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Preparatorii petrileni 
raportează

Colectivul de muncă al prepa- 
rației din Petrila a încheiat cu 
succese deosebite cele 8 luni care 
au trecut de la începutul anului. 
In această perioadă de timp au 
fost preparate 5 300 tone de căr
bune brut peste sarcinile de plan. 
Ca urmare a îndeplinirii și depă
șirii angajamentelor de către co
lectivele secțiilor spălare și prepa
rare, producția netă a fost depă
șită cu 13 800 tone de cărbune, iar 
cantitatea de cenușă pe tona de 
cărbune preparată a fost redusă cu 
0,5 la sută.

In fruntea întrecerii socialiste 
continuă să se afle schimburile 
conduse de Bolunduț loan, Onea 
Aurel, lane Iosif. Realizările lor 
se dgțoresc folosirii rationale a u- 
tilajeldf, sporirii cu 70 tone pe 
oră a debitului spălătoriei.

Colectivul secției separație a 
sporit productivitatea muncii cu 
600 kg cărbune pe post fată de 
plan și a îmbunătățit cu 1,5 la sută 
calitatea cărbunelui bloc prelucrat.

Prin reducerea cheltuielilor de 
transport și a cbnsumului de ener
gie, pe întreaga preparație au fost 
obținute economii în valoare de 
333 000 lei la prețul de cost al 
producției.

PETRU GĂINĂ 
separator I

Tehnica nouă în abataje
Tehnica nouă și-a cucerit un larg 

teren în minele Văii Jiului. Cu
vintele combină, haveză, transpor
ter.. blindat, perforator rotativ au 
intrat în vocabularul cotidian al 
minerilor.

Locul fruntaș în extinderea me
canizării în subteran îl dețin mi
nerii din sectorul IV В al minei 
Lupeni. Aici, funcționează haveze, 
transportoare blindate de mara ca
pacitate, iar locul stîlpilor din

Pe narjinea filmgloi 
„Oati-яі tegliti is шіаваііГ

Azi 14 septembrie, ora 20, la ci
nematograful „7 Noiembrie" din 
Petroșani va avea loc o acțiune 
model pe marginea filmului „Da- 
ti-mi condica de reclamații", o

Tinăra bobinatoare Gheoancă E- 
lena, din clișeu, este una dintre 
muncitoarele harnice ale secției 
de finisaj textil de la F.F.A. „Vis- 
coza" Lupeni. Lună de lună ea ob
ține depășiri de plan intre 10—15 
la sută, fapt pentru care se numă
ră printre muncitoarele candidate 
la fruntășie.

lemn, l-au luat stâlpii metalici hi
draulici și grinzile în consolă. Roa
dele mecanizării nu s-au lăsat aș
teptate. Randamentele de 6—7 tone 
de cărbune pe post obținute în a- 
bataje sînt edificatoare.

In acest sector se desfășoară în 
prezent importante lucrări pregăti
toare pentru introducerea de noi 
utilaje moderne de mare produc
tivitate. Două brigăzi specializate 
în lucrările de deschideri execută 
săparea unor galerii și lucrări mi
niere pentru punerea în exploatare 
a unui cîmp minier în stratul 18. 
Aici va fi introdus un plug meca
nic. Pină acum minerii de aici au 
executat lucrări miniere echivalen
te cu 2 000 m 1 de galerie.

In abatajul unde va fi introdus 
plugul mecanic există o rezervă de 
aproximativ 200 000 tone de căr
bune cocsificabil.

Vizita delegației de partid șl guvernamentale 
a Republicii Socialiste România 
în Republica Populară Bulgaria 

Plecarea din București
Luni dimineața a părăsit Capi

tala, plecînd la Sofia, delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România, în frun
te cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, care, la invitația Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Bulgar și a Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, va face o vizită oficială 
în această țară. Din delegație fac 
parte tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Alexandru 
Bîrlădeanu, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim-vice-

SOFIA 13 (Agerpres). Trimișii 
noștri speciali transmit:

13 septembrie 1965. In această 
zi, capitala Republicii Рориіате 
Bulgaria a primit delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care, la invitația C.C. al P.C. Bul
gar șl guvernului R. P. Bulgaria 
va face o vizită oficială in țara 
vecină și prietenă.

Aeroportul a îmbrăcat haină săr
bătorească. Drapelele românești și

La 13 septembrie au început la 
sediul Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar convorbi
rile între delegațiile de partid și 
guvernamentale ale Republicii So
cialiste România și Republicii 
Populare Bulgaria.

Din partea română Ia convor
biri au participat tovarășii Nico
lae Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, lor Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Perma
nent al C.C. ai P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Alexandru 
Bîrlădeanu, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Perma

președinte al Consiliului de Mi
niștri, Alexandru Drăghici, mem
bru al Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R., 
Virgil Trofin, secretar al C.C. al 
P.C.R., loan Beldean, ambasadorul 
Republicii Socialiste România in 
Republica Populară Bulgaria.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Bo- 
rilă. Constantin Drăgan, Paul Ni- 

culescu-Mizil, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, membri ai Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
de membri supleanți ai Comitetu
lui Executiv și secretari ai C.C. al 
P.C.R., de membri ai C.C. al P.C.R., 

Sosirea la Sofia
bulgare împodobesc clădirea aero
gării.

Pe aeroport în întîmpinarea de
legației au sosit conducătorii de 
partid și de stat ai Republicii Popu
lare Bulgaria, în frunte cu Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Miniștri, membri ai G.C.- al P.C. 
Bulgar și ai guvernului, activiști 
de partid și de stat, reprezentanți 
ai vieții culturale și obștești din 
Sofia, numeroși locuitori ai capi
talei bulgare.

începerea convorbirilor
nent al C.C. al P.C.R., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniș
tri, Alexandru Drăghici, membru 
al Comitetului Executiv și al Pre. 
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R., 
Virgil Trofin, secretar al C.C. al 
P.C.R.. loan Beldean, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
Republica Populară Bulgaria.

Din partea Republicii Popu
lare Bulgaria au participat 
tovarășii : Todor Jivkov, prim-se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgare, Jivko Jivkov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 

ai Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai instituțiilor 
centrale și organizațiilor obștești, 
generali, ziariști români și cores
pondenți ai presei străine.

Au fost de față șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați în Re
publica Socialistă România, mem
brii Ambasadei Republicii Populare 
Bulgaria și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Cu același avion a plecat la 
Sofia și ambasadorul Republicii 
Populare Bulgaria în Republica So
cialistă România, Gheorghi Bog
danov.

La plecare membrii delegației au 
fost salutați călduros de numeroși 
cetățeni ai Capitalei. Pionieri le-au 
oferit flori.

——- (Agerpres)

Erau de față loan Beldean, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Sofia, membru al de
legației de partid și guvernamen
tale române, și membrii ambasa
dei.

Pentru a saluta solii poporului 
român au venit pe aeroport șefi 
și membri ai misiunilor diploma
tice acreditați în R. P. Bulgaria, 
ziariști bulgari și corespondenți al 
presei străine.

(Continuare in pag. 4-a)

P.C. Bulgar, pcim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Boris Vel- 
cev, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, Encio Staikov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, Pencio Kubadinski, 
membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Bulgar, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Lîcezar Avramov, secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, Ivan Bașev, 
ministrul afacerilor externe, Gheor
ghi Bogdanov, ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de prietenie frățească, de 
cordialitate și înțelegere reciprocă.

producție a studiourilor sovietice.
Acțiunea este organizată de Co

mitetul pentru cultură și artă din 
Petroșani în colaborare cu orga
nizațiile comerciale locale. Legat de 
tematica filmului, care se adre
sează lucrătorilor din comerț și 
înfățișează unele aspecte ale de
servirii populației, tov. Andrica 
Iosif, vice-președinte al Comitetu
lui executiv al Sfatului popular o- 
rășenesc Petroșani va vorbi despre 
dezvoltarea comerțului în Valea 
Jiului în lumina Directivelor Con
gresului al IX-lea al Partidului 
Comunist Român.

In continuare, un colectiv de ar
tiști de Ia Teatrul de stat și Școala 
populară de artă va înfățișa unele 
aspecte ale activității lucrătorilor 
din comerț.

La această acțiune, care va avea 
caracterul unui schimb de expe
riență, vor participa lucrători din 
rețeaua cinematografică a regiunii 
Hunedoara și ai comerțului de stat 
din Valea Jiului.

T. CĂTANĂ 
corespondent

Aflată la poalele plaiului lui Go- 
deanu, gura de mină Jieț — cu 
cele două turnuri metalice de puf, 
silozuri de cărbune și piatră, nu
meroase clădiri și funicularui de 
steril — aduce în acest colț pito
resc ăl Văii Jiului prezenta peisa
jului industrial. Oamenii din a- 
dincutile Jietului au contribuit din 
plin la frumoasele realizări- În
scrise în agenda întrecerii de că
tre colectivul exploatării miniere 
Lonea în luna septembrie. Pină ieri 
dimineața,,cei de la Jiet au rapor
tat frumoase depășiri ale sarcini
lor de plan : + 826 tone cărbune 
sectorul IV; + 399 tone secto
rul V.

Ora 10. Frinarul Erdeș Aurel face 
un semn cu fanionul și convoiul 
de vagoane înaintează cu cîtiva 
metri. Invirtind de o roată aido
ma unui volan, ortacul lui Erdeș, 
Matei llie, dă drumul cărbunelui 
din gura silozului; se încarcă al 
șaselea vagon, și ultimul. Apoi, 

micuța locomotivă electrică scoate 
un șuierat scurt și ascuțit și tre
nul cu vagoanele încărcate vîrf se 
pune în mișcare. Destinația: Pre
parat ia Petrila. Dispecerul Hîndo- 
reanu loan notează în cartea de 

raport plecarea celui de-al treilea 
transport.

— Munca s-a desfășurat azi 
normal. Au fost vagoane suficien
te; și cărbune a fost destul, iar 
puțul de extracție a funcționat bi
ne, ne informează dispecerul.

Din colivie ies alte și alte va- 
goriete încărcate cu rodul muncii 
celor din subteran. Poartă măr
cile brigăzilor conduse de Petric 
Simion, Birluț Clement. Pocora

ORE RODNICE
Dionisie, Pop Ioan, Cîlcioiu An
gliei.

Ora 12,30, Dispecerul consem
nează plecarea celui de-a! 5-lea 
tren cu cărbune. In sala de apel, 
tehnicianul Laboș Carol scrie pe 
o tablă: Birluț Clement: -|- 281 
tone cărbune; randament plan 5,82, 
realizat. 7,49. Pop loan: -f- 121 
tone; randament plan 5,82, reali
zat 6,34. Bălăuță Zaharia : -f- 157 
tone; randament plan 4,83, reali
zat 6,69. Pocora Dionisie: 4- 52 

tone; randament plan 4,66, reali
zat 5,17.

Cîțiva oameni, sosiți între timp 
la pontăj, își fumează in liniște 
țigările și comentează ciirele a- 
părute pe panou.

— No, vezi că tăt ai lui Birluț 
fs fruntea ? Și Ia tonaj și la pro
ductivitate, conchide unul mai tî- 
năr, cu lampa agățată de buzuna
rul salopetei.

La sectorul IV, un aport prețios 

la munca brigăzilor din abataje îl 
aduc mecanicii Pădureanu Traian, 
Purcărea Ezechil, Dobre Marin, e- 
lectricienii Csăto loan și Barbută 
Alexandru, artificierii Cozma Ni- 
coiae și Cioca Vasile. La sector 
au! sosit de curind cinci proaspeți 
absolvenți ai școlii de maiștri. 
Este nevoie de îndrumare, secto
rul e mare. De aici se extrage în 
jurul a 40 la sută din producția 
exploatării.

inginerul Robu Ștefan, locțiito

rul șefului sectorului V, îmbrăcat 
în salopetă, cu fața cănită de 
praf discută aprins cu cîțiva 
maiștri. A ieșit de citeva minute 
din mină și ne informează că bri
găzile lui Petric și Cosma au ob
ținui de la începutul lunii depă
șiri de 200—300 tone și randamen
te de 7,70 pină la 8 tone pe post.

Ora 14. Stîrșit și început de 
schimb. Cei din schimbul II au in
trat sub pămint. Printre primii 
care ies la suprafață se află și 
minerul șef de brigadă David Ioan, 
de Ia Aninoasa. Ce caută Ia Jieț ? 
S-a transferat oare ?

— Brigada de la frontalul lui 
Pop loan urmează să podească cu 
plasă metalică, la fel ca la noi, la 
Aninoasa, și am venit să le arătăm 
din ce am învățat și noi — răs
punde nedumeririi noastre David.

Dispecerul totalizează: Jieț 7 
trenuri; Lonea II: 7 trenuri; Cim- 
pa: 3 trenuri. Total pe mină: 
1210 tone de cărbune într-un 
schimb-, cu 370 tone mai mult decît 
era planificat. După cîte se vede, 
minerii de Ia Lonea sînt hotărîți 
să păstreze locul de frunte pe 
bazin cîștigal în august.

FRANCISC VETRO
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Jiul Petrila a adus două puncte de la Cugir
Fotbaliștii difi Petroșahi 

au părăsit stadionul din Gu- 
gir in aplauzele spectatori
lor. Ei au acționat cu iuult 
curaj pe extreme, au creat 
taie periculoasa și, în ПяаІ, 
au retițit să obțină o vietd- 
rie deosebit de valoroasă în 
deplasare.

Primele 10 minute âu a- 
parținut gazdelor, însă Mu- 
reșan, BoteSCU și Fiuteus 
au ratat ocazii favorabile. 
In minutul 13 Boroș îl sca
pă de sub supraveghere pe

PSfOfleSCU Și aceste deschi
de scorul: 1—0. Din acest
moment gazdele nu au trial 
cântat in joc, iiihd depășite 
din toate punctele de vede
ta da ёіій oaspeți. ift mia. 
H Pfefanescu, «tefit la e 
minge pe care n-a putut s-o 
t»№te periatul Saletnlr, 0 
jxpediază în plasS : 2—0.

In repriza a П-a gazdele 
introduc portarul йе reeat- 
vă, iar Botescu este schim
bat cu Turcu. Schimbările 
survenite s-au dovedit a fi

inspirate, и minutul 48, 
Turcu trage puternic însă 
Ion Vasile respinge în cor
ner. in min. 8& Șetbah de 
la Jiul este eliminat de рё 
terăn pentru lovirea inten
ționată a adversarului. Ceva 
mai tirziu Fluieraș înscrie 
primul gol al gazdelor. A- 
poi în min. 60 IvănesCu de 
la Jiul înscrie in propria 
poartă. Golul care avea să a- 
ducă victoria Jiului a fost 
marcat de către Martinovici

Deși norii cenușii se părea cl-Și 
vor deschide dintr-o clipă în alta 
robinetele, totuși sutele de iubitori 
ai Handbalului din Petroșani erau 
la datorie. Voiau să vadă evoluția 
echipei Știința în primul meci pe 
teren propriu, din seria a doua a 
campionatului republican de hand
bal.

Jucătorii din această serie, e 
drept, hu Sîht de talia hâBdbaliș- 
tilor de la Dinamo sau Steaua, dar 
în meciul de ieri. Știința Petroșani 
și G.S.M. Reșița ați practicat un

nou. La 6—3 pentru ei, reșițenii 
beneficiază de o lovitură de la 7 
metri. Bocănici, care 11 înlocuise 
in poartă pe Sică apără însă ex
ceptional. De fapt el și Dumitru au 
fost factorii principali care au fă
cut ca plnă la urmă victoria să 
surîdâ echipei Știința. Cfnd mai 
erau doar două minute pint la 
sfîrșitul partidei, Popovici, lansat 
pe contraatac, reduce handicapul 
la 4-9 printr-un gol de toată fru
musețea. Oaspeții contraatacă și ei 
și scorul arată 7—4 pentru ei. In

CAMPIONATUL REGIONAL
Minerul Vulcan -« C.F.R. Slmeria 4-0 (2-0)

Deși au cîștigat Ia scor, VtilCă- 
nenii atl pfacticat un joc îficllcit, 
fătă otizont. Linia de mijloc Mi- 
hăly-Ferenți nu a satisfăcut, fiind 
punctul nevralgic al echipei. Oas
peții au dat o replică viguroasă 
atăeifid continuu poarta gazdelor. 
Imprecizia în șut de care a dat 
dovadă linia de atac a făcut ca 
ei să nu înscrie nici Un gol. In 
plbs, jucătorul Capră a șutat în 
bară în minutul 55. De menționat

gestul antrenorului Fierea da la 
МійёГИІ Vulcan care l-a sees de 
pe tersn рё fundașul Reisteter pen
tru 10 Vi r Să intenționată a adver
sarului.

Cele patru goluți au fost mar
cate de către Chiceanu (3) și Vlad

La juniori, 6—2 in favoarea 
gazdelor.

T. MOGUȚA 
corespondent

Minerul Anlnoasa — 
Aurul Zlatna 3-0 (0-0)

In prima parte a jocului, gazdele 
domină insistent, crează multe fa
ze de gol dar înaintarea ratează 
de fiecare dată. Ocazii clare de 
gol sînt ratate in minutele 3, 5, 25, 
40 prin Niță și Preda.

La reluare, oaspeții atacă orga
nizat punind în pericol de mai 
multe ori' poarta apărată de Gris- 
nic.

fott necruțător. Mingea poposește !nȘutul lui Dumitru a 
plasă.

Știința Petroșani — Dacia OrAștie 4-0 (2-0)
Studenții Încep jocul printr-un 

ritm susținut, presînt din primele 
minute poarta Daciei.

Seria golurilor este deschisă in 
minutul 20. Lică șutează de la cir
ca 16 metri, mingea este deviată 
de jucătorul oaspete Pîiiă și... 1—0 
pentru Știința. După acest duș rece 
oaspeții încep să-și organizeze jo
cul, mai ales, prin mijlocași.

In nota de dominare a oaspeți
lor este înscris cel de-al doilea 
gol. O minge trimisă de lă dis
tanță de Păsculescu în minutul 28 
surprinde apărarea adversă pe pi
cior greșit și Bulbucan, atent, o 
trimite nestingherit în plasă.

Cea de-a doua repriză aparține, 
studenților, cu excepția primelor și

ÎN Cî.iȘRU : Dh titac la podită oaspeților.

CLASA MEMLL
1. Minerul Vulean 3 3 0 0 8: 0 6
2 C.F.R. TeiUș 4 3 0 1 5: 3 6
3. AUrhl Brad 4 2 11 3: 2 5
4. Aurul Zlatna 4 2 11 6: 5 5
5. Știința Petroșani 4 2 0 2 9: 2 4
6. Refractara Alba 3 2 0 Й 8: 5 4
7. Textila Sebeă 4 Я 0 Й 12:10 4
8 Minerul Anlnoasa 4 2 0 2 7: 6 4
9. Parîngul Lonea 3 2 0 1 6:10 4

10. C.F.R. Simeria 4 112 3:10 3
11. Constructorii! Hunedoara 3 1 0 2 8: 6 2
12. MinStul Ghelar 3 1 0 2 4: 7 2
13 Dacia Orăștie 4 0 2 2 3:10 2
14 Minerul Teliuc 4 0 І 3 3:11 1

„Cupa campionilor europeni ‘
Stockholm із (Agerpres).
Intr-un meci contînd pentru 

„Cupă Campionilor europeni" la 
fotbal echipa suedeză Djurgarden 
a învins cu 2—1 (1—lj formația 

ultimelor 5 minute cînd oaspeții 
atacă în trombă fără să finalizeze 
nici una din ocazii. 5 șuturi conse
cutive la poartă în minutul 60 și 
Mercureanu pune capăt învălmășe
lii produse în careul oaspeților, 
înscriind cel de-al treilea gol 
Presiunea studenților continuă și 
tabela de marcaj se schimbă în 
minutul 72 MertUrăănti centrează, 
mingea ajutige lă Bulbucan cafe o 
reia cu capul in coltul de Sus al 
porții: 4—0.

Știifița a cîștigat pe merit la a- 
cest scor, după un joc în сйгё a 
avut inițiativa în cea mai mare 
parte a timpului.

1. NlCOARA 
corespondent

bulgatS Levski Sofia Nilssoh a 
înscris cele două puncte ale sue
dezilor. Returul va avea loc la 3 
octombrie la Sofia.

In minutul 55, balonul expediat 
de Popa nimerește bara. In minu
tul 66 Furnea e Oprit neregulamen
tar în careu, lovitura de pedeapsă 
fiind transformată de Pali. Din a- 
cest minut jocul aparține gazdelor. 
Timp de 30 de minute aninosenii 
supun apărarea oaspeților la un 
presing continuu și măi înscriu de 
două ori prin Manole în minutele 
87 și 88.

C. DÂNILÂ 
corespondent

ALTE REZULTATE : Minerul Ghe- 
lar — Minerul Teliuc 2—11 Textila 
Sebeș — Parîngul Lonea 8—li Au
rul Brad — Refractara Alba 2—0; 
C.F.R. Teiuș — Constructorul Hu- 
fiedeera 3—2.

ETAPA VIITOARE: Constructo
rii! Hunedoara — Știință Petro
șani; C.F.R. Siffieria — C.F.R. Te- 
iuși Refractară Albă — Minerul 
Vulcan; Parîngul Lonea — Aurul 
Brad; Aurul Zlatna — Textila 
Sebeș,- Minerul Teliuc — Minerul 
AHinoasa; Decis Orăștie — Mine
rul Ghelat.

Manifestări sportive internaționale
Turneul de tenis 
de la Varna

SOFIA 12 (Agerprgs).
La Vama s-a Încheiat turneul in. 

ternațional de tenis cu participa
rea a 30 de concurenți din 8 țări, 
printre care și România. Proba de 
simplu bărbați a fost cîștigată de 
reprezentantul nostru Ilie Năstase, 
învingător in meciul final cu ju
cătorul maghiar Varga Pe locul 
trei s-a clasat cehoslovacul Laudin. 
Perechea Năstase-Dumitrescu a o- 
cupat locul doi la dublu bărbați

Remarcabilul succes 
al sportivilor români 
îh cadru’ balcaniadei 
de at let is Bn

atena 13 (Agerptes).
Cea de-a 24-a ediție a Jocurilor 

balcanice de atletism s-a încheiat 
duminică pe noul stadion din A- 
tena cii uh remarcabil suCceS al 
reprezentanților Republicii Socia
liste România, învingători pe e- 
chipe atlt la masculin, cit și la fe
minin. Pentru a patfa oiră. echi
pă țătii noastre și-a adjudecat 
victoria in competiția masculină, 
realizînd 168,5 puhcte. Au urmat-o 
Bulgaria și Iugoslavia cu cite 126 
puncte fiecare. Grecia — 86,5 p. 

joc dinamic. In mare viteză, cu 
contraatacuri puternice.

Chiar In primul minut de joc, 
Coama trage un șut năprasnic dar 
mingea lovește bara. Ё rindul re- 
șlțenilor să atace. Un șut la poar
tă dar Sică, atent, apără. Jocul se 
mută intr-un ritm uluitor de la o 
poartă la alta. Mihutul 3 ăduce 
primul gol. La un atac al studenți
lor, reșițenii faultează în poziție 
clară de a înscrie șl arbitrul acor
dă, pe bună dreptate, lovitură de 
la 7 metri, pe cari Dumitru (cel 
mâi buh jucător de pe teren) o 
transformă impecabil. Conducem 
insă doar 2 minute căci oaspeții 
egalează prin Vincler, ca apoi în 
minutele 6 și 7 să înscrie alte 2 
goluri prin Vincler și Freidelșpild. 
Timp de 5 minute nu se mai în
scrie nici un gol, ca în minutul 12. 
Dumitru să înscrie din nou, tot din 
lovitură de 7 metri. Oaspeții ri
postează prompt și în minutul 21 
tabela de marcaj indică 6—2 în 
favoarea lor. Un nou 7 metri in 
minutul 24 și Dumitru înscrie din 

și Tutela — 14 p. Echipa feminină 
și-a înscris numele pe lista învin
gătorilor pentru a opta oară, o- 
cupînd locul I cu 100 puncte. In 
continuare s-au clasat Bulgaria — 
81 puhcte, Iugoslavia — 76 puncte. 
Grecia — 0 puncte și Turcia 0 
puncte.

Sportivii români au fost deseori 
aplaudați pentru frumoasa lor evo
luție de-a lungul întrecerii. Din 
cele 35 de probe incluse în pro
gramul ambelot competiții ei au 
ciștigat 16. Duminică, in ultima zi 
de concurs, sportivii noștri au ieșit 
învingători la înălțime fete — Io- 
landa Balaș (1,75 m), suliță fete — 
Mihaela Peneș (51,19 m), 200 m 
plat bărbați — Gh. Zamfiresfeu 
(2Г’5/10) și 5 000 m plat — A. Ba- 
rabaș (14'21'*2/i0).

„Cupa Mecselc"
BUDAPESTA 13 (Agerpres).
Competiția internațională de ci- 

cliSm-fond pentru „Cupa Mecsek" 
a fost cîștigată de rutierul italian 
DestfO (Padova) care în elasamen 
tbl final după trei etape a totali
zat 8h 30'10". El a fost Urtfiat de 
Bentettb (Padova) și Statnusz 
(Dozsa Budapesta). Dintre cicliștii 
români, Ciobanu (Voința Bucu- 
teștl) a ocupat ioetll 13. Uitlina e 
tapă a competiției — cea de-a treia 
— desfășurată la Mecsek pe cir
cuit a revenit italianului Gobbl 
cronometrat în lh 50'52". 

același minut însă Drig înscrie și 
prima repriză se încheie cu scorul 
de 7—5 pentru oaspeți.

La reluare, Înscriem de două ori 
consecutiv prin Dumitru și Cosma 
apoi luăm pentru prima oară con
ducerea prin golul înscris de Gruia. 
E rîndul oaspeților să forțeze ega- 
larea. De fapt ei beneficiază în mi
nutul 38 de o lovitură de la 7 me
tri dar Bocănici apără din eou 
stirnind ropote de aplauze în ‘tri
bune. Două minute mai tirziu sco
rul 6 din nou egal. Rezultatul os
cilează ca un ac de busolă. Con-' 
ducem cu 9—8, sintem egalați. A- 
ceiași lucru se intîmplă la 10—9,
ca apoi în final să învingem CU

12—11.
A fost o victorie muncită în

fața unui adversar puternic și ca-
re a luptat mult pentru cucerirea 
celor două puncte. Pentru felul în 
care a știut să lupte pentru victo
rie merită felicitări întreaga echi
pă și în special Dumitru și Bocă- 
nlcL

D CRIȘAN

„Cupa Europei" 
ia atletism

STUTTGART 12 (Agerpres).
Pe un limp nefavorabil, ploaie 

și vînt la Stuttgart s-au disputat 
șîmbătă și duminică întrecerile fi
nale ale competiției masculine de 
atletism pentru „Cupa Europei". 
Trofeul a fost ciștigat de echipa
U.R.S.S., care a totalizat 86 punc
te, urmată în clasament de selec
ționatele R. F. Germane 85 puncte, 
R. P. Polone, R. D Germane cu 
cîte 69 puncte. Franței 60 puncte 
și Angliei 48 puncte.

Handbalistele noastre 
învingătoare

Sezonul internațional de hand
bal pe teren acoperit a fost Inau
gurat duminică, în sala Floreasca din 
Capitală, unde s-a desfășurat par
tida feminină amicală România — 
U.R.S.S. Intîlnirea a suscitat un viu 
interes, întrucit ambele formații 
sînt calificate în turneul final al 
apropiatelor campionate mondiale 
(în luna noiembrie, în R. F. G.). 
Handbalistele noastre au început 
jocul timorat, însă apoi și-au re
venit reușind Să ia avantaj Ele 
e-au impus mai ales îfi a doua 
parte a întîlnirii, cînd au surprins 
deseori apărarea oaspetelor prin 
contraatacuri rapide, ciștigînd în 
final cu 13—11.
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I la WrlUss rill I PREGĂTIRILE
„Omul gospodar face iarna car 

și vara sanie" — apune un vechi 
proverb popular. IfițdipdttM* și 
experiența oamenilor îndeamnă pe 
bunii gospodari să se pregătească 
din timp pentru anotimpul rece, 
lui nd prevăzători măsurile necesa
re ca fn perioada respectivă să 
poată lucra fără piedici.

Pregătirile de iarnă constituie o 
sarcină da seama pentru toate 
conducerile tehnleo-administrative 
al* unităților noastre economice, 
pentru toți coi care răspund de 
măsurile necesare bunii desfășurări 
a muncii.

O experiență bubă In această 
direcție ar* colectivul preparației 
de cărbuni Lupeni. In ce constă 
•a? Cu toate că se pregătesc te
meinic pentru perioada anotimpu 
Iul nefavorabil, in timpul iernii 
oamenii observă cu atenție nea
junsurile care se mai ivesc : „ici curge 
o conductă, dincolo Îngheață apa 
se produc gituiri pe funicular etc.". 
In etajă de remedierile de mo
ment, ei cuprind pe parcurs și 
măsuri ampla pentru lichidarea 
deficiențelor observate, pe care în
cep să le transpună in viață in 
tot cursul verii, nu doar In pragul 
iernii.

Asemenea exemple bune pot fi 
fntllnite șl la alte colective de 
muncă din Valea noastră, printre 
acestea numărindu-se termocen
trala Paroșeni, preparația de căr- 
buni Coroeștl, Vlscoza Lupeni și

In librării vor poposi In această 
lună citeva lucrări de larg inte
res din domeniul artei, teatrului 
și filmului pe care le-a tipărit E- 
ditura Meridiane.

N. Barbu :
w, AQLAB PftUTBAHV
Pe lingă viața marii actrițe ie

șene, lucrarea înfățișează și o ima
gine a teatrului moldovenesc și a 
celui românesc în general, pe o 

C A R T I
îndelungată perioadă (peste 30 de 
afii), prezentînd un mare interes 
documentar prin contribuția pe ca
re o aduce la istoria teatrului 
nostru.

Ion Cantacuzinoi
MOMENTE DIN TRECUTUL 

FILMULUI ROMANESC
Volumul face parte dintr-o serie 

de mici monografii, consacrate u- 
nor momente importante din isto
ria filmului românesc ți universal, 
ca și unor aspecte caracteristice 
pentru mișcarea cinematografică 
contemporană, mondială ți româ
nească. 

altele. De pildă, în această vâră 
conducerea secției auto a I.C.O 
Petroșani a luat măsuri pentru re
vizuirea și repararea rețelei de în
călzire a boxelor auto și atelieru
lui, s-a pavat cu piatră de rîu 
curtea pentru a lichida eu noroiul 
$1 băltoacele care-și făceau vea
cul aici, au fost reparate acoperi
șurile și montate jgheaburi la cor
purile de clădiri ale garajelor și 
atelierelor și multe alte asemenea 
măsuri care vor asigura o bună 
activitate a parcului auto pe timp 
do iarnă.

Spiritul gospodăresc In acest do
meniu este mai slab la colectivele 
de constructori de pe șantierele 
industriale și secial-culturale, la 
tranzitele gărilor, in exploatările 
forestiere și alte unități economi
ce. Astfel, constructorii nu au pre
gătit încă magazii și stocurile de 
materiale necesare pentru lucrul in 
perioada de iarnă, pe șantierele 
industriale utilajele sint în mare 
măsură neadăpostite, la mina Lu
pești nici pentru iarna aceasta nu 
este rezolvată evitarea Înghețării 
vagonetelor ieșite din mină sau 
curățirea lor cu mașina pentru a 
nu se mai apela la tradiționalul 
tirnăcop și lopată ca pină acum, 
la exploatările forestiere, căile de 
circulație nu sint asigurate contra 
torentelor și inzăpezirilor — și a- 
semenea exemple se pot arăta $1 
din alte unități economice.

Iarna este un controlor exigent.

Bobinatorul Coica Nicolae de Ia 
A.R.E. Vulcan lucrînd la repara
rea unui agregat de sudură. Mun
citor priceput, el a lost propus să 
urmate cursurile Institutului de 
mine din Petroșani la ale cărui e- 
xamene de admitere s-a prezentat 
recent.

DE IARNĂ !
care nu iartă pe cei delăsători, 
care nu privesc cu toată seriozi
tate* problem* pregătirilor de ier
nă. Este o sarcină pentru toate 
colectivele, conducerile tishhice- 
administrative și comitetele sindi
catelor să alcătuiască planuri de 
măsuri bine chibzuite, care să fie 
traduse In viață — după specifi
cul unității — pină cel mal tfrziu 
1 noiembrie. Consultarea largă a 
colectivului, valorificarea experien
ței pozitive, folosirea largă a re
surselor interne pentru a nu se 
ajunge la investiții costisitoare, e- 
xecutarea lucrărilor respective încă 
de pe acum, cit timpul frumos mâi 
permite — sint cerințe importante 
pentru asigurarea pregătirilor de 
iarnă.

Măsurile luate în acest domeniu 
vor influenta și succesul anului 
viitor, începerea In bune eondi- 
tiuni a traducerii in viată a mă
rețelor sarcini puse de noul plan 
cincinal. Doar primul trimestru al 
anului cuprinde tocmai perioada 
anotimpului nefavorabil —■ iarna I

Pregătirile de iarnă bine execu
tate sint o chezășie a succesului 
In lunile viitoare I

MIHAI ȘT.

Căutătorii rezervelor de cărbune

I
> Un raport obișnuit • Realliări pe înăl
țimi ф In prlntele rînduri — comuniștii ф 
Chezășia succeselor viitoare

Dimineață senină de septembrie. 
La Uricani, intr-unui din birourile 
secției de foraj a întreprinderii de 
explorări Hunedoara-Deva, a în
ceput obișnuitul raport. Maiștrii 
sondori prezintă pe rlnd șefului 
secției, inginerului Todea Ioan, 
scurte informații despre felul în 
care decurge forajul Ia șonde. 
Unele sonde au străbătut toate 
straiele de cărbune șl se apropie 
de orizontul bazai, adică și-au în
deplinit misiunea geologică. Aces
tea trebuie transportate p* un 
drum cil mai scurt spre alt* punc
te de foraj. La sonda 5 760, în 
cîmpui minier Bărbăteni, s-au ivit 
complicații. Sonda 5 669 se află 
tot în instrumentație...

De aici, din biroul șefului sec
ției, pornesc in toate direcțiile in 
dimineața fiecărei Zile firele co
ordonatoare ale producției. $1 ac
tivitatea de cercetare a stratigra- 
fiei bazinului nostru carbonifer 
prin sondaje nu încetează nici o 
clipă. Geologii și sondorii, adevă
rat! cercetători ai adlncurilor, dez
văluie mereu prin activitatea lor 
noi rezerve de cărbune. Pentru a 
afla cîteva amănunte despre acti
vitatea lor, ne-am Îndreptat pașii 
spre citeva sonde din perimetrul 
cimpurilor miniere Hobiceni și U- 
ricanl. In cîmpui minier Hobiceni 
I, acolo unde Valea de Brazi iți

Pe șantierele T.C.M.C., lunicu lariștii pe care ii conduce Turlm- 
geantt Constantin se bucură de o binemeritată iaimă datorită recor
durilor pe care le stabilesc la lucrările de montaj.

IN CLIȘEU: La lucru fii sta ția de încărcare a funicularului de 
cărbune Aninoasa — Corcești.

Încetinește goana Înspumată, la 
cota 980 muncește una dintre bri
găzile evidențiate in intreeerea 
socialistă — aceea de la sonda 
5 756 condusă de maistrul State 
loan. Cele trei schimburi ale bri
găzii obțin succese remarcabile. 
Aflăm de la sondorul șef Bivolaru 
Constantin că luna august a fost 
încheiată cu o depășire de 34 la 
sută. Pe acest șantier fruntașii 
consideră că este o chestiune de 
onoare să Împărtășească experien
ța lor sau chiar să preia conduce
rea unor brigăzi care nu reușesc 
să-și îndeplinească sarcinile de 
plan. La începutul lunii septem
brie, de pildă, comunistul Merlaș 
Emanoil, șeful unei brigăzi evi
dențiate în întrecere, a preluat 
conducerea brigăzii sondei 5 812, 
care nu-și îndeplinise planul de 
foraj pe luna august. Au trecut 
abia 10 zile de atunci și situația 
forajului la sondă s-a îmbunătățit. 
La zi, pe septembrie, brigada a- 
cestei sonde are o depășire de 76 
Ia sută a planului de foraj, la me
tri fizici. Metodele folosite de co
munistul Merlaș — reorganizarea 
operațiilor de introducere și extra
gere a garniturii la puț, asigura
rea din timp cu toate materialele 
necesare forajului neîntrerupt și 
Întărirea disciplinei la locul de 
muncă.

In cealaltă extremitate a secției, 
pe șantierul Bărbăteni se Obțin 
randamente mari. Călăuza noastră, 
Jerca Adrian, șeful șantierului, n* 
informează că brigada sondei 5 674 
forează în medie pe zi 18 m fiziei 
de puț. Cu randamente asemănă
toare forează zilnic și brigade 
condusă de comunistul Lihu loan, 
la sonda 5 670. Planul Ia zi al a- 
cestei brigăzi a fost depășit cu 06 
la sută. Ceea ce-i demn de re
marcat — depășirea a fost obți
nută în ciuda unor greutăți ln- 
timpinate In timpul forajului. L* 
sute de metri în adine freza a In- 
tîlnit fisuri in roci. Noroiul spe
cial preparat pentru foraj umed 
se pierdea la puț. întreaga garni
tură se află in astfel de situații 
iii pericol de a fi strînșă In deș
tele de mii de tone al rocilor. 
Numai datorită eforturilor depuse 
de muncitorii Moise Mircea, Fide 
Dumitru, Piluțu Petre, Alexandres- 
cu loan, Borcan Petre; Militant 
loan, Hinoveanu Aurel. Vlrlan 
Vasile, lacobeșcu Iile, Simedru 
Constantin sonda a fost ferită de 
instrumentații. De la un capăt la 
celălalt al secției de foraj impre
sionează freamătul hărniciei son
dorilor, hotărirea lor de a-șî în
deplini cu cinste sarcinile planu
lui de producție. Datorită acestei 
hărnicii, planul forajelor la zi pe 
secție este depășit cu 23 la sută. 
Acesta nu este numai un început 
de lună promițător, ci constituie 
și chezășia unor succese viitoare.

V. STRĂUȚ

PROGRAM DE RADIO
15 septembrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri; 5,06 „Republică, patrie iu
bită" — program de eîntece; 5,25 
Piese instrumentale,- 5,45 „In pas 
voios" — program de marșuri; 
6.00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic; 6,10 Cîrită orchestra de 
muzică populară „Plaiurile Bistri
ței" din Bacău,- 6,35 „Mici piese, 
mari interpret"; 6,45 Salut voios 
de pionier; 7,00 Radiojurnal,- 7,15 
Muzica ușoară; 7,30 Sfătui medi
cului : Emfizemul pulmonar,- 7,35 
Anunțuri, muzică; 7,43 Pțese de 
estradă; 8,90 Sumarul presei; 8,06 
„Cîntec eu nume de floare" — 
emisiune de melodii populare,- 
В.ЗѲ Pagini din opere comice; 9,00 
La microfon melodia preferată; 
10,00 Buletin de știri; 19,30 „15 
minute In tovărășia unor povesti

tori populari”; 11,01 Uverturi și 
potpuriuri de estradă; 12,00 Bule
tin de știri; 12,03 Fragmente din 
opera „Lucia di Lamermmoor" de 
Donizetti,- 12,45 Program de mu
zică folclorică; 13,15 Concert de 
prînz,- 14.00 Buletin de știri; 14,10 
Soliști de muzică ușoară; 15,16 
Melodii populare interpretate de 
Шё Bulgaru $1 Florea Burnea; 
15,40 Pagini de mare popularitate 
din muzica de estradă; 16.00 Ra
diojurnal; 16,15 Prelucrări corale 
de Victor IusceaHu și NicPIae 
Ursu; 16,30 Roza vînturilor; 17,00 
Inlerpreți de operă; 18,00 Buletin 
de știri; 18,OS Varietăți muzicale; 
19,00 Recitai Lila Crlsteseu; 19,15 
Tribuna radia; 19.30 Muzică ușoa 
ră; 20,00 Radlogazeia de seară; 
20,30 cintă lucki Marinescu și 

Dario Moreno; 20,45 Noapte bună, 
copil; 20,55 Muzică populară; 21,15 
Autograf pe o carte nouă; 21,30 
„in ritmul melodiilor preferate"; 
22,00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic; 22,20 „Natura șl muzica"; 
23,20 Din cele mai Îndrăgite me
lodii lirice,- 23,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7.35 Melodie: „La braț eu 
tine" de Marbot și trei interpre
tări; 7,50 Prelucrări și aranjamen
te pentru fanfară de Gheorghe 
Horșa; 8,05 Muzică distractivă 
din operete; 8,30 Călătorie muzi
cală; 9,00 Buletin de știri; 9.03 
Ansambluri artistice școlar*; 9> 15 
Virtuozi ai claviaturii; 9,33 Fol
clor orășenesc; 10,31 Arii din o- 
perele Iul Lortzing,- 11,00 Buletin 
de știri; 11.33 Soliști de muzici 
populară; 12.03 Mări inlerpreți âi 
muzicii de estradă; 12.30 Cîntă 
fanfara Radiodifuziunii din .Leip
zig; 12.45 Mustra vocală de Tudor 

Ciortea și Rodica Șuțu; 13,00 Bu
letin de știri; 13,03 Scene și dan
suri din operete; 13,30 De toate 
pentru țoți,- 14,35 Melodii populare 
interpretate la diferite instrumen
te,- 15,00 Buletin de știri,- 15,10 
Pe aripile muzicii ușoare,- 15,30 
Muzică din opere; 16,00 Prelucrări 
din folclorul popoarelor Asiei; 
17,00 Radiojurnal; 17,15 „Ctntă 
viorile" — muzică ușoară,- 17,30 
Sfatul medicului: Emfizemul pul
monar,- 19,35 Anunțuri, reclame, 
muzică; 18,00 Muzică corală pe 
versuri de Vasile Alecsandri; 18,30 
Capodopere ale literaturii: „Apus 
de soare" de Barbu Ștefănescu- 
Delavrancea; 19,00 Buletin de 
știri; 19,05 Balade și jocuri popu
lare; 19,30 Fragmente din opera 
..Manon" de Massenet; 20,00 „Am 
Îndrăgit o melodie" » muzici u- 
șoară; 21,00 Radiojurnal. Sport; 
21,20 Recital Valentin Gheorghiu; 
21,35 Oameni de seamă din isto

ria culturii: Vasile Alecsandri; 
22,00 Un nou solist de muzică 
populară — violonistul Petru Bun
dis,- 22,15 La microfon orchestrele 
de muzică ușoară „Electrecord", 
Werner, Mttller, Billy Vaughn și 
Optimiștii; 23,00 Buletin de știri; 
23,54 Album liric,- 0,52 Buletin de 
știri.

Cinematografe
15 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Dați-mi condica de reclamații; 
REPUBLICA: Domnul,- LONEA: 
Arena circului; ANINOASA: Se
dusă și abandonată; VULCAN: 
Feriga de aur; CRIVIDIA: 0 zi 
de toamnă; PAROȘENI; Primul 
troleibuz,- LUPENI ~ MUNCITO
RESC : De doi bani violete,- BÂR- 
BĂTENI: Cum sîăm tinere,- URI- 
CÂNI : Șeful
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Vizita delegației de partid 
și guvernamentale 

a Republicii Socialiste România 
în Republica Populară Bulgaria

Telegrame externe

(Urmare din pag. 1-a)

La ora 11, avionul „IL-18" ate
rizează.

^Primiți cu aplauze, din avion 
coboară tovarășii Nicolae Ceau- 
șescu. Ion Gheorghe Maurer, Ale
xandru Bîrlădeanu, Alexandru Dră- 
ghici, Virgil Trofin.

Cu același avion a sosit la So
lia Gheorghi Bagdanov, ambasa
dorul R. P. Bulgaria la București.

Tovarășul Todor Jivkov și cei
lalți conducători de partid și de 
stat bulgari salută cu căldură pe 
oaspeții români.

Un grup de pionieri oferă mem 
brilor delegației buchete de flori.

Garda de onoare a( garnizoanei 
militare din Sofia prezintă onorul.

Răsună solemn acordurile imnu
rilor de sfat ale Republicii Socia
liste România și Republicii Popu
lare Bulgaria.

In semn de salut se trag 21 de 
selve de tun.

(IVIDIUN tovarășului 
Mi Jivkov

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragă tovarășe Maurer,
Dragi prieteni români.
In numele Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, al 
guvernului Republicii Populare Bul
garia și al poporului bulgar, adre
sez cel mai cordial salut delegației 
de partid și guvernamentale a Re
publicii Socialiste România.

Sîntem bucuroși sâ întîmpinăm 
în capitala noastră pe solii po
porului frate român, de care ne 
leagă nu numai o îndelungată 
prietenie în lUpta împotriva duș
manilor comuni în trecut, ci și 
mărețele idei ale marxism-leninis- 
mului și ale internaționalismului 
proletar, calea istorică comună pe 
care înaintează in prezent popoa
rele noastre — calea socialismu
lui și a comunismului.

Istoria Partidului Comunist Bul
gar și a Partidului Comunist Ro
mân, sub conducerea cărora po
poarele bulgar și român au obți
nut în ultimele două decenii suc
cese minunate în construcția so
cialistă, abundă în mărturii de 
prietenie și colaborare tradițio
nală.

Vizita dv. constituie o manifes
tare strălucită a relațiilor de prie
tenie frățească și de colaborare 
rodnică, statornicite între partidele 
și popoarele noastre. Sîntem con
vinși că apropiatele noastre între
vederi și convorbiri vor contribui 
la dezvoltarea continuă a legătu
rilor politice, economice și cultu
rale dintre cele două țări, vor 
constitui o contribuție la cauza 
întăririi unității și a coeziunii comu-, 
nității socialiste mondiale în lupta 
pentru pace și socialism. De aceea, 
opinia noastră publică apreciază vi
zita delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socialiste 
România, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, drept un eve
niment de seamă în relațiile din
tre cele două popoare.

Dragi oaspeți români,
Pot să vă asigur că ospitalita

tea cu care vă întîmpinăm astăzi 
vă va însoți tot timpul șederii 
dv. pe pămîntul bulgar, ca o ex
presie a respectului și a sentimen
telor frățești față de poporul ro
mân și față de conducătorii săi.

Dorindu-vă să vă simțiți în tara 
noastră ca printre prieteni apro- 
piați și tovarăși, vă adresez încă 
o dată salutul nostru din inimă — 
„Bine ați venit 1"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de tovarășul Todor Jivkov, 
trece în revistă garda de onoare.

Oaspeților români le sînt pre
zentate persoanele oficiale venite 
să-i salute, precum și șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la 
Sofia.

Oamenii muncii aflați pe aero
port fac o caldă primire conducă
torilor poporului român. Se scan
dează „Prietenie". Tovarășul Ni
colae Ceaușescu și ceilalți mem
bri ai delegației salută pe oame
nii muncii din capitala bulgară 
care au venit să le ureze bun 
sosit.

Tovarășii Todor Jivkov și Nico
lae Ceaușescu au rostit cuvîntări.

De la aeroport coloana de ma
șini a străbătut străzile capitalei. 
Locuitorii Sofiei au salutat cordial 
pe membrii delegației Republicii 
Socialiste România.

[uvlDtviea tovarășului 
llirolae Мдоо

Dragă tovarășe Jivkov,
Dragi tovarăși și prieteni,
Stimați locuitori ai Sofiei,
Permiteți-mi ca în numele Co

mitetului Central al Partidului Co
munist Român, al Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, al 
întregului popor român, să adresez 
Partidului Comunist Bulgar și Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, întregului po
por bulgar, un cald salut tovără
șesc și mulțumiri cordiale pentru 
invitația ce rie-a fost adresată și 
pentru căldura tovărășească cu ca
re sîntem îhtimpinati pe ■ pămîntul 
tării dumneavoastră.

Venim în Bulgaria frățească a- 
nimați de sentimentele unei vechi 
și trainice prietenii, care, în con
dițiile noii orînduiri sociale a că
pătat un conținut nou și se dez
voltă neîncetat, spre binele ambe
lor popoare, al cauzei socialismu
lui și păcii.

Vizita pe care o facem în Bul
garia vecină și prietenă, întîlni- 
rile cu oamenii muncii, convorbi
rile tovărășești pe care le vom a- 
vea cu conducătorii de partid și 
de stat ne vor permite să cunoaș
tem mai bine munca și realizările 
poporului bulgar, și, totodată, să 
împărtășim din preocupările și re
zultatele muncii poporului nostru 
în opera de desăvîrșire a construc
ției socialismului.

Intemeindu-și relațiile de cola
borare și prietenie pe principiile 
respectării stricte a suveranității 
și independenței naționale, ale e- 
galității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, avantajului re
ciproc și întrajutorării tovărășești, 
ale internaționalismului socialist, 
țările noastre contribuie și în a- 
cest fel la creșterea prestigiului și 
a puterii de atracție a socialis
mului.

Partidul și guvernul țării noas
tre consideră drept o înaltă înda
torire internaționalistă să militeze 
pentru dezvoltarea relațiilor de co
laborare cu toate țările socialiste, 
pentru cimentarea coeziunii siste
mului socialist mondial. Totodată, 
tara noastră militează pentru dez
voltarea relațiilor cu toate țările, 
indiferent de orînduirea lor socială.

Ne exprimăm convingerea că vi
zita delegației noastre, întîlnirile 
pe care le vom avea, discuțiile ce 
vor fi purtate cu acest prilej vor 
avea drept rezultat dezvoltarea 
relațiilor frățești de colaborare în
tre partidele și statele noastre, 
întărirea prieteniei româno-bulga- 
re, vor constitui o contribuție la 
cauza socialismului și păcii în lume.

Гиіша [ooilllilDl de Slat 
al 8. D. Germ

BERLIN 13 (Agerpres).
După cum anunță agenția A.D.N. 

la 12 septembrie a avut loc la 
Berlin cea de-a 20-a sesiune a Con
siliului de Stat al R. D. Germane. 
Walter Ulbricht, președintele Con
siliului de Stat, a vorbit despre 
problemele asigurării păcii și des
pre pregătirile pentru apropiatele 
alegeri in organele locale.

Santo Domingo

Situația se normalizează
SANTO DOMINGO 13 (Ager

pres).
Președintele guvernului provi

zoriu al Republicii Dominicane a 
confirmat principalele funcții mi
litare ale tării. Astfel, ministrul 
forțelor armate a fost numit Fran
cisco Rivero Caminera. Cu privire 
la situația politică din tară, Godoy 
a declarat că dezarmarea juntei 
militare continuă în condiții bune. 
De asemenea, potrivit conditilor 
stipulate în actul de reconciliere, 
constitutionaliștii depun armele pe 
care le-au detinut. Totuși, după 
cum transmite France Presse, la 12 
septembrie în cursul dimineții au 
avut loc schimburi de focuri in 
centrul orașului.

Dezastre produse 
de uraganul Betsyst

NEW YORK 13 (Agerpres)
Uraganul „Betsy" care s-a abă

tut vineri asupra statului Louisia
na a produs pagube care pot fi e- 
valuate la peste o sută de milioa
ne de dolari. După o inspecție e- 
fectuată la New Orleans, președin
tele Johnson a declarat că regiu
nile din Louisiana sînt lovite de 
dezastru. El a ordonat luarea de 
măsuri imediate pentru găsirea 
unui vas de 600 de tone care s-a 
scufundat în apele rîului Missis
sippi. Locuitorii unor cartiere din 
New Orleans au fost evacuați. 
Autoritățile militare și municipale 
au luat măsuri pentru ajutorarea 
sinistraților.

In cîteva rînduri
ATENA. Agenția Reuter anunță 

că surse informate din Atena au 
anunțat duminică că regele Con
stantin va însărcina la începutul 
acestei săptămîmi pe Stephanos 

Stephanopoulos, fost vicepreședinte 
al guvernului condus de Papandreu, 
cu formarea noului guvern grec 
Potrivit agenției Reuter, aceleași 
surse au indicat că noul guvern 
ar putea primi un vot de încredere 
în parlament după ce zece depu- 
tați ai partidului Uniunea de cen
tru, rămași credincioși pînă în 
prezent lui Papandreu au acceptat 
să-1 sprijine pe Stephanopoulos.

BRIDGETOWN. Guvernatorul In
sulei Barbados, John Stow, a ple
cat în Anglia pentru a avea între
vederi cu Anthony Greenwood, 
ministrul britanic pentru colonii. 
Vor fi discutate proiectul de ă- 
cordare a independentei Insulei 
Barbados și hotărîrea de a stabili 
începind de la 1 ianuarie 1966 o 
zonă a comerțului liber a acestui 
teritoriu cu Guiana Britanică șl 
Insulele Antigua.

PARIS. Agenția TASS anunță că 
la Nantes a fost lansată o navă 
pentru prelucrarea peștelui, „Ana
toli Marin", construită Ia șantierele 
navale din localitate pentru Uniu

Conflictul indo-pakisfanez
SRINAGHAR 13 (Agerpres).
Comunicatele militare și decla

rațiile oficiale din capitalele In
diei și Pakistanului menționează 
că luptele dintre trupele celor 
două țări au devenit tot mai in
tense.

Un purtător de cuvînt al Minis
terului Apărării al Indiei a decla
rat, potrivit agenției Reuter, că 
trupele indiene au continuat să 
înainteze pe frontul de nord în 
direcția orașului pakistanez Sial- 
kot, ocupînd două poziții deținute 
pînă acum de trupele pakistaneze. 
Aceeași agenție menționează, refe- 
rindu-se la surse oficiale din Delhi, 
că trupele indiene controlează în 
întregime împrejurimile podului 
Mirpur din zona pakistaneză a 
Cașmirului. In cursul bătăliei de 
tancuri care s-a desfășurat dumi
nică în regiunea orașelor pakista
neze Sialkot și Lahore, pierderile 
suferite de trupele pakistaneze au

Conferința arabă la nivel înalt
CASABLANCA 13 (Agerpres)
Luni și-a început lucrările la 

Casablanca cea de-a treia confe
rință arabă la nivel înalt, la care 
participă șefii de state din 12 țări 
ale Ligii Arabe. Tunisia nu parti
cipă la Conferință. Președintele 
Burghiba a adresat note participan- 
tilor Ia Conferință în care explică 
motivele absentei sale. înainte de 
începerea lucrărilor conferinței, 
miniștrii de externe din țările a- 
rabe s-au întrunit luni la prînz 
pentru a pune la punct ordinea de 
zi definitivă asupra căreia șefii de 
state își vor concentra activitatea. 
In cadrul conferinței vor fi discu

In preajma sesiunii 
Adunării Generale a O.N.U.

NEW YORK 13 (Agerpres).
Cea de-a 20-a sesiune a Adună

rii Generale a O.N.U. care își va 
începe lucrările la 21 septembrie, 
va lua în discuție admiterea în 
Organizația Națiunilor Unite a 
încă trei noi state. Consiliul de 
Securitate a adoptat încă în mar
tie recomandarea de admitere a 
Gambiei. In cursul acestei săptă- 
mîni Consiliul va lua în dezbatere 

nea Sovietică. „Anatoli Harin" este 
a treia navă de acest fel, construi
tă la Nantes pentru U.R.S.S.

LIMA. Potrivit știrilor sosite la 
Lima, un număr de 47 de copii au 
murit în regiunea Cocha, din pro
vincia peruviană Junin, ca urma
re a unei boli infecțioase miste
rioase. Autoritățile sanitare au in
stituit măsuri severe în regiunea 
afectată, dar acestea au reușit nu
mai să limiteze răspîndirea bolii. 
Deși nu s-au putut determina căile 
prin care boala se răspîndește, se 
consideră că agentul respectiv 
este apa.

MOSCOVA. La 13 septembrie, la 
Moscova a fost semnat un contract 
între întreprinderea sovietică de 
comerț exterior „Soiuzhimexport" 
și firma japoneză „Vako Koeki", 
privind livrarea din Japonia în 
Uniunea Sovietică a unei însem
nate cantități de caprolactamă 
După cum relatează agenția TASS. 
contractul încheiat este în valoa 
re de 1,5 milioane dolari.

MOSCOVA. Alexei Kosîghin. 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a primit la 13 septem
brie delegația economică guverna
mentală japoneză condusă de Ко 

fost, potrivit purtătorului de cu
vînt al guvernului indian, de 52 
de tancuri.

Postul de radio Rawalpindi a 
anunțat, potrivit agenției Associa
ted Press, că aviația pakistaneză 
a efectuat raiduri asupra unor ba
ze militare indiene printre care 
Amritsar, Pathankot, Adampur și 
Halwara. Totodată, el a arătat că 
și aviația indiană a atacat baza 
militară din Sargodha. Luni după- 
amiază, agenția France Presse a 
transmis o declarație a purtătoru
lui de cuvînt pakistanez în care 
se arată că trupele pakistaneze au 
ocupat centrul feroviar Munabao 
din statul Radjastan.

Purtătorul de cuvînt al guvernu
lui pakistanez a declarat că în 
sectorul Karan Kasur (la sud de 
Lahore) 30 de tancuri indiene au 
fost distruse sau avariate, iar în 
sectorul Sialkot au fost distruse 
45 de tancuri indiene.

tate printre altele colaborarea e- 
conomică și politică dintre statele 
arabe, situația politică din Arabia 
de sud și emiratele din Golful 
Persic, problema palestiniană etc. 
Un punct important îl va consti
tui situația din Republica Arabă 
Yemen, asupra căreia s-a ajuns la 
o serie de acorduri între R.A.U. 
și Arabia Saudită.

Ministrul informațiilor al Pakis
tanului, care a sosit de asemenea 
la conferință, urmează șă aibă o 
serie de întrevederi cu liderii a- 
rabi, cărora Ie va expune aspecte 
ale. conflictului dintre țara sa șl 
India.

recomandările pentru insulele Mal- 
dive Și Singapore. Toate aceste 
trei state au fost sub dominație 
britanică. Gambia se află in ves
tul Africii avînd graniță cu Sene
galul. Singapore este un mare o- 
raș situat la extremitatea de sud 
a Peninsulei Malacca, iar Republi
ca Maldive este formată din 2 000 ,
de insule din Oceanul Indian am
plasate la circa 420 mile sud-vest 
de Ceylon.

goro Uemura, vicepreședinte al 
Federației organizațiilor economice 
din Japonia.

BEIRUT. La Beirut va avea loc 
între 13 și 24 octombrie 1965, cel 
de-al cincilea Festival internațio
nal al filmului. Printre cele 18 
țări participante la festival se nu
mără și Republica Socialistă Româ
nia, care va prezenta filmul artis
tic „Runda 6".

După festival va avea loc un 
simpozion la care vor participa 
critici cinematografici din mai mul
te țări.

NIAMEY. In Republica Niger 
vor avea loc la 30 septembrie ale
geri prezidențiale. După o ședință 
a Biroului Politic al Partidului Pro
gresist din Niger — partid de gu- 
vernămînt — s-a anunțat că pre
ședintele Hamani Diori va candi
da, din partea acestui partid, în 
alegerile prezidențiale.

NEW YORK. Un purtător de 
cuvînt al Forțelor maritime mili
tare ale S.U.A. a anunțat, contrar 
informațiilor agențiilor de presă, 
că cei 9 acvanauti care s-au aflat 
timp de 15 zile pe bordul labora
torului batiscaf „Sealab-2" la o a- 
dincime de 68 de metri, și au fost 
readuși la suprafață sînt în per
fectă stare de sănătate. Al zece
lea acvanaut, comandantul labora
torului, cosmonautul Scott Carpen
ter, a rămas la bordul batiscafului.
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