Delta 
Mekong 

marcat si de alte agenții), mențio
nează că în această clădire se afla 
una din „secțiile speciale" ale po
liției, unde se pare că aveau loc 
interogatoriile.

Comunicatul comun
MOSCOVA 16 (Agerpres).
La Moscova a fost dat publicită

ții comunicatul comun sovieto-af- 
gan, cu prilejul vizitei în U.R.S.S. 
a regelui afgan Konista.

In comunicat este exprimată con
vingerea că relațiile dintre Uniu
nea Sovietică și Afganistan consti
tuie o expresie a aplicării princi
piilor coexistenței ‘'pașnice între 
state cu orînduiri sociale diferite. 
U.R.S.S. și Afganistan sînt satisfă
cute de dezvoltarea comerțului din
tre ele și s-au pronunțat pentru 
lărgirea lui continuă. Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. și re- 

rul victimelor din rîndul echipaje
lor.

CARACI. In virtutea acordului 
privind încetarea focului în regiu
nea de frontieră Kutch, India și 
Pakistan au procedat Ia un schimb 
de prizonieri luați în timpul inci
dentelor care au avut loc în a- 
ceastă zonă.

rânduri
După cum s-a mai anunțat, acest 

acord a fost încheiat luna trecută 
urmînd să fie definitivat peste cî- 
teva zile de miniștrii de externe 
ai celor două țări.

LIMA. Camera Deputaților din 
Peru a adoptat o lege care prevede 
pedeapsa cu moartea pentru per
soanele care se află în legătură 
cu partizanii. Totodată, parlamen
tul a aprobat alocarea sumei de 7,4 
milioane dolari, care. va fi folosită 
în scopul luptei împotriva mișcă
rii de partizani, ce a cuprins a- 
proape întreaga țară, începînd din 
luna iunie a anului trecut.

SANTIAGO DE CHILE. Ca ur
mare a ravagiilor provocate de u- 

Tiparul t I.P.H. Subunitatea Petroșani

809 răniți, 2 760 arestați iar pagu
bele materiale sînt evaluate la 175 
milioane dolari. Peste 7 000 de po
lițiști și 15 000 de soldați din tru
pele gărzii naționale au fost aduse 
de urgență la Los Angeles. Poliția, 
menționează agenția Associated 
Press, a înlăturat cea mai mare 
parte a baricadelor instalate de 
populația de culoare în cartierul 
Watts. Cu toate măsurile de re
presiune luate de autorități, situa
ția se menține încordată, ciocnirile 
extinzîndu-se și în alte cartiere 
din Los Angeles.

Demisia întregului 
cabinet sud-сѳгееап

SEUL 16 (Agerpres).
După cum anunță agențiile de 

presă, întregul cabinet suk^epreean 
și-a prezentat luni demisiâl»preșe- 
dintelui Pak Cijan Hi. Prin această 
măsură, relatează U.P.I., se urmă
rește întărirea pozițiilor politice 
ale președintelui sud-coreean. Prin
tre cei care și-au prezentat demi
sia se numără și lideri ai partidu
lui de guvernămînt democrat-repu
blican.

Agenția U.P.I. informează că, 
prezentîndu-și demisia, membrii ca
binetului au declarat că ei oferă 
președintelui Pak Cijan Hi mînă li
beră pentru a-și reorganiza admi
nistrația și conducerea partidului 
democrat-republican după ratifica
rea controversatului, tratat privind 
normalizarea relațiilor japono-sud- 
coreene.

soviefo-afgan
gele Afganistanului au hotărît să 
prelungească pe termen de 10 ani 
Tratatul de neutralitate și neagre
siune, încheiat în 1931.

Cele două țări și-au exprimat 
îngrijorarea în legătură cu înrău
tățirea situației din Vietnam și au 
declarat că problema vietnameză 
poate fi rezolvată numai pe bază 
acordurilor de la Geneva din 1954 
cu privire la Indochina.

Regele și guvernul Afganistanu
lui i-a invitat pe Leonid Brejnev, 
Alexei Kosîghin și Anastan Miko- 
ian să facă o vizită oficială în Af
ganistan. Invitația a fost acceptată.

raganul care s-a abătut de patru 
zile asupra statului Chile, guver
nul a anunțat „stare de urgență” 
în 22 de provincii. Intr-un mesaj 
către națiune, difuzat prin radio, 

se arată că o dată cu starea de ur
gență se instituie și o comisie com
pusă din miniștri și specialiști pen
tru organizarea ajutorării sinlstra- 
ților. Comunicatul mai precizează 
că pagubele cauzate de uragan și 
inundații- se cifrează Ia sute de mi
lioane de escudos.

MELLIN. In fața ochilor îngroziți 
ai unor turiști aflați în vacanță, 
două avioane particulare de pasa
geri s-au ciocnit duminică în aer 
în apropiere de orașul Melun din 
Franța. Toți șapte ocupanți ai celor 
două avioane și-au pierdut viața în 
acest accident.

PNOM PENH. Ministerul Infor
mațiilor al Cambodgiei a anunțat 
că in ziua de 14 august un elicop
ter sud-vietnamez de proveniență 
americană a violat spațiul aerian 
al Cambodgiei în regiunea locali
tății Peam Montea din provincia 
Prey Vgeng. Elicopterul a deschis 
focul asupra unui avanpost din a- 
ceasta regiune, rănind mai multe 
persoane.
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