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Pe liria noului

LENINGRAD 8 (Agerptes) — Tri
mișii noștri speciali transmit:

Delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste Româ
nia, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al G.C. 
al P.C.R., a vizitat miercuri orașul 
Leningrad, unul dintre cele mai 
mari și frumoase orașe ale Uniunii 
Sovietice.

Străbătînd principalele artere ale 
orașului, delegația română s-a în
dreptat miercuri dimineață spre Mo
numentul eroilor ridicat la cimitirul 
Piskarevski unde a depus o coroană 
de flori în memoria glorioșilor apă
rători ai orașului.

După vizitarea muzeului, organizat 
Ia intrarea în cimitir, — emoționanta 
evocare a rezistenței Leningradului 
îi0potriva cotropitorilor fasciști — 
membrii delegației au semnat în 
cartea de onoare a muzeului.

Coloana de mașini, se îndreaptă 
apoi spre cunoscutul cartier indus
trial Vîborg, unde se află Uzina de 
construcții metalice „Congresul al 
XXII-Iea al P.C.U.S.“.

La intrarea în uzină, delegația a 
fost salutată de directorul uzinei 
— A. A. Gruzdev, de secretarul co
mitetului de partid — V. N. Savin 
și de numeroși muncitori.

Această uzină, pionier al indus
triei sovietice de turbine pro
duce agregate care pot fi întîl- 
nite în mari unități energetice con
struite în Uniunea Sovietică și în 
numeroase țSSri

Membrii delegației au vizitat prin

Tînăra bobinatoare Păstră veanu Viorica, de Ia secția de reparații electrice 
binînd un motor de 17 KW.

Vulcan (în clișeu) rebo-

ÎNTRECEREA la zi

Aspect de la consfătuirile cadrelor didactice.

(^lu'să ebiyiiuită
Q tafia Subcetate a rămas fii 

urmă. Convoiul lung al 
trenului șerpuiește prin livezile 
Băieștiului, apropiindu-se tot mai 
mult de munții care se proiilează 
în zare. Locomotivele (sînt două 
la acest convoi) pufăie din greu, 
opintindu-se la urcușu'l care, cu 
fiecare kilometru, devine mai pro
nunțat.

Cu fruntea neagră în vînt, ma
șinile puternice aleargă cu cele 
1 220 tone după ele, pregătite 
pentru pantele cu care trebuie să 
dea piept curind Ia Crivadia, Me- 
rișor și Bănită. In gara Pui, un 
fluierat scurt; le vine în ajutor 
< locomotiva 1501007 — ca îm 

cipalele sectoare de producție fiind 
întîmpinați cu căldură de munci
tori. Cadre tehnice din conducerea 
uzinei au explicat procesul de pro
ducție. Tovarășul Nicolae Ceaușes
cu s-a întreținut cu numeroși ingi
neri, tehnicieni și muncitori, intere- 
sîndu-se de activitatea depusă pen
tru realizarea unor agregate energe
tice de mare putere.

După vizitarea uzinei, membrii de
legației și persoanele oficiale sovie
tice care îi însoțesc au participat 
la un miting consacrat prieteniei ro- 
mâno-sovietice.

Luînd cuvîntul V. N. Gordeev, șef 
de brigadă, G. S. Segalev,1 construc
tor principal de turbine hidroenerge
tice, și comsomolista Nina Frolova, 
au salutat prezența în uzină a dele
gației și au transmis muncitorilor, 
întregului popor român urări de 
noi succese în munca pentru conti
nua înflorire a României socialiste.

A luat apoi cuvîntul V. S. Tolsti
kov, membru al Biroului G.C. al 
P.C.U.S. pentru R.S.F.S.R., prim-secre- 
tar al comitetului regional Lenin
grad al P.C.U.S. După ce a salutat 
pe oaspeții români în numele tu
turor locuitorilor Leningradului, sub
liniind că sentimentul de sinceritate 
cordială cu care a fost întîmpinată 
delegația se bazează pe prietenia ro- 
mâno-sovietică, vorbitorul a spus : 
„Cu 21 de ani în urmă, în condițiile 
create de ofensiva victorioasă a ar
matei sovietice, poporul român sub 

-■’Conducerea -partidului-său-»eomunist 
a înfăptuit insurecția armată. Arma

pingătoare. Greutate, nu glumă 
trenul are un tonaj sporit cu 120 
tone.

, 'Ț’ renul a trecut de Baru Ma-
■* re, luind pieptiș primele 

pante aie Crivadiei. Mecanicii 
Manea Nistor și Zăran Ioan, de 
pe locomotivele din frunte, scru
tează cu atenție traseul, dînd a- 
bur mai mult unde terenul permi
te forjarea locomotivei, apelind 
la nisipat pentru a ușura trecerea 
curbelor aflate in pantă. Dar fo- 
chiștii ?

Joifa Gheorghe deschide ușa fo-: 
carului și aruncă vreo zece lopeti 

ta română a întors armele împotri
va hitlerismului și a luptat împreu
nă cu armata sovietică. E plăcut și 
îmbucurător să constați că sub con
ducerea Partidului Comunist poporul 
român a transformat țara sa, îh tre
cut rămasă în urmă, într-un stat so
cialist. Leningrădenii, ca și toți oa
menii sovietici se bucură din toată 
inima de marile succese dobîndite 
de poporul român, sub conducerea 
încercată a Partidului Comunist Ro
mân.

(Continuare In pag. 3-a)

Cum stă Corohiuatul
• Pînă ieri dimineața, în întrece

rea dintre exploatări, locul de frunte 
este deținut de minerii de la Lonea 
care au depășit sarcinile cu 2,3 pro
cente. Sectoarele II, IV și V au ex
tras peste plan între 140 și 380 to
ne de cărbune.

• Dintre sectoare cea mai frumoa
să realizare a înregistfăt-o colectivul 
sectorului II de la mina Uricani; Sar
cinile de plan au fost îndeplinite în 
proporție de 110 la sută.

• In ceea ce privește calitatea 
cărbunelui extras, rezultate bune au 
înregistrat colectivele exploatărilor 
miniere de la Petrila, Lonea și Ani- 
noasa, care au expediat preparațiilor 
cărbune cu un conținut de șist mai 
mic decît cel admis. La Lupeni, Dîlja, 
Uricani și Vulcan, după cîte Se con
stată, lipsește preocuparea pentru 
alegerea șistului și, drept urmare, 
conținutul de cenușă din cărbunele

de cărbune în năprasnicul foc ca
re se zbate în adîncul cazanului. 
Apoi se așează la loc și tot pri
vește în sus...

— Este ceva interesant pe cer ? 
— îl întreb eu curios. Vteo pasă
re, vreun avion ?

— Mă uit la culoare — îmi răs
punde fochistul.

— Doar e senin, soare...
— Cerul nostru are altă culoa

re — a fumului de locomotivă. 
Pe aceea o urmărim noi. Dacă fu
mul este negru, înseamnă că ar
derea este incompletă iar o parte 
din combustibil se pierde fără fo
los. Cinci este alb, atunci arată că 
focul nu are suficientă intensita
te. De aceea, reglăm focul după

De cîteva zile, a început la Vul
can executarea prin metoda co- 
frajelor glisante a celui de-al V- 
lea bloc înalt — blocul D 3 cu 8 
etaje și 72 apartamente.

Brigada de betoniști a lui Rîș- 
neț Constantin, cea de fierari a lui 
Vesa Nicolae și cele de zidari 
conduse de Bădoiu loan și Verdeș 
loan execută acest bloc după sis
temul practicat cu succes la Petri- 
la și Lupeni. O dată cu glisarea se 
execută finisarea exterioară și tur
narea balcoanelor. Tehnologia a- 
ceasta de lucru se aplică, la Vul
can, pentru prima dată.

livrat de aceste mine depășește pro
centul admis cu 0,1 — 2,5 puncte.

Deficitari la rltaltitate
In afară de colectivul minei Lonea, 

toate celelalte exploatări — respec
tiv minele Petrila, Aninoasa, Vul
can, Lupeni, Uricani și Dîlja — sînt 
sub plan. Din cele 30 de sectoare, 
cîte își desfășoară activitatea în ca
drul combinatului, 20, adică 66 la 
sută, nu și-au realizat sarcinile în 
primele 6 zile de lucru. Neritmici- 
tatea producției trebuie să dea se
rios de gîndit conducerii C.C.V.J. 
Conducerea exploatării miniere Ani
noasa a promis că pînă în ziua de 4 
septembrie va recupera minusul din 
primele zile. Ihsă, pînă ieri diminea
ța, mina Aninoasa continua să fie 
sub plan, cu 489 tone. Deci, promi-- 

siunile au rămas promisiuni...

La rapacitatea maximi
Preocuparea întregului colectiv de 

muncitori, din stația Lupeni a fost 
îndreptată în luna august spre îm-

culoarea fumului, pe care-I urmă
rim in permanentă.

pantele își fac simțită pre
zenta tot mai tare; acele 

manometrelor indicatoare joacă o 
sarabandă sărind scale întregi cînd 
locomotiva' patinează, scrișnește în 
opintiri bruște. Și, de acestea are 
parte trenul: la podul Bărișor a- 
flat în reparație, garnitura trece 
numai cu avîntul luat. Imediat du
pă pod, fochiștii încep să îndoape 
iar cazanul nesățios: trebuie abur 
mult pentru a urni convoiul greu 
care aproape s-a oprit. încet, în
cet, trenul prinde ' din nou viteză, 
locomotivele forțînd Ia maximum.

(Continuare în 'pag. 3-a)

In prezent construcția blocului 
se află la etajul al II-lea construc
torii realizînd viteze de glisare și 
finisare exterioară de 1,50 m pe 
24 de ore.

Aplicarea noii tehnologii de lu
cru a necesitat o pregătire minu
țioasă a fiecărei operații, lucru pe 
care constructorii vulcăneni l-au 
realizat cu succes. Rămîne însă ca pe 
parcursul execuției tuturor opera
țiunilor de lucru ale blocului D 3 să 
se urmărească menținerea unui 
ritm susținut pentru a nu pierde 
ulterior timpul cîștigat la glisare.

bunătățirea sarcinii statice, adică a 
încărcăturii medii a fiecărui vagon. 
In strînsă colaborare cu preparația 
cărbunelui s-a reușit ca toate vagoa
nele să fie încărcate la capacitatea 
maximă. Acest lucru a contribuit la 
îmbunătățirea sarcinii statice cu 
11 la sută, obținîndu-se ■ în același 
timp, prin urmărirea îndeaproape a 
vagoanelor sosite pentru descărcare, 
atît de către colectivul stației cît și 
de către colectivele întreprinderilor 
cliente, s-a reușit să se descarce 
peste plan 338 vagoane. Cele mai 
frumoase rezultate au fost obținute 
de către turele conduse de Negrea 
Gheorghe și Neda Liviu.

№Mil to henslifiarii
Staționarea vagoanelor la încărca- 

re-descărcare este un indicator de 
calitate în exploatarea feroviară și 
de aceea toți muncitorii din stația 
Vulcan și-au îndreptat atenția spre 
acest indicator.

Strînsa colaborare cu întreprinde
rile beneficiare pentru scurtarea ter
menelor de încărcare-descărcare, in
troducerea vagoanelor Ia încărcare 
imediat după sosirea lor în stație, 
scoaterea lor de la puncte îndată du
pă terminarea operațiilor,. expedie
rea a tot mai multe trenuri cu tonaj 
sporit a făcut ca staționarea vagoa
nelor .în luna august să fie reduifc 
la Vulcan cu 6,5 la sută.

50 Se trenorî marsrste 
га Planat de incăftâri depășit

Realizarea și depășirea în mod rit
mic a planului de transport continuă 
sa fie în centrul preocupării tuturor 
ceferiștilor din cadrul R.C.M.-uIui 
Petroșani. Asigurarea în mod ritmic 
a tuturor stațiilor cu vagoanele ne
cesare precum și încărcarea majori
tății vagoanelor provenite din des
cărcări a făcut ca planul de încăr
cări să fie în permanență depășit.

Numai în luna august s-au încăr
cat peste plan 40 158 tone 
furi. Tot în luna august au fost £»- 
cărcate și expediate peste plen 50 
trenuri marșrute.
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TINERI, VA PETRECEM
- т

n MOD UTIL
Plăcut instructiv TIMPUL LIDER?

Prin grija partidului și guvernu
lui, in Valea Jiului s-a creai o largă 
ОДІ materială peceșgră desfășurării 
Unei bogate activități cultural-edu
cative. Rețeaua bazelor sportive, a 
cluburilor, cu săli de lectură și bi
blioteci, înzestrate cu seci de mii de 
volume de literator® beletristică șj 
țehpică, constituie un mjjlqc eficient 
pentru a-ți petrece in mod plăcut și 
instructiv timpul liber.

fti Valea Jiului nu există localitate 
în cam să nu fie puse la Медцпа 
oamenilor muncii condițiile necesar 
re pentru a citi o carte, pentru a 
audia Muaic® de toate genurile sgu 
de a practica sportul preferat. P« 
lingi baca materială creată, împre
jurimile Văii Jiului oferă minunate 
condjțH pentru ₽ei ce doresc й-^l 
petreacă timpul liber în и»ціо«мі na
turii. Cabanele spațioase și bine In- 
zeștrate primase ospitalier pe turiști. 
Fruetlficlnd condițiile create, unele 
orgapiMlii U.T.e. din Valea Jiului 
se străduiesc л-șl îmbunălătoasel 
munca pentru a atrage un număr din 
ce |n ce mal mare de tineri la as- 
tivitimn eultural-sportive ce se ini- 
ffașl în colaborare cu comitetele sin
dicate și Moelețllte sportive.

Apreciind munca desfășurat! d» 
unele organe si organizații U.T.C.. 
sub conducerea organlsalliler de 
partid. In domeniul muncii cultural 
educativ», se constată că in ultim» 
perioadă se manifestă mal multe gri
jă pentru asigurarea unui conținut 
bogat Șl interesant acțiunilor care 
se organizează. In Vu|c«n și UtpenL 
spre exemplu, comitetele orășenești 
U.T.C. au acumulat o experiență va
loroasă In ceea ce privește pregăti
rea și desfășurarea duminicilor cul
tural-sportive și a joilor de tineret. 
Avînd un conținut bogat acestea își 
aduc contribuția la educarea comu
nistă și cetățenească a tineretului.

Multe din joile de tineret care se 
organizează in orașul Vulcan au ca 
temă educarea cetățenească a tineri
lor. Comitetul orășenesc u.T.C. din 
această localitate, sub conducerea co
mitetului orășenesc de partid, in afa
ra joilor de tineret organizează pe
riodic duminici cultural-sportive te 
care participă un mare număr de ti
neri, reuniuni tovărășești, concursuri 
pe diferite teme, vizionări de filme în 
colectiv, seri de poezie în aer liber 
cursuri menite să învețe pe țineri 
dansurile moderne, seri ale tinerilor 
familiști, audiții muzicale precum ș| 
alto manifestări mult îndrăgite de ti
neri.

In orașul lupeni circa 190 de ti
neri participă 1a formațiile do dan
suri, muzică ușoară, cercurile de 
Artă plastică și foto etc. Adesea în 
cadrul duminicilor cultural-sportive 
stat organizate excursii, concursuri

й ИМНЬ y»1«i, sfam». D» «ин® 
4WbPfa«» ia riadul iîwHm ș-a bueu- 
tot ÎBtîluîrea organizate fa ofaȘUl 
lupeni cu tovajășul țfan Vaier, se
cretar al comitetului orășenesc de 
partid case a vorbii despre istericele 
Mterîri ale ceJjji ge-al IX-faa Cur- 
greș Ш B.C-B:

Privind organizarea timpului liber 
al tineretului rezultate satisfăcătoare 
au obținut șl organizațiile U.T.C. 
dip orașul Uricani.

Deși în unele а;рріздЩ U.Ț.C. 
din Valea Jiului s-au obținut re. 
zuitate bune în organizarea timpului 
liber în altele aeagște ргаЫм»! Mte 
aproape complet <Mfllj»te,

Dp plldL urgattlsațilla U.T.C. din 
owșui Petroșani du ritm luni de 
«ite au abandonat lăet»« wanislrii 
tellw de tineret, Metivul | Hpzsște 
muștea. 0r, în nenumărata rindurl 
conducerea pfabufal « pregătit sate, 
a pus ta dteptHlIfa entarllvulul in- 
Șărcinșt eu pregătire» falter da tine
rel pteupui faM Щите,,. tînmrfl, Ca, 
mitetelu U.T.C. ș| tndaosnbi enle dfa 
întreprinderite car» «uprind un ma
re număr dn tineri cum afal ! 
u,!B.U.m.₽.. I.QJ1-. Complex сЛйч 
mina Bllfa și «Це!» ціеі nu M »b»> 
»e«c sl «tragi pe tineri ia acțiuni 
eultural-educștive. Upeori se organl- 
seară fa ritele de duminică reuniuni 
tovărășești, dar «i față de acestea 
WBlțetete U.Ț.C. stnl cu totul «tril- 
ne. astfel d al te acertea numărul 
participanțiter este extrem de redus. 
>e'tente dreptate a» naște întreba
rea: unde-al -petrec timpul liber ti
nerii din orawH fetresanl»

Bale ștlui faptul că in Vplea Jiu
lui avem un tineret harnic și entu
ziast. Pa ce oara erganișațiUe U.T.C. 
nu se străduiesc să-i organizeze ac
țiuni cultural-sportive variate, boga
te in conținut.

Organizațiile U.T.C. de ta U.R.U.M. 
Petroșani, mina Dflja, I.QJX- și al
tele folosesc șablon mqtadqfa și 
formele de educare a tineretului, iar 
în majoritatea cazurilor chiar de loc. 
Organizațiile U.T.C. de pe șanțierele 
de construcții, I.F. Petroșani, com
plexul C,F.R, »u neglijat cu lațul 
munca de organizare a timpului li
ber al tineretului.

Este timpul ca organizațiile U.T.C, 
să-și îmbunătățească munca în aceas
tă direcție. Unele organizații U.T.C. 
scapă din vedere tocmai ceea ce es
te esențial și anume organizarea 
muncii de educație în așa fel incit 
să corespundă cerințelor și sarcini
lor actuale trasate de partid.

Organizațiile U.T.C. nu trebuie să 
se rezume numai la faptul că mtm- 
hrii organizației U.T.C. să-și plăteas
că cotizațiile, să participe fa adună
rile generale și să-și îndeplinească 
sarcinile profesionale. Obligativitatea I

organhațiilor u.T.C. “te de a des
fășura o muncă susținută de educ», 
te comunistă șl patr|etieă a tlneretu- 
lui. I» acest scap trebuie folosită în
treaga bază materială de care dispu
nem, Să organizăm în cadrul clubu
rilor și bazelor sportive o activi
tate permanentă și bogată în con
ținut. Acțiunile o» se organizează să 
fio atractive și educative. Este nece
sar ca comitetul orășenesc U.T.C. să 
analizeze activitatea organizațiilor 
U.T.C. și îndeosebi a celqr din ora
șul Petroșani cu privire la preocupa
rea lor pentru organizarea timpului 
llbte gl tineretului. Nu l «șt» «dinte 
Birt Un»l BfiMlMțli sl інііме fu 
Indllbfabte «Mute preblemă. 8-A 
ВѲ10ЯМ TOATE FORMERE ȘI 
МІТѲѲВД TOT BWflNUl ACOR
DAT DU PARTID MNTRU Г08МА- 
WA UBNEBAȚIBl ѴНТОШОИ 
CQIWRUCTOBI Al C0MUNI8MU- 
ЦД.

De ce oare 7
Clubul central din orașul Petro

șani pune la dispoziția locuitorilor 
din localitate biblioteca în ale cărei 
rafturi §e află mii de volume, sala 
d» lectură, sală do sub, săli pen
tru repetiții. Nu de mult a foșt or
ganizat un concura de șah ta care 
ș-au inUeeul pesta 40 de wid- 
panii. Programul clubului cuprinde 
un număr însemnat de activități 
cultural-educative. Regretabil este 
însă faptul că multe.Фи acțiunile 
prevăzuta pu se organizează da
torită lipsei da participare a tine
retului.

jn grasul Falroșapi exista uu 
număr de peste 3 09Й de tineri. Np 
întrebăm unde își petrec timpul 
ЦЬег tinerii dacă datorită lipsei de 
participare a acestora. în ulțjma 
perioadă, nu ș-a putut organiza 
nici o seară literară, nici o recen
zie, sau concurs pe teme intere
sante, instructive, atractive și e- 
cfacațive. Aproape că nici nu se 
mai vorbește de audiții muzicale 
sau de intjlniri îq cadrul clubWtol- 

O situație cu totul nesatisfăcă
toare pste асреа a participării ti
nerilor în cadrul formațiilor cul- 
țurabartisțioe. De pildă, s-a ințțfat 
crearea unei brigăzi artistice de 
agitație. Tovarășul Tomescu loan 
și-ă asumat răspunderea să o in
struiască, a întocmii și textul, însă 
dip cei 7 tineri selecționați de le 
U.R.U.M.P. pentru pregătirea pro
gramului de brigadă, fa a tjou» re
petiție nu s-a prezentat decît unul- 
Tînăru] Oravet?: Fridrjc motivează 
astfel ljpsa șa de fa activitatea 
brigăzii „Eu nu particip pentru că 
nu vreau să apar pe scenă și să 
rida alții de mine". La activitatea 
corului s-au înscris doar doi tineri 
si participă unul singur, Pentru for
mați» de dansuri s-au înscris 4 ti
neri șl participă ta repetiții doar 2»

Unele dip organizațiile U.T.C. 
din întreprinderi și instituții cu» 
•Int mina Dllja, C.E.C. șl altele 
cere au un număr cu mult mei re
dus de tineri eu reușit să-i Îndru
me pe acețtfa să participe le acti
vitatea formațiilor cultural-artistice. 
Din organizațiile U.T.C, de la 
1.0.1 X.. I.c.o,, QX.F, IXX, si al
tele zlnt cuprins! în aceste forma
ții I—I tineri Iar din organizațiile 
U.T.C- de fa complex C F.R, RUTA. 
U,P,D,, PT.T.R,, sfat popular, 
1 fț.E.H- OCX alimentara și In
dustrial, 1F, Petroșani ș| altele nu 
participă nici un tfaăr la activi
tatea clubului

Din păcate nici secretarii orga- 
nlaalillor U.T.C nu se interesează

Infr-adevăr se observă eă Jip- 
eeștq spiritul de inițiativă la unele 
organizații U.T.C.

Se folosesc Încă o serie de me
tode Învechite de muncă în aceas
tă direcție. Unele acțiuni se or
ganizează în mod formal. Munca 
cuftural-educativă în rîndul tine-

^retului
• lipsită 

puțin

se organizează sporadic, 
de conținut. Nu esle moi 
adevărat

comisii nu desfășoară nici o ac
tivitate. Дур șpre exemplu, țeava, 
rășii Grunță Dumitru, Georgescu 
Nicolae, Gosfea Victor, Mehedinți 
Victor, Alber Ștefan, Roșu Gheor- 
ghe, Nichitescu Mihal și mulți alții 
n-au făcut nimic pentru înviorarea 
activității eel puțin ÎR organi»q|lile 
din care fac parle.

Unii secretari ai organizațiilor

liber al tineretului cu un bogat 
conținut educativ, gtțactiv. Trș- 
Ьціе să ne gindim la faptul că a- 
ceasta este o metodă eficientă de
educare comunistă și patriotică șt

rPa*eă

in'al doilea rfnd sd folosim Întrea
ga beză materială existentă. Orga
nele și organizațiile U.T.C. tre
buie șd S? gîndecșed ed dacd 
pînă acgm tinerii își mai petre

ceau timpul li
ber în excursii și

Blocurile din carUșntl (.tveseni 
se inalfa semeț spre sărite aibas- 
tre. La construirea lor au coniri- 
bail și timrrii din brigada de riduri 
condusd de Teirău loan. Ziua de 
lucru s-a terminat. Tinerii din bri
gadă au pornit în grup. Timpul li
ber și-l petrec tot împreună plăcut 
șl instructiv.

de activitatea tinerilor din cadru1 
organizațiilor respective. De ce 
oarei

Pagină redactată de tovarășul
GUINEA IOAN

ееіш... vizite, în perioa
da care urmează
ește necesar să

Unde 
vâ întîlniti ?că nici gativiffii 

Comitetului o- 
rdșonsac U.T.C.
Și îndeosebi cei 
din orașul pe
troșani nu se străduiesc să impri
me un egraațer mai ѵіц acestei 
munci.

Pe Ungă Comitetul orășenesc 
U.T.C. au lost creat» o șgiig de 
cgmișii cum sini .■ comisie eulfa- 
fală, cgmlșfa conșurșu/ui .Jubiti 
curies'*, comisia sportiva, cu «со. 
pul de a ajut# organizațiile u.T.C. 
în organizarea timpului liber al 
tineretului. Se poete afirma fnsd 
că mulți dintre membrii aceetar

de bază și chiar activiști trăiesc 
cu speranța cd concursul „Iubiți 
cartea" se va desființa șl deci, ga 
atare, n-are rost sd mal impulsia- 
пег* aetivitatea cgnttMldr. Ase s» 
expihsd faptei cd In в luni de iile 
able 4&1 de tineri au obținut fa- 
stgna „Prieten al cărții", iar popu
larizarea și dihuarea cărților »e 
face fn mod defectuos.

Dtșfaur ridt multiple la/nwte »' 
metodele de orgeaiawe a timpului

se îmbunătățească 
radical munca în cadrul cluburilor
și al căminelor culturale.

îned de pe acum, Împreuna cu 
condwgrjle cluburilor și gsocig- 
țiilgr spgrtive, sd se stabilească 
măsuri concrete pentru activitatea 
de іакій.

Sd prgantadm în așa fel munca 
cuitural-educativă îneît aceasta sd 
corespunda erdgențeibr și ierta
telor mereu crescinde ale tinere
tului.

Ne.am adresat cu această Între
bare mai multor tineri din orașul 
Petroșani. Spre deziluzia noastră 
cei mal multi au „răspuns** ridi- 
clnd din umsri. O parte dintre ti
neri aîirmau că locul lor de fntll- 
nire este ori strada ori restauran
tul. De altfel si unit elevi pot fi 
vMuti inc* de pe acum ieșind din 
localuri In stare de ebrietate.

Unele organizații U.T.C. slnț cu 
totul străine despre modul în c«re 

tinerii Își petrec timpul. Chiar

unele organe u.T.C consideră ci 
această problemă nici nu le-ar a- 
partiqe. Tovarășul Duma Petru, 
locțiitor al secretarului Ja organi
zați» U.T.C. de la cooperativa 
„JfaJ", întrebat fiind despre felul 
in care tinerii Iși petrec timpul 
liber afirmă că nu cunoaște, pen
tru că, dînsul nu participă la ac
țiunile organizata de club, nu cu
noaște dacă tineFij citesc cărți de 
la bibliotecă sau participă ta acti
vitatea formațiilor cuitural-artiștlce 
pentru că nu l-a... interesat. Cum 
poat. organizația U.T.C. să tole
reze o asemenea stare de lueruril

Bete timpul ca comitetul orășe
nesc U.T.C, organele și organiza
țiile U.T.C. să intre ta atributul* 
lor și ta aceste probleme.



tizHa ăcictatlci dc parad șl йактаиепша 
a Republicii socialiste Romania in II.R.SS.

(Urmare din pag. f-țt)
V9ițind despre opntribuția ac- 

UV« t taWWlțtr pttțjnciJ. dill Le
ningrad la cauza colaborării din- 
îta țării? socialiste. V, R. Tslsli- 
kov a arătat că întreprinderile le- 
ningrădene au livrat României 
mașini și utilaje. Colectivul yzi- 
noi pregătește în prezent pen

tru România agregate energetic?, 
ța ripdijl Jor, oamenii sovietici 
Șțiu ₽ă Цфччоа Șevietișă primește 
^in România strunguri, даѵе, insta
lații de foraj șt alte utilaje.

In cQptlnyare vorbitorul а яШ1 
eă Oi iii sovțștisi nu urmărit cu 
®ult| atenție lucrările Coiigrșsului 
al ІХ-ІН «I едшіні G®Ș4flist Ro
mân, care a marcat o nouă etapă Jp 
dezvoltarea României sșcîgljste. 
©аадедіі munții din orașul Lenin
grad, g» șl teti tameali sovietici 
urmi din inimă оатші01, mun
ch Ш Rumania, ani succese in 
înfăptuirea marilor sarcini trasate 
de Congres.

in încheiere, V- S. Țeiaufcgv a 
vorbit despre necooltate# unității 
țărilor socialiste, a mișcării comu
niste internaționale.

Ip aplauzele participanțitor la
mito» e luat apoi cuvintul tovo 
râsul Ion Gheorghe Maurer. In
numele delegației de partid ol gu
vernamentale a Republicii Socia
liste România, al întregului popor 
regata, vorbitorul a transmis mun
citorilor uzinei si locuitorilor ora
șului Leningrad, un fierbinte salut 
tovărășesc și urări de prosperitate 

fericire.
Apriptipd de zilele glorioase ațe 

Morii Revoluții Șosialiște di» Ps- 
tonjbrie, el a spus că făurirea U- 
niumi Sovietice, primul stat socia
list din isțorie, a răsunat în conș
tiința popoarelor ca o chemare în
flăcărată Ia împlinirea speranțelor 
și aspirațiilor lor de libertate și 
prpgres, de eliberare de sub jugul 
social și național.

Subliniind lupta eroică a apără
torilor orașului din anii războiului 
ppntru apărarea patriei, vorbitorul 
a spus: No înclinăm eu respect in 
fata «roilor săi.

^ucceșele obținute az| de între- 
pr nderile leningrădenș. avîn- 
tuj cu care dati viață p.gjlțlcli 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice — avangarda încercată a 
poporului sovietic în construirea 
comunismului puterea de crea 
tie. talentul și inițiativa muncite- 
rilor, tehnicienilor, inginerilor și 
specialiștilor leningrădeni, au rodit 
din plin in anii planului șeptenal,

Vizitind uzina dumneavoastră — 
• spus vorbitorul — am fost im
presionați de nivelul înalt de în
zestrare tehnică a întreprinderii' 
buna organizare a muncii, califi 
carea și priceperea muncitorilor șl 
tehnicienilor.

Vă sint cunoscute, a spus în 
continuare tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, eforturile pe care tara 
noastră le face pentru a-și dezvol
ta industria $i. a-și făuri o econo
mie modernă. Potrivit prevederile» 
planului său de stat, România În
făptuiește un program susținut de 
investiții, construiește fabrici și 
Uzine noi. Mobiljzîndu-șl in acest 
Scop tșate resursele de care dis
pune, țara noastră dezvoltă tot
odată colaborarea economică cu 
celelalte țări și în primul rînd cu 
țările socialiste, In acest spi
rit am încheiat de curind 
un acord cu Uniunea Sovie
tică, pe baze căruia tara dv- ne 
va livre instalații si va acorda a 
șistenta tehnică la realizarea та 
iii hidrocentrale pe care o cons> 
țruim pe Dunăre în zona Porților 

de Fier, în colaborare cu R. S. Я 
Iugoslavia. Acordul prevede livra
rea a trei grupuri hidroenergetice 
complete сц p pyter» de 178 MW 
fiecare, precum ii a user piese 
pecesare pentru trei grupuri hidro
energetice da aceeași putere, care 
urmează să se cghetrutască în 
țara noastră. O bună P«rt* din 
acește utilaje vor fi fabricate aici, 
ța Leningrad. Pe noi ne bucură g- 
«eastă țolaberare, c«re în cazul de 
fată este puternic luminată de le 
gâturile pri^neșli stațoraițtte 
între țările și popoarele noastre- 
Aceasta ne dă convingerea câ

muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din Leningrad ca și muncitorii, teh
nicienii și inginerii uzilMlldi din Ro
mânia, vor conlucra rodnic și vor 
face totuf ca utilajele fabricate să 
fie de un îpșlț niyel tehnle.

Vă putem asigura, la rîndul 
lor, oarnepiț muncii din Rbmftaie, 
care fșbrică Instalații de foraj, u- 
ț||aje petroliere, echipament pen- 
try industria chimică și іапг-ані 
pțtvș fluviale și maritime, motoare 
electrice, țevi; cauciuc sintetic și 
alte pradire destinate livrărilor m 
Uniunea Sovietică, |și dau tșața 
Silința 09 acestea Că corespundă 
exigentelor, șă ta bucure de apnș 
pierea dv, perițivă-

Vorbitorul a exprimat apoi sa- 
licfaeVo pentru faptul că si in do
meniul schimburilor de bunuri cul
turale a> țehnita’âUințifipe și ar- 
țțștlcp relojiil* dintre cele două 
țări evoluează pgșillv, arătțttd că 
și în emt domeniu există toate 
condițiile de a adinei continuu re
lațiile dintre România »i Uniunea 
Sovietică.

In continuare, vorbitorul s-a re- 
- ferit la succesele obținute de po

porul român, la hotărîrile Congre
sului al IX-lea al Partidului Comu
nist Român.

Partidul Comunist Român, gu
vernul si întregul popor, a spus 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
prețuiesc relațiile de prietenie 
ștriesă «i alianță frățească ou ță
rile socreliste- In cadrul acestor 
relații, între România și Uniunea 
Sovietică s-a statornicit o șțrinsâ 
prietenie și legături trainice, |pte- 
meiște pe țelurile comune ale 
construirii socialismului si comp 
nismului, ale apărării Păcii, pe sti

mă și respect reciproc, pe colabo
rarea frățească. O expresie pro
fund grăitoare a acestei prietenii 
este însăși primirea cordială pe 
aare, ne-ați făcut-o aici, ospitali
tatea eu саде ne-ați Ițțtîpjgjmțt, 
cuvintnla plina de căldură rostite 
aipi ța adresa țării noastre, a 
Partidului Comunist Român, a po
porului nostru. Vă asigurăm, la 
rînduț nostru, că partidul nostru, 
guvernul român, vor milita și pe 
viitor pentru adîneiroa continuă a 
prieteniei și colaborării frățești 

dintre țările și popoarele noastre, 
pe baza principiilor internaționa
lismului socialist, respectării suve
ranității, independenței naționale 
egalității In drepturi, a avantaju 
lui reciproc și întrajutorării tovă 
răgești.

In problemele majore ale apă
rării pecii și securității mopdîale, 
țările noastre, împreună cu cele
lalte țări socialiste, cu toate for
țele iubitoare de pace se află in 
același mare front de luptă- Sta 
lornjqirea unei păci trainice nu 
este, desigur, <3 sarcină ușoară. Dar 
așa cum a arătat istoria, o cauză 
mare generează întotdeauna șî e- 
nergii mari. Și asemenea energii 
mart și uqite șint necesare, căci 

evenimentele actuale demonstrea
ză încă o dată că cercurile impe
rialiste agresive încearcă pe toate 
căile s| perpetueze cursa înarmă
rilor și a războiului rece, să men- 
lină focare de neliniște în lume, 
nu renunță la felurite imixtiuni 
în treburile interne ale altar po» 
poare.

Unitatea tuturor țărilor socialis
te, coeziunea mișcării comuniste 
spb steagul marxism-leninismului, 
înlăturarea a tot ceea ce ar fi de 
natură să o slăbească, unirea tu-, 
turor forțelor lârgi care militează 
pentru pace și progres social cons
tituie cerințe esențiale pentru vic
toria cauzei socialismului și păcii 
în Întreaga lume.

In încheiere vorbitorul a expri
mat In numele delegației convinge
rea că schimburile de vederi, discu
țiile purtat» în spirit tovărășesc cu 
conducătorii de partid și de stat so
vietici, întîlnirile cu populația vor 
marca o contribuție pozitivă la în
tărirea colaborării și prieteniei din
tre țările noastre, a relațiilor dintre 
popoarele român și sovietic, In inte
resul Celor două popoare, al unită
ții tuturor țărilor socialiste, al so
cialismului și păcii.

ta terminarea mitingului directa- 
ul uzinei a laminat tovarășului Ni- 

colea Caaușeșcu în dar o paletă de 
turbjgă in miniatură-

Luînd cuvîijțul, io Wăfhl Nleelta 
a §pps ; „ȚiR s| vă rg»l- 

tumese pentru primirea frățească fă
cută delegației nQMțfe, Nul vede® 
în aceasta o manifestare a prieteniei 
româno-sovietică. Cînd am intrat în 
uzină, tovarășul director ne-a 
povestit despre munca dv„ despre 
jertfele aduse de muncitorii acestei 
uzine in lupta împotriva fascismu
lui. Poporul nostru cunoaște lupta 
poporului sovietic, cunoaște contri
buția mare adușă de locuitorii Le
ningradului la victoria asupra fas
cismului. Ceea ce infăptuiți astăzi 
in uzina dv. este o mare contribu
ție la construcția comunismului în 
U.R.S.S, Prin utilajele pe care le li
vrați altor țări socialiste, printre 
care și României socialiste, aduceți o 
contribuție de preț ia întărirea prie
teniei dintre țărjle socialiste, In 
sprijiniți unității țărilor socialist^. 
Noi vă felicităm din toată inima și 
vă dorim succese și mai mari.

Doresc să vă spun, tovarăși, că 
muncitorii români, întregul popor 
român, sînt prieteni de nădejde ai 
poporului sovjețic și sînt hotărîti să 
întărească continuu prietenia de 
nezdruncinat dintre poporul sovietic 
și poporul român.

Noi vedem în această paletă de 
turbină pe care ne-o dăruiti avînd 
gravată pe ea chipul lui Benin l1

Plecarea din Leningrad a delegației
Miercuri seara, delegația de partid 

și guvernamentală a Republicii So
cialiste România, împreună cu per
soanele oficiale sovietice cațe o în
soțesc, a părăsit Leningradul, ІП- 
dreptîndu-se cu trenul spre Moscova.

La plecare, membrii delegației au 
foșt conduși de V. S. Tolstikov, V. I. 
Ișaev, și alți conducători al orga
nelor locale de partid și de stat, de 
reprezentanți ai organizațiilor ob

Urmi te mărire 9 (щигіЖІІ te motetlle 
li MiNlil (bimit lis Ionelii

In cadrul lucrărilor de mărirea 
capacității de producție, la Com
binatul chimic din Borzești se lu
crează în prezent la montarea ce
lui de-al П-lea gazometru pentru 
depozitarea gazelor cracate, care 
va avea o capacitate de 50ЭД0 
m c. Lucrătorii întreprinderii de 
montaje București s-au angajat șă 
execute montajul acestui agregat 
cu 7 luni Înainte de termenul 
prevăzut.

Zilele acestea, ei au înregistrat 
un deosebit succes, terminînd mon
tajul celei de-a 60Ѳ-а tonă de uti
laje din cele 1 000 planificate. In

PROGRAM DE RADIO
10 septembrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic,- 5,06 
Suita oltenească de Ion Țotan; 
5,25 Piese instrumentale de vir
tuozitate; 5,35 Gimnastica de în
viorare,- 6,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic,- 6,10 Ritmuri vesele,- 
6,30 Recomandări din program;
6.35 Piese de estradă de mare 
popularitate; 7,00 Radiojurnal; 7,15 
Muzică ușoară; 7,30 Sfatul medi
cului : Igiena turistului toamna,-
7.35 Anunțuri, muzică; 7,45 Salut 
voios de pionier; 8,00 Sumarul

presei,- 3,Q6 G'întec, joc și vpie bu
nă; 8,35 Uvertura „Steian cel 
Mare" de Iacob Mureșianu; 9,00 
La microfon melodia preferată; 
10,00 Buletin de știri; 10,03 „Zi

lele Vasile Aleesandri". Teatru la 
microfon; „Despot Vodă"; 11,33 
Pagini alese din muzica de estra
dă; 12,00 Buletin de știrb 12,03 
Suita de balet „Dragostea vrăji
toare" de Manuel De Falia,- 12,31 
Johann Strauss și melodiile lui; 
13,00 Pagini din operele lui Blăet; 
14,00 Buletin de știri,- 14,05 Reco
mandări din program; 14,10 Șolișți 
de muzică populară; 15,00 Melodii 
clasice, interpretări moderne; 13,13 
Concertpl pentru pian și orchestră 
de Valentin Gheorghiu —- solist 
compozitorul; 15,47 Cfntă Garbis 
Zobian — arii din opere; 16.00 Ra
diojurnal, Buletin meteorologic; 

drapelele Uniunii Sovietice ai RflJuJb 
piei sacja]i$te — gh simbol al pție- 
teniei й wtarutaiMl ăhhta tarii* 
dele și popoarele noastre. Marxism- 
leninismul esțe cea ipai puternică 
bază pentru unitatea tuturor țărilor 
aecjaiișțe, pgRtra asigurarea victoriei 
șocialismujțjj și păeiî In lum₽a în
treagă.

In cursul după-amiezii delțgația 
9 Yiritat Mv«ul Ruș.'care Păștrea- 
îă adevăr®? comori ale arței ruse 
»i Myițul da ШИ Ermitaj, cărui 
colecții ^prezintă ta tezayr ai ar
te! universale. Apoj, oaspeții ro- 
ițânj au vizitat la Smolpîi sala nade 
a fost proclamată puterea sovietică 
și fbsța ioeuțnță a lui Lepin, deve
nitei astăzi muzeu'

V
Comitetul regional Leningrad âl 

P.C.U.S. și Șovietul orășenesc Le
ningrad au ofejiț piișjcțțfj seara 9 
masă în cinstea delegației de jartm 
și guvernamentale a Republieii So
cialists Rojtnânîa,

Au participat membrii delegației 
în frunte cu tovarășul Njcolae Geau- 
șescu, precum $i A. N. Șelepin, 
I. V, Ișaev și alte persoane Ofi
ciale.

In timpul mesei, care ș-a desfășu
rat întl-Q atmosferă caldă și priete
nească, tovarăși; V. S. Tolstikgy și 
Nicolas Ceaușescu au гиШ toasturi.

ștești si ai inștituțiUor culturale, de 
numeroși locuitori ai orașului Le
ningrad-

p« peron era «liniată o companie 
Re onoare. Au fost intonate imnu
rile de Stat ale Republicii Socialis
te România și U.R.S.S.

Tovarășii Vasili Tojsțikov și Ale
xandru Bîrlădeenu au rostit cuvin- 
tări.

prezent, se lucrează Ig finisarea 
ghidajului exterior și la monta
rea telescoapelor și a altor uțilajb.

Reducerea termenului de execu
ție a fost posibilă ca urmare a a- 
plicării în practică a unor metode 
țnoderne de lucru. Ața, de exem
plu, la asamblarea telescoapelor 
se aplică metoda rulării prin cate 
timpul de montaj se reduce cu a- 
proape 45 1д sută, iar pentru «- 
samblarea gazometrului a foșt a- 
plicată pe scară largă sudura au
tomată sub strat de flux.

țAgerpres)

18,15 Glntece de dragoste,- 16,30 
Emisiune de basme,- 17,00 Piese de 
estradă; 17.30 Ія slujba patriei; 
18,00 Din cele mai îndrăgite me
lodii populare; 18,30 Soliști de mu
zică ușoară; 18,50 Tribuna radio: 
Directivele Congresului al IX-lea 
— programul Înfloririi multilate
rale a României Socialiste,- Indus
trializarea socialistă a tării, obiec
tiv central al politicii eeonomiee 

a Partidului; 19,00 Fragmente din 
opera „Machbeth" de Verdi; 20,00 
Radiggazeta de seară; 20,30 Mu
zică ușoară; 20,45 Noapte bună, 
copii; . 21,15 Lectură dramatizată 
din povestirea „Ce părere ai dum
neata î“ de Vasile Nicorqvicb 
21,45 Muzică populară interpreta
tă de Banane Sipulescu,- 22.00 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteo
rologic; 22,20 Pagini din creația 
beethoveniană; 83,04 Muzică ușoa
ră; 23.55 Buletin de știri.

PROGRAMUL II, 7,30 Buletin de 
știri; 7,33 Canțonete In interpre
tări orchestrale; 7.4S Recomandări 
din program,- 7,30 Fantezii șl $e- 
lecțiunl din operete; 8,30 Potpu
riuri de muzică ușoară; 9,00 Bu
letin de știri; 0.03 De la fluier ia 
marile ansambluri; 9,30 Radiora- 
eheta pionierilor; 10,00 Concertul 
pentru flaut și orchestră de Tudor 
Jeitai 10,35 Muște» ușoară; 11,00 
Buletip de știri; 11,03 Program de

Cursă
obișnuită

(Urinara Ля ₽ag-
^ffr, etnd gȘ reușească rgiaceiea 

Ylleșgi, fald podul Crivadia — »ot 
(n reparație -r- si tetw 
(pat de la fneepuf. Meeanieil sfnt 
insă optimjții, încfetafort fn loco
motiva lor. In spate, „fmpingdtoa- 
rea*’ condusă d« Jldoiu loan, fer- 
feasă cfț poate și ea, p/uffnd.

Impitficdul de 1st Merișor te 
ftta însd Wa mecsnidiior i pu. 
ntndu-fe stepul tn... naș. Muierile 
disperat^ care cer cale liberă tre
nului greu, cu șupretonaj, n« да 
nici ив rezuHșțț. Sar dp ahie M 
oprit garnitura pe linie și a fost 
frlnată să nu scape pe panta ta 
vale că semnalul se ridică... Me
canicii și fochiștii spun ceva ta 
«țfrase ihăpiofamiul. gg-l 
Insă lui...

nănița șe apropie tot mal rrydt.
D Serpentine, tuneluri și În

tuneric beznă (de ce nu-l bec ?) 
trec unele după altele. Fochiștii 
au de lucru serios să alimenteze 
focul. Dar, după fiecare repriză 
de încărcare a cazanului, fochis
tul ia matura și adună tot praful 
de cărbune risipit prin' marchiză, 
punindu-1 cu prijă pe foc.

— Si ăsta arde, este valoros — 
spune Despa loan, fochistul loco
motivei 1501102. Ne ajulă să fa
cem economii... Totul trebuie pre
țuit.

...Conducind cu atenție garnitura 
grea, echipatul locomotivei 150 1102 
— rămas singur de la Bănită — 
aduce cu bine trenul 2 636 în Pe
troșani. Este o cursă obișnuită (ca 
atiteg altele asemănătoare efec
tuate de locomotivele depoului 
Petroșani) dar fiecare cu întimpid- 
rile ei deosebite, rezolvate cu suc
ces de harnicii oameni ai acestui 
colectiv. Cele aproape 5 000 tone 

combustibil economisit, peste 300 000 
tone mâriuri transportate în plus 
de plan, 900000 lei economii la 
prețul de cosi realizate în 8 luni 
din acest an sînt adunate fărimă 
cu fărimă in asemenea curse obiș
nuite, de echipajele locomotivelor.

Cinste, acestei munci cotidiene 
rodnice l

MIHAI STEFAN

cintece,- 11,15 Cu cintecul și jocul 
de-a lungul Dunării; 11,45 Compo
zitori interpretîndu-și lucrările; 
12,00 Muzică din opereta „Domnul 
Beaucaire" de Messager; 12,30 
Dansuri simfonice; 13,00 Buletin 
de știri; 13,03 Piese distractive 
interpretate de fanfară; 13,15 Val
suri; 13,30 Limba noastră; 13,40 
Concert de prînz, 14,30 Recoman
dări din program; 14,35 Caleidos
cop ritmic; 15,00 Buletin de știri; 
15.10 Coruri celebre din opere; 
15,30 Din țările socialiste; 15,55 
Muzică; 16,00 Prelucrări din fol
clorul popoarelor Asiei; 16,20 
Sport; 17,00 Radiojurnal. Buletin 

meteorologic; 17,15 Recital Mihaela 
Rotez — arii din opere; 17,30 Sfa- 
tul medicului; 17,35 Anunțuri, re
clame, muzică; 18,30 „Zilele Vasile 
Aleesandri". Vorbește acad. prof, 
forgu Iordan; 18,40 Fragmente din 
opereta „Secretul lui Marco Polo’* 
de Lopez; 19,00 Buletin de știri; 
19,05 Melodii de neuitat; 19,30 
Școala și viața; 19,50 Despre jazz;
20,35 I Folclor orășenesc; 21,00 Ra
diojurnal. Sport; 21,20 Poemul sim
fonic „Marea Neagră" de Alexan
dru Pașcanu,- 22,00 Cîntă pentru 
dvs. formațiile: Cornel Popescu, 
Glhb Mascolî, ‘Mario Rijevee ș| 
Fraficis Bay; 22,40 Vechi melodii 
de muzică ușoară,- 23,00 Buletin 
de știri,- 23,05 Ciclul „Pagini din 
muzica preclasică"; 23,50 Muzică 
ușoară; 0,55 Buletin de $4ri.
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Acțiuni ale forțelor patriotice 
sud-vietnameze

SAIGON 8 (Agerpres).
Importante forțe guvernamen

tale sud-vietnameze care efectuau 
o operațiune de „cercetare și cu
rățire" în regiunea bazei aeriene 
de la Da Nang, au fost supuse 

marți noaptea unui atac al forțelor 
patriotice. Comunicatele sud-viet
nameze și americane au evitat însă 
să arate pierderile suferite de tru
pele guvernamentale, rezumîndu-se 
numai la menționarea unor pier
deri ușoare, suferite de forțele 
patriotice. Tot in regiunea Da Nang

au anin- 
linia care 
Nang și

patriotice

Evoluția situației
dintre liderii ce- 

două mari partide — Uniunea 
centru și E.R.E. — cu privire 
propunerea făcută de Papten- 

se forma un guvern

ATENA 8 (Agerpres).
Miercuri seara la Atena s-a anun

țat că tratativele 
lor 
de 
la
dreu de a 
condus de liderul Uniunii național 
radicale care să organizeze ale
geri în 45 de zile au fost rupte.

In timp ce centrul își pune mari 
speranțe în ținerea unor alegeri 
cît mai curînd posibil, cercurile de 
dreapta erau tot mai reticente. A- 
cest lucru s-a observat și în cursul 
reuniunii grupului parlamentar al 

F.R.E. cînd majoritatea deputaților 
s-au pronunțat împotriva alegerilor 
sfătuindu-1 pe Canellopoulos să 
manifeste cea mai mare prudență 
în această chestiune. „Majoritatea 
deputatilor de dreapta sînt <■<«. 

vinși, arată agenția France Presse, 
că în acest moment vintul nu Ic 
este favorabil și că alegerile. cbiar 
conduse de partidul lor, s-ar solda 
cu un grav eșec pentru ei", 
privește stînga se știe 
protestat cu hotărîre 
formării unui guvern 
chiar pentru 
insistînd ca 
duse de un

In ce 
că E.D.A. a 

împotriva 
de dreapta 
foarte scurt, 
să fie ron

un timp 
alegerile 
guvern de serviciu.

Papandreu
ra că
național radicală nu va accepta 
propunerea, de a organiza alegeri 
în 45 de zile cu un guvern prezi
dat de Canellopoulos, Uniunea

anunțase marți sea- 
în cazul in care Uniunea

de

Politica noului guvern 
irakian

BAGDAD 8 (Agerpres).
Abdel Rahman el Bazzaz, vice

președintele Consiliului de Miniș
tri și ministrul afacerilor externe 
a făcut o declarație radiodifuzată 
cu privire la politica externă a 
noului guvern irakian. EI a arătat 
că Irakul va promova o politică 
de neutralitate pozitivă și nean- 
gajare și a subliniat că politica 
externă a țării este întemeiată pe 
principiul respectului reciproc și 
Carta Organizației Națiunilor U- 
nite. In ce privește politica Ira
kului față de țările arabe vecine, 
vorbitorul a declarat că aceasta 
se bazează pe relații de bunăveci- 
nătate și dorința sinceră de a dez
volta colaborarea economică și cul
turală. El a reafirmat sprijinul ță
rii sale față de mișcările de eli
berare națională din țările arabe, 
din întreaga lume și s-a pronunțat 
împotriva existenței bazelor mili
tare străine în Orientul Mijlociu.

1

au 
de 
La
30 — a explo- 

putere. Ac- 
un mort și 
politie din

patrioții sud-vietnamezi 
cat în aer un tren pe 
face legătura între Da 
orașul Hue.

Acțiuni ale forțelor
fost semnalate în ultimele 24 
ore și în regiunea Saigonului. 
postul de poliție Phu Cuong — 
km nord de Saigon

dat o mină de o mare 
cidentul s-a soldat cu 
6 răniți. Un post de 
Saigon a fost, de asemenea, atacat 
cu grenade.

din Grecia
t

centru va considera această propu
nere drept „caducă" revenind la 
propunerile anterioare adică la a- 
legeri in termenul prevăzut de 
constituție cu un guvern de ser

viciu.

Okinawa în discuția 
Consiliului de Miniștri 
al Japoniei

TOKIO 8 (Agerpres).
Consiliul de Miniștri al Japoniei 

s-a întrunit marți pentru a discuta 
probleme privind teritoriul japonez 
Okinawa, aflat sub ocupație ameri
cană. Referindu-se la comunicatul 
dat publicității după întrunirea ca
binetului, presa japoneză subliniază 
că „deocamdată sînt puține speranțe 
pentru schimbarea statutului Okina- 
wei și că înaltul comisar american 
va continua să rămînă singurul for 
administrativ al insulelor".

Intr-o declarație dată publicității 
în legătură cu acest comunicat. 
Partidul Socialist din Japonia cri
tică guvernul, acuzîndu-1 că nu a în
treprins măsuri eficiente pentru s 
împiedica transformarea Okinawei 
într-o bază militară. Potrivit agen
ției Kiodo Țusin, un reprezentant al 
Partidului Democrat din Insulele 
Ryukyu și-a exprimat „dezamăgirea 
față de poziția guvernului 
față de Okinawa".

Conflictul indo-pakisfanez 
continuă să se

SRINAGHAR 8 (Agerpres).
Ciocnirile dintre forțele armate 

indiene și pakistaneze au continuat 
in ultimele 24 de ore Potrivit a- 
genției Press Trust of India, tru
pele indiene au deschis al doilea 
front în sudul pakistanului de vest. 
îndrept)ndu-se spre orașul Haide- 
rabad, situat la 160 kilometri de 
frontieră. Pe de altă parte, agen
ția France Presșe menționează, ci
tind postul de radio Karaci, că în 
apropierea orașului Lahore conti
nuă lupte grele între trupele pa
kistaneze si cele indiene.

Miercuri dimineața nave 
faneze au atacat portul 
Dwarka bombardînd, după 
menționează agenția Reuter,
lațiile radar care au fost folosite 
pentru raidurile aviației indiene în 
regiunea orașului Karaci. In lupte
le aeronavale care au avut loc. am
bele părți au suferit pierderi. Pos
tul de radio Karaci a mai anunțat 
potrivit agențiilor de presă, că a- 
viația pakistaneză a efectu.at rai
duri asupra localităților din re
giunea orașelor Srinaghar și împo
triva unităților indiene care luptă 
în apropierea orașului Lahore

Marti seara a fost dat publici
tății la" Rawalpindi textul unei de
clarații a președintelui Ayub Khan,

japonez

la ape- 
adresat 

Pakista-
I

Vești din Uniunea Sovietica
MOSCOVA 8 (Agerpres).
Anual, pe harta.Uniunii Sovietice 

apar cca. 20 de noi orașe. Acest 
ritm rapid al construcției de orașe 
este legat de dezvoltarea industriei 
sau de valorificarea bogățiilor na
turale. Astfel, cîteva orașe din Ucrai
na și din Bielorusia își datoresc a- 
pariția dezvoltării chimiei, trei orașe 
au apărut în apropierea minelor car
bonifere din Kazahstan și alte două 
— lîngă minele de dincolo de cercul 
polar. Cele mai multe orașe noi apar 
acolo unde se construiesc mari hi
drocentrale, termocentrale sau cen
trale atomice. La construcția fiecărui 
oraș se ține seama cu strictețe de 
ramura industrială dominantă și de 
climat. Orașul Udacinaia de la cer
cul polar, de pildă, este un oraș ex
perimental, adaptat condițiilor zonei 
de îngheț veșnic. Toate clădirile sa
le sînt construite pe piloni și unite 
prin galerii încălzite, din sticlă și 
aluminiu. Iluminatul special, grădini 
de iarnă și lacuri artificiale creează 
aici un microclimat.

numai prin aerul pur, ci și printr-o 
mică „perdea de fum“.

v-
8 (Agerpres).
arhitect sovietic Mi- 
specialist de seamă în

cu tiranți, a elaborat

pakis- 
indian 

cum 
insta«

agraveze
care constituie un răspuns
Iul de încetare a focului 
de U Thant. Președintele
nului a condiționat încetarea fo
cului de organizarea unuf referen
dum, în care populația Cașmiru- 
lui să se pronunțe în legătură cu 

poziția Indiei și Pakistanului față 
de acest teritoriu

Agenția Reuter relatează că șl 
primul ministru indian Lai Bahadur 
ShaStri, a făcut o declarație marți 
seara în care afirmă că guvernul 
său este dispus să accepte o me
diere în legătură cu încetarea fo
cului, dar nu în legătură cu si
luita din Cașmir.

MOSCOVA 8 (Agerpres).
Inginerii sovietici au realizat o 

instalație experimentală pentru tran
smiterea imaginii de televiziune și a 
sunetului prin intermediul unui fas
cicul emis de laser. Ca sursă de ra
diație în această instalație servește 
un laser cu gaze cu o putere de 
5 mW.

încercările au scos la iveală buna 
calitate a imaginii și sunetului : în 
centrul cadrului claritatea atinge 
550 de linii. Fasciculul laserului tran
smite informațiile fără distorsiuni nu

MOSCOVA
Cunoscutul 

hail Tupolev, 
construcții
proiectul unei cupole ușoare și ele
gante de 60 m înălțime, care are la 
bază un diametru de 160 m. Autorul 
proiectului este de părere că o su
prafață de 20 000 m p, acoperită cu 
o emisferă din tiranți', nu este o li
mită, această suprafață putînd fi ex
tinsă.

Arhitectul numește cupola sa, care 
seamănă cu o cupă răsturnată, „cu
polă în stea". Triunghiuri din beton 
armat, ușor încovoiate în interior, 
cu laturi de peste 10 m se montează 
pe pămînt în „stele" hexagonale și 
pentagonale, iar apoi se asamblează 
în cupolă. Sistemul de tiranți din 
interiorul „Stelelor" exclude pe 
de-a-ntregul deformarea construcți- 
lor.

Specialiștii de la combinatul side
rurgic Cerepoveț, care au nevoie de 
o încăpere cu tiranți cu un volum 
de circa 1 milion m c, au hotărît să 
recurgă la „cupola 
de că, cu ajutorul 
licopter și al unor 
pice provizorii, o
poate fi asamblată în decurs de o lu
nă. In ceea ce privește acoperirea, 
o cupolă de o asemenea construcție 
oferă largi perspective pentru folo
sirea materialelor plastice în foi și 
a peliculelor acoperite. Prof. Tupolev 
prevede folosirea cupolei sale, prin
tre altele, pentru instituții publice, 
piețe, complexe sportive.

in stea". Se cre- 
unui puternic e- 
reazeme telesco- 
asemenea cupă

TOKIO

Crearea unui conrtet de luată 
împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam

TOKIO 8 (Agerpres).
Din inițiativa organizațiilor de ti

neret din Japonia, la Tokio a fost 
creat au comitet de luptă împotriva

Urmările aplicării în Costa Rica 
a planului „Alianța

SAN JOSE 8 (Agerpres).
„După patru ani de aplicare a 

planului" „Alianța pentru progres", 
despre care se spunea că va re
zolva problemele noastre, mai avem 
încă 836 milioane coloni datorii pe 
plan extern, mai importăm încă 
orez, fasole și porumb, costul vieții 
a crescut și, după datele Ministeru- 

' lui muncii, există în tară 30 000 de

i
I

pentru progres"
șomeri" scrie săptămînalul costari- 
can „Libertad". „In timp ce între
prinderile nord-americane își con
struiesc imobile fastuoase pentru a se 
instala și a exploata comod în Cos
ta Rica — continuă revista — jumă
tate din populație nu se bucură 
asistență medicală, mortalitatea 
fantilă crește pînă la 38 la sută 
bolile continuă să facă ravagii.

de 
in- 
iar

agresiunii S.U.A. în Vietnam și a ra
tificării tratatului japono-sud-core- 
ean. Din comitet fac parte reprezen
tanți ai tineretului muncitor, ai L ._,si 
tineretului socialist, ai studenților și 
ai altpr organizații.

Comitetul se ocupă în prezent de 
pregătirea conferinței reprezentanți
lor organizațiilor de tineret din dife
rite prefecturi ale țării, prevăzută 
pentru 11 septembrie la Tokio. A- 
ceastă conferință urmează să elabo
reze planul concret al acțiunilor de 
protest ale tineretului împotriva a- 
gresiunii S.U.A. în Vietnam și rati
ficarea tratatului japono-sud-core-
ean.

scurt avut o convorbire cu înaltul comi
sar britanic în legătură cu situația 
din Aden și din protectoratele sud- 
arabice.

ANKARA. — înalta comisie elec
torală a Turciei, creată în vederea 
alegerilor legislative a respins marți 
cererea Partidului dreptății — cel 
mai mare partid din actuala coali
ție guvernamentală, de a se interzice 
Partidului muncitoresc din Turcia să 
participe la alegerile din 10 octom
brie. După cum se știe. Partidul 
muncitoresc din Turcia prezintă 385 
candidați în 51 circumscripții elec
torale.

BRAZZAVILLE. — La 7 septem
brie a fost inaugurat primul muzeu 
național din Congo (Brazzaville) 
care adăpostește valorile culturale 
cele mai de seamă din această țară.

CANBERRA. — Intr-o carieră de 
nisip din împrejurimile orașului Mel
bourne a fost descoperit scheletul u- 
nui om care se presupune că a trăit 
acum nouă mii de ani. Arheologii au 
declarat că scheletul este un exem
plar unical și cel mai vechi descope
rit vreodată în Australia.

LEOPOLDVILLE. — Peste 4 500 de 
muncitori textiliști și un mare nu
măr de învățători din capitala Con- 
gOuiui au declarat grevă, cerînd ma
jorarea salariilor.

CARACAS. — In regiunea Anzoa- 
tegui din statul Lara a avut loc o 
ciocnire între trupele guvernamen
tale și un detașament de partizani 
venezueleni, șoldată cu pierderi 
pentru guvernamentali.

BRASILIA. — Tribunalul militar 
al statului Sao Paolo a emis un 
mandat de arestare împotriva unor 
profesori de sociologie de la Univer
sitatea din Sao Paolo, fiind acuzați 
de desfășurarea unei „activități sub
versive" în cadrul universității.

ROMA. — Direcția Partidului So
cialist Italian al unității proletare 
(P.S.I.U.P.) Va ține la 9 septembrie 
o reuniune cu care prilej va exa
mina situația politică din țară.

ADEN. — O delegație parlamenta
ră britanică a sosit la Aden și a

ROMA. — Președintele Italiei. 
Giuseppe Saragat, însoțit de minis

trul afacerilor externe, Amintore 
Fanfani, va părăsi la 10 septembrie 
Roma pentru o vizită în America La
tină. Prima etapă a călătoriei va fi 
Brazilia.

BONN. — Stocurile de cărbune 
nevîndut în depozitele din R.F.G. au 
crescut în cursul lunii iulie cu 550 
mii de tone, atingînd nivelul record 
de 14 milioane tone.

VIENA. — Intre 2 și 9 octombrie 
va avea loc în capitala Austriei cea 
de-a 20-a conferință internațională 
a Crucii Roșii, la care vor participa 
reprezentanți a 126 de țări.

RIO DE JANEIRO. — Tribunalul 
electoral suprem al Braziliei a anu
lat candidatura lui Sebastian Pais 
de Almeida, membru al Partidului so
cial-democrat brazilian, pentru pos
tul de guvernator al statului Minas 
Gerais. Motivul respingerii acestei 
candidaturi: candidatul nu are do
miciliu stabil în statul Minas Gerais.

NEW YORK. — Uraganul tropical 
„Betsy" a atins coasta sudică a Flo
ridei. -A. fost hotărîtă evacuarea lo
cuitorilor insulelor Keys, situate la 
extremitatea sudică a Floridei.

PARIS. — In capitala Franței a

sosit o echipă de tehnicieni și pi- 
loți englezi pentru a examina posi
bilitatea achiziționării de bombardie
re franceze „Miraj-4", bombardierele 
americane „F-Ш" sînt mai scumpe.

OTTAWA. — Pe șantierul unui 
pod ce se construiește peste rîul Șt. 
Lawrence a avut loc o puternică ex
plozie în urma căreia șapte persoa
ne au fost ucise, opt grav rănite și 
altele date dispărute.

NEW YORK. — Secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant a părăsit marți 
seara New Yorkul, plecînd pe calea 
aerului spre Rawalpindi și Delhi pen
tru a încerca să pună capăt conflic
tului de la frontiera dintre India și 
Pakistan.

BUENOS AIRES. — Nave militare 
argentiniene, uruguayene și italiene 
au început marți în Oceanul Atlan
tic, nu departe de stațiunea Mar del 
Plata manevre comune sub denumi
rea de operațiunea „Mare nostrum". 
La manevre iau parte cinci nave ar
gentiniene, trei italiene și una sub 
pavilion Uruguayan.
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