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DELEGAȚIA DE PARTID Șl GUVERNAMENTALĂ 
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA LA VOLGOGRAD Uzina de reparat utilaj minier 

Petroșani
VOLGOGRAD 6 (Agerpres) — Tri

mișii noștri speciali transmit:
Delegația de partid și guverna

mentală a Republicii Socialiste Ro
mânia, în frunte cu tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., care la invitația 
C.C. al P.C.U.S. și a guvernului so
vietic face o vizită în Uniunea So
vietică, a sosit luni la Volgograd.

In vizita pe care o întreprind 
prin Uniunea Sovietică, membrii de
legației sînt însoțiți de tovarășii A. 

N. Șelepin, membru al Prezidiului, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., N. P. 
Firiubin, locțiitor al ministrului afa
cerilor externe al U.R.S.S., I. K. Je- 
galin, membru al C.C. al P.C.U.S., 
ambasadorul U.R.S.S. în Republica 
Socialistă România, de activiști de 
partid și de stat.

Aeroportul era pavoazat cu dra- 
pefe^românești și sovietice. Pe o 
pancartă este scrisă în limbile ro

mână și rusă urarea : „Bine ați ve
nit dragi prieteni români".

In întîmpinarea solilor poporului 
român au venit tovarășii A. M. Șkol-

te obiective. O parte a acestor cau
ze a foșt, înlăturată. Pe linia sta
diului fizic la celelalte lucrări a- 
mintite, s-au înregistrat progrese do
rite și firești avînd în vedere tim

'Dialog eu, brigadierul
In birou își face apariția un om 

tinăr cu păr rebel și fața zlmbi- 
toare-, ține, cu timiditate, în mină 
basca și un pachețel cu mîncare. 
împreună cu tînărul a intrat și un 
om mai în vîrstă, îmbrăcat cu un 
suman. Cel tînăr este Petre Con
stantin, cunoscutul brigadier de la 
mina Lupeni.

— V-aș ruga să-i, dați o zi de 
învoire lui nea Polgare; are ceva 
treburi de rezolvat pe acasă, se 
adresează Petre locțiitorului șefu
lui de sector.

După plecarea lui Polgare, ne 
explică: „Știți, e unul din vago
netarii mei cei mai buni...".

Bucuros de revedere, îl rog pe 
brigadier să-mi povestească ceva 
din viața sa, a brigăzii.

— Vreun interviu ? glumește. 
Am acordat zeci de interviuri-ful- 
ger în luna asta.

— 7...
— In iulie mi-am petrecut con

cediul în Uniunea Sovietică, pe 
malul Mării Negre. A trebuit să 
povestesc prietenilor, vecinilor și 
ortacilor pe unde am fost și ce am 
văzut. Am avut ce povesti... La 
Moscova am văzut Kremlinul, 
Piața Roșie, Mausoleul lui Lenin, 
Universitatea Lomonosov. Apoi, la 
Leningrad am văzut Smolnîi, Pa
latul de iarnă, crucișătorul „Au
rora", Gara Finlandeză. Avionul 
ne-a purtat apoi la Simferopol. In 
apropiere se află stațiunea „Pal- 
mito Togliatti" — unde am fost 
cazați. A fost ceva minunat, ceva 
ce nu se poate uita I Am avut ce 

nikov, membru al G.G. al P.C.U.S., 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Volgograd al P.C.U.S., b. S. Ku- 
licenko, președintele Comitetului e- 
xecutiv al Sovietului regional, A. I. 
Șitov, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Volgograd ai P.C.U.S., 1. 
M. Korolev, președintele Comitetu
lui executiv al Sovietului orășenesc, 
reprezentanți ai organizațiilor ob
ștești, numeroși oameni ai muncii.

Garda aliniată pe aeroport pre
zintă onorul. Se intonează imnuri
le de stat ale Republicii Socialiste 
România și Uniunii Sovietice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
soțit de A. M. Șkolnikov, -trece în 
revistă garda de onoare.

Luînd cuvîntul, A. M. Șkolnikov a 
salutat pe solii poporului român.

In cuvîntul de răspuns, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a mulțumit 
pentru cuvintele calde de bun sosit 
adresate delegației.

Pe traseul de la aeroport pînă la 
reședința oficială, mii de locuitori ai 
Volgogradului au salutat cu multă 
căldură sosirea în orașul lor a de
legației de partid și guvernamentale 
a Republicii Socialiste România. Se 
văd pancarte pe care sînt Scrise ură
rile : „Salut frățesc oamenilor mun
cii din Republica Socialistă Româ
nia!", „Salut fierbinte solilor popo
rului frate român 1", „Trăiasfcă prie
tenia sovieto-română 1".

Vizitarea orașului — erou
In după-amiaza zilei de 6 septem

brie, Ia puțin timp după sosirea în 
oraș, delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste Ro
mânia, în frunte cu tovarășul Ni
colae Ceaușescu. a vizitat unele 

monumente istorice ale orașului — 
erou.

Coloana de mașini a Străbătut bu
levardele orașului. Oaspeții au fost 
salutați cu cordialitate de locuitori.

(Continuate în pag. 3-a)

răspunde întrebărilor ce mi s-au 
adresat.

Intre timp, tovarășul Furdui, ca
re lucrează la calculul salăriilor, 
îi comunică :

— Petrică, ați încheiat luna cu 
124 lei și cinci bani. Dar nu uita : 
și cinci bani !...

Vasăzică pe flecare post de mi
ner cîte 124 de lei l Cîștig, nu 
glumă.

— Ați mai ciștigat vreodată 
atlt ?

— Nu țiu minte să fi fost sub 
110. Dacă in fiecare lună dăm 
cîte 300—400 tone „peste"...

— Și după opt luni, la cit se 
ridică acest „peste" 7

— Să socotim. 3 540 de tone pe 
șapte luni; în jurul a 1 000 de tone 
pe august. Ar fi vreo 4 500 de tone.

Deci, cei 90 de ortaci ai Iui Pe
tre Constantin continuă să mun
cească, nu glumă și nu-i exclus 
Să intre pentru a treia oară în po
sesia titlului de fruntași.

— După cîte am aflat veți fi 
primii din Valea Jiului care ur
mează să armați frontalul cu stîlpl 
feromatici. Nu aveți emoții?

— Cum ne-am descurcat cu stîl- 
pii G.H.H., grinzile din funie, per
foratoarele rotative cu aer compri
mat, mai multe feluri de transpor
toare cred că o să facem față și 
acum.

— Și pachetul cu mîncare ? N-ati 
tost la șut azi ?

— Mă duc după-amiază la lu
cru, în schimbul II. E schimbul cel 
mai important; se face tăierea...

FR.. VETRO

Ieri, 6 septembrie, colectivul Uzinei de reparat utilaj minier din Petroșani 
a raportat îndeplinirea sarcinilor din planul de șase ani, succes la care 
și-au adus contribuția îndeosebi secțiile mecanică, construcții metalice, 
turnătorie, subsecția tinichigerie și atelierul de armături metalice.

In anii șesenalului, ritmul mediu de creștere al producției globale 
a fost de 15,6 la sută, al producției marfă de 13,4 și s-au obținut peste 13 
milioane lei economii Ia prețul de cost.

LA T.C.M.C. PAROȘENI

Persistenta unor senine 
de întrebare

La sectorul I al minei Vulcan, 
una din brigăzile de nădejde este 
cea condusă de minerul Zahar ia 
Constantin.

IN CLIȘEU: uri schimb din aceas
tă brigadă, înainte de a intra în 
mină.

Darea în exploatare la termenul 
stabilit, a minei Paroșeni e condi
ționată în mare măsură de executa
rea la termen a unor obiective- in
dustriale de la suprafață.

Pe linia importanței se înscriu 
în primul rînd: instalația provizo
rie de săpare și definitivă de extrac
ție de la puțul auxiliar nr. 1, tabloul 
de distribuție, instalația de produce
re a energiei pneumatice, baia și 
lămpăria, ultimele două legate ne
mijlocit de alimentarea cu apă pota
bilă și industrială.

In cîteva din numerele anterioare 
ale ziarului nostru ne-am ocupat de 
cauzele care au determinai rămîne- 

în urmă față de plan și grafi
cele dje execuție a unora din aces

pul scurs de atunci.
-Și lotuși două din aceste lucrări 

importante — instalația de producere 
a aerului comprimat și baia și lăm
păria — sînt puse sub același semn 
de întrebare ca și acum ft ouă luni. 
Minerii de la Paroșeni nu au baie 
iar energia pneumatică și-o produc 
cu mijloace provizorii și multe greu
tăți. De ce ? Iată ce spune inginerul 
Rădulescu Gheorghe, șeful șantieru
lui Paroșeni.

— Două din cele patru compresoa- 
re tip Reșița au fost montate și toa
te legăturile făcute. Dacă ar exista 
apa ar putea fi puse în funcție. Con
strucția propriu-zisă a casei compre- 
soarelor și tabloul de distribuție e 
însă tot o lucrare neterminată și va 
rămîne așa pînă la livrarea celorlal

Lonea văzută din turnul glisant a! puiului.

te două compresoare pe care bene
ficiarul încă nu ni le-a pus la dis
poziție. Nu putem să executăm 
finisajele interioare ca apoi să spar
gem din nou în pereți și pardoseli 
pentru a monta conductele de legă
tură. In ceea ce privește alimentarea 
cu apă care'condiționează funcțio
narea compresoarelor și a băii, a 
fost rezolvată partea tehnică răma
să în suspensie în zona din incintă 
a conductei, și am ajuns cu conduc-

I. CIOGLEI
(Continuare în pag. 3-a)

(OIBfATBIRILt 
(BDRELD4 OIOKIKE

In aula Institutului de mine 
din Petroșani încep astăzi con
sfătuirile cadrelor didactice 
din învatămînțul de cultură 
generală și profesional al 
Văii Jiului.

La ordinea zilei figurează 
probleme deosebit de impor
tante pentru buna desfășurare 
a activității didactice și a- 
nume :

— Sarcinile care revin școlii 
în lumina documentelor celui 
de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Român;

— Eficienta folosirii materia
lului didactic la lecții;

— Munca de educare a e- 
levilor și exemplul personal al 
educatorului.

Timp de două zile, peste 800 
de învățători și profesori vor 
participa la dezbaterea largă a 
unor probleme care privesc 
căile, metodele și procedeele 
ce urmează să fie aplicate în 
activitatea lor la clasă.

Grupați pe specialități, pro
fesorii și învățătorii vor avea 
prilejul să facă schimburi utile 
de experiență, să împărtășeas
că păreri noi, să tragă con
cluzii folositoare, să-și aducă 
contribuția la promovarea 
noului în procesul de învătă- 
mînt.

Modul în care se reflectă 
concordanta între vorbele edu
catorului și faptele sale consti
tuie obiectul unor dezbateri 
cărora li se vor acorda cea 
mai mare atentie la actuala 
consfătuire.

Prin exemple concrete, ca
drele noastre didactice vor a- 
vea prilejul să ilustreze as
pecte pozitive sau negative din 
munca de educație și să facă 
propuneri pentru îmbunătăți
rea ei de viitor.

Consfătuirile din acest an 
trebuie să se desfășoare la un 
nivel mai ridicat decît cel din 
anii anteriori, urmînd ca re
zultatele lor să se concretizeze 
în acțiuni și inițiative menite 
să ducă la realizarea sarcini
lor de mare răspundere trasate 
slujitorilor școlii de Congresul 
al IX-Iea al partidului nostru.
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FOTBAL SPORT
Victoria ne-a suris doar un minut

Timpul excelent pentru fotbal te
renul frumos gazonat, dorința de a 
vedea echipa lor favorită evoluînd, 
pentru prima oară în acest campio
nat, la ea acasă, iată doar clteva 
motive ce au atras pe stadionul Jiul 
din Petroșani mii de spectatori. Au

însă gazdele dar imprecizia și pri 
peala în trasul la poartă, interven
țiile sigure ale portarului Kiss împin 
ciecă însă deschiderea scorului.

La reluare, gazdele intră pe teren 
decise să obțină victoria. Nu trec 
nici cinci minute de joc și Libardi

și se îndreaptă singur spre 
Ion Vastle îi iese în întîin- 
dar atacantul arădean trage 
lingă el și mingea intră în

0 л ju -о а A i

Infrîngere nescontată
Prima etapă a campionatului de 

handbal în 7 fete, seria a П-a, a 
început sub auspicii nefavorabile 
pentru S.S.E. Petroșani. Deși intfl- 
neau pe propriul lor teren pe 
S.S.E- Buzău, promovată în acest

ducerea, ca apoi Kellner să egale
ze din nou prin lovitură de la 7 
metri.

In minutele 8 și 10 mai înscriem 
două goluri prin Ioana și Bartbei 
astfel că luăm conducerea cu 6—4.
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s-a dovedit inutilă. Mingea șutată

pă de sub supravegherea lui Pop și 
Șerban 
poartă, 
pinare, 
sec pe
poarta goală.

Dușul rece pare să fi trezit la rea
litate pe jiuliști care atacă în trom
bă dar ratează ocazii favorabile 
prin Libardi, Casandra, Martinovici 
și Crăciun. Ultima și cea mai mare 
ocazie este ratată în minutul 90. Ca
sandra aflat singur în fata porții se 
împiedică și cade, iar mingea iese 
pe lingă el în aut de poartă.

După aspectul jocului rezultatul 
este echitabil. Scorul final 
nică a dovedit din nou 
tul să domini. Pentru a 
ria trebuie tras mult
poartă, să concretizezi superioritatea 
teritorială prin goluri.

de dumi- 
nu-i des- 

obtine Victo- 
și precis la

că

I

Гѵ

r.-'i

&

Atac Ia

: ? '■
И ж< >4

poarta gazdelor.
în-
ru-
De

Intervenția portarului Kiss 
de Libardi va poposi in plasă.

venit, și-au întîmpinat favotiții cu ro
pote de aplauze, la apariția pe teren, 
i-au și încurajat uneori, dar în final, a-
plauzele le-au. primit, pe bu
nă dreptate. jucătorii de la
Vagonul Arad. In timp ce
jucătorii de la Jiul au practicat

încîlcit, steril, cu șuturi 
imprecise la poartă, oas-

înscrie din apropiere. Bucuria din 
tribune a fost însă de scurtă durată. 
Victoria ne-a surîs doar un singur 
minut. Un atac pe centru, Matt sca-

In deschidere, piticii asociațiilor 
Jiul Petroșani și Minerul Anlnoasa 
au făcut o frumoasă demonstrație a7 
talentelor lor. Au învins cu 6-0 piti
cii din Petroșani. Partenerii lor de 
joc au însă meritul de a fi jucat 
deschis, contribuind la aspectul spec
tacular al întîlnirii.

D. CRIȘAN

un fotbal 
puține și 
peții au jucat simplu, au folosit mult 
extremele și chiar îh perioadele, 
destul de îndelungate, cînd au fost 
dominați cu autotitate, s-au 
calm șl organizat.

Meciul începe în nota de 
năre a gazdelor care inițiază 
atacuri periculoase pe extreme, 
minutele 3, 5 și 7 jiuliștii beneficiază 
de trei lovituri de colț rămase fără 
rezultat. Minutul 5, aduce o lovitu
ră de colț și pentru oaspeți dar 
nici aceasta nu este .concretizată.

Din minutul 7 ambele echipe au 
lăsat motoarele la relanti și timp de 
aproape un sfert de oră s-a jucat de-a 
na-ți-o ție, dă-mi-o mie, fără să se tra
gă măcar un șut pe spațiul porții. 
Cei care șe trezesc primii din amor
țeală Sînt oaspeții care încearcă poar
ta de la distanță. Gazdele ripostează 
prompt și jocul se mai înviorează. 
Dominării teritoriale a Jiului, oaspeții 
îi răspund printr-un joc calm și or
ganizat în apărare și contraatacuri 
rare dar periculoase pe extreme. 
Ocazii mai multe de a înscrie au

Șah Turneul de la Havana

an, ele au pierdut cu 7—8. La 
cepului meciului se părea că 
tina îți va spune cuvîntul. 
fapt, chiar în minutul 3, reprezen
tativa elevelor din Petroșani preia 
conducerea cu 1—0 prin golul în
scris de Kellner Anellze din lovi
tură de pedeapsă de la 7 metri 
Patru minute mai tîrziu, Patitea 
aduce egalarea. Timp de 7 minute 
nu se mai înscrie nici un gol. In 
minutul 14, jucătoarele de la Bu
zău preiau conducerea prin golul 
înscris de Andrei. Cerghezan ega
lează însă în minutul imediat ur
mător, ca apoi Kellner să pe
cetluiască la 3—2, pentru Petroșani, 
•corul reprizei.

La reluare, oaspetele înscriu de 
două ori consecutiv ți preiau con»

Se părea că victoria nu ne mai 
poate scăpa. Oaspetele egalează 
însă în numai două minute c^.apoi 
să conducem din nou cu 7—6. Mi
nutul 41 de joc arată din nou ega
litate pe tabela de marcaj. In fina
lul pai Udei oaspetele beneficiază 
de o lovitură de la 7 metri ți ,o 
dată cu transformarea ei, ele obțin 
victoria cu 8—7. O victorie a vo
inței și puterii de luptă.

☆
☆

In deschidere, fetele și băieții de 
la S.S.E. Petroșani au făcut o fru. 
moașă demonstrație de handbal. 
Nu s-a jucat prea mult pe goluri 
ci pentru spectacol. A fost un joc 
frumos, aplaudat adeseori la scenă 
deschisă.

apărat

domi- 
cîteva

In

După o zi de repaus, turneul in
ternațional de șah de la Havana a 
continuat cu disputarea partidelor 
cuprinse în cea de-a 8-a rundă. 
Maestrul român Victor Ciocîitea a 
remizat în 33 de mutări cu marele 
maestru cehoslovac Ludek Pachmann. 
Liderul clasamentului, Bora Ivkov, 
l-a învins pe Wade, Fischer a cîș- 
tigat la Szabo, Smîslov la Cobo, 
Gheller la Perez și Donner la Pietsch.

S-au terminat remiză partidele > Trin- 
gov-Robatsch, Bllek-O' Kelly șl Smîs
lov -Doda. In clasament conduce iu
goslavul Ivkov cu 6,5 puncte, ur
mat de Smîslov (U.R.Ș.S.), Fischer 
(S.U.A.) 6 puncte, Pachmann (R.S.C.), 
Donner (Olanda), Holmov, Gheller 
(ambii U.R.S.S.) cîte 5,5 puncte. V. 
Ciocîitea se află pe locul 9 cu 4 
puncte,

sportul internațional
FRANKFURT PE ODER 6 (Ager

pres).
Selecționatele de fotbal (tineret) 

ale R. D. Germane și R. P. Bulgaria 
s-au întîlnit într-un meci amical la 
Frankfurt pe Oder. Victoria a reve
nit gazdelor cu scorul categoric de 
7-0 (2-0). Cei mai buni jucători gei- 
mani au fost Stein și Kleminger care 
au marcat fiecare cîte două goluri.

BUDAPESTA 6 (Agerpres).
La Budapesta s-a jucat duminică 

meciul retur dintre echipele R. P. 
Ungare și Austriei, contînd pentru 
preliminariile campionatului mon
dial de fotbal. Fotbaliștii maghiari 
au învins cu 3-0. Totalizînd 6 puncte, 
ei și-au asigurat calificarea în 
neul final. Golurile au fost 
cate de Farkaș, Fenivessy șl 
tesz.

tur- 
mar- 
Ma-

HALTERE

CAMPIONATUL REGIONAL
Parlngui Lonea —■ 
Minerul Anlnoasa 
2-0 (1-0)

Intîlnirea a plăcut spectatorilor. 
Cele două echipe au practicat un 
joc frumos, cu atacuri și contra
atacuri rapide. Acțiunile inițiate 
de fotbaliștii echipei gazde au fost 
mal bine închegate și s-au termi
nat, adeseori, cu pătrunderi în ca
reul oaspeților. Acest lucru e o- 
gllndit șl de raportul de cornere. 
15—1 In favoarea gazdelor.

Primul gol a fost marcat în mi
nutul 24. Zlăgneanu pătrunde pe 
partea dreaptă In careul aninose- 
nilor, șutează puternic, portarul 
respinge mingea cu pumnii la pl
etorele aceluiași Zlăgneanu și a- 
cesta înscrie neetlngherit. Al doi
lea gol a fost înscris din lovitură 
liberă de la 11 ta de către Веку.

Știința Petroșani, lidera campio
natului regional trecut, s-a depla
sat la Teiuș unde a întîlnit echipa 
ceferiștilor din localitate. S-a în» 
tilnit o echipă rutinată, ce practi
că ' un joc tehnic, cu una tinără cu 
mare putere de luptă și dornică de 
afirmare. Jucînd pe teren propriu, 
echipa din Teiuș a învins cu scorul 
de 1—0.

Minerul Teliuc — Dacie Orăștie 
2—2.

☆

ETAPA VIITOARE: Știința Pe
troșani — Dacia Orăștie; Minerul 
Ghelar — Minerul TeliuCi Minerul 
Anlnoasa — Aurul Zlatna; Textila 
Sebeș — Parîngul Lonea; Aurul 
Brad — Refractara Alba,- Minerul 
Vulcan — C.F.R. Simeria; C.F.R. 
Teiuș — Constructorul Hunedoara.

Etapa de zonă a 
la Lupem

In zilele de 4 șl 5 septembrie, sala 
de sport a clubului sindicatului mi
nier din Lupeni a găzduit etapa de 
zonă a „Cupei regiunilor" la halte
re. La această competiție au partici
pat cei mai buni halterofili din re
giunile Brașov, Banat șl Hunedoara. 
La această zonă mai trebuia să par
ticipe șl regiunea Oltenia care însă 
nu s-a prezentat.

Lupta pentru cucerirea primului 
Ioc s-a dus între sportivii din regiu
nile Banat și Brașov, în a căror com
ponență s-au aflat multi Sportivi cu 
categoria I-a de clasificare ți chiar 
și un maestru al sportului (Wagner 
Alfred — Brașov). Dar cu toate a- 
cestea selecționata regiunii Hune
doara chiar dacă nu putea ocupa lo
cul II, rezultatul final ar fi fost poa
te mai echilibrat, dacă concurența 
de la cat. 56 kg — și 67,5 kg res
pectiv Lupa Nicolae și Predan Con
stantin

Iată 
cat. 56 
nat —
kg Wagner Alfred, regiunea Brașov 
— 290 kg; categoria pînă la 67,5 kg 
Nagy Ladislau, regiunea Banat —

ar fi fost mai bine pregătiți, 
cîștigătorii pe categorii: 

kg Fiat Petru, regiunea Ba- 
225 kg, categoria pînă ia 60

39Cupei regiunilor'1

300 kg; categoria 75 kg Tartier Ca
rol, regiunea Brașov — 300 kg,- cate
goria pînă la 82,5 kg Găinaru loan, 
regiunea Brașov —277,5 kg; catego
ria pînă Ia 90 kg Bulgaru Constan
tin, regiunea Banat — 295 kg ți ca
tegoria peste 90 kg Roman Anghel, 
regiunea Banat — 300 kg.

Din selecționata regiunii Hunedoa
ra o comportare bună au avut-o 
sportivii Pricop Nicolae și Moldo
van Aritel, ambii de la Minerul Lu- 
peni care au cucerit locul doi la ca
tegoriile la care au participat.

Pe echipe clasamentul arată ast
fel : locul I regiunea Banat — 1 995 
kg; 2. regiunea Brașov — 1 770 kg 
și III regiunea Hunedoara — 1 385 
kg.

S. BĂLOI 
corespondent

La cabana Aușelu

I. TEȘGAN 
corespondent

Minerul Vulcan trebuia să
deplaseze la Hunedoara unde urma
să înttlnească echipa Constructo 1. Aurul Zlatna 3 2 1 0 6:2 5
rul. Din motive necunoscute insă, 2. Refractara Albe 3 2 0 1 8:3 4
echipa din Vulcan riu s-a prezen 3. Minerul Vulcan 2 2 0 0 4:0 4
tat la meci. Conducerea asociației 4. Parîngul Lonea 2 2 0 0 5:2 4
sportive Minerul Vulcan va trebui 5. C.F.R. Teiuș 3 2 0 1 2:3 4
să analiteae cauzele acestei aba 6. Aurul Brad 3 1 1 1 3:2 3
teri de la disciplină *1 să la mă 7. C.F.R. Simeria 3 1 1 1 3:6 3
suri de sancționare a celor vlno- 8—9. Știința Petroșani 3 1 0 2 5:2 2
vațl. B—8. Constructorul Hunedoara 2 1 0 1 6:3 2

10. Deda Orăștie 3 0 2 1 5:6 2
ALTE REZULTATE: C.F.R, Sime 11. Minerul Anlnoasa 3 1 0 2 4:6 2

ria — Aurul Brad 0—0; Refractara 1£. Textila Sebeș 3 1 0 2 4:9 2
Alba — Textila Sebeș 4—Qi Aurul 13. Mineral Teliuc 3 0 1 2 2:9 1
Zlatna — Minerul Ghelar 3—li 14. Minerul Ghelar 2 0 0 2 2:6 0

încă de simbătă după-amiază 
numeroși amatori de drumeție din 
Petroșani, Petrila și Lonea s-au în
dreptat împreună cu familiile spre 
cabana Aușelu. Aici, într-un în- 
cîntător cadru natural, format din 
brazi înalți de peste 20 m. excursio
niștii au fost bine primiți de ospi
taliera cabanieră Safia Cîmpeanu. 
In frumoasa poiană de lingă ca
bană s-au întîlnit Cotoț Iosif, Zgar- 
bora Aristică, Martin Elemer. Slo
boda Adalbert și alți amatori de 
drumeție. De la începutul anului 
cabana a fost vizitată de peste 400 
de excursioniști amatori din Valea 
Jiului

CIUR ION 
corespondent



Delegația de partid și guvernamentală 
a Republicii Socialiste România la Volgograd

PE UN DRUM BUN

(Urmare din pag. l-a)

Volgogradul, oraș cu peste 
740 000 de locuitori, Se întinde CU 
suburbiile sate — adevărate orășele 
satelite — de-a lungul marelui flu
viu, pe o distantă de 72 Km. Bl a 
cunoscut în anii de după război un 
avînt impresionant. Orașul are peste 
150 întreprinderi, unele de o mare 
însemnătate pentru economia Uniu
nii Sovietice, în care se produc trac
toare, nave fluviale, produse chi
mice, energie electrică, utilaj petro
lier, mașini agricole. Volgogradul 
este, de asemenea, unul din cen
trele culturale importante ale tării. 
Anual se dau aici în folosință 
populației aproximativ 9 000 de apar
tamente.

Pupă ce a vizitat Piața Eroilor 
căzu ti în luptele glorioase de la

Viztta și mitingul de la Uzinele de tractoare
De numele Volgogradului este 

legată, de asemenea, cea mai mare 
parte a producției de tractoare din U- 
niunea Sovietică. Muncitorii uzinei de 
tractoare au primit luni după- 
amiază vizita delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Socialiste România, în frunte cu 

tovarășul Nicolae Ceaușescu. La 
intrarea în uzină, pavoazată cu 
dragele românești și sovietice, 
cu lozinci în cinstea poporului 
român, membrii delegației au fost 
salutați de I. F. Sinițîn, președin
tele Consiliului economiei naționale 
Volgograd, V. A. Semionov, direc
torul uzinei, precum și de un mare 
număr de muncitori și tehnicieni 
ai uzinei care aplaudă cu căldură 
și flutură drapele românești și so
vietice.

Acest prim vlăstar al industriei 
sovietice de tractoare a început să 
producă în iunie 1930. De la trac
torul nr. 1 și pînă la al 700 000- 
lea, cite au ieșit pină acum pe 
porțile acestor uzine, este o cale 
lungă de perfecționări tehnice din 
care a rezultat ultimul tip ce se 
montează acum în uzină — trac
torul, Diesel „DT 75".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți membri ai delegației au 
vizitat secțiile principale ale uzi
nelor, unde cadre tehnice de con- 
dv^re au dat explicații amănun- 
■.?< л. despre procesul de producție. 
Ei ?-au oprit în fata benzii de 
montaj și a unui tractor finisat, 

unde 11 s-au prezentat perfecțio
nările tehnice ale noului tractor 
produs de uzină. Pe întregul par
curs străbătut prin secțiile uzinei, 
oaspeții au fost salutați cu căldu
ră de muncitorii, inginerii și teh 
nicienii uzinei. Membrii delegației 
au participat apoi la mitingul in- 
chinat prieteniei româno-sovietice. 
Mitingul, care a avut loc în noua 
hală de montaj a uzinei și la care 
au participat mii de constructori 
de tractoare, a fost deschis de E. 
V. Udakpvski, secretarul Comite
tului de partid din uzină, care a 
transmis reprezentanților poporului 
român un cald salut din partea 
constructorilor de tractoare,

Au luat apoi cuvintul directorul 
uzinei V. A. Semionov, comsomo- 
lista E. Korsukova, inginerul V. 
Karghin, care au împărtășit mem
brilor delegației din munca și via
ța acestui harnic colectiv, din pre
ocupările lui pentru continua Im- 
bunătățire a calității tractoarelor 
și au transmis un Salut prietenesc 

- poporului român șl urări de noi 
șl mari succese In munca sa de 
construcție socialistă.

A luat apoi cuvîntul A. I. Șitov, 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc Volgograd al P.C.U.S. Du
pă ce a salutat sosirea la Volgo
grad a delegației de partid și gu- 
vernamentale a Republicii Socia
liste România, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, el s-a 
referit la marile succese dobîndi- 
te de poporul român, șub condu
cerea Partidului Comunist, în cei 

21 de ani care au trecut de la elibe
rarea țării.

Oamenii muncii din Volgograd, 
a continuat vorbitorul, au urmărit 
cu mare interes lucrările celui 
de-al IX-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român, care a mar
cat o nouă etapă în dezvoltarea 
României socialiste.

Evocind faptele de eroism ale 

Stalingrad și a făcut un scurt po
pa» pe malul Volgăl, membrii dele* 
gațlei și persoanele care-i însoțesc 
se opresc apoi în Piața V. I. Lenin. 
Monumentul marelui conducător es
te străjuit de colonade așezate în 
semicerc. Dincolo de ele se află 
casa sergentului Pavlov, care a re
zistat cu un mănunchi de oameni, 
complet Izolați de unitatea lor, a- 
tacurilor îndîrjitfe ale unui inamic 
mult superior numericește. Dușma
nul nu a putut trece. Simbolic, re
construcția orașului -- erou a în
ceput cu casa sergentului Pavlov. 
Indreptîndu-se spre nordul orașului, 
spre movila lui Mamai, delegația 
română trece pe lingă o veche moa
ră transformată în monument isto
ric, unde se va ridica Muzeul mili
tar al orașului.

Delegația vizitează movila lui Ma
mai. Aici a fost punctul central al 

ostașilor sovietici, săvlrșite aici pe 
malul Volgăi, A. I. Șitov s-a refe
rit apoi la reconstrucția orașului, 
la succesele obținute de locuitorii 
lui. In încheiere, el a transmis 
poporului român cele mai căldu
roase salutări și urări de noi suc
cese în construcția socialistă.

Luînd cuvintul, tovarășul Gheor- 
ghe Apostol, membru al Comite
tului Executiv al C.C, al P.C.R., 
prim vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a mulțumit în numele 

delegației pentru primirea Cordială 
care i-a fost făcută în orașul Vol
gograd și pretutindeni pe unde a 
trecut, pentru calda ospitalitate 
cu care a fost întîmpinată la tot 
pasul. Noi considerăm toate a- 
Cestea drept o expresie a prețuirii 
pe care oamenii sovietici o acor

dă țării noastre, poporului român, 
muncii și succeselor Sale, a spus 
vorbitorul) ele sînt o manifestare 
a legăturilor frățești și colaborării 
dintre popoarele, țările și partide
le noastre.

Ingăduiti-ne ca de la această 
tribună să vă adresăm dv. și tutu
ror cetățenilor orașului Volgograd 
un fierbinte salut din partea dele
gației noastre, a Partidului Comu
nist Român și să vă transmitem 

mesajul de prietenie al tuturor oa
menilor muncii din România Socia- 
listă. Sîntem încredințați că vizi
ta noastră aici, intîlnirile cu 
populația orașului, cu conducăto
rii organizațiilor dv. de partid re
prezintă o contribuție la cauza 
prieteniei care ne leagă.

Este pentru noi un prilej de 
bucurie să vizităm orașul — erou 
Volgograd. Aici, pe Volga, în anii 
grei ei intervenției imperialiste și 
ai războiului civil, au fost zdro- 
bite forțele întunecate care în
cercau să stingă flacăra marelui 
Octombrie. Aici, pe Volga, în anii 
celui de-al doilea război mondial, 
armatelor fasciste cotropitoare le-a 
fost dată o lovitură nimicitoare, 
de o covîrșitoare importantă pen
tru obținerea victoriei finale asu
pra Germaniei hitleriste.

Referindu-se în continuare la 
faptele de vitejie ale locuitorilor 
Stalingradului, tovarășul Gheorghe 
Apostol a spus: Eroismul fără egal 
al luptătorilor de la Stalingrad de
venise un Simbol însuflețitor pen
tru patriotii din multe țări, care 
luptau animați de idealurile sal
vării omenirii de robia fascistă.
Ne este bine cunoscută abnega

ția Cu care locuitorii Volgogradului, 
sprijiniți de întregul popor sovietic, 
au muncit pentru a reface orașul și 
a-1 ridica din ruine, a-i da frumuse
țea și Strălucirea, demne de tradiți
ile sale eroice.

Astăzi, a spus în continuare vor
bitorul, Volgogradul, puternic cen
tru industrial, aduce o contribuție 
de seamă la potențialul economic 
al Uniunii Sovietice. împreună cu 
întreaga țară, orașul trăiește din 
plin intensa activitate creatoare ce 
caracterizează opera de construcție 
comunistă din patria dumneavoas
tră. Ne-a făcut plăcere să ne întîl- 
nim cu oamenii muncii din orașul 
dv., care dau viată cu entuziasm și 
pasiune sarcinilor trasate de Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice, 
înfăptuind cu succes prevederile 
planului șeptenal muncitorii din 
Volgograd sporesc necontenit pute
rea industrială a orașului lor, își 
dezvoltă și modernizează producția. 

frontului de la Stalingrad, devenind 
legendar pentru eroismul și dlrze* 
nla apărătorilor orașului In lupte* 
le împotriva cotropitorilor fasciști.

Oaspeții sînt conduși de sculpto
rul sovietic Evgheni Vucetici, con
ducătorul grupului de sculptori și 
arhitect! care înalță pe această co
lină un complex de monumente, în
chinate luptătorilor de la Stalingrad.

Grupurile statuare care alcătuiesc 
complexul redau In marmură șl pia
tră epopeea de pe Volga.

întregul complex va fi do
minat de o statue uriașă, înfătișînd 
patria-mamă, care își cheamă fiii la 
lupta pentru victoria finală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit sculptorului Vucetici pen
tru explicațiile date și a felicitat co
lectivul de sculptori care înaltă a- 
ceastă operă impresionantă.

După ce a subliniat sprijinul dat 
de constructorii de tractoare din 
Volgograd la mecanizarea agricultu
rii sovietice, tovarășul Gheorghe 
Apostol a arătat că și în România 
cei care făuresc tractoarele sînt 
prețuiți pentru aportul adus la în
zestrarea tehnică a agriculturii. In 
trecut, a spus vorbitorul, România, 
deși țară cu un pronunțat caracter 
agrar, nu avea o producție proprie 
de tractoare și mașini agricole. As
tăzi constructorii din orașul Brașov, 
care în urmă cu mai puțin de două 
decenii făureau primul tractor ro
mânesc, aduc o importantă contribu
ție la dezvoltarea agriculturii noas
tre socialiste șl satisfacerea altor 
nevoi ale economiei naționale.

Vorbitorul a arătat că Congre»ul 
al IX-lea al Partidului a adoptat un 
plan cincinal și un plan de Zece 
ani de valorificare a resurselor ener
getice și de electrificare a tării. în
făptuirea lor va asigura continuarea, 
pe o treaptă mai înaltă, a procesului 
de desăvîrșire a construcției socia
liste, înaintarea țării spre noi culmi 
ale civilizației.

Referindu-se în continuare la im
portanta deosebită pe care o are în
tărirea continuă a unității țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, pe baza 
principiilor marxișm-leninismului, ale 
internaționalismului proletar, vorbi
torul a spus că Partidul Comunist Ro
mân consideră că există condițiile 
realizării acestui obiectiv, pentru că 
ceea ce unește țările socialiste, 
partidele comuniste, este infinit mai 
puternic decît deosebirile de vederi 
și divergențele care pot să apară.

Dezvoltarea relațiilor dintre ță
rile socialiste; a spus el, are o co
vîrșitoare însemnătate pentru în
tregul nostru sistem mondial și pen
tru fiecare țară socialistă în parte. 
Ea este menită totodată să ofere po
poarelor asuprite. care aspiră 
spre o dezvoltare de sine stătă. 
toare, un model de relații ba
zate pe principiile respectării su
veranității și independenței naționa
le, egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne, avantaju
lui reciproc, să sporească forța de 
atracție a socialismului»

înfăptuind politica Partidului Co
munist Român, statul nostru depune 
toate eforturile pentru a contribui la 
menținerea și apărarea păcii în lu
me, își manifestă solidaritatea cu 
popoarele care luptă pentru elibe
rarea națională și socială.

In încheierea cuvîntării șale tova
rășul Gheorghe Apostol a spus: Iii- 
găduiți-ne să vă mulțumim încă o 
dată pentru primirea caldă pe care 
ne-ați făcut-o și să vă urănf din toa
tă inima realizări mereu mai mari în 
Construirea comunismului in patria 
dv., sub conducerea încercată a 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice.

*
Constructorii de tractoare au ofe

rit în dar tovarășului Nicolae Ceau
șescu un tractor în miniatură, cu 
motor și atelaje în funcțiune.

Luînd cuvîntul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit constructori
lor de tractoare pentru primirea fră
țească și prietenească, subliniind 
că aceasta constituie o manifestare 
a prieteniei româno-sovietice. Peli- 
citîndu-1 pentru succesele dobîndi- 
te, tovarășul Nicolae Ceaușescu « 
urat muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor uzinei noi succese în 
muncă, fericire și victorie în con
strucția comunismului.

Apar uneori in muncă greutăți 
deosebite, periMde ciad oamenii sînt 
puși іа încercări. In a t'își de oeri* 
oad» »e verifică tărie. perseverenta 
și destoinicia colectivului. Prin ast
fel de încercări și verificări « tre
cut, și trece și în prezent, colecti
vul sectorului I producție de la mi
na Dîlja. La aeeșt sector sînt de 
învins mari greutăți, Nenumărate 
felii, fracturi ale coperișului și 
culcușului, apofize, ipțercalatii ști
rile lenticulare afectează stratul 3 
din blocurile I și V, lucrările vechi 
prin care se trece în stratul 3, can
titatea mare de apă care se infil
trează în sector dau oamenilor de 
furcă la tot pasul. 8>i tocmai de aici 
trebuie să rezulte cea mal mare par
te din producția sectorului. Sectorul 
I producție de la mina Dîlja își des
fășoară activitatea în cinci blocuri, 
blocul I, II A, IV В, V și VI; trebuie 
deci întreținute multe suitoare și 
galerii. Toate acestea sînt de fapt 
principalele cauze pentru care, după 
șase luni, minusul de producție se 
cifrează la mii de tone de cărbune. 
Și cu toate acestea, oamenii de aici 
nu sînt descurajați, Ba, dimpotrivă. 
Incepînd de la șeful de șector pînă 
la oamenii care lucrează în regie, 
întregul colectiv s-a călit în luptă cu 
aceste greutăți și acum este gata 
pentru a lichida cu rămînerea in 
urmă. Mal ales în ultimul timp oa
menii de aici au devenit mai opti
miști și sînt convinși cu tot» Ci pî
nă la sfîrsitul trimestrului Ш vor 
reuși să extragă peste plan 2 800 to
ne de cărbune. Pare într-adevăr cu
rios. Dar acest angajament are la 
bază faptul că în cursul lunilor tri
mestrului III au reintrat în exploata
re trei abataje noi. Sînt pe termi
nate pregătirile pentru intrarea ІП 
exploatare a altor trei abataje îh 
blocul V. Aceasta este situația aba
tajelor, acestea- sjnt posibilitățile, 
baza materială pentru viitor. Dar 
mai este ceva deosebit de impor
tant : oamenii destoinici și de nă
dejde ai sectorului. Să amintim doar 
eîțiva dintre ei; minerii Steț Petru, 
Scredeanu Petru, Bartoș Ioan, Rota
ru Dumitru, Cosma Remus, Ghită 
Marian, ajutorii de miner Gergely 
Arpad, Gorgi Gheorghe, Geza Gheor
ghe, Pera loan, Coroian Dionisie, 
vagonetarii Levai Gavrilă, Ștefan 
Gheorghe, Bataragă loan, meseriașii 
Csakany Arpad, Puț Karol, Ember 
Iosif, Sărâteanu Sava, Merită amin
tiți tehnicieni pricepuțl și cu iniția
tivă cum este Pop Alexa, Ederan 
Iosif, Petrie loan și Moldovan Ioan. 
Șeful sectorului, Felea Mircea, ingi
ner cu experiență, a făcut dovada 
unor calități de bun organizator. Sînt 
oamenii care prezintă garanția că în 
viitor sectorul 1 producție nu se va 
mai număra printre cele cu rezultate 
slabe.

Este necesar însă ca pe viitor, 
sectorul să primească щаі mult aju
tor din partea conducerii E.D.M.N.. 
îndeosebi în asigurarea cu cadre ca

№OTA

In sistem preferential
Luni seara. In apropierea 

chioșcului de difuzare a pre
sei nr. 1, din centrul o- 
rașului Petroșani, s-a format un 
tind respectabil. Iubitorii sportu
lui cu balonul rotund așteptau, 
plini de nerăbdare, să consulte 
„Sportul popular", să ia cunoștin
ță de desfășurarea meciurilor de 
duminică. Timpul s-a scurs Încet. 
Gamentl au devenit nerăbdători. 
Unul s-a adresat tovarășei Silvia 
letruș, vfmătoarea acestui chioșc.

— be obicei, la ce oră vă so
sesc zisrele ? — s-a informat el.

— In iurul orei 19 a venit răs
punsul.

O mu; și-a consultat ceasul și a 
spus supărat :

— Acum este ora 19.30. Oare de 
ce nu vin încă f

Vinzătoarea n-a apucat să răs
pundă cind de geamul chioșcului 
S-a apropiat un alt cumpărător 
care avea In mină un ziar proas
păt. întrebat, acesta a spus ed l-a 
cumpărat de la chioșcul nr. 2, din 
dreptul parcului. eu circa o о/d in 
urmă.

lh seara aceea, cititorii care au 
așteptat sosirea ziarele/ la chioș
cul nr, f au avut ghinion. Acest 
chioșc a primit doar... a doua zi, 
dlmineafa, tiarele.

După cum sinteze informau se 

lificate, cu mineri, ajutori mineri, 
electricieni, lăcătuși etc. In pi nt, 
numărul electricienilor este mai mic 
decît necesarul. Un efectiv redus de 
meseriași trebuie să asigure functio
narea utilajului răspîndit în cinci 
blocuri, la peste 13 locuri de mun
că. Numeroase defecțiuni tiu p₽t fi 
remediate prompt și producția are 
de suferit.

Dorința fierbinte a celor ce mun
cesc la sectorul I Dîlja este de a 
munci mai bine, mai cu spor, acor- 
dînd atenția creșterii productivității 
muncii, folosirii eficiente a tehnicii 
din dotare. întregul colectiv al sec
torului este hotărît ca la succesele 
obținute în lunile iulie și august să 
adauge altele mal frumoase.

MOISE VASS
E. M. Dllja

La T.C.M.C. Paroșeni 

Persisfeoa ші m 
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(Urmare din pag. l-a)
ta la incintă. In scurt timp vom face 
legătura cu rezervoarele, și 
baia va putea funcționa. Exis
tă înșă o altă lucrare care deși ca 
termen nu e încă periclitată, ame
nință totuși să fie : țerasamentele de 
cale ferată normală. Aceste lucrări 
ar trebui executate acum cînd tim
pul o permite, dar nu pot fi execu
tate deoarece o parte din pămîntul 
excedentar de la bleeri trebuie trans
portat înainte pe zonele ce necesită 
umplutură. Dar zonele acestea nu 
sînt eliberate.

Iată că am ajuns cam la aceleași 
probleme care și acum două luni re
prezentau un punct nevralgic : do
cumentații, finanțări, amplasamente, 
livrări de utilaje. Beneficiarul se 
află, evident, în culpă și trebuie să 
caute să iasă din ea cit mai urgent. 
Dar constructorul î El e scos defini
tiv din cauză î Nu. Se pare că dacă 
beneficiarul își îndeplinește cu în- 
tîrziere obligațiile contractuale, con
structorul nu impulsionează 
în nici un fel această stare 
de lucruri. Dovada î Acum 
două luni T. С. M. C. se anga
jase ca în cazul că nu rezolvă ali
mentarea cu apă să amenajeze O sur
să provizorie și să pună totuși în 
funcție cele două compresoare exis
tente. Dar n-a făcut-o.

Starea proastă de lucruri își are 
de multe ori rădăcina în căutarea 
aceasta de scuze aparent legale de 
către fiecare din părțile interesate. 
Dar oamenii nu așteaptă de la noi 
scuze. Așteaptă lucrări care să le 
ușureze munca lor și ș-o facă mai 
spornică. Către aceasta trebuie sa 
tindă atît beneficiarul cit și con
structorul în mod egal. Responsabili
tatea e comună și acest lucru tre
buie înțeles astfel în toate cazurile 
similare.

observă, de mai mult timp, o a- 
provizionare preferențială a unor 
chioșcuri de ziare. Așa de pildă, 
numerele din luna august ale re
vistelor „Rebus" Și „Sportul" s-au 
distribuit și vtndut seara la chioș
cul nr. 2, din dreptul parcului, in 
timp ce chioșcurile celelalte au 
primit abia in ziua următoare re
vistele respective. Nici revistele 
„Contemporanul", „Gazeta literară" 
etc. nu sînt distribuite. în seara 
sosirii lor, la toate chioșcurile. A- 
celași lucru se petrece și cu zlo
tul „Drumul socialismului". Deși 
acesta sosește dimineața, datorită 
lipsei de organizare a distribuirii 
lui. ajunge, în majoritatea zilelor, 
numai la prînz sau după-amiază 
la chioșcuri.

Ținlnd seama că distribuirea pre- 
ferențiată a publicațiilor produce 
nemulțumiri în rindul cumpărăto
rilor, tovarășul Bonea Vasile, șe
ful Serviciului de difuzare a pre
sei ai Oficiului P.T.T.R. Petroșani 
ește solicitat sa controleze și să 
fndrume, cu mai mare competen
tă, difuzarea publicațiilor care so
sesc. Trebuie astfel organizată di
fuzarea presei incit ziarele șl re
vistele să ajungă la cititor tn cei 
mat scurt timp posibil de Ia sosi
rea lor in localitate.

N. COSTESCU
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MOSCOVA 6 (Agerpres).
La invitația С. C. al P.C.U.S., 

Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., la 6 septembrie a sosit la 
Moscova într-o vizită oficială o de
legație de partid și guvernamentală 
a R. S. Cehoslovace, condusă de 
Antonin Novotny, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R. S. Cehoslovace.

Din delegație fac parte Josef Le- 
nart, președintele guvernului R. S. 
Cehoslovace, Jiri Hendrych, secre
tar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
și Otakar Simunek, vicepreședinte al 
guvernului, membri ai Prezidiului 
C.C. ai P.C. din Cehoslovacia, Mic 
al Sabolcik, membru supleant al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Cehos
lovacia și secretar al C.C. al P.C. 
din Slovacia, Vladimir Koucky, se
cretar al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia.

Pe aeroportul Vnukovo-2 dele
gația a fost întîmpinată de Leonid 
Brejnev, Anastas Mikoian, Alexei 
Kosîghin și de alți conducători de 
partid și de stat sovietici, de mem
bri ai corpului diplomatic și de nu
meroși locuitori ai Moscovei.

ZUш

A

Situația din Vietnam
5 (Agerpres).
de presă „Eliberarea" 
în ultimele luni trupele 
din Vietnamul de sud

SAIGON 
Agenția

anunță că 
americane
Și cele guvernamentale au bom
bardat și au împrăștiat substanțe 
toxice în repetate rînduri asupra 
mai multor localități din provin
cia Phu Yen din parlea centrală 
a Vietnamului de sud. Numai în 
luna iulie, arată agenția, au fost 

întreprinse 74 atacuri aeriene. Mai 
multe localități, printre care Phu 
Lac, Vung Au, My Phu, Canh 
Phu șî altele au fost distruse în 
întregime. Avioanele americane au 
aruncat asupra mai multor loca
lități bombe de cite 200—500 kg, 
precum și napalm. In localitatea 

o 
ra

țiunea a fost sprijinită de avioa
ne de vînătoare și bombardament, 
elicopetere și de tirul tunurilor de 
pe navele flotei a 7-a. Luni dimi
neață bombardierele strategice a- 
mericane „B-52", care au decolat 
de la baza din insula Guam, au 
bombardat 
zonă „E" 
lor înalte.
19-lea raid întreprins asupra re

giunii, unde se presupune că exis
tă poziții ale forțelor patriotice.

din nou așa-numita 
din regiunea platouri- 
Acesta este cel de-al

Congresul Sindicatului
muncitorilor metalurgiști 
din Germania occidentală

tot-

Coa Thinh ele au bombardat 
școală secundară, omorînd și 
nind 16 copii.

Agențiile de presă anunță
odată că duminică după-amiază, 
mai multe companii de infanteriști 
marini americani au lansat o „ope
rațiune amfibie și aeropurtată" la 
sud de baza de la Qui Nhon (440 
km. nord-est de Saigon), unde șe 
presupune că sînt concentrate uni
tăți ale forțelor patriotice. Opera-

Un nou cabinet ministerial în Irak
BAGDAD 6 (Agerpres).
Președintele Irakului, Abdul Aref, 

l-a însărcinat pe generalul Aref 
Abdel Razzak, comandantul forțelor 
aeriene, să formeze noul cabinet mi
nisterial, în urma demisiei fostului 
premier Taher Yehia. Postul de ra
dio Bagdad a anunțat că din echipa 
guvernamentală alcătuită de Aref 
Abdel Razzak, în care acesta deține

și portofoliul apărării, fac parte Ab
del Rahman El Bazzaz, vicepreședin
te al Consiliului, ministrul afaceri
lor externe și ministru ad-interim al 
petrolului, Abdel Latif Darragy mi
nistrul afacerilor interne, Shukri 
Saleh Zaki, ministrul economiei, Ab
del Razzak Mouhieddine, ministrul 
unității și alții.

PERU
ln fafa tribunalului militar

LIMA 6 (Agerpres).
La tribunalul militar din capitala 

Perului a început duminică un 
proces intentat împotriva a 67 de 
persoane între care figurează și 
soțiile lui Luis de la Puente Uce- 
da și Guillermo Lobaton, lideri al 

Mișcării revoluționare de stînga 
din Peru. Toate cele 67 de per
soane sînt acuzate de colaborare 
cu forțele 
tă țară. O

de partizani din aceas- 
lege adoptată recent de

junta militară peruviană instituie 
pedeapsa cu moartea pentru per
soanele care îi sprijină 
zani, chiar dacă nu iau 
tivă la lupta acestora.
Prensa Latina relevă că 
unor membri ai familiilor luptăto
rilor împotriva forțelor guverna
mentale și deținerea lor ca osta- 
teci a provocat indignarea opiniei 
publice din întreaga țară.

pe partl- 
parte ac- 

Agenția 
arestarea

SANTO DOMNGO

DOMINGO 6 (Ager- dezarmare a părților

ce președintele guver- 
Hec- 

continuă

După instalarea guvernului provizoriu
SANTO 

preș).
In timp

nului provizoriu dominican,
tor Garcia Godoy, își
consultările în vederea completă
rii cabinetului său, postul 
dio de la baza San Isidro 

cunoscut 
tei junte
Barreras 
tilitățiie, 
teva zile
lui Godoy a crescut influența for

țelor constituționaliste". Aceste 
amenințări ale imbertiștilor cu re
luarea ostilităților vin, potrivit a- 
gențiel U.P.I., în momentul cînd

de ra 
a făcut 
ai fos-
Imbert

că lideri militari 
demisionate a lui 
ar fi hotărît să reia os- 
afirmind că „în cele cr
eare au urmat instalării

acordul de
în conflict se află în impas ‘ —- 
fiecare din acestea așteptînd ca 
partea adversă să depună mai în- 
tîi armele. Fosta junta militară a 
lui Imbert deține în prezent încă 
importante poziții în partea de 

nord a orașului Santo Domingo un
de, potrivit agenției U.P.I., au fost
arestați mai multi constituționa- 
liști care au revenit la familiile 
lor din această parte a orașului. 
Pe de altă parte, trupele fostului 
guvern constitutionalist au anun

țat că nu vor depune armele atîta
timp cît trupele imbertiste nu 
vor retrage din sectorul ocupat 
Santo Domingo.

se 
la

în
că

R.F.6. vs pariicira la lucrările grupului 
de studii nucleare alN.A.T.O.
BONN 6 (Agerpres).
Cancelarul Erhard a anunțat 

cadrul unei conferințe de presă
R.F.G. va participa la lucrările pre
liminare ale grupului de studii nu
cleare al N.A.T.O. Acest organism 
urmează a se constitui, probabil, în 
octombrie, în baza unei hotărîri a- 
doptate la propunerea S.U.A. de Con
siliul permanent al N.A.T.O. în luna 
mai. El ar urma să se compună din

miniștrii apărării ai S.U.A., Angliei, 
R.F.G. și ai altor două sau trei sta
te membre ale alianței atlantice. Du
pă cum se știe, unele state, ca de 
pildă Franța, nu doresc să partici
pe la lucrările grupului de studii. 
Erhard a precizat că participarea la 
acest grup nu este de natură să în
locuiască participarea Germaniei 
occidentale la proiectatele forțe nu
cleare multilaterale sau atlantice.

BONN 6 (Agerpres).
La Bremen s-a deschis congresul 

Sindicatului muncitorilor metalur- 
giști din Germania occidentală, care 
reunește în prezent aproximativ 
două milioane de membri. In centrul 
atenției lucrărilor congresului se 
află problemele luptei pentru drep
turi democratice, îmbunătățirii si
tuației materiale a oamenilor mun-

Declarație de protest
HANOI 6 (Agerpres).
La Hanoi a fost dată publicității 

declarația comună a Asociației ju
riștilor vietnamezi și a Secretariatu
lui permanent al Comitetului Execu
tiv al Conferinței juriștilor afro- 
asiatici, în care este condamnat răz
boiul de agresiune dus de guvernul 
S.U.A. în Vietnam și se sprijină lup
ta poporului vietnamez împotriva a- 
cestei agresiuni. In declarație se 
arată că „Participarea directă a tru
pelor americane în Vietnamul de 
sud într-un număr în continuă creș
tere, folosirea Flotei a 7-a și a avia-

ției strategice americane și intensi
ficarea atacurilor împotriva Republi
cii Democrate Vietnam pune în pri
mejdie pacea și securitatea popoa
relor din sud-estul Asiei, iar folo
sirea bombelor cu napalm, a sub
stanțelor chimice și a gazelor to
xice împotriva populației pașnice, 
bombardarea spitalelor, școlilor, edi
ficiilor publice, execuțiile în 
distrugerea unor localități 
sînt crime barbare, contrare 
mai elementare principii ale 
tățîi și dreptului".

cii, luptei împotriva legislației ex
cepționale și planurilor de înarmare 
atomică a Bundeswehrului, împotri
va creșterii continue a prețurilor și 
ofensivei patronilor împotriva 
cetirilor sociale ale clasei 
toare.

Organizațiile sindicale din 
centre industriale ale R.F.G. 
zentat Congresului spre examinare 
numeroase rezoluții și propuneri 
privind diferite probleme ale politicii 
interne 
membrii 
rezoluții 
lațiilor cu țările socialiste din Euro
pa răsăriteană.

și externe, 
sindicatului 
necesitatea

cu- 
munci-

diferite 
au pre-

Printre altele, 
au subliniat în 
dezvoltării re-

masă, 
întregi 

celor 
umani-

Incidentele 
indo-pakistaneze

întrevedere între Papandreu 
și Canellopoulos

ATENA 6 (Agerpres).
Ieri seara, liderul Uniunii de cen

tru din Grecia, Papandreu, și liderul 
partidului E.R.E., Canellopoulos, au 
avut o întrevedere de 45 de minute. 
După întrevedere, Canellopoulos a 
declarat că a fost discutată situația 
actuală și îndeosebi problema ținerii 
unor alegeri parlamentare. Preci- 
zînd că nu a fost adoptată nici o 
hotărîre, el a arătat că întîlnirea a 
fost „preliminară" urmînd să aibă 
loc o nouă întrevedere la o dată care 
va fi anunlată ulterior.

Pentru luni a fost convocată o 
reuniune a grupului parlamentar al 
Partidului E.R.E., în cadrul căreia 
vor fi examinate rezultatele con
vorbirii Papandreu-Canellopoulos. A-

genția Reuter citează părerea unor 
observatori care afirmă că s-ar pu
tea să existe acum perspectiva gă
sirii unei soluții crizei politice din 
/Grecia, care durează
mîni.

de 8 săptă-

japonia Miting de 
construirii unei

TOKIO 6 (Agerpres).
Numeroși cetățeni japonezi 

luat parte duminică la un miting 
de protest împotriva construirii 
unei baze de rachete în localita
tea japoneză Asaka, din prefectu
ra Saitama. Participanții lâ miting 
s-au deplasat la locul construc
țiilor, unde și-au exprimat protes
tul transformării regiunii din ju-

au

c î t e v a
NAHA. — Partidul socialist de 

masă, Partidul popular și Partidul 
socialist, principalele partide de opo
ziție din Okinawa, au dat publicită
ții o platformă electorală comună 
în vederea alegerilor pentru Aduna
rea legislativă a acestor insule, a- 
flate sub ocupație americană, „Sîn- 
tem împotriva folosirii Okinawei ca 
bază pentru ibombardierele strate
gice americane ,,B-52“, cerem reali- 
pirea Okinawei la Japonia. Consti
tuția japoneză să se extindă și asu
pra Okinawei, iar șeful guvernului 
insulelor Riukiu să fie ales de 
cuitorii acestor insule", se arată 
platforma electorală comună.

din cele mai însemnate descoperiri 
de opere de artă din secolul nostru. 
Picturile, între care se află, potrivit 
relatărilor presei, opere ale lui 
Rubens, Tiepolo, Brueghel-tatăl, nu 
au fost încă examinate de experți. 
Ele erau pe vremuri expuse în pri
măria orașului, dar au fost scoase și 
ascunse cînd trupele hitleriste 
invadat Franța.

au

lo
in

GENEVA. — Intr-un raport 
Biroului mondial al sănătății se 
tă că în ultimii 10 ani cazurile 
cancer pulmonar s-au dublat în 
гора și Statele Unite. In unele 
europene numărul deceselor de
urma unor tumori maligne ale bron
hiilor, traheei și plămînului era în 
1962 
decît

al 
ara- 

de 
Eu- 
țari 
pe

NEW YORK. — In apropiere 
Lincoln, statul Nebraska, a avut 
un accident provocat de defectarea 
instalațiilor care manevrau cablul 
unui tren suspendat. In urma acci
dentului a murit o persoană, iar alte 
aproximativ 50 au fost rănite.

de 
loc

MOSCOVA. — La 6 septembrie, 
Leonid Brejnev, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S., l-a primit pe Carlos Ra
fael Rodriguez, membru al Condu
cerii Naționale a Partidului Unit al 
Revoluției Socialiste din Cuba.

PARIS. — Un ziarist a descoperit 
într-un pod al unei clădiri munici
pale din orășelul francez Rethel o 
ladă cuprinzînd 100 de picturi ale 
unor creatori celebri. Este vorba, 
după toate probabilitățile, de una
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de peste două ori 
în 1952..

VALLETTA. — In

mai mare

Malta se 
aniversării

LA
fac pregătiri în vederea 
a 400 de ani de Ia victoria obținută 
de cavalerii maltezi și populația 
insulei asupra armatei și flotei oto
mane. Sînt prevăzute a avea loc cu 
acest prilej numeroase festivități la 
care vor participa oficialități ale 
insulei, precum și 
nătate.

invitați din strai

VARȘOVIA. — 
oameni ai muncii 
sit la 5 septembrie la Varșovia 
sărbătoarea recoltei. Cu acest prilej 
pe stadionul „A X-a aniversare" a 
avut loc un miting la care au parti
cipat Wladyslaw Gomulka, prim-se-

Peste 40 000 
de la sate au

de 
so
la

SRINAGAR 6 (Agerpres).
După apelul la încetarea 

lansat guvernelor Indiei și 
nu Iui de Consiliul de Securitate in
cidentele dintre cele două țari în 
legătură cu Cașmirul au continuat. 
Duminică un purtător de cuvînt al 
guvernului pakistanez a declarat că 
forțe armate ale țării sale au ocupat 
orașul Jaurian (la 18 mile dincolo 
de linia de încetare a focului) și că 
operațiunile continuă. Luni, unități 
indiene sprijinite de artilerie, au a- 
tacat trupele 
nea Lahore 
vest.

focului,
Pakista-

pakistaneze în regiu- 
din Pakistanul de

protest 
baze de

împotriva 
rachete

japoneze într-un cen-rul capitalei
tru militar. La miting a fost adop
tată în unanimitate o notă de pro
test adresată autorităților fțț. co
mandamentului bazei de la saka. 
In aceeași zi a fost începută o 
campanie de strîngere a semnătu
rilor împotriva agresiunii ameri
cane în Vietnam și a ratificării 
tratatului japono—sud-coreean.

uri
cretar al G.C. al P.M.U.P., Edward 

Ochab, președintele Consiliului de 
Stat, Josef Cyrankiewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri și alți 
conducători de partid și de stat.

PEKIN. — Agenția China Nouă a- 
nunță că la Șanhai s-a deschis o 
expoziție industrială, la care parti
cipă 25 de întreprinderi și organiza
ții comerciale italiene.

In cadrul expoziției, care va fi 
deschisă timp de două săptămîni, 
sînt expuse cîteva sute de exponate 
— mașini, produse din oțel, mijloa
ce de transport, instrumente optice 
și aparate medicale.

CIUDAD DE MEXICO. — După 
două săptămîni de grevă medicii dju 
districtul federal Mexic și din cele
lalte localități ale țării au reluat 
luni dimineața lucrul. întoarcerea la 
lucru a fost hotărîtă duminică de 
Alianța medicilor mexicani, după ce 
au fost satisfăcute de către guvern 
principalele revendicări ale aces
tora.

BRIGHTON. — Cu prilejul des
chiderii, la 6 septembrie, a Congre
sului anual al sindicatelor britani
ce, membrii organizației Mișcarea 
pentru dezarmare nucleară și al al- * 
tor organizații de luptă pentru pace 
din Marea Britanie au organizat du
minică la Brighton o demonstrație 
de protest împotriva agresiunii a- 
mericane în Vietnam.
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