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Din Jiirnalnl întrecerii socialiste
Randamente 
sporite

După cum ne-a comunicat tele
fonic inginerul Bălănescu Petru, 
șeful serviciului planificării de la 
mina Lonea, pînă ieri dimineață, 
minerii acestei exploatări au tri
mis la ziuă și expediat prepara
torilor din Petrila mai mult de 
2000 tone de cărbune peste sar
cinile de plan pe luna august.

Acest succes situează exploata
rea'minieră de la Lonea pe un loc 
O* frfinte în întrecerea cu cele- 
ttfa mine din Valea Jiului. Un a- 

deosebit la această izbîndă 
l-au adus sectoarele I, III și IV 
care au obținut depășiri substan
țiale la producția extrasă. Sectoa
rele II și IV au înscris pe grafi
cul întrecerii randamente înalte, 
care întrec cu 0,325—0,140 tone pe 
post randamentul planificat.

Locul de frunte ce-1 ocupă în 
întrecere colectivul minei își are 
explicația în vrednicia dovedită la 
extragerea cărbunelui de brigăzile 
care au în frunte pe minerii Să- 
lănescu Manoilă, Bîrluț Clement, 
Solovan Ioan, Pop loan lui Pavel, 
Enucă Gheorghe și Petric Simion.

Succese 
la înaintări

La sectorul de investiții al minei 
Dîlja, In lupta pentru ocuparea lo
cului de frunte în întrecere sînt 
angrenate îndeosebi două brigăzi 
destoinice : cea condusă de minerul 
Demeter Augustin — plasat de cu- 
rînd la săparea unei noi galerii di
recționale — și brigada minerului 
Molnar Iosif.

împreună cu ortacii săi, Molnar 
a muncit în această lună la săpa
rea galeriei direcționale din cul
cușul stratului 3, la orizontul 607, 
pregătind astfel o nouă cale căr
bunelui care va rezulta din par
tea estică a blocului V. Prin buna 
organizare a muncii, folosirea cu 
pricepere a utilajelor din dotare 
și prin munca avîntată a mineri
lor Nicolae Gheorghe, Deak Ale
xandru, ajutorului de miner Far- 
kaș Andrei și a vagonetarilor Ve- 
reș loan și Tordai Moise, brigada 
a înaintat pînă ieri dimineață cu 
peste 60 m I în direcționala de la 
blocul V, înscriind astfel una din 
cele mai mari avansări ale lunii 
august.

A 1000-a tonă 
cărbune pește plan

Minerii de la sectorul de pro
ducție al acestei tinere exploatări 
miniere continuă să Se afirme prin 
frumoase depășiri de plan. Prin 
munca însuflețită a brigăzilor ce 
au în frunte pe minerii Rotaru Du
mitru, Gertner Rudolf, Coșma Re
mus, Șteț Petru și Opreanu Gheor
ghe, colectivul minei a raportat 
sîmbătă dimineața extragerea celei 
de-a 1 000-a tonă de cărbune pes
te prevederile planului lunar la 
zi. In acest fel, colectivul minei 
Dîlja ocupă pînă în prezent primul* 
loc în întrecerea dintre exploată
rile miniere din bazinul carbonifer 
al Văii Jiului.

Г

Paralel cu lucrările de redeschidere, mina Dîlja a fost înzestrat! ca
mașini și utilaje moderne.

In clișeu: casa de mașini a puțului auxiliar nr. 3.

Mina Lonea. La succesele înre
gistrate de exploatare în luna au
gust, o bună parte de contribuție a 
adus-o brigada minerului Solovan 
Ioan, de la sectorul III.

In fotografie: un schimb * din a- 
eeastă brigadă, cel condus de .mine
rul Zanet Petru, înainte de a intra 
în subteran.

Geneza viitoarelor înfăptuiri

I
O Năzuință unanimă • Baza de plecare
— succesele, experiența de pînă acum 

„Vom păși cu dreptul!“
Din masa mișcătoare a Oa

menilor Îmbibați cu pulberea 
neagră a cărbunelui ce se 
revărsa după șut dinspre 
puț spre baia minei s-a des
prins un miner cu o statură 
impunătoare — brigadierul 
Schneider Francisc. S-a o- 
prit in fața graticului de 
producție al exploatării ur
mărind cu luare aminte si
tuația sectoarelor, a brigă
zilor. Am intrat in vorbă. 
La întrebarea „Cum merge 
brigada răspunsul veni 
prompt:

— Ne așteaptă sarcini 
mari. Si dorim ca din pri
mul an al cincinalului să 
fim la Înălțimea acestor sar
cini. lată ce ne preocupă 
cu deosebire: să ne perfec
ționăm, să ne organizăm cit 
mai bine munca, să ne va
lorificăm toate rezervele pen
tru a păși in viitor spre noi 
înfăptuiri.

Am stat de votbă cu mai 
mulți mineri și ingineri ai 
minei Aninoasa. Directivele 
Congresului al IX-lea con
stituie pentru întregul colec
tiv al minei un puternic sti
mulent spre noi realizări, în 
sporirea producției și pro
ductivității muncii. Iată ce

ne-a declarat tovarășul Le- 
drer Iosif, șeful minei Ani
noasa :

— Primul an al cincina
lului ne așteaptă cu sarcini 
mari. Producția minei creș
te anul viitor cu 20 000 tone 
cărbunet față de indicato
rul prevăzut pe 1965 de 
1,420 tone/post, anul viitor 
vom avea de realizat o pro
ductivitate de 1-452 to
ne/post. Deci, sarcini mo
bilizatoare, pentru îndepli
nirea cărora ne pregătim 
de pe acum. In primul rind 
punem accent pe asigurarea 
liniei active de front nece
sare. Pregătim pentru ex
ploatare strate noi la sec
toarele III și IV; vom trece 
în sectorul I cu transportul 
la orizontul 8, iar la secto
rul IV la orizontul 9 mediu. 
Valorificarea rezervelor in
terne ne va preocupa în 
continuare. Intr-un panou 
din stratul 3 am introdus 
in acest an podirea cu pla
să metalică. In viitor vom 
extinde podirea cu plasă la 
încă un panou. Intr-un pa
nou din stratul 18 am intro
dus armarea modernă — 
stîlpi GHH pitici și grinzt 
în consolă, iar la un alt pa

nou este în curs de introdu
cere susținerea metalică. 
Vom insista și mai mult în 
continuare asupra extinde
rii inițiativelor avansate, 
cum sînt „două fîșii pe zi 
în abatajele frontale" și 
„două cîmpuri pe schimb și 
aripă" în abataje cameră. 
Ceea ce cerem — fiind una 
din condițiile primordiale 
ale realizării sarcinilor spo
rite ce ne așteaptă — să 
fim dotați cu utilajele pre
văzute în planul de apro
vizionare. In această pri
vință țin să exprim nemul
țumirea colectivului față de 
felul cum am fost dotați cu 
utilajele prevăzute pe acest 
an. Țin să insist, de aseme
nea, asupra necesității ca 
T.C.M.C. sd ne pună la timp 
la dispoziție în anul viilor 
depozitul și rampa de des
cărcare a materialelor din 
gara Iscroni.

Colectivul nostru pășește 
spre anul care vine, cu op
timism, cu hotărirea fermă 
de a fi la înălțimea sarci
nilor ce ne revin în primul 
an al cincinalului.

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)

Mihai Sera-
finceanu, u-
nul diti api-
cultorii frun-
tași ai Văii
noastre; șe
cretarul fi-
lialei Asocia
ției apiculto-
rilor din ba-
zinul nostru,
lucrînd in
stupina lui.

Prima Expoziție - tirg ipteroational № aginIM
Sîmbătă dimineața a fost inaugu

rată în pavilioanele noului combinat 
apicol de la Băneasa prima Expozi
ție — tirg internațional de apicultu- 
ră, organizată cu prilejul celui 
de-al XX-lea Congres internațional- 
jubiliar al Apimondiei.

La deschidere au participat Gogu 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, miniștri, condu
cători ai unor instituții centrale și 
obștești, delegați și invitați la con
gres. Expoziția — țîrg a fost pre
zentată de prof. V. Harnaj, președin

tele Asociației crescătorilor de 
ne din t»a noastră. Pangfica MM* 
gahrtă * il»ai tăiată de tovarășMkCM- 
gu HădtiMciț

FartlclpMnții au vizitat apoi expo
ziția. Numeroase asociații de apkxd- 
tură, întreprinderi industriale * și' fir
me comerciale din 17 țări exBBB |№C* 
duse și utilaje apicole. 'MV ’pre
zentate, de' asemenea, ‘(ИМГШМдіг*- 
iii. grafice, ptaoari șl 
lizări în dezvoltarea'ițpMMNf1'’ta 
țara noastră. * ' I • : '.'■vn. t'

Apicultura în tara noastră
— Intre" 26 și 31 august are loc la 
București cei de-al XX-lea^ Congres 
internațional de apicultura. Alege
rea țării noastre ca gazdă a acestei 
reuniuni internaționale reprezintă o 
încununare a realizărilor obținute 
de România în creșterea albinelor. , 

Diversitatea reliefului, a climei și 
vegetației oferă condiții minunate 
țării noastre pentru dezvoltarea api
culturii. Pe întreg cuprinsul țării 
există surse nectarifere și polenife- 
re, unele dintre ele de o intensitate 
și producție nebănuită. Printre a- 
cestea se numără plantațiile pomi
cole și viticole, întinsele suprafețe 
de saicîm, care totalizează peste 
100 000 hectare, păduri de tei cu 
importantul masiv de mare întinde
re din nordul Dobrogei, unic în Eu
ropa, nesfîrșitele zmeurișuri ce se 
întind de-a lungul Carpaților, bogă
ția lanurilor de floarea-soarelui în 
suprafață de aproape 500 000 hec
tare. Un imens izvor nectarifer al 
țării noastre, de o neasemuită bogă
ție și frumusețe este adăpostit în 
Delta Dunării, unde se realizează 
producții medii de miere de la fie
care familie de albine de 30-40 kg, 
iar în anii deosebit de favorabili 
chiar de cîte 100 kg. Aici se recol

tează în cantități Мфвсіапіе Vifo
roasa și aromata miere de izmă-ГО- 
mânească, mult apreciată prin con
ținutul său bogat în vitamine.

Ca și celelalte ramuri ale agricul
turii, dezvoltarea apiculturii este 
stimulată de stat prin numeroase 
măsuri ca acordarea de credite a- 
vantajoase, prețuri stimulative pen
tru valorificarea produselor apicole, 
tarife reduse la transportul- stupilor, 
utilaje apicole, asistentă tehnică'etc.

In prezent numărul familiilor de 
albine a ajuns la aproape 900QQ0, 
număr dublu fată de anul 1938.

România se situează în prezent 
printre cele mai dezvoltate țări 
apicole din lume. Potrivit statistici
lor Federației internaționale a Aso
ciațiilor de apicultura — Apimondia 
— țara noastră este a 7-a în lume 
în ce privește numărul de familii de 
albine și a cincea în ce privește nu
mărul de familii de albine pe locui
tor.

Concomitent cu mărirea stupine
lor a crescut și producția de miere

EMIL MARINESCU 
redactor Ia Agerprăs

(Continuare în pag. :3-a)
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D victorie obținuți cu greu

Bpre deosebire da cronicile пом- 
Ira din tracul, de a aduce «legii tn« 
vtagătarilor, da această dată tnce- 
pan eu o «curta caracterizare, In 
apadal a jocului și a jucătorilor mi- 
nțrl>

Dlipl aspect, jocul a avut două 
pțrțl ■ In primele O de minute asis
tăm la o luptă mare pentru cele 
două puncte — un joț de uzură, lip
sit de calitate, plin de greșeli tehnice 
și tactice, un joc de hărțuială între 
o apărare formată din 11 jucători 
(aproape tot timpul) și un atae cu 
„presing" continuu dar din păcate 
care au nimerea poarta adversă, Ur
marea, ratări după ratări. Socotim 
ei wth înămaicibil ca jucători cu 
experiență ca Gotroază, Platan și 
OlOfiu ai rateze ocazii foarte favo
rabile de a înscrie. Asta datorită 
lipsei de calm... Am notat în car
netul nostru opt asemenea ocazii. 
Pe menționat Că oaspeții care s-au 
aplret in permanența supranumerlc 
nu ieHtet dteva contraatacuri pe- 
riMUeaee fi tot așa de ușor cum au 
lent araate eu fost »i ratate de că
ițe Mater, Apărarea minerilor, deși 
n-a avut împotriva cui juca, a gre
șit datorita ezitărilor . inadmisibile, 
cu ' toate situațiile foarte ușor de 
rezolvat.

Partea a doua a meciului ae ca
racterizează prlnțr-un ritm mai vioi 
de joc. Se creează la ambele porti 
faze palpitante, nu se mai trage de 
ttmp (si asta în special după mar
carea golului cînd adversarii au dat 
o ripostă mai dîrză jucătorilor mi
neri).

ln sfîrșit, mult așteptatul gol, care

CAMPIONATUL REGIONAL

Știința Petroșani —
Cu toate că scorul este conclu

dent, totuși nu se ponte spune că 
formația locală a jucat la nivelul 
posibilităților pe care le are. In 
decursul celor 90 de minute de 
joe, cel peste 1 500 de spectatori 
ou avui destula ocazii de a vedea 
«Xecuții tehnice și tactice greșite 
dțn partea fotbaliștilor localnici. 
Nu o dată Kovacs, datorită nea
tenției, a pierdut mingea țar alti 
jucători gazdă, au acționat mai 
mult static făcînd astfel ea jocul 
Șă nu sg ridice, din punct de ve
dere calitativ, la un nivel supe
rior. Noua promovată In campio
natul regional. Minerul Teliuc, a 
arătat că poate mai mult, avind 
elemente talentate. Infringerea ei 
categorică se datorește in mare 
măsură portarului Ballot, caro a 
avut multe ieșiri neinspirate din 
poarta. Înlocuirea Jul !d cea de-a 
doua repriză cu Furdui a fost bi
ne venită, dar prea tîrziu.

In general jocul a aparținut stu
denților. Primele două goluri slnt 
înscrise in minutele 10 și 12 de 
Mlercureanu și Răsădeanu. Con
duși cu 2—0, oaspeții ies la atac 
Insă fără rezultat, Bl cedează apoi 
treptat dind posibilitate studenți
lor să mal înscrie pînă la «Ursitul 
primei reprize Încă o dată prin 
Răsădeanu: 3—0.

In cea de-a doua parte a jocu
lui partida se desfășoară ceva 
mai dinamic. Dar oaspeții nici de 
data aceasta nu reușesc să-ai creeze 
fose da gol. Bl acționează doar 
prin contraatacuri destul de rare, 
purtate de ștefan. Intr-o formă 
excepțională, Răsădeanu este co
autorul ei colul de-al patrulea goL 
La un șut puternic mingea expe
diat! do al lovește bara, rovine 
In Mean de unde este preluată ta 

plutea In aar, cada tn minutul 6i 
după ratările Iul Gotroaxl din mî- 
nutele 47, 68 șl 80 șl Precup minu
tul 81. O cursă frumoasă a Iul Oio- 
gu pa partea dreaptă, un șut si 
mingea care făcea impresia că va 
trece pesta bara transversală popo
sește In poarta apărată de Forga- 
clu, in urma unei lovituri din plon
jon cu capul efectuat de Precup 
care a urmărit cu atenție traiecto
ria mingii. După acest gol, asistăm 
la un joc rapid. Oaspeții renunță la 
jocul de apărare, dar stat nevolți să 
scoată din nou mingea din plasă în 
minutul 79, cînd la o învălmășeală în 
fața porții, Platan cu capul spulberă 
el ultimele speranțe de «galere s 2-0. 
Fînă la sfîrșit mai avem prilejul de 
a asista la două faze periculoase la 
poarta apărată de Mihalache notînd 
ratările din minutele 80 și 85 ale lui 
Со tr oază.

In concluzie, jucătorii mineri pol 
juca fotbal cînd vor. Ehei, de n-ar 
fi... înfumurarea! Din aceșt meci se 
impun totuși clteva concluzii șl anu
me : atacanțli trebuie să exerseze 
mult șutul la poartă jar linia de 
apărare să fie mai calmă.

Să sperăm că pe viitor, pe lîngă 
condiția fizică care este oarecum 
pusă Ja puncț, jucătorii Minerului 
îșl vor îmbunătăți si latura calitati
vă a jocului. Am reținut pe urmă
torii jucători: Dan, Dodu «i Pleian 
de la Minerul și Dinea, Neamțu și 
Boroș de Ia Cugir.

Brigada de arbitri: la centru Bi- 
riescu Ștefan din Timișoara, ajutat 
la tușă de Cristian Nicolae și David 
Iacob s-au achitat bine de sarcina 
încredințată.

MINERUL : Mihalache — Basarab, 
Dan, Luban, Pralea, Toia, Cotroază, 
Dodu, Ologu, Pleian șl Precup. 
A. S. CUGIR : Forgaciu ' — Dinea, 
Neamțu, Boros, Șt. Mihai, Ion Gheor- 
ghe, Nistor, Flueraș, Mureșan, La- 
zăr (Pîrvulescu) și Kiss.

I. CIORTEA 
corespondent

Minerul Teliuc 5-0
plasă de către ICovacș. Minutul 65. 
Scor 4—0. Ultimul gol este înscris 
de Răsădeanu in minutul 87 astfel 
că partida ia sfîrșit cu scorul de 
5—0. De remarcat jocul bun al 
studenților Dinu, Munteanu și Ră
sădeanu, iar do la oaspeți Lenard 
și ștefan.

I. NICOARA 
corespondent

Victorie scontată 
la Vulcan

în cea de-a doua etapă a cam
pionatului regional de fotbal, echi
pa Minerul Vulcan, a intîlnit pe 
teren propriu formația C.F.R. Teiuș 
Ținîndu-se seamă de faptul Că vul- 
cănenil Intllneau o echipă promo
vată recent în campionatul regio
nal, se sconta pe o victorie co
modă a lor. Victoria a fost într-ade- 
vfir obținută dar mult mai greu 
decît se prevedea. Apărîndu-se or
ganizat, predicted un joc simplu 
cu pase precise, ceferiștii n-au pri
mit timp de 81 de minute dăctt un 
singur gol și acela din lovitură de 
pedeapsă de la 11 metri, acordată 
te minutul 20 in urma unui henț 
in careu.

In repriza a doua, oaspeții for
țează egalarea dar nu reușesc a- 
cest lucru. Spre sflrșltul Intllnlrii, 
gazdele atacă din nou și In minu
tele 82 șl 87 majorează scorul la 
3—0 prin Ripa 1 și Cotroază.

De«l victorioasă la scor, echipa 
minărilor din Vulcân nu a jucat 
la adevărata «a valoare, a practi
cat un fotbal taellcit Iar atacul 
a ratat ocazii poate ocazii

SPORT
FRUMOȘI

SÎNT

MUNȚII

NOȘTR11
pupă o săptămină de muncă, o 

ieșire la iarbă verde este o ade
vărată binefacere, o plimbare prin 
munți este dătătoare de viată. Și 
cit de frumoși sînt munții noștri I 
Cu tot ce au deasupra și in adin- 
curile lor. Să-l cunoaștem dar I 
Să-i străbatem pentru a le admire 
ce au mal mindru, mal atrăgător, 
mai pitoresc l Să ne bucurăm de 
splendorile lor, de faptul că trăim 
și muncim in acest Incîntător colt 
al României socialiste.

Locuim aici jos, în Vale, dar o 
ascensiune pe munți putem face 
oricînd. Că oricînd e binevenită. 
Și cît de splendid se vede de sus 
Valea! Cît de frumos iși desfă
șoară panorama în întreaga-i mă
reție. Chiar de Ja cabana Rusu, 
localitățile Văii Jiului par niște 
salbe înșirate pe un fir de ată 
Două linii strălucitoare se însoțesc 
paralel de la Petroșani șl pteă Ae-' 
parte, spre Lupeni. In apropiere 
de Paroșeni, o jerbă alburie de 
fum împunge cerul, vestind pre
zența cetății luminii din Vale. Noile 
cartiere Livezeni și Carpați par 
niște orașe In miniatură. Iar sea
ra... E atlt de frumos să privești 
de sus seara, cind neonul inundă 
străzile și aleile, cînd se aprind 
licuricii In apartamente, cînd ora
șul se pregătește de culcare.

Și sus cîtă desfătare...
In zori, cînd a pornești cu ruc

sacul in spate spre cele trei pis
curi din Paring (Parîngul Mic, 
Cirja și Parîngul Mare —■ Mindra) 
simți cum aerul proaspăt Itl dă 
năvală in plămîni. E liniște depli
nă- In păduri nu se aude decît foș. 
netul ușor al frunzelor, legănate 
de vînt, iar pe coline doar doini
tul vreunui caval de oier sau lă-

A arbitrat corect și autoritar 
Matei Constantin din Deva.

La juniori, Minerul Vulcan — 
C.F.R. Teiuș 2—3.

MOCUTĂ TEODOR 
corespondent

Minerul Aninoasa — 
Refractara Alba 2-1

Așteptat cu mult interes, meciul 
dintre Minerul Aninoasa-Refractara 
Alba Iulia nu a satisfăcut publicul 
spectator. Aceasta se datorește în 
special gazdelor care, duminică s-au 
comportat foarte slab. Cît privește 
oaspeții aceștia s-au dedat la o se
rie de durități, au protestat deseori 
la deciziile arbitrului, ceea ce le-a 
adus dezaprobarea publicului.

Cel care au inițiativa încă de la 
începutul jocului sînt oaspeții care 
au două ocazii bune de a înscrie 
în minutele 4 și 14, dar le ratează 
prin Ciobu și Sima. Primul gol este 
Insă înscriB de aninoseni. Jurca de 
la Alba comite un hent în careu. 
Lovitura de pedeapsă este executa
tă do Furnea : 1-0. Se aștepta ca 
după acest avans gazdele să atace 
mal Insistent. Așteptări zadarnice. 
Col care atacă mai mult sînt tot 
oaspeții. Jucătorii de la Minerul, 
slab pregătit! din punct de vedere 
tactic, Iși bazează mai mult jocul

Contemplînd înălțimile.

tratul clinilor ciobănești. Țe-al de
părtat. Rămin în urmă toate. Ră- 
mtae cabana, rămln știnele păs
torilor, risipite ca niște ciuperci 
uriașe.

Faci o scurtă învăluire a Văii 
de pe Parîngul Mic, da la 2 308 
metri altitudine și o pornești iar 
la drum. Simți cum te cheamă par
că înălțimile cu stînci colțuroase 
pe care adie un vlnticel continuu. 
Pe Mindra e nevoie de mal multă 
odihnă- Urcușul vîrfulul aplecat 
spre mlază-noapte n-a fost prea

ÎNSEMNĂRI
DE DRUMEȚIE

ușor, dar ești satisfăcut de cuce
rirea înălțimii, de drumul pHn de 
peripeții, dar și de plăceri. O bale 
in apa de cristal a Sliveiulul, cu
legerea unui buchețel de roze al
pine din locuri unde creai că nu 
mai exiști viață pentru vegetație, 
un șăniuș forțat pa cîte o limbă 
de zăpadă pe cere trebuie s-o tra- 
versezi, toate fac parte din peri
pețiile și plăcerile drumeției.

E Încă dimineață. Stai șl admiri 
înălțimile, întinderile, văile. Te-ai 
odihnit destul. încă o ascensiune. 
Tot mai sus. Treci hotarul legen
dar (Cirja) între cei doi iubiți 
(Paring și Mindra) pentru a ajun
ge ia cei 2 523 metri al Mindrei, 
Regrșți poate că-i ceată, Sau poa
te nu al ce regreta. In condițiile 
unei vizibilități perfecte, Mindra

pe elanul tineresc. Ca urmare, în 
minutul 43 Horvath aduce egalarea 
1-1.

Se părea după primele 5 minute 
de la reluare că aninosenii s-au 
regăsit, mal ales că In minutul 50 
conduc din nou prin golul înscris 
de Cîndea : 2-1. A fost numai un foc 
de pile Aninosenii decad din nou, 
fac greșeli după greșeli. Oaspeții, în 
schimb, joacă mai bine și sînt pe 
punctul de a egala dar ratează multa 
ocazii, astfel că partida ia sfîrșit 
cu scorul de 2-1. Menționăm că du
pă jocul prestat, victoria putea re
veni tot, așa de ușor, și oaspeților 
dacă nu ratau așa mult. Cel mai 
bun jucător de pe teren, Horvath 
Andrei de la Alba.

A condus corect Pavel Liviu din 
Deva.

CONSTANTIN DANILA 
corespondent

Alte rezultate
Dacia Orăștle — Aurul Zlatna 

1—1 (0—lh Textila Sebeș — C.F.R. 
Slmeria 4—0 (3—0), Aurul Brad 
— Constructorul Hunedoara 3—1 
(1—!),• Meciul dintre Minerul Ghe- 
Iar — Parîngul tonea Încheiat cu 
rezultatul de 1—1 (0—1) se con
sideră ca joc amical întrucit nu 
s-au prezentat arbitrii desemnați. 
Intîlnirea se va reprograma.

Iți oferă prilejul să distingi spre 
miază-zi brlul argintiu al bătrlnu- 
lul Danubiu, pe cursul căruia se 
construiește marea hidrocentrală 
de la Porțile de Fier-

E-atît de plăcut în munți I E-atît 
de frumos Parîngul l Dar ca Rete- 
zațul nu-i. Retezatul e admirabil. 
Frumos și sălbatic. Urci spre Buta 
și de acolo mai sus, spre lacurile 
LIa, Viorica, Bucura sau cutezi să 
privești măreția naturii de la cei 
2 518 m al vîrfului Peleaga. Simți 
cum izvoarele cristaline, sărind 
zglobii din piatră in piatră, Ш în
cordează parcă auzul să le asculți 
susurul îmbietor în zile cu arșiță. 
Si cind liniștea e mai mare, de 
sus, de pe Peleaga admiri frumu
seți de nebănuit, adevărate splen
dori. Vezi capre negre coborînd 
Ia adăpat. E incîntător să Vezi, 
cum se adapă ele în Lta, Cum 
brazii tși privesc chipurile ln o- 
glinda Bucure! celei reci ca ghea
ta, cum păstrăvii saltă neaștlmpă- 
rați In apa cristalină a acestui ie
zer din Retezat.

Aceste frumuseți inegalabile ale 
munților noștri merită și trebuie 
văzute. Să urcăm așadar in munți. 
Să ne petrecem din timpul nostru 
liber pe potecile lor umbroase și 
răcoroase, ln tovărășia brazilor, să 
escaladăm piscurile lor abrupte^ 
să ne odihnim în liniștea imper
turbabilă a pădurilor de cetină și 
brad, sa inspirăm aerul lor oza- 
nat, Să iubim și să cunoaștem mun
ții noștri. Să iubim și să cunoaș
te» patria asta a noastră, atît de 
frumoasă și de bogată. Merită I

D. GHEONEA

Concurs regional 
de haltere

In vederea etapei de zonă a ,,Gu- 
pei orașelor", duminică 29 august 
a.c., în sala de sport din Lupeni, cei 
mai buni halterofili din regiunea 
noastră au participat la un nou 
concurs care a avut drept scop do- 
borîrea de recorduri și totodată un 
bun prilej de a alcătui lotul care 
ne va reprezenta Ja etapa de zonă 
ce se va desfășura în zilele de 5 și k- 
6 septembrie a,c. tot la Lupeni.

La categoria 56 kg cel mai bun 
ș-a dovedit tînărul Lupu Nicolae din 
Sebeș, care la cele trei stiluri a to
talizat 180 kg. La categoria 75 kg 
Fader Gerhard, tot de la Sebeș, a 
totalizat 255 kg iar Precup Nicolae, 
la aceeași categorie, de la Minerul 
Lupeni a reușit 240 kg. La categoria 
peste 90 kg Aritel Moldovan de la 
Minerul Lupeni cu 302,50 kg a obtinuț 
un rezultat bun și credem că la con
cursul următor îșl va îmbunătăți mult 
rezultatul. Un rezultat deosebit de 
bun a obținut tînărul Văgănn Aa- 
dronfc din Uricanl (16 ani) care a 
totalizat 202,50 kg, rezultat ce arătă 
că aceșt tînăr are reale calități de 
halterofil și pe care va trebui M le 
dezvolte ln timpul antrenamentelor.

S. BALO1 \
corespondent C



INFORMAȚII DE PARTID

politic, cortitetul de pvtid da la 
Fabrica da fire artificiali» „Visco- 
za" Lupeni a organizat un număr 
de 5 forme de Invătămtat care să 
cuprindă, in cele 13 cercuri Înfi
ințate, pe toți membrii de partid 
precum $1 numeroși tovarăși din 
activul fără de partid. Pentru aceste 
cercuri au fost selecționați propa
gandiști bine pregătiți, iar un co
lectiv format din tovarășii Capris 
Vasile, Pascu Arthur și Popovlci 
Constantin a verificat listele cu 
cei Înscriși și unde a fost cazul, 
la cererea curșantilor, a făcut pro
puneri pentru încadrarea acestora 
Intr-un alt curs. Așa de exemplu 
tovarășii Mureșan Nieolae, Deha 
Petru și Macovei loan au cerut să 
fie trecuți de la cursul de studiere 
a Statutului la cursul „Problemele 
politica de bază ale Partidului Co
munist Homin'1, iar membrul de 
partid Moisiu Vasile a cerut în
cadrarea sa la un cerc de econo
mie politică. Cererea le-a fost sa
tisfăcută operativ. In anul de !n- 
vățămlnt de partid 1964—1965 la 
„Viscoza" a funcționat un Singur 
cerc de economie concretă. Viata 
a dovedit că e prea puțin. Specifi
cul muncii în fabrică face nece
sară înarmarea atît a cadrelor teh
nice din producție, cit și a celor 
de la partea mecanică cu cunoș
tințe de economie multilaterale. De 
aceea, pentru noul an de Invătă- 
mlnt s-au Înființat două cercuri do 

Lucrători harnici, bine calificați, lăcătușii Domic Alexandru șl Doicșar 
loslf, de la Preparați» Lupeni, se mențin de la începutul anului eviden- 
țiați în întrecerea socialistă.

economie concretă: unul profilat 
pe studierea problemelor din do
meniul chimiei aplicate in proce
sul tehnologic al fabricii, iar altul 
pentru cursanți recrutați dip rîn- 
durile celor care se ocupă de în
treținerea utilajelor. La aceste 
cercuri au fost înscriși un număr 
de 60 membri de partid precum și 
tovarăși din activul fără de partid.

0 nallii fntiiiul
Organizația de bază a comuniști

lor din preparați» Lupeni a analizat 
recent îțitr-o adunare generală mo. 
dul de folosire a fondului de pre
miere de unu la sută.

Informarea prezentat® de tovară
șul Ardaleanu Victor L șeful pre
paration a reliefat faptul că acest 
fond a fost utilizat conform nor
melor In vigoare. Din fondul de unu 
la sută au fost stimulate cu prime 
echipele de muncitori cu prilejul 
unor lucrări urgente și de bună ea- 
lltat*, care au creat prepâratlel con
diții pentru realizarea unor Indici 
superiori, precum șl la remedierea 
urgentă a avariilor. Bunăoară, au 
fost acordate prime echipelor care 
au curățit iazul de sedimentare șl 
canalul Leghea, muncitorilor care 
au remediat avariile Ia conul de 
alimentare cu apă de la decantorul 
nr. 4 și de la funicular, membrilor 
echipei care au executat lucrările 
de confecționare a digului de la 
priza de apă, precum și mecanicului 
Popescu Ernest pentru repararea ur
gentă a locomotivei nr. 50 097.

Adunarea generală a apreciat 
orientare» conducerii preparației în 
folosirea fondului de premiere.

ЙШІ

lllllildlOI will ІІІ
(Urmare din pag. l-a)

Despte căutările neobosite ale 
minerilor și cadrelor tehnice de a 
crea o bază solidă succeselor vi
itoare, ne-a vorbit tov, ing. Popa 
loan, șeful sectorului Ш;

— Sectorul nostru a tost defici
tar in acest an fafă de o cerință 
Importantă a procesului de produc
ție — ritmicitatea. Din lipsurile a- 
vute In acest an am tras învă
țăminte corespunzătoare. Inginerul 
Ni(u Dumitru, locțiitorul șefului 
sectorului II ne-a vorbit despre 
grija ce o acordă colectivul aces- | 
tul sector îmbunătățirii condițiilor J 
de aprovizionare a brigăzilor, ex
tinderii procedeelor avansate, în
tăririi asistentei tehnice.

La comitetul sindicatului, tov. 
Peier Mlcolae, președintele comi
tetului, ne-a relatat despre acțiu
nea largă ce se inițiază la mina 
Aninoasa pentru ridicarea conti
nuă a calificării oamenilor ca atît 
minerii, electrolăcătuști cit și perso
nalul tehnic să fie bine pregătiți 
spre a răspunde exigențelor ее le t 
ridică primul an al cincinalului.

Peste tot preocupări multiple, i 
căutări neobosite pentru a se crea 
condițiile realizării exemplare a i 
sarcinilor de pian și angajamente- ; 
lor pe acest an — bază solidă a 
viitoarelor înfăptuiri pe frontul 
cărbunelui în cincinal. |

Pe urmele materialelor pubiicale

„Desfacerea produselor lactate — 
mai bine organizată!“

Articolul cu titlul de mai sus, pu
blicat cu circa două săptămîni în 
urmă ridica pentru organele comer
ciale și I.C.I.L. o seamă de probleme. 
Și anume : lipsa unui transport ope
rativ, în orele matinale, care să asi
gure ajungerea la timp în magazino 
a produselor lactate cerute de gos
podine. Apoi faptul că mașinile des
tinate transportării acestor produse 
nu corespunde cerințelor de trans
port alimentar, precum și faptul că 
Q.C.L. Alimentara nu binevoiește să 
comande în cantități mai mari aceste 
produse și nu asigură — prin folo
sirea unei reclame vii, intense — 
impulsionarea desfacerii produselor 
lactate.

De la bun început trebuie arătat 
că nici unul din cei vizați în arti
col nu au răspuns redacției în terme
nul prevăzut, asa cum aveau dato
ria s-o facă, in același timp, nici 
măsuri temeinice nu au fost luate. 
Singura „mișcare" în rezolvarea 
problemelor amintite este aducerea 
de la Galați — pe numai 1Q zile — 
a unei autodube care să ajute la 
transport. Dar, în aceeași perioadă, 
organele de control ale circulației 
au ridicat taloanele la două autoca
mioane aparținînd fabricii de pro
duse lactate Livezeni, ca mașini im
proprii pentru circulație, degradate 
din punct de vedere tehnic șl al se
curității circulației. Iar, autoduba 
împrumutată pleacă înapoi la Galați 
la 1 septembrie,..

Problemele cu transportul râmîn

Apicultura în țara noastră
fUrexue din pag. 1<> 

ajungtadu-и la сива 12 kg miere dl 
flacără stup.

Importanța economică a apicultu
rii constI atît In obținerea de miere 
și ceară, produsa deosebit de valo
roase, cit și in aportul apreciabil 
pe care albinele îl aduc In sporire» 
producției agricole prin polenizare» 
culturilor entomofila, Mei mult de 
50 de culturi agricole se pot pole, 
niza cu albine, mărlndu-le produc- 
tie și îmbunătățind calitatea produ- 
selor respective. Veniturile obținute 
prin creșterea producției vegetale, 
datorită polenizării prin intermediul 
albinelor, sînt de 10 ori mai mari 
decît cele realizate de producția de 
miere. Rezultatele cercetărilor au 
dovedit că producția de fruct», da 
exemplu, crește cu 20-25 la șută, de 
floarea-soarelui cu 30 la sută și de 
lucerna cu 200-300 la sută.

Varietatea și abundenta florei me. 
lifere au creat din cele mai vechi 
timpuri o tradiție în tara noaatră 
în deplasarea sezonieră a stupilor 
la diferite culesuri. România este 
de altfel prima țară țn lume care a 
reglementat sistemul polenizării prin 
intermediul albinelor. Pentru fami
liile de albine folosite la polenizare, 
statul acordă la fiecare deplasare o 
sumă de bani ce reprezintă va
loarea unui kilogram de miere, 
Stupăritul pastoral a depășit limite
le unei simple forme organizatorice, 
a unui procedeu de întreținere a 
albinelor, devenind un sistem de 
creștere industrială a acestora, pen

deci tot nerezolvate. Și pe măsura a- 
proprierii iernii aceste probleme vor 
deveni tot mai spinoase. Pentru că 
e clar I cu autocamioane deschise nu 
se pot transporta în perioada ploi
lor, a gerurilor, sticlele cu lapte, 
borcanele cu iaurt sau paharele eu 
smîntînă. De aceea, problema dotă
rii fabricii cu mașini închise, dube 
izoterme, are o importanță deosebită 
pentru asigurarea desfacerii în bu
ne condition! a produselor lactate.

O.C.L. Alimentara și secției co
merciale le revine — pe lingă pro
blema reclamei comercial» — sarci
na alcătuirii unui grafic judicios de 
aprovizionare a magazinelor cu pro- 
duee lactate, îmbunătățirii condiți
ilor de păstrare a acestor produse, 
respectiv dotarea unităților de des
facere cu mobilierul șl dulapurile 
frigorifice necesare. Ar fl bine ca 
în afară de Petroșani T.A.P.L.-ul să 
înființeze lacto-bare și în alta loca
lități mai mari — Lupeni, Petrila, 
Vulcan. De asemene», O.C,L. Ali
mentar» să deschidă noi magazine 
de prezentare — desfacere a produ
selor lactate. In prezent se observă 
un fenomen curios în rîndurile ges
tionarilor magazinelor: comandă 
lapte, iaurt, smîntînă, etc. în canti
tăți reduse.

Fabrica are posibilitatea să furni
zeze chiar o cantitate dublă decît 
cea desfăcută în prezent, să aprovi
zioneze din belșug aceste magazine 
de prezentare — desfacere a pro
duselor lactate. Dar acest lucru ri

tru a »ai bună valorificară a boga
tă șl variat»! bate nelifere a țării. 
Stat folosite In acest мор cele mai 
variata mijloace de transport, de й 
autovehicule și trenuri forestiere șl 
ptnă la elicoptere pentru ionele 
greu accesibile din Delta Dunării 
și colinele însorite ale Carpaților.

Apiculture a luat avlnt în țara 
noastri o dată cu înființară» în 
anul 1937 a Asociației crescătorilor 
de albine, organizație de masă ears 
cuprinde peste 7Q la tută din numă
rul total al apicultorilor. Asociația 
dispune de întreprinderi economice 
anexe cere se ocupă de confecțio
narea de unelte și utilaje apicole, 
iar prin rețeaua sa d® tehnicieni de 
la filialele regionale asigură îndru
marea tehnică gratuită a apicultori
lor, aprovizionarea cu tot ce est» ne
cesar practicării stupăritului rațional.

Un aport însemnat în dezvoltarea 
pe baze științifice a apiculturii îl 
aduce Stațiunea centrală de apicul
tura și sericicultură. Stațiunea puise 
la îndemîna practicienilor documen
tație asupra metodelor avansate de 
creștere și întreținere a albinelor, 
de confecționare a utilajului apicol 
și prelucrare a produselor. Specia
liștii stațiunii asigură totodată difu
zarea în întreaga tară a unul mate
rial biologic de mare producție.

Sprijinul permanent acordat de 
stat va duce în viitor la obținerea 
unor succese și mai mari în crește
rea numărului de albine și sporirea 
producției de miere șl ceară, la po
lenizarea unor suprafețe mai întinse 
de culturi agricole.

dică îrt fața tovarășilor do Ia O.CJL 
Alimentara obligația de a asigura 
condiții optime de păstrare și 
desfacere civilizată în magazi
ne a produselor lactate. In a- 
ceastă direcție merită să ară
tăm un exemplu negativ de la 
magazinul nr. 5 de „Mezeluri și brfn- 
zeturl" din Petroșani. In rafturile a- 
cestui magazin stau acumulate sți- 
cle de lichior, rom, coniac. Oare nu 
ar fi necesară aici o mică schimba
re : locul sticlelor cu spirtoase să-l 
la în rafturi sticle cu lapte, sorti
ment pentru care este profilată uni
tatea respectivă I Si oare n-«r fi 
rentabil pentru T.A.P.L. să înființe
ze din nou servitul laptelui bătut la 
pahar în chioșcurile cu răcoritoare? 
Aici, cu un corn, omul poate să 
i» ta grabă mica gustare de dimi
neață. p»r cîte asemenea lucruri se 
pot face în scopul de a extinde des
facere» produselor lactate. Trebuie 
doar mai muiț interes, inițiativă din 
partea conducerilor O.C.L. Alimen
tara șl Ț.A.P.L.

Pentru construcția fabricii de pro
duse lactate de la Livezeni, statul 
nostru a cheltuit fonduri importante 
din buget. Fabrica are capacitatea 
să producă mai mult decît în pre
zent,- numai comerțul să ceară! Va
lea Jiului este un puternic centru 
muncitoresc, însemnat consumator 
de produse alimentare. Trebuie deci 
create toate condițiile ca produsele 
lactate să ajungă pe masa oameni
lor muncii, a harnicilor mineri.

PROGRA M DE RADIO
1 septembrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic,- 5,06 
Clntece patriotice; 5,35 Gimnastica 
de înviorare,- 5,45 Scurt program 
interpretat de fanfară; 6,00 Radio
jurnal, Buletin meteorologic; 6,10 
Muzică populară; 6,30 Recoman
dări din program; 6,35 Mlcj piese, 
mari interpreți; 7,00 Radiojurnal;
7,15 Formații vocale de muzică u- 
șoară; 7,30 Sfatul medicului : Cura 
de struguri; 7,35 Anunțuri, muzică; 
7.45 Salut voios de pionier; 8,00 
Sumarul presei; 8,06 Melodii popu
lare de pe întinsul patriei; 8,30 
Selecțiuni dta opera „Wllhelm 
Tell" de Gretryi 9,00 L» microfon 
rhelodla preferată; 10,00 Buletin de 
știri; 10,03 Fragmente din opereta 
„Janos Viteazul" de Kacsoh Pon- 
graz; 10,30 „Olarii" — expoziție de 
Ceramică în aer liber. Prezintă Flo
rența Albu; 11,07 Muzică ușoară: 

11,35 Muzică de Ion Dumitrescu 
pentru filmul „Nepoții gornistului"; 
12,00 Buletin de știri; 12,03 Din o- 
perele lui Tiberiu Brediceanu șl 
Emil Monți»; 12,45 Concert folclo
ric; 13,15 Concert de prînz; 14,00 
Buletin de știri; 14,10 Melodii de 
Florentin Delmar, Richard Bartzer. 
Vasile Timiș și Emanuel Ionescu,- 
15,00 Fragmente din suita de dans 
„Gloriana" d» Benjamin Britten; 
15,20 Tineri Soliști de muzică popu
lară; 15,40 Piese de estradă; 16,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic.-
16,15 Ctată corul Sindicatului mun
citorilor și marinarilor din oortul 
Constanta; 16,30 Roza vînturilor; 
17,00 Pagini orchestrale din opere;
17,30 Mutică ușoară; 18,00 Buletin 
de- știri,- 18,05 Varietăți muzicale; 
19,00 Recital Ion Pisa; 19,15 Tri
buna radio: Clasa muncitoare; cla
sa conducătoare a întregii noastre 

societăți; 19,30 Cintă pentru dvs.: 
Rit» Pavone, Alin Noreanu, Rosita 
Nicolova, Alaln Barriere și Gloria 
Lasso; 20,00 Radiogazeta de seară,-
20.30 Canțonete Interpretate de 
Miranda Martino; 20,45 Noapte 
bună, copii; 20,55 Muzl.’ă populară 
interpretată de Georgeta Anghel 
și Vasile Petrică; 21,15 Autograf 
pe o carte nouă. Convorbire eu 
poetul Alexandru Jebeleanu; 21,30 
Gintă orchestra de estradă a Ra- 
diotelevizlunil; 22.00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 22,20 „Natu
ra si muzica" — montaj muzical- 
literar de Florino Dellatola,- 23,20 
Muzică ușoară,- 23,52 Buletin de 
știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
Știri; 7,35 Valsul „Aur si argint" 
de Lahar; 7,45 Recomandări din 
program,- 7,50 Program de clntece; 
8,05 Dansuri și coruri din opereter
8.30 Muzică ușoară; 9,00 Buletin 
de știri; 9,03 Ctată Corul de co
pii al Radioteleviziunii; 9,30 Emi
siune de folclor; 10,30 Din operele 
„Puritanii", „Somnambula" ai „Nor

ma" de Bellini; 11,00 Buletin de 
știri; J1.29 Melodii populare din 
lumea întreagă; 12,00 Pagini alese 
din muzica de estradă,- 12,20 Săp- 
tămlna muzicii vietnameze ; program 
de clntece; 12.30 Valsuri interpre
tate de fanfară; 13,00 Buletin de 
știri; 13,03 Pagini din operete in
terpretate de soliști români; 13,30 
De toate pentru toti; 14,35 Perle 
folcloric©; 15,00 Buletin de știri; 
15,40 Muzică din opere; 16,00 Me
lodii populare îndrăgite de ascultă
tori,- 17,00 Radiojurnal. Buletin me- 
teorologic,- 17,15 Cintă Joseph 
Schmidt, Miguel Flota, Beniamino 
Gigli și Bogdan Раргоску,- 17,30 
Sfatul medicului; Cura de struguri; 
17,35 Anunțuri, reclame, muzică; 
18,00 Concertul ta la minor pentru 
violoncel și orchestră de Robert 
Schumann —• solist Gaspar Cassado;
18,30 Capodopere ale literaturii: 
Balada populară engleză,- 19,00 Bu
letin de știri; 19,05 Ctată Maria 
Cotîrlea, Damian Luca șl Constan
tin Mirea —. muzică populară; 19,30 
Selecțiuni dta opera „Mefistofele" 

de Boito; 20,00 Muzică ușoară; 21,00 
Radiojurnal. Sport; 21,20 Doine șl 
jocuri populare,- 21,35 Oameni de 
seamă din istoria culturii i Ion An- 
dreescu. Evocare de Radu B&Ugan; 
22,00 Recital Aliens Capitauovicli
22,15 Muzică ușoară, 23,00 Buletin 
de știri,- 23,05 „Mari dirijori": 
George Georgescu; 23,58 Muzică 
ușoară; 0,52 Buletin de știri.

Cinematografe
1 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Rachetele nu trebuie să decoleze; 
REPUBLICA : Arena circului; ₽E- 
ȚRÎLA i Sedusă șl abandonată; 
LONEA; Cronica unul bufon; IS- 
CR0NI: Jurămtatu) soldatului Po- 
ley; VULCAN! Cronică cubană. 
PAROSFN11 40 de minute oină în 
zori; LUPENI — MUNCITORESC: 
Viată ușoară, CULTURAL; Hankă; 
URICANI: Intilnire cu splonuL
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Grecia continuăIN VIETNAMPREZEUȚE ROMÂNEȘTI
VJESA 30 (Agerpres).
In monumentala clădire a Ope

rei de stat din Viena a avut loc 
, duminică după-amiază festivitatea 
deschiderii celui de-al ХП-lea Con
gres internațional de științe isto
rice. La lucrările Congresului sînt 
prezenți circa 2 000 de delegați din 
39 de jări. Din tara noastră parti
cipă o delegafie din care fac parte 
academicienii C. Daicoviciu, An
drei Oțetea, P. Constantinescu-Iași, 
Emil Gondurachi și alții.

La festivitatea de deschidere a 
congresului au participat numeroa
se personalități 
frunte cu Franz 
tele Republicii, 
a oferit in dar

HANOI 30 (Agerpres).
In zilele de 27, 28 și 29 august, 

avioane de luptă ale S.U.A. au e- 
fectuat raiduri asupra teritoriului 
R. D. Vietnam, bombardînd și mi- 
traliind centre populate și obiec
tive economice din provinciile 
Yen Bai, Nghe An, Quang Binh, 
precum și din zona demilitarizată.

☆

al Armatei 
a adresat 
de supra- 

Vietnam un

din Austria, in 
Jonas, președin- 
Delegația română 
președintelui con

gresului două volume de studii 
toriee publicate in tara noastră 
cinstea congresului de științe 
toriee.

is- 
în 
is-

HANOI 30 (Agerpres). 
înaltul Comandament 

populare vietnameze 
Comisiei internaționale 
veghere și control din
mesaj de protest împotriva violă
rii apelor teritoriale ale R. D. Viet
nam de către navele de război ale 
S.U.A. și ale autorităților 
Saigon. Aceste nave, se 
protest, au pătruns în

HANOI 30 (Agerpres).
La 30 august, înaltul Comanda

ment al armatei populare vietna
meze a dat publicității un comuni
cat în legătură cu doborî rea de 
către forțele antiaeriene ale R.D. 
Vietnam în cursul raidurilor de 
bombardament din ultimele zile a 
celui de-al 500-lea avion american.

In comunicat se reafirmă, prin
tre altele, hotărîrea neclintită a 
poporului vietnamez „de a continua 
lupta atît timp cît un singur sol
dat american se va mai afla pe 
teritoriul țării. Poporul întregii 
țări, se subliniază în comunicat, 
este hotărît să înfăptuiască cu orice 
preț țelurile sale mărețe — apăra- 
rea Vietnamului de nord socialist, 
eliberarea Vietnamului de sud, re- 
unificarea țării".

Corespondentul A-
C. Alexiandroaie, trans-

guvernamentală din Grecia
în a 46-a zi. fără a se în-

Criza de guvern din
ATENA 30.

gerpres, 
mite :

Criza 
a intrat
trevedea vreo posibilitate imedia
tă de soluționare a ei. In cercurile 
politice predomină părerea că re
gele nu va încredința mandat de 
formare a noului guvern unei alte 
personalități politice decît după ce 
va fi convins că aceasta va obține 
votul de investitură în Parlament.

Prin răsturnarea guvernului Tsi- 
rimokos, cei 134 de deputați ai 
Partidului Uniunea de Centru ră-

mași consecvenți liniei liderului 
lor — Papandreu — în rezolvarea 
crizei, sprijiniți de cei 22 deputați 
ai E.D.A., au dovedit că, împreună, 
dețin controlul în Parlament și că 
fără consimtămîntul lor nu se 
poate ieși din impasul politic ac
tual. In aceste condiții sînt ca și 
excluse variantele care propun î 
guvern format din personalități ex- 
iraparlamentaje, guvern condus de 
liderul E.R.E., Kanellopoulos, guvern 
de coaliție al partidelor dreptei 
sau alte asemenea echipe ministe
riale.

Situajia din Aden s-a agravat

☆
(Agerpres).
25 august a avut

Nijmegen (Olanda) al
Congres internațional de 

hispanice, la care au parti- 
peste 200 de specialiști (is- 
literari, lingviști și istorici), 

participat acad.

HAGA 30
Intre 20 și 

loc la 
II-lea 
studii 
cipat 
torid
Din România au
lorgu Iordan, vicepreședinte al A- 
cademiei, și Marius Sala, cercetă
tor principal la Institutul de ling
vistică din București, care au pre
zentat comunicări.

In ședința plenară acad. lorgu 
Iordan a fost ales, cu o mare ma
joritate de voturi, membru al bi
roului de conducere.

de la 
arată in 
repetate

rînduri în largul coastelor provin
ciilor Thanh Hoa, Nghe An, Ha 
Tinh și Quang Binh, precum și ale 
zonei Vinh Linh din zona demili
tarizată atacînd vase de pescuit 
și capturînd pescari nord-vietna- 
mezi. Mesajul de protest cere ca 
Comisia internațională să ia mă
suri pentru eliberarea pescarilor 
capturați, despăgubirea daunelor 
provocate și încetarea acțiunilor 

: agresive americane împotriva R.D. 
1 Vietnam.

Declarafia lui 
Martin Luther King

(Agerpres). 
cadrul unei 

reverendul 
fruntaș al 
din S.U.A.,

ADEN 30 (Agerpres).
După cum anunță coresponden

tul din Aden al agenției Reuter, 
comandantul poliției din Aden, 
Harry Barry, a fost asasinat. A- 
tentatul a fost săvîrșit de persoa
ne necunoscute, care au deschis 
foc de arme automate asupra ma
șinii în care se afla comandantul 
în momentul cînd se afla în apro
pierea sediului poliției.

Situația din Aden s-a agravat

în ultima vreme, mai ales după 
ce autoritățile au instituit stare 
de urgentă și au operat o serie de 
arestări în rîndurile populației, 
care se pronunță pentru acordarea 
independentei 
patrioților din 
mai frecvente 
birilor de la
itorul constituțional al Arabiei de 
sud.

Adenului. Acțiunile 
Aden au devenit 

după eșecul convor- 
Londra privind vt-

THE WASHINGTON POST

„Japonia
WASHINGTON 30 (Agerpres). 
„Japonia — un aliat reticent", 

se intitulează un articol semnat de 
Richard Halloran in ziarul „The 
Washington Post".

La suprafață, spune autorul ar
ticolului, relațiile S.U.A. cu Japo
nia par liniștite, cu excepția unor 
fricțiuni ocazionale normale în re
lațiile dintre două țări atit de 
deosebite. Totuși, în spatele aces
tei scene liniștite se manifestă ten
dințe care par îngrijorătoare. In 
ultimii ani Japonia a devenit tot 
mai mult un aliat reticent, un semn

un aliat reticent11
siguri că occidentul va ieși victo
rios din războiul rece și ei doresc 
să construiască punți de legătură 
cu țările socialiste, în special cu 
China. In sfirșit, japonezii își ma
nifestă iritarea față de lipsa de in
teres pe care americanii o arată 
problemelor economice și comer
ciale ale Japoniei.

„Desprinderea Japoniei de poli
tica americană, mai ales în ce pri
vește Asia, va deveni probabil și 
mai pronunțată", conchide autorul 
articolului.

violente decît cele care au a- 
loc recent la Eos Angeles, 
putea produce în alte orașe 
nordul tării dacă autoritățile

WASHINGTON 30 
Luînd cuvîntul în 

emisiuni televizate. 
Martin Luther King, 
populației de culoare
laureat ăl Premiului Nobel pentru 
pace, a declarat că incidente, chiar 
mai 
vut 
s-ar 
din
federale și locale nu vor acționa 
repede pentru îmbunătățirea situa
ției economice a negrilor. El a 
adăugat că în cazul în. care Con
gresul nu va adopta în cîteva săp- 
tămîni proiectul de lege care a- 
cordă dreptul de autoadministrare 
orașului Washington, unde există 
un însemnat procent de negri, va 
conduce un marș al populației de 
culoare spre capitala americană.

Răspunzind la o întrebare pri
vind poziția sa față de amestecul 
S.U.A, în Vietnam, King a decla
rat că în recentele discuții avute 
cu președintele Johnson „a expri
mat păreți diferite față de cele ale 
președintelui în problema vietna
meză”".

Din nou tulburări 
în Santo Domingo

SANTO DOMINGO 30 (Ager
pres).

In capitala Republicii Dominica
ne au reînceput duminică noaptea 
schimburile de focuri între trupele 
forței interamericane din această 
țară și forțele constitutionalist®. 
Un purtător de cuvint militar nord- 
american a pretins că incidentele 
s-au produs în momentul în care 
constituționaliștii ar fi încercat să 
atace palatul prezidențial, ocupat 
în prezent de forța de intervenție 
a O.S.A. Potrivit agenției Reuter, 
reprezentanți ai guvernului consti
tutionalist au declarat că în reali
tate ciocnirile armate au avut loc 
din cauză că sectorul capitalei do
minicane ocupat de acesta a fost 
supus unui atac. Este pentru a 
doua noapte consecutiv cînd au

Ioc asemenea incidente la Santo 
Domingo după o perioadă mai în
delungată de liniște.

Intre timp, tratativele în vederea 
formării unui guvern provizoriu 
continuă să se afle în impas. Parti
dul revoluționar dominican al fos
tului președinte Juan Bosch a dat 
publicității o declarație în care^ 
condamnă „tacticile de tărăgănare'-^ 
folosite de junta militară de dreap
ta a generalului Iinbert Barreras 
„pentru a evita să semneze acor
durile definitive ce ar pune capăt 
conflictului dominican". „Invadato
rii și aliații lor dominicani — con
tinuă documentul — vor să în
groape revoluția pe care nu au 
reușit să o învingă cu avioanele, 
tunurile și flota lor".

de întrebare, pe lista prietenilor 
demni de încredere ai Statelor U- 
nite... Este îndoielnic dacă în vi
itor S.U.A. se pot bizui pe sprijinul 
nestrămutat al Japoniei în arena 
internațională, mai ales în Asia.

Autorul articolului expune apoi 
o serie de divergențe între punc
tele de vedere japonez și ameri
can. In primul rînd, arată el, ma
joritatea japonezilor consideră că 
în problemele mondiale controver
sele pot fi negociate și reglemen
tate pe calea compromisurilor. In 
al doilea rînd, japonezii sînt a- 
depții unei forme de neutralitate. 
Politica lor externă este influen
țată de considerente economice, 
în special de acelea care afectea
ză piețele de export. In afară de 
aceasta, japonezii nu sînt de loc

Medicament 
în tratamentul 
atacurilor cardiate

TOKIO 30 (Agerpres).
In Japonia s-a pus in vînzare 

un nou medicament, despre care 
cercurile medicale japoneze afirmă 
că este foarte eficient în tratamen
tul atacurilor cardiace provocate 
de tromboză. Noul medicament di
zolvă ' chiagurile trombozei care 
împiedică circulația sanguină și 
provoacă infractul cardiac. Rezul
tatele experiențelor făcute la cinci 
spitale japoneze a arătat că din 
83 de pacienți suferind de trom
boză, la 75 simptomele bolii au 
dispărut complet în decurs de o 
săptămînă. Medicamentul, admi
nistrat pe cale intravenoasă, este 
o enzimă proteinicS extrasă din 
urină umană.

TOKIO. Partidul Socialist din 
Okinawa a dat publicității o de
clarație de protest Împotriva in
tențiilor Statelor Unite de a per
manentiza ocupația acestei insule, 
transformată intr-o bază de tranzit 
in războiul împotriva poporului 
vietnamez. După cum relatează zia
rul „Yomiuri", în declarație se 
arată că S.U.A. folosesc Okinawa, 
parte integrantă a Japoniei, după 
bunul lor plac in războiul din Viet
nam și sub pretextul menținerii 
păcii în Extremul Orient, tărăgă
nează retrocedarea către Japonia a 
drepturilor administrative asupra 
Okinawei.

ZANZIBAR. Ziarul „Zanzibar 
Voice" scrie că unul dintre mij
loacele cu ajutorul cărora blocul 
■N.A.T.O. încearcă să atragă de 
partea sa tinerele state indepen
dente ale Africii este acordarea 
de „ajutor" militar. Țările pactu
lui nord-atlantic se străduiesc să 
folosească teritoriile fostelor colo
nii ca baze militare îndreptate 
împotriva popoarelor care luptă 
pentru independența lor națională.

KAMPALA. Ministrul Planului și 
dezvoltării comunității din Uganda 
a desmințit categoric știrile apă
rute in presa congoleză (Leopold
ville) cu privire la faptul că in o- 
rașul Farag au avut loc convorbiri 
între reprezentanți ai Ugandei șl 
Congoului (Leopoldville) in proble
ma repatrierii din Uganda a 90 
de mii de refugiaji congolezi.

CIUDAD DE MEXICO. Greva 
medicilor mexicani s-a extins In 

toată țara, cuprinzînd peste 15 000 
de cadre de specialitate din spita
lele de stat și particulare. Purtă
torul de cuvînt al Alianței medi
cale mexicane, Bernardo Castro 
Villagrăna, a declarat ziariștilor 
la 6 conferință de presă că au fost 
închise cîteva spitale din Mexic 
și se fac pregătirile pentru închi
derea altora.

PEKIN. Institutul de cercetări 
pentru optica electronică din Șan- 
hai a construit primul microscop 

In cîteva rînduri
electronic dih R. P. Chineză. Noul 
microscop are o putere de ampli
ficare de 200 000 de ori.

PHENIAN. Paralel cu construi
rea de mari obiective industriale, 
in ultimele șase luni în R.P.D. Co
reeană eu început să producă pes
te i 800 de noi fabrici medii șt 
mici in ramura industriei ușoare. 
Au fost, de asemenea, construite 
170 de fabrici de produse chimice, 
numărul lor total ridieîndu-se as
tăzi la 250. Sortimentul de produ
se chimice a sporit cu 1200 pro
duse noi.

WASHINGTON. Cosmonautul a- 
merican Scott Carpenter s-a scu
fundat la bordul unei cabine sub- 
marirte in apele pacificului, la o 
adîncime de peste 60 m, unde va 
rămtne 30 dfe zile pentru a dirija 
experiențe asemănătoare celor e- 
fectuate acum doi ani de francezul 
Gousteatl tn : Marea Roșie.

WASHINGTON. In primele șase 
luni ale acestui an, numărul cri
melor a crescut în S.U.A. cu 5 la 
sută, în comparație cu aceeași pe
rioadă a anului trecut.

RYAD. Postul de radio Mecca a 
făcut cunoscut că în capitala Ara
biei Saudite a fost dat publicită
ții un decret regal privind ‘ratifi
carea acordului de frontieră dintre 
Arabia Saudită și Iordania. Potri

vit acestui acord, semnat la Am
man la începutul lunii august, Ior
daniei îi revine în viitor un teri
toriu mai mare pe coasta golfului 
Aqaba din Marea Roșie. După cum 
s-a anunțat, acordul a fost ratifi
cat recent și de guvernul iordanian.

BUDAPESTA. La invitația gene- 
ralului-colonel La jos Czinege, mi
nistrul apărării naționale al R. P. 
Ungare, la Budapesta a sosit o de
legație militară din Guineea con
dusă de Fodeba Keita, ministrul a- 
părărîi și securității interne.

LIMA. Nu s-a primit nici o 
știre cu privire la soarta echipa
jului compus din trei persoane a 
plutei peruviene „Tangaroa", de 
tipul cunoscutei plute „Kon-Tiki", 
care a plecat la 26 iulie din Lima 
cu destinația Polynesia. La pleca
re se stabilise ca echipajul să ia 

legătura cu cei din țară la fiecare 
două-trei zile. Se crede că pluta 
a eșuat în regiunile infestate de 
rechini din apropierea Australiei.

LIMA. Două tone de argint în 
lingouri, în valoare de 74 de mii 
de dolari, au dispărut de Ia bordul 
unui cargou columbian ancorat în 
portul Callao. încărcătura de ar- 
gint trebuia să ajungă la New 
York. Poliția peruviană a început 
cercetările. Au lost arestate pre
ventiv un număr de persoane sus
pecte, printre care comandantul de 
bord, secundul vasului șl alți ofi
țeri.

PNOM PENH. Intr-un comunicat 
al guvernului cambodgian se ara
tă că trupele sud-vietnameze de 
la un post din provincia Tav 
Ninh (Vietnamul de sud) au des
chis focul asupra localității Bavet 
din provincia cambodgiană Svay- 
rieng. Trei cetățeni cambodgienî 
au fost uciși, iar altul a fost rănit.

NICOSIA. Luînd cuvîntul la un 
serviciu memorial organizat în 
cinstea unui fost membru Eoka, 
ucis în luptele pentru independen
ta Ciprului, președintele Camerei 
Reprezentanților din Cipru, Glaf- 
kos Cletides. a declarat că în vi
itorul apropiat nu se poate aștep
ta o soluționare a crizei cipriote. 
El a reafirmat poziția guvernului 
cipriot privind solutionarea crizei 
din insulă prin respectarea princi
piului autodetermnării poporului 
din Cipru cu dreptul de a se uni 
cu Grecia.
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