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PE TEME 
ECONOMICE

M A

După cum este cunoscut, în pre
sent, îmbunătățirea calității produc
ției — deci și a cărbunelui — este 
una din principalele sarcini econo
mice. Cărbunele extras sau preparat 
!este calitativ superior cu cît 
conținutul său de cenușă și umidi
tate este mai scăzut.

Pe primele cinci luni ale anului 
1966, calitatea cărbunelui extras din 
bazinul carbonifer al Văii Jiului a 
fost realizată, față de normele ad
mise, cu o depășire de 0,8 puncte 
la cenușă, o reducere de 0,3 puncte 
la umiditate și 0,3 puncte la granu- 
lație.

Depășirea procentului de cenușă 
admis se datorește îndeosebi ex
ploatărilor miniere Uricani, Lupeni,

I EXISTĂ REZERVE 
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 
CALITĂȚII CĂRBUNELUI

Aproape de cota finală.

Vulcan și Lonea, unde colectivele 
de mineri, ingineri și tehnicieni au 
slăbit preocuparea pentru îmbună
tățirea calității. S-a ajuns astfel, ca 
din șapte exploatări miniere, numai 
Aninoasa și Petrila să aibă realizat 
indicele de calitate — cenușa.

In ultima perioadă se constată o 
scădere a conținutului de cenușă; 
în luna mai, exploatările Lupeni și 
Dîlia au realizat cenuși sub nor
mele admise.

Ce trebuie făcut ca și la celelalte 
exploatări să se extragă producție 
de calitate ? Răspunsul e simplu : 
să se insiste asupra unor măsuri 
cunoscute cum sînt: intensificarea 
alegerii șistului vizibil la toate lo
curile de muncă în cărbune, extin
derea exploatării selective,- asigura
rea brigăzilor în mod ritmic cu va- 
gonele goale și lemn pentru a se 
evita lucrul în asalt; la locurile de 
muncă cu intercalații friabile să se 
depileze cărbunele mai mult cu cio
canul de abataj pentru a nu fi sfă- 
rîmat șistul din int'ercalații; podirea 
și căptușirea îngrijită a abatajelor 
pentru a fi evitată scurgerea de ma
terial steril din tavan sau din pe
reți; curățirea vagonetelor în mod 
permanent; tot personalul tehnico- 
ingineresc să pretindă și să con
tribuie la respectarea măsurilor 
stabilite pentru îmbunătățirea ca
lității.

Iată cîtevăk măsuri mai recente în
treprinse de C.C.V.J. Pentru redu

cerea conținutului de cenușă, la 
mina Uricani s-a aprobat ca în pa
nourile straielor 17—18 să se exploa
teze numai stratul 18. S-a stabilit ca 
de controlul operativ pentru îmbu
nătățirea calității cărbunelui să se 
ocupe inginerii de la serviciul de 
producție. Se vor lua măsuri ca stro
pirea locurilor de muncă, pentru 
combaterea prafului de cărbune, să 
fie tăcută în mod rațional, cu stro
pitoare special amenajată pentru 
acest scop și să nu se facă risipă 
de apă.

Toate aceste măsuri au avut drept 
urmare faptul că la cărbunii corner

ing. V. PLASICIUC 
șef birou C.T.C.

Combinatul carbonifer Valea Jiului

(Continuare tn pag. 3-a)

EXAMENUL 
DE BACALAUREAT

Ministerul Invățămîntului aduce 
la cunoștință că, începînd cu anul 
școlar în curs, examenul de matu
ritate va purta denumirea de exa
men de bacalaureat.

Absolvenții de liceu,'tare au reu
șit la examenul de maturitate în 
sesiunea iunie 1966, vor primi di
ploma de bacalaureat.

Luni la amiază a părăsit Capi
tala președintele Consiliului Revo
luționar al Uniunii Birmane, gene
ralul Ne Win, care, împreună cu 
soția, a făcut o vizită în țara noas
tră, la invitația președintelui Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Chivu Stoica.

înaltul oaspete a fost însoțit de 
Ia reședința sa pînă la aeroport 
de Chivu Stoica, președintele Con' 
siliului de Stat al Republicii Socia 
liste România, cu soția, Ilie Mur- 
gulescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Gheorghe Popescu, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ 
nia la Rangoon, general-maior Con
stantin Popa, locțiitorul șefului 
Marelui Stat Major.

Numeroși locuitori ai Capitalei, 
aflați de-a lungul șoselei, străbă
tute de coloana mașinilor oficiale 
pînă la aeroport, au salutat cu căl
dură pe oaspeți. La aeroport se 
aflau Ion Gheorghe Maurdr, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Iosif Banc și Petre Blajovici, vice
președinți ai Consiliului de Miniș
tri, Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe 
membri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de institu
ții centrale și organizații obștești, 
oameni de știință și cultură, ge
nerali și ofițeri superiori, ziariști 
români, birmanezi și corespondenți 
ai presei străine. Erau de față șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
la București.

La sosirea pe aeroport, cotnan-

dantul batalionului de onoare a 
prezentat raportul. Au fost intonata 
imnurile de stat ale celor două 
țări, în timp ce, în semn de salut, 
au răsunat 21 de salve de artilerie. 
Cei doi președinți au trecut în re
vistă batalionul de onoare alineat 
pe aeroport. înaltul oaspete își ia 
rămas bun de la persoanele oficiale 
aflate pe aeroport și de la șefii mi
siunilor diplomatice.

Președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, și președintele Ne Win 
au rostit cuvînlări.

înainte de plecare generalul Ne 
Win și-a luat rămas bun de la pre
ședintele Consiliului de Stat, ChiVu 
Stoica, de la președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer. >

Numeroși bucurețteni aflati pe 
aeroport au aclamat călduros pe 
președintele Consiliului Revoluțio
nar al Uniunii Birmane. Un grup 
de pionieri au înmînat oaspeților 
buchete de flori.

De pe scara avionului președin
tele Ne Win răspunde cordial sa
luturilor celor prezenți pe aeroport.

La ora 14,45 nava aeriană a de
colat, fiind escortată pînă la fron
tieră de avioane cu reacție ale for
țelor noastre armate.

*

Cu prilejul vizitei în țara noastră 
a președintelui Consiliului Revolu
ționar al Uniunii Birmane, genera
lul Ne Win, a fost adoptat un Co
municat comun româno-biriaăni aaft 
va fi dat publicității ulterior.

(Agerpres)

Cu planul semestrial îndeplinit
Intreprinderile aparținînd 
Ministerului Minelor

Colectivele întreprinderilor aparținînd Ministerului 
Minelor au realizat cu patru zile înainte de termen 
planul de producție pe primul semestru al anului. Pro
ducția globală obținută în această perioadă este egală 
cu aceea din întregul an 1956.

In primul semestru al anului, minerii din țara noas
tră au extras peste sarcinile de plan 155 000 tone de 
cărbune, 12 000 tone de fier în minereu marfă. Tot
odată au fost obținute importante depășiri la majo
ritatea produselor din ramura minereurilor nemeta
lifere.

Prin valorificarea resurselor interne, minerii au rea
lizat la întreaga producție-marfă, economii suplimen
tare în valoare de peste 17 milioane Iei.

(Agerpres)

Garanție 
sigură

Sectorul 
de investiții 
al minei Petrila

Ieri și-a îndeplinit planul 
semestrial sectorul XI inves
tiții de la mina Petrila. Co
lectivul sectorului (șef de

sector ing. 
muncit cu 
nile acestui an. De altfel re
zultatul obținut este conclu
dent. Harnicii mineri de la 
investiții au pînă în prezent 
un plus de 300 m. 1. Această 
depășire le-a îngăduit să în
deplinească cu 5 zile înainte

Schreter Carol) a 
spor în toate lu-

de termen, sarcinile planului 
semestrial. Trebuie relevat, 
de asemenea, faptul că în pri
ma jumătate a anului curent 
colectivul sectorului a reali
zat economii la prețul de cost 
care se ridică la peste 
1 000 000 lei.

La succesul repurtat a con
tribuit folosirea armăturilor 
metalice recuperabile utiliza
te la armarea provizorie, pre
cum și întrebuințarea banda
jelor metalice la betonarea 
galeriilor și puțurilor, redu- 
cîndu-se astfel consumul de 
material lemnos.

Prin activitatea desfășurată 
s-au remarcat brigăzile con 
duse de minerii Bînă loan, 
Boteanu Nicolae, Kalath Otto 
precum și echipele conduse 

de Mărcuț Alexandru și Ros
teai Iosif.

armat ale poduluiSe montează grinzile de beton 
peste Nfaleia.

Lucrătorii Fabricii de fire artifi
ciale „Viscoza" Lupeni muncesc cu 
însuflețire pentru înfăptuirea, înain
te de termen, a angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă.

Inițial, muncitorii fabricii ș-au 
angajat să dea peste planul anual 7 
tone fire de mătase și 30 tone sul
fura de carbon,- să sporească pro
ductivitatea muncii cu 0,5 la sută și 
să realizeze 230 000 lei economii la 
prețul de cost.

Rezultatele obținute pînă în pre
zent la principalii indicatori de plan 
prezintă garanția sigură că filatorii 
își vor întrece cu mult angajamen
tul luat. Astfel, pe primele cinci 
luni ale anului 1966 fabrica a livrat 
beneficiarilor cu 7,6 tone fire de 
mătase și cu 22,6 tone sulfură de 
carbon mai mult decît avusese pla
nificat Tot în acest răstimp des
toinicul colectiv al fabricii a reali
zat economii de peste 340 000 lei la 
prețul de cost și a sporit produc
tivitatea muncii cu 1 la sută.

PROPUNERILE, 

CERERILE, 

S U BESTIILE 

CETĂȚENILOR

Recent într-o ședință a Comitetului executiv ăl Sfatu
lui popular al orașului Petroșani s-a analizat stadiul rezol
vării propunerilor, cererilor și sugestiilor exprimate de ce
tățeni în răstimpul unui an. Analiza a scos în evidență că 
din cele 1046 propuneri, pînă în prezent, s-au soluționat 
peste 800 cuprinzînd diverse domenii de activitate.

La capitolul 
rezolvate...

In cadrul întîlnirilor cu de
putății oamenii muncii din 
Valea Jiului au făcut nume
roase propuneri vizînd îmbu
nătățirea gospodăririi localită
ților. Dînd curs acestor pro
puneri, la indicația Sfatului 
popular al orașului Petroșani, 
I.L.L. a întreprins importante 
lucrări de întreținere a imo
bilelor. Astfel, s-au reparat 
acoperișurile deteriorate ale 
caselor din vechile cartiere, 
iar acolo unde a fost necesar 
s-au executat subzidiri, parche- 

tari etc. Pe strada Cuza Vodă 
din Petroșani, spre exemplu, 
s-au modernizat locuințele în- 
locuindu-se ferestrele vechi cu 
altele noi, cu trei canate. S-au 
construit sute de metri de 
garduri.

La cererea cetățenilor, s-au 
făcut intervenții pe lîngă 
I.R.E.H. pentru urgentarea lu
crărilor în vederea punerii în 
funcțiune a stației de trans
formare din cartierul Livezeni 
spre a se soluționa astfel de
sele întreruperi de curent din 
acest cartier.

La Lupeni, la cererea cetă
țenilor, s-au deschis; o unita
te comercială cu autoservire. 

un lâcto-bar, un magazin 
O.L.F. și unul de încălțăminte. 
De curînd s-au terminat și lu
crările de reparare a străzii ce 
duce spre stadion.

S-a rezolvat și cererea justi
ficată a locuitorilor din Uri
cani. începînd cu anul școlar 
în curs, copiii oamenilor mun
cii din cei mai tînăr oraș al 
Văii Jiului au posibilitatea 
să-și completeze studiile me
dii în localitate la liceul care 
a luat ființă.

Cetățenii din Crividia — 
Vulcan au solicitat ajutorul 
deputaților pentru deschiderea, 
în cartier, a unei frizerii. Do
rința le-a fost satisfăcută. Tot 
în Vulcan s-au rezolvat și alte 
propuneri. Așa de pildă, s-au

M. CHIOREAN®

(Continuare in pag. 3-a}
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| SPORT CAMPIONATE REZULTATE
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Jiul a încheiat campionatul
cu o noua victorie

CAMPIONATUL REGIONAL

pro-
Il-a 

încă 
ca

Va-

Tîmpul nefavorabil, faptul că 
UMa primului loc în seria a 
■ Categoriei B a fost lămurită 
H penultima etapă, au făcut 
■■fi iubitori ai fotbalului din
Joa Jiului să nu participe la întilni- 

dintre Jiul și Industria sîrmei 
— Cbnpia Turzii. Și aceștia au avut 
ce regreta. Pentru că echipa Jiul a 
Mcul și de data aceasta un joc de 
Xile mari, confirmind încă o dată 
c* promovarea ei în categoria A es
te pe deplin meritată. Tori cei „11“ 
jucători ai Jiului au dat deplină sa
tisfacție în acest meci, oferind în- 
fllcîriri;1"r lor suporteri un frumos 
spectacol fotbalistic și... o întreagă 
Suită de goluri. In final ei au învins 
tn scorul de 6—1 pe Industria sîr
mei. o echipă cotată printre forma
țiile bune din seria a Il-a.

După un început ce părea să 
confirme faptul că rezultatul întîl- 
noii nu mai contează pentru gazde 
(prăsind de altfel și un gol în minu- 
tnl 10). jiuliștii au preluat apoi 
inițiativa pe care n-au mai cedat-'! 
pw Ia fluierul final al arbitrului.

Cn tot terenul alunecos, din cauza 
ploii care a căzut în tot timpul 
Meiului, echipa gazdă a jucat in
tr-un ritm rapid, a (esut pase fine 
și a conceput acțiuni de atac inte
ligente, încheiate cu șuturi puter
nice la poartă. A ieșit în special 
In evidentă jocul bun practicat de 
cuplul Libardi — Martinovici ale 
căror un-doiuri au creat cu regu
laritate panică în careul advers. De 
altfel, Libardi este și autorul a pa
tru goluri, avindu-1 
pe extremul dreapta 
cel mai bun ju
cător de pe teren. 
Acesta din urmă 
a făcut curse ra
pide pe extremă, 
și-a lăsat. mereu 
pe drum adversa
rii, păcălindu-i 
prin fente inteli
gente și apoi a 
făcut centrări... 
gen a la Pîrcălab.

Iată un scurt 
film al acestei 
frumoase partide.

După cum 
arătat mai 
oaspeții sînt 
care înscriu 
mul gol în minu
tul 10 prin Popa. 
Dar bucuria lor a 
fost de scurtă du
rată. După numai 
opt minute, gaz
dele egalează sco
rni prin Libardi 
can a fructificat 
o centrare impe
cabili a lui Mar
tinovici. In minu
nii 30 același Li- 
bprdi introduce

cu capul balonul în plasă, tot la o 
centrare a lui Martinovici. Repriza 
I se încheie astfel cu scorul de 
2—1 în favoarea Jiului. In această 
parte a înțîlnirii jucătorul Popa de 
la oaspeți ratează o mare ocazie 
de gol în minutul 43, cînd singur 
cu portarul in față, trage alături.

rîndul lui Cașandra să urce 
la 5—1, dintr-o pasă ideală 
Martinovici. Rezultatul final

76 e 
scc-rul 
a lui 
al meciului este pecetluit în minu
tul 87 prin autogolul fundașului Is- 
trate care, constrîns de împrejurări, 
introduce balonul în poartă.

Deși învinsă la scor, echipa oaspe

Fotbaliștii de Ia Jiul răspund ovațiilor publicului spectator.

o
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ă* ***** fșftsIjRgș

Un joc de luptă
Duminică pe stadionul Jiul din 

Petroșani, în prezența unui nume
ros public sportiv, cele două e- 
chipe fruntașe ale campionatului 
regional de fotbal era de așteptat 
să-și etaleze cunoștințele lor tac
tice și tehnice în scopul de a ob
ține un rezultat favorabil.

Cu toate că partida avea un in
teres deosebit, ea nu s-a ridicat 
la nivelul scontat. Acest lucru se 
datorește nu numai jocului slab 
prestat de ambele echipe dar și 
conducătorilor jocului care nu o 
dată au dictat decizii eronate fa- 
vorizînd vizibil echiua oaspe și a- 
vind repercusiuni asupra 
jocului.

Scorul este deschis în
14 de Răsădeanu 
a unei lovituri de

Oaspeții nu se

Parîngul
4-1 (3-1)

In ultima etapă

calitătii

minutul 
preluaredintr-o

colț, 
descurajează și

campionatului 
echipa Parîn- 
acasă pe Mi- 
a dispus ușor

Șl
insistă, dar apărătorii Științei sînt 
la post.

Ocazii mai clare au tot gazdele 
care însă greșesc și trimit de fie
care dată pe lingă sau peste poar
tă. Partea a doua a înțîlnirii ne dă 
prilejul să vedem și mai multe pase 
greșite și

Asistăm
te la un presing mai susținut al 
jucătorilor
cheiat fără rezultat.

Deci partida mult așteptată s-a 
desfășurat sub așteptări, victoria 
este meritată totuși de gazde ca 
urmare a unui joc mai bun în cîrnp 
și ca tehnică.

Brigada de arbitri avind la cen
tru pe Opincaru Nicolae din Sebeș 
a condus slab.

ocazii ratate.
totuși în ultimele minu

de la Zlatna dar in-

I. NIGOARĂ

Minerul Teliuc

drept coautor 
Martinovici

Repriza secundă a aparținut în 
întregime gazdelor care au dominat 
cu autoritate. După o serie de oca
zii ratate de Peronescu și Cașandra, 
în minutul 59 Libardi majorează sco
rul la 3—1 pentru ca tot el, opt 
minute mai tîrziu, să transforme o 
lovitură de la 11 metri. In minutul

a arătat frumoase cunoștințe teh
nice, o bună condiție fizică. Ea a 
fost insă deficitară la finalizare.

Arbitrul Marin Niță din București 
a condus în general bine următoa
rele formații :

JIUL : Ion Vasile, Nicoară, 
ban. Pop, Cazan, 
tinovici, Libardi, 
clra. INDUSTRIA 
TURZII ; Popv.ța, 
rean, Bîndean,
Popa, Râdulescu. Șardi, Husar.

a 
regional de fotbal, 
gul Lonea a intîlnit 
nerul Teliuc de care 
cu scorul de 4—1.

Aflîndu-se pe locul 12 în clasa
ment, deci sub spectrul retrogradă
rii, gazdele au asaltat chiar din 
primul minut poarta oaspeților 
N-au trecut decît 30 de secunde 
de la începutul partidei și Baky 
execută o lovitură liberă de la 18 
metri de poartă,
peste zid șl mingea 
transversală și intră i 
curajați de primul 
continuă atacul. Sotir 
pe extremă, centrează 
Baky, bine plasat, introduce balo
nul cu capul în poartă. E abia mi
nutul 5 și scorul este 2—0. In mi-

careul mic 
de victorie 
ritmul, Mlînd 

să 
în

reducă 
minutul

a fostjocul 
Gazdele reu- 
faze frumoa-

Entuziasm in tribune.

1 B
Jl

După minutul 90
Fluierul arbitrului a 

sunat prelung, anun- 
tind sfîrșitul înțîlnirii 
dintre Jiul și Industria 
sîrmei. Tradiționalul sa
lut al jucătorilor de la 
sfîrșitul meciului s-a 
contopit cu ovațiile 
miilor de spectatori, cu 
acrirdurile marșului 
sportivilor, executat de 
fanfara U.R.U.M.P. Sînt1 
momente emoționante, 
Fotbaliștii de Ia Jiul se 
aliniază în fața tribu
nei a I-a, ridicând mîi- 
nile în semn de răs
puns la ovațiile inimo
șilor spectatori care 
i-au susținut de-a lun
gul întregului campio
nat, i-au purtat pe ari
pile victoriei spre ca
tegoria A. Din tribună 
se aruncă jucătorilor 
buchete de flori, semn

al dragostei cu care 
sînt înconjurați jiuliș- 
tii, al răsplatei pentru 
eforturile depuse de ei 
în greaua întrecere din 
oare au ieșit învingă
tori.

In aplauzele freneti-

Instantaneu
ce ale celor prezenți, 
componenții echipei Jiul 
fac apoi un tur de o- 
noare pe pista stadio
nului. Ei revin din nou 
în fata tribunei I-a ri- 
dicîndu-și pe brațe an
trenorul lor. Eugen Mla- 
din, sub a cărui îndru
mare echipa a cucerit 
primul loc în seria a 
Il-a și, cu aceasta, 
dreptul de a face parte 
din rindul celor mai

bune formații de fotbal 
din țară.

îmbrățișările și felici
tările au continuat și 
în vestiare. Sînt semne 
ale bucuriei generale 
ce vor persista multă 
vreme după minutul 90 
al meciului de 
nică.

Cu acest act 
s-a tras cortina 
stagiunea fotbalistică a 
categoriei B, ediția 
1965-1966. Iubitorii fot
balului din Valea Jiu
lui așteaptă acum cu 
legitimă nerăbdare noua 
„stagiune" în care fa- 
voritii lor vor juca în 
prima categorie de fot
bal a tării. Le dorim 
din toată inima succes.

dumi-

final 
peste

D. G. 
M. G.

Șer-
Foca, Stoker, Mar- 
Peronescu, Casan- 

SÎRMEI — CÎMPIA 
Istrale, Duca, Chio- 
Cimpoca, Drăghici,

C. MATEESCU
D. CRIȘAN

Victorii la polo pe apă
Turneul internațional de polo pe 

apă, disputat în Capitală, 
sfîrșit cu victoria primei selecțio
nate a orașului București,' care a 
învins echipa Baltica Leningrad cu 
scorul de 10—3. Echipa București II 
(situată pe locul secund în clasa
mentul final) a dispus cu 8—1 de 
selecționata de tineret a Bulgariei.

(Agerpres)

a luat

Un șut precis 
lovește bara 
în plasă. In- 
gol, lonenii 
face o cursă 

i și același

nutul 10, Zlăgneanu pătrunde pe 
dreapta și înscrie din 
al treilea gol. Siguri 
lonenii au mai scăzut 
oaspeților posibilitatea 
scorul prin Văleanu 
16 și deci 3—1.

In repriza a Il-a 
mai puțin interesant, 
șese după mai multe
se să mărească scorul în minutul 
59, tot prin Baky care, rămas sin
gur în fata porții apărată de data 
aceasta de Balint de la oaspeți, îl 
tentează și împinge balonul In 
poartă. Cu rezultatul de 4—1 se în
cheie această partidă.

Deoarece juniorii de la Teliuc 
nu s-au prezentat, gazdele au cîș- 
tigat cu scorul de 3—0.

I. TEȘCAN

Clasamentul I

1. Aurul Zlatna 26 16 4 6 50—22 36
2 Aurul Brad 26 16 2 8 52—19 34
3 Știința Petroșani 26 14 4 8 63—25 32
4 Constructorul Hunedoara 26 12 3 11 48—40 27
5. Refractara Alba 26 12 1 13 36—33 25
6. Parîngul Lonea 26 10 5 11 33—41 25
7. Minerul Ghelar 26 12 1 13 47—66 25
8. Minerul Teliuc 26 11 2 13 54—52 24
9. Minerul Vulcan 26 10 4 12 35—48 24

10. Minerul Aninoasa 26 8 7 11 41—49 23
11. C.F.R. Simeria 26 io 3 13 35—61 23
12. Dacia Orăștie 26 9 4 13 41—44 22
13. Textila Sebeș 26 10 2 14 54—67 22
14. C.F.R. Teiuș 26 10 2 14 39—61 22
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Etapa regională a „Cupei F.R.T."
Un număr de 25 de trăgători VC- 

niți din raioanele și orașele Iha, 
Orășlie, Sebeș, Deva și Petroșani 
s-au întrecut duminică, 26 iunie, pe 
poligonul din Petroșani în penulti
ma etapă a „Cupei federației ro
mâne de tir1' pentru cucerirea tit
lului de campion regional și obți
nerea dreptului de a participa la 
etapa finală.

Paiticjpanții au fost împărțiri pe 
două serii, care au participat Ia pro
ba de 3X20 focuri. După aproape 
trei ore de concurs, prima serie ter
mină și potrivit calculului întoc
mit de arbitrul concursului, Raco
veanu Constantin de la Energia Pa
roșeni care a realizat 416 puncte, se 
dovedește a fi cel mai bun. S-au aș
teptat deci rezultatele seriei a doua 
care număra trăgători cunoscuți ca : 
Iacob Ion — Cugir, Cîmpeanu Ște
fan — Utilajul Petroșani, Radu 
mitru — Sebeș și alții, pentru a 
dea dacă rezultatul înregistrat 
prima serie poate fi depășit sau

Du- 
ve- 
în 

nu.

Cu toată strădania, trăgătorul din 
Cugir — Iacob Ion realizează mai 
puțin cu 2 puncte față de rezultatul 
primei serii. Ordinea celor mai buni 
trăgători este deci următoarea : 
1. Racoveanu Constantin 416 puncte;

Iacob Ion 414, 3. Necșa loan — 
Utilajul Petroșani 410 puncte.

La senioare, au participat doar 
două trăgătoare, Keib Ana din Ilia 
și Iordăchescu Elena din Cugir. 
Trăgătoarea din Ilia a reușit să rea
lizeze 370 puncte clasîndu-se pe 
primul loc. Primul loc la juniori a 
revenit trăgătorului Suba Ioan de la 
Energia Paroșeni cu 360 puncte

Cu prilejul acestui concurs, ati 
mai ieșit în evidență și alți sportivi 
ca : Radu Dumitru cu 397 și Roza 
Iosif cu 388 puncte, ambii din 
Sebeș; Lupu Nicolae din Cugir cu 
397 puncte și Cîmpeanu Ștefan de 
la Utilajul Petroșani cu 381 puncte.

întreceri 
la haltere

sala de sport din Lupeni a 
loc un concurs de haltere con- 
pentru etapa regională a cu-

In 
avut 
tind 
pei „Orașelor". Iată rezultatele în
registrate : Cal. 56 kg. Groncea 
loan (Șurianul Sebeș), Ia cele trei 
stiluri a totalizat 170 kg.; Cat. 60 
kg. Bulgaru Vasile (Minerul Lu
peni) 230 kg; Cat. 67 kg. Mihăi- 
lescu Nicolae (Șurianul Sebeș) 240 
kg; Cat. 75 kg. Văgăun Andronic 
(Minerul Uricani) 240 
al Văii Jiului egalat); 
Marian Vasile (Minerul 
kg. (record egalat).

Se impune ca secția de haltere 
Minerul Lupeni să acorde o mai 
mare 
tive, 
mul ți 
riilor,
lora care participă la antrenamente

I. CIOFlCĂ 
tehnician C.S.0.

kg. (record 
Cat. 82 kg. 
Lupeni) 240

atenție acestei ramuri spor- 
prin lărgirea secției cu mai 
sportivi și la restul catego- 
precum și legitimarea ace-

S. BĂLOI
activist C.S.O.

O nouă bază sportivă la Lupeni
Consiliul asociației sportive „Voin

ța" din Lupeni, cu sprijinul mem
brilor asociației Dinamo, a reușit să 
amenajeze un frumos teren de vo
lei Terenul este amplasat lingă po- 
picăria „Minerul" în imediata apro-

piere a sediului asociației sportive 
Voința. _

La amenajarea acestui teren, corn- 
ponenții 
handbal 
efectuat 
triotică.

echipei de volei și de 
ai asociației „Voința" au 
zeci de ore de muncă pa-

Inaugurarea terenului a avut loc 
zilele acestea cînd pe noua bază 
echipa Voința, a intîlnit formația 
Dinamo din Lupeni. După 80 mi
nute de joc, victoria a revenit în 
mod surprinzător echipei Dinamo din 
localitate. B. STAICU
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Propunerile

i

cetăfenilor
(Urmare din pag. l-a)

raza de activitate a 
Petrila au prins viață

Mohora și Valea

cererile

deficitar

Luminile
Noul regulament de circulație

timp noapte
sugestiile

construit două pasarele peste 
pîraiele 
Morii.

Si în 
orașului 
multe din propunerile locuito
rilor. S-au construit două po
duri de funie care înlesnesc 
accesul oamenilor muncii peste 
apa Jiețului; s-a introdus apa 
potabilă în cartierele Popi și 
Traian Vuia, precum și ilumi
natul public în satul Molivlși; 
s-a zidit o sală de clasă la 
Jieț lărgindu-se spațiul desti
nat instruirii copiilor, 
subliniat faptul că 
propunerilor 
s-a reparat 
cultural din 
cu mobilier

Merită 
în urma 

făcute de cetățeni 
clădirea căminului 
Cimpa și s-a dotat 
corespunzător.

Cu toate acestea trebuie re
levat că unele întreprinderi și 
instituții care aveau obligația 
si datoria să soluționeze pro

bleme ridicate de cetățeni n-au 
răspuns „prezent" în măsura 
cerută. Deși I.LjE. a abținut 
realizări însemnate în activita
tea sa din acest an, au rămas 
încă unele probleme „uitate". 
Așa este, spre exemplu, pro
blema apei calde în cartierul 
Eivezeni care nici acum nu 
este rezolvată deși a format 
obiectul multor discuții ale a- 
dunăxilor cetățenești. O altă 
chestiune care se cere solu
ționată în același cartier pri
vește revizuirea și repararea 
sistemului de încălzire care a 
produs nemulțumiri în cursul 
iernii trecute.

Nici I.R.E.H.-U1 nu s-a gră
bit să completeze becurile de 
la iluminatul public de pe stră
zile vechilor cartiere.

I.C.O. este, de asemenea, 
chemată să înzestreze, în cel 
mai scurt timp posibil, cartie
rele noi cu recipient! destinați 
colectării gunoaielor mena- 

. jere.
Au rămas nesoluționate și 

alte propuneri. De exemplu, 
albia pîrîului Maleia n-a fost 
excavată în porțiunea din spa
tele halelor, cu toate că gos
podarii orașului cunosc nece
sitatea executării 
crări.
nu 
se 
lui 
Să 
lor 
Livezeni, 
programată, nu

acestei lu-
O altă „scăpare" care 

se poate trece cu vederea 
referă la construirea podu- 
peste apa Jiului care urma 
asigure circulația locuitori- 
din satul Dîlja Mică spre 

lucrare care deși 
s-a efectuat.

A apă rut

Sectorul iorestier Roșia : Din parchetul in exploatare 
Sorbu, buștenii de fag sini transportați spre rampă.

Mai există rezerve
calității cărbunelui

(Urmare din pag. l-a)

nu
la 

ce- 
ad-

cializați, pe primele cinci luni ale 
anului 1966, pe C.C.V.J., s-a realizat 
o reducere de 0,8 puncte la cenușă 
și o depășire la umiditate de 
mai 0,1 puncte. Pe sortimente, 
toate preparațiile, conținutul de 
nușă a fost redus sub normele 
mise.

In cursul lunii iunie, la preparați- 
ile din Petrila și Lupeni, prin pu
nerea la punct a centrifugelor, umi
ditatea s-a îmbunătățit aproape la 
toate sortimentele.

Avînd în vedere condițiile speci
fice de muncă din mină unde, spre 
deosebire de alte ramuri de activi
tate, există locuri de muncă disper
sate, problema calității nu se poate 
rezolva numai prin măsuri tehnice. 
Iată de ce munca de educare des
fășurată de cadrele tehnice și or
ganizațiile de masă constituie fac
torul hotărîtor pentru mobilizarea 
tuturor salariaților de Ia exploatări 
la ridicarea continuă a nivelului de 
conștiință în vederea îmbunătățirii

Revista „Probleme Economice^
nr, 6)1966

Din cuprins
Dr. C. IACOBOVICI — 

BOLDISOR: Cu privire la ca
tegoria eficientă economică în 
socialism.

Dr V. M. POPESCU : Per
fectionarea continuă a organi
zării producției industriale.

H. ARESTEANU și D. RE- 
BUSAPCA: Rezerve ale creș
terii productivității muncii în 
industria electrotehnică.

I. NEACSU: Probleme ale 
satisfacerii cerințelor de con
sum ale populației.

M. TODOSIA (Iași): Carac
terul antinațional al teoriilor 
economice fasciste despre rolul 
economic al României.

JOSUE do CASTRO: Ame
rica latină: riscurile subdez
voltării.

M. DESMIREANU: Criterii 
de apreciere a nivelului de in
dustrializare al țărilor în curs 
de dezvoltare.

SCHIMB DE PĂRERI
I. MARINESCU: Unele pro

puneri în legătură cu defini
rea productivității muncii.

C. V. OLARIU (Timișoara) : 
Considerațiuni asupra utiliză
rii indicatorului productivității 
muncii în construcții.

EDMOND NICOLAU: Apor
tul electronicii în dezvoltarea 
economiei naționale.

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE 
Din ] 

goane 
Turnu 
mâne 1 
lurgice 
IPROFIL Satu Mare.

partea: Uzinelor de va- 
Arad, Uzinei mecanice 
Severin, Postăvăriei Ro- 
București, uzinei meta- 
: „Vulcan" — București,

pentru

In circulația autovehiculi- 
lor pe timp de noapte, uneie 
greutăți au fost provocate 
prin schimbarea alternativă 
a fazelor (lumini), din care 
cauză uneori s-au produs ac
cidente de circulație. Noua 
legislație a circulației dă o 
explicație precisă folosirii lu
minilor pe timp 
înlăturînd 
Astfel, ia întîlnirea autove
hiculelor care circulă noap
tea in sens contrar pe dru
murile neiluminate ESTE O- 
BLIGATORIE folosirea fazei 
scurte (lumina de intîlnire).

Faza scurtă se folosește 
concomitent cu reducerea vi
tezei, de la o distanță de cel 
puțin 200 m de autovehicu
lul din țață, iar semnaliza
rea cu luminile farurilor prin 
schimbarea fazei scurte cu 
fază lungă este permisă nu
mai la intersecțiile, din loca
lități.

Autovehiculele trebuie să 
fie prevăzute în față cu două 
faruri cu lumini albe sau gal
bene, selective, cu două fa

șă lu- 
noap- 

o dis- 
rn și 

care să lumineze 
o distanță mini- 
m — apoi două 
poziție cu lumini 

noaptea pe

de noapte, 
aceste greutăți

ze — faza lungă care 
mineze eficace drumul 
tea pe timp senin pe 
tanță minimă de 100 
faza scurtă 
drumul pe 
mă de 30 
lanterne de
albe, vizibile

îmbunătățirea

a calității cărbunelui, 
creșterea productivității 
dovedit în mod cert că 
cadrele tehnice și orga- 

preocupă 
calitatea

a calită-

permanente 
o dată cu. 
muncii. S-a 
acolo unde
irizațiile de masă nu se 
de educarea maselor și 
produselor lasă de dorit.

Rezerve de îmbunătățire
ții cărbunelui există la toate ex
ploatările miniere din Valea Jiului 
și acestea pot fi fructificate prin a- 
plîcarea cu perseverență a măsuri
lor preconizate, prin educarea tu
turor salariaților în acest scop.

Sanatorii sezoniere 
pentru copii
In stațiunile 

Sud, Neptun, 
Slănic-Moldova 
chis sanatoriile
copii. In aceste unități este acor
dată 
7 300 
țiuni 
torii

Eforie-Norjd, Eforie- 
Tekirghiol, Brădet, 
și Lipcva s-au des- 

sezoniere pentru

asistență medicală la circa 
de copii suferinzi de afec- 
reumatice, ale căilor respira
și cu sechele posthepatice.

(Agerpres)

29 iunie

PROGRAMUL I. 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI,- 5,06 Program muzical de 
dimineață; 6,00 RADIOJURNAL 
Sport; 6,10 Program muzical de di
mineață,- 6,30 Anunțuri și muzică; 
7,00 RADIOJURNAL. Sport; 7,15 
Piese pentru fanfară; 7,30 Muzică 
ușoară; 7,45 Salut voios de pionier; 
8,00 SUMARUL PRESEI; 8,08 Me
lodii populare; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,30 Sfatul me
dicului : Valoarea alimentară a lap
telui; 9,35 Potpuriuri de muzică 
ușoară, 9,45 Piese instrumentale de 
compozitori români; 10,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 10,05 Ce să vedem ? Ce 
să citim ? Ce să ascultăm 1 10,15
Melodii populare; 10,30 Cu profeso
rul Baghetă în țara muzicii; 11,00 
Suita „Indiile galante" de Jean 
Philippe Rameau,- 11,25 Ilustrate 
muzicale; 11,45 Cîntă Elisabeta Pa
vel și clarinetistul Traian Lăscut Fă- 
gărășanu,- 12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
12,10 Arii și duete din operete,- 12,29 
Piese corale de Vasile Popovici pe

schimbă- 
mers se pot 

de lumină 
situate pe 

ale autovehi-

timp senin la 150 m. și două 
semnalizatoare cu lumini in
termitente, albe sau portoca
lii, pentru semnalizarea 
schimbării direcției de mers 

Pentru indicarea 
rii direcției de 
folosi ca surse 
brațele mobile 
părțile laterale
colului cu lumină portocalie, 
continuă, cînd se află în po
ziție orizontală (sau în pozi
ție fixă, cu lumină portoca
lie intermitentă).

Scuterele și motocicletele 
vor avea în față un iar cu 
două faze și cu lanternă de 
poziție în jos, iar cele cu 
ataș trebuie să aibă și o lan
ternă cu lumină albă de po
ziție, montată la extremitatea 
atașului. De asemenea, auto
vehiculele, remorcile și semi
remorcile vor fi PREVĂZU
TE, ÎN SPATE : cu două lan
terne de POZIȚIE cu lumină 
roșie, vizibilă noaptea 
timp senin la 150 m care 
se aprindă concomitent 
lanternele de poziție, cu

de drum și de întîlni- 
față; două lanterne 
cu lumini roșii, care 
aprindă cind intră în

acțiune irîna de serviciu, 
intensitatea lor luminoasă 
fie maj mare decît a lumini
lor de la lanternele de pozi
ție,- o lanternă cu lumină

minile 
re din 
STOP, 
să se

pe 
Să
cu 
lu-

iar
să

albă proiectată pe numărul 
de înmatriculare care să per
mită citirea numărului la o 
distanță minimă de 20 m pe 
timp senin; două lanterne cu 
lumină intermitentă roșie 
sau portocalie pentru semna
lizarea direcției de mers, în 
cazul cînd autovehiculul nu 
este prevăzut cu semnaliza
toare laterale.

Scuterele și motocicletele 
vor avea în spate o lanter
nă cu două compartimente: 
unul cu lumină roșie care 
să se aprindă atunci cînd 
intră in ACȚIUNE FRÎNA, 
iar al doilea cu /urnind roșie 
de poziție și proiecție albă 
pentru iluminarea numărului 
de înmatriculare. De aseme
nea, motocicletele cu ataș 
vor avea si o lanternă cu 
lumină roșie, de poziție, mon
tată în spate, la extremita
tea atașului.

In acest sens, întreprinde
rile deținătoare de mijloace 
de transport, persoanele par
ticulare care dețin asemenea 
mijloace sini obligate să do
teze autovehiculele cu siste
mele de lumini necesare, de
oarece o dată cu intrarea în 
vigoare a noii legislații pe 
linie de circulație, acestea 
sini absolut obligatorii.

Lt. maj. ȚIU CONSTANTIN 
Militia orașului Petroșani

Școala profesională comercială 
PETROȘANI

Sfr. 23 August nr. 6

Primește în anul școlar 1966\196? 
absolvenți a 8 (7) clase elementare 
pentru meseriile:

vînzători produse alimentare 
vTnzători produse textile-încăițăminte
vînzătorî metalo-chimice
Elevii sini recrutați din localitățile 

șiDeva, Hunedoara, Alba lulia, Brad 
Petroșani.

înscrierile se fac pînă la 30 iunie 1966 
O.C.L.-urile din localitățile respective.

la

înDurata de școlarizare este de 2 ani și 
trejinerea este gratuită.

Examenele încep la 1 iulie 1966 și constau 
din limba română și matematică — scris și oral 
I*— din materia claselor V—VIII.

de Mihai Eminescu; 12,44 
de Cornel Trăilescu, patru 
românești de Tiberiu Bredi- 

Suita a IlI-a de Eugen Cu- 
13,11 Muzică ușoară cuba-

de azi; 18,30 TRIBUNA RADIO; 
18,40 Simfonii de Haydn,- 19,20 
Sport; 19,30 Muzică ușoară; 20,00 
RADIOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 
Cîntă Felician Fărcașu și Marcel 
Budală; 20,45 Noapte bună, copii; 
20,55 Dialog cu muzica ușoară: 22,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic,- 22,20 Muzică instrumen
tală și vocală de Diamandi Gheciu; 
22,45 Invitata noastră... muzica 
ușoară; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

In program 
înregistrări de muzică popu- 
14,50 Muzică instrumentală;

versuri 
Suita I 
dansuri 
ceanu, 
teanu;
tieză; 13,20 Limba noastră; 13,30 Din 
cc moara folclorului nostru; 14,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 14,08 Pagini 
orchestrale din muzica de estradă; 
14,30 Cîntă Ion Duca.
noi 
Iară;
15,00 Orchestra de muzică populară 
a Filarmonicii de stat din Arad; 15,2C 
Caleidoscop muzical; 16,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteorolo
gic; 16,20 Cîntă Livia Brătulescu 
și Octavian Cadia; 16,31 Refrenele 
meridianelor,- 17,00 Vechi melodii 
populare,- 17,20 COLEGI DE LICEU; 
17,40 Suita de cîntece corale „Ră 
si-nă cîntec nou" de Gheorghe Șoi- 
ma și Nicolae Suciu; 17,50 Pagini 
orchestrale din operete; 18,00 BL'- 
LETIN DE ȘTIRI; 18.03 IN JURUI 
GLOBULUI; 18,13 Refrene de ieri și

CINEMATOGRAFE
29 iunie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Pri
ma zi de libertate; Republica: Tran
zit; Stadion: Cei 7 magnifici;'. PE
TRILA : Omul Mafiei; LONEA — 
Minerul: Cea mai frumoasă; LIVE- 
ZENI -. Logodnicele văduve; CRTVI- 
DIA : Cîntînd în ploaie; 
SENI : Zborul
Cultural : In
F.ĂRBĂTENI :
Evadatul.

PARO- 
întrerupt; LUPENI — 

pustiul Patag*niei; 
Teama,- URIGANI ■



VIAȚA IVIEK VIȚIO Vili
PREZENTE ROMÂNEȘTI

RAGA 27. — Coresponden
tul Agerpres, Al. Liță, transmi
te ' Sinb^lâ și duminică a a- 
vtU loc la Straznice, regiunea 
Moravia de sud, cel de-al 21- 
fea festiva] de folclor la ca
se «u participat 50 de ansam
bluri cuprinzi nd 1 500 de ar- 
tifti populari.

In afară de numeroase lor- 
Bațu cehoslovace, la festival 
fi ai dat concursul ansambluri 
dte ftSS. Bielorusă, Italia, 
Noua Zeelandă, R. P. Polonă, 
Austria. Tunis. Din România a 
tent parte Ansamblul Casei de 
adturâ din Sinaia format din 
& de persoane.

la spectacolele prezentate 
te aceste zile au asistat peste 
70000 de persoane.

■ir
MOSCOVA 27 (Agerpreș). — 

gwiritto palii, artistă a po

porului din Republica Socia
listă România, și-a încheiat 
turneul în R.S.S. Armeană. Pe 
scena teatrului de operă din 
Erevan, ea a interpretat rolu
rile principale din operele 
„Aida", „Trubadurul" și „Car
men". Agenția TASS transmi
te că turneul artistei române 
s-a bucurat de un frumos 
succes.

■ir

VARȘOVIA 27 (Agerpres). 
Duminică s-a închis cel de-al 
35-lea tîrg internațional de ia 
Poznan. La tîrg au fost repre
zentate 2 800 de firme din 48 
de țări. Țara noastră a fost 
prezentă cu un Birou Comer
cial de informații. Tîrgul a fost 
vizitat de 400 mii persoane, 
printre care circa 10 mii de 
oaspeți din 58 de țări.

Vizita președintelui 
Franței în U R.S.S.

MOSCOVA 27. — Coresponden
tul Agerpres, S. Podină, transmi
te : In ultima zi a șederii sale la 
Leningrad, președintele Franței, de 
Gaulle, a vizitat uzina metalurgică 
din acest oraș. El a fost însoțit de 
A. N. Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

In aceeași zi, președintele Co
mitetului Executiv al Sovietului o- 
rășenesc Leningrad, V. Ișaiev, a 
oferit un dejun în cinstea gene
ralului de Gaulle. Au participat A. 
Kosîghin și alte persoane oficiale. 
V. Isaiev și Charles de Gaulle au 
rostit toasturi.

Participănții la dejun au făcut 
apoi o vizită la Petrodvoreț, cu
noscut monument arhitectonic din 
apropierea Leningradului.

Seara, președintele Franței a pă
răsit Leningradul pe calea aerului, 
îndreptîndu-se spre Kiev.

Ședința plenară a €.€• 
al Partidului Comunist Italian

ROMA 27. — Corespondentul A- 
gerpres, I. Mărgineanu, transmite: 
Comitetul Central al Partidului Co
munist Italian și Comisia centrală de 
control a P.C.I., reunite în ședință 
plenară,- au analizat rezultatele a- 
legerilor administrative de la 12 și 13 
iunie și sarcinile actuale ale parti
dului. După ce subliniază că alege
rile administrative au confirmat for
ța, prestigiul și rolul de mare partid 
național și popular al P.G.I., comu
nicatul dat publicității arată că, în 
regiunile din Mezzogiorno, succesele 
opoziției de stînga nu au avut am
ploarea care se prevedea în raport 
cu posibilitățile obiective deschise

de deplasarea spre dreapta a coali
ției guvernamentale. In comunicat 
se arată în continuare că, în ac
tuala situație politică, sarcina fun- 
mentală a partidului este de a cu
noaște și a se face interpretul exi
gențelor profunde de reînnoire și 
de reformă a societății și statului, 
de a multiplica șl a extinde iniția
tivele asupra marilor teme progra
matice, fixate de congresul al XI-lea 
a P.G.I. pentru a realiza cea mai 
amplă acțiune unitară, cu toate 
forțele democratice. Partidul, se spu-1 
ne în comunicat, trebuie să-și des
fășoare inițiativa căutînd relații noi, 
atît cu forțele de stînga, cît și cu 
mișcarea catolică.

Declarația lui Garcia Godoy

Isiilt (iiittsnliii al Wll-lea
H hrtihlii (omniil din S.II.L an Inal Kîtiil
NEW YORK 27 (Agerpres). — La 

26 «mie. Ia New York au luat sfîr- 
tet lucrările Congresului al XVIII-lea 
ai Partidului Comunist din S.U.A

La încheierea dezbaterilor pe 
■arginea problemelor organizatori
ce s-a adoptat o rezoluție în care 
se arată necesitatea creării unui 
partid de masă al comuniștilor a- 
■KTîcani. Pentru aceasta — se a- 
rată în rezoluție — trebuie îmbu- 
n&tXțită considerabil munca ideo
logică, activitatea organelor de pre
să ale partidului.

Congresul a adoptat Statutul 
modificat al Partidului Comunist 
din S.U.A., care consideră că li
chidarea exploatării omului de că
tre om, a mizeriei, războiului, ra
sismului și ignoranței pot fi obți
nute numai pe calea reorganizării 
socialiste a societății.
'Congresul P.C. din S.U.A. și-a 

exprimat solidaritatea frățească cu 
poporul vietnamez și a subliniat 
că partidul comunist va mobiliza 
si de acum înainte poporul ame
rican în lupta împotriva agresiunii 
Statelor Unite în Vietnam.

Congresul a aprobat linia politi
că a partidului expusă în raportul 
prezentat la începutul lucrărilor de 
Gus Hali.

A fost ales Comitetul Național 
al Partidului Comunist din S.U.A. 
Președinte național al Partidului 
Comunist din S.U.A. a fost ales

Henry Winston, iar secretar gene
ral — Gus Hali.

In încheierea lucrărilor, Henry 
Winston și Gus Hali au rostit cu- 
vîntări.

★
Secretarul general al P.C. din 

S.U.A., Gus Hall, a vorbit la o 
conferință de presă despre impor
tanța celui de-al XVIII-lea Congres 
al partidului in viața politică a 
țării. Partidul comunist, a spus el, 
devine un factor politic cu o pon
dere tot mai mare în mișcarea 
muncitorească și sindicală, în miș
carea pentru drepturile civile. în 
lupta pentru contracararea ofensi
vei monopolurilor împotriva inte
reselor vitale ale oamenilor muncii

Gus Hall a arătat că de acum 
înainte comuniștii vor prezenta 
candidați la alegeri. El și-a expri
mat speranța că poporul american 
va apăra dreptul comuniștilor de a 
acționa ca un partid politic legal.

Hotărîrea 
guvernului sirian

DAMASC 27 (Agerpres). — Gu
vernul sirian a hotărît să întrerupă 
tcate relațiile economice și comer
ciale cu guvernul rasist al Rhode- 
siei, se anunța într-un comunicat 
publicat duminică la Damasc. De a- 
semenea, se sistează comunicațiile 
aeriene și maritime între cele două 
țări.

SANTO DOMINGO 27 (Agerpres). 
Președintele guvernului provizoriu 
din Republica Dominicană, Garcia 
Godov, a declarat duminică într-un 
interviu televizat la Santo Domin
go că se opune creării unor forțe 
interamericane permanente. El a a- 
imnțat că militarii constituționaliști. 
în prezent aflați într-un cantonament 
din capitală, vor fi reintegrați în 
foițele armate înainte de dizolvarea 
guvernului său, care va avea loc la 
1 iulie cînd își va prelua funcțiile 
noul președinte al țării, Joaquin Ba- 
laguer. Pe de altă parte, relatează

agenția France Presse, Partidul re
voluționar social-creștin, care a sus
ținut în alegeri candidatura fostului 
președinte Juan Bosch a anunțat la 
26 iunie că va trece în opoziție „vi
gilentă dar constructivă" față de gu
vernul lui Balaguer și că nu va lua 
parte la un guvern de uniune na
țională. j

In legătură 
cu retragerea trupelor 
americane din Franța

Prăbușirea 
unui avion particular

NEW YORK 27 (Agerpres). — Un 
avion particular s-a prăbușit dumi
nică în apropiere de aeroportul din 
Kyannis (statul Massachusetts). Cele 
șase persoane aflate la bordul a- 
vionului și-au pierdut viața.

COLUMBIA

Tineret fără
BONN 27 (Agerpres). — Intr-o 

corespondență din Bogota, ziarul 
vest-german „Frankfurter Rundschau" 
se ocupă de creșterea criminalității 
în rîndul tineretului din Columbia 
și analizează unele din cauzele a- 
cestei stări de lucruri.

După ce arată că în privința cri
minalității Columbia deține primul 
loc din America Latină, ziarul scrie, 
printre altele : „De cum se lasă sea
ra, nu poți avea siguranță nici chiar 
pe străzile din centrul capitalei, Bo
gota. In 70 ani, orașul a crescut 
de la 600 000 la 1 700 000 de locui
tori. Muncitorii din oraș cîștigă mai 
bine decît cei din mediul rural, și

„Marșul împotriva fricii** 
s-a încheiat

NEW YORK 27 (A- 
gerpres). — Marșul ne
grilor „împotriva fri
cii" s-a încheiat dumi
nică după-amiază Ia 
Jackson, capitala statu
lui Mississippi. Miile de 
negri, care s-au alătu
rat participanților la 
marș pe ultimul traseu, 
Tougaloo — Jackson, 
au pătruns pe străzile 
orașului de reședință 
al statului Mississippi, 
spre locul rezervat mi
tingului, care avea să 
încheie, după 22 de 
zile, acțiunea plină de 
curaj inițiată de stu
dentul negru James 
Meredith. Numeroși lo
cuitori ai orașului, 
simpatizanți ai mișcării

pentru drepturile civile, 
au salutat coloana par
ticipanților la marș în 
fruntea căreia se aflau 
James Meredith, Mar
tin Luther King și nu
meroși lideri ai orga
nizațiilor populației de 
culoare din statele din 
sudul S.U.A. Aproxima
tiv 16 000 de persoane 
au participat la acest 
miting. Grupuri de ra
siști și membri ăi Ku- 
Klux-Klan-ului, au în
soțit coloana negrilor 
și au încercat să pro
voace incidente. Două 
companii ale gărzii na
ționale și aproximativ 
200 de polițiști, mulți 
dintre aceștia cu măști 
de gaze pe față, au ur

mărit desfășurarea ma
nifestației negrilor gata 
să intervină pentru a 
evita producerea unor 
noi incidente. Luînd 
cuvintul la miting, 
James Meredith, a ce
rut populației de cu
loare să nu cedeze în 
fața amenințărilor ra
siștilor, să lupte pen
tru cucerirea drepturi
lor civile și a dreptu
lui la vot. Ceilalți vor
bitori au adresat parti
cipanților Ia miting a- 
peluri de a se înscrie 
masiv în listele elec
torale pentru a avea 
un cuvînt de spus în 
lupta lor pentru drep
turi civile în S.U.A.

(Agerpres). — In 
două săptămîni, for- 
din Vietnamul de 
puternice acțiuni 

armatei saigo- 
intervenționiste

SAIGON 27 
cursul ultimelor 
țele patriotice 
sud au initiat
ofensive împotriva 
neze și a trupelor 
americane.

Astfel, la 14 iunie, atacînd cu 
mcrtiere și arme automate cîteva 
puncte întărite și cazărmi, patrioții 
sud-vietnamezi au provocat moar-

de- 
de 
de
12

căpătîi
de aceea tineretul se îndreaptă plin 
de speranțe spre oraș. Insă cei mai 
mulți, nu știu nici să citească și nici 
să scrie. Le lipsește cea mai ele
mentară calificare pentru a îndepli
ni o muncă tehnică. In afară de a- 
ceasta, industrializarea nu ține de 
loc pasul cu creșterea populației, și 
de aceea tinerii nu găsesc nici un 
fel de ocupație și se stabilesc în 
cartierele mizerabile de la margin'ea 
orașului.

Problema tinerilor fără căpătîi a- 
trage atenția din primul moment vi
zitatorului care vine în Bogota. Mii 
de tineri dorm sub copaci, în hru
be, sau chiar pe peluzele cu iarbă 
dintre . liniil° tramvaielor. Ei se 
gață ca maimuțele de autobuze 
nimeni nu are curaj să ajute
unu) dintre aceștia atunci cînd cade 
și zace rănit pe stradă. Aceste as
pecte completează tabloul străzilor 
orașului, unde bolnavi de lepră își 
expun membrele lor descompuse și 
cerșesc".

tea a 134 soldați inamici, printre 
care șapte americani. In cursul a- 
celeeași zile, ei au incențțjgt . un de
pozit de carburanți și au distrus două 
care blindate inamice. Un alt 
tasament al Frontului Național 
Eliberare a distrus podul de 70 
metri de la Vam Rang, omorînd 
soldați inamici.

In cursul luptelor, care s-au pur
tat la 22 iunie în regiunea Quang 
Tri, respingînd un atac inamic în
dreptat împotriva satului Gia Dang, 
unitățile F.N.E. au scos din acțiune 
100 de soldați inamici. Au fost, de 
asemenea, distruse cinci care blin
date și doborîte trei elicoptere 
inamice.

Un detașament al trupelor saigo- 
neze care efectua o razie în dis
trictul Qhong Dien, a fost intercep
tat de către patrioți care au ucis 26 
de oameni și. au capturat o impor
tantă cantitate

De asemenea, 
pele F.N.E. au 
cu vigoare în
gajînd lupte de lungă durată. Astfel, 
ieri, în regiunea de la nord de Sai
gon patrioții au prins sub focul 
mortierelor o unitate americană pro- 
vocîndu-i, după cum relatează agen
țiile americane de presă, „pierderi 
grele".

conformitate 
francez, ba- 
staționate în 
fie evacuate 
S-a precizataprilie 1967.

tratative se limitează la 
detaliilor tehnice ale 

bazelor americane, fără a 
de interpretarea acorduri-

PARIS 27 (Agerpres). — Amba
sada americană din Paris a anunțat 
că duminică au început la Paris tra
tative între oficialitățile Franței și 
S.U.A., în legătură cu amănuntele 
tehnice ale retragerii forțelor ame
ricane din Franța. In 
eu cererea guvernului 
zele S.UA și Ganadei 
această țară trebuie să 
pînă la 1 
că aceste 
pregătirea 
evacuării 
se ocupa
lor bilaterale din 1952 în cadrul că
rora forțele americane au fost sta
ționate în Franța (aproximativ 30 000 
de militari). Evacuarea bazelor a- 
mericane urmează să înceapă la 
1 august a.c. La această dată, esca
drila 513-a pentru transportul trupe
lor, staționată în prezent în Nor- 
mandia, va fi transferată la baza a- 
eriană Mildenhall din Anglia.

a- 
și 

pe

de arme.
în ultimele zile tru- 
continuat să atace 
diferite puncte an-

„Ziua luptei 
pentru drepturile omului*

BUENOS AIRES 27 (Agerpres). — 
Comisia juridică a Ligii argentiniene 
pentru apărarea drepturilor omului 
a organizat — cu sprijinul avoca- 
ților peroniști, comuniști, radicali, 
socialiști și independenți — „Ziua 
luptei pentru drepturile omului".

înrăutățirea situației pe piața cărbunelui 
din Europa occidentală

(Agerpres).LUXEMBURG 27
înalta autoritate a C.E.C.O. (Comu 

; nitatea Europeană a Cărbunelui ș’

Interviul președintelui
Consiliului de Miniștri al Greciei

Oțelului) a recomandat țărilor mem
bre reducerea extracției de huilă cu 
4,5 la sută. Aceasta se explică prin 
înrăutățirea situației pe piața căr
bunelui din Europa occidentală, în- 
tr-o măsură mult mai accentuată 
decît se prevăzuse. In primul trimes
tru al acestui an au rămas nevîn- 
dute 4,3 milioane tone de huilă. De

ISTANBUL 27 (Agerpres). — Step
hanos Stephanopoulos, președintele 
Consiliului de Miniștri al Greciei, 
a acordat ziarului turc „Cumhu
riyet" un interviu în care s-a ocu
pat în special de relațiile greco- 
turce. Refenndu-se la relațiile celor 
două țări cu Piața comună, el a de
clarat : „Țările noastre trebuie să 
adopte o atitudine asemănătoare fa
ță de Piața comună. Alte țări (oc
cidentale) caută să profite de diver
gențele noastre, iar noi trebuie să

fim atenți, căci rivalitatea econo
mică poate să ne cauzeze mari pre
judicii. Ayînd în vedere aceste in
terese comune, consider că relați
ile dintre: Turcia și Grecia trebuie 
să se îmbunătățească". Stepha
nopoulos a subliniat că toți parte
nerii coaliției guvernamentale din 
Grecia sînt favorabili unui dialog 
turco-grec și și-a exprimat speranța 
că un rezultat pozitiv va putea fi 
obținut în curînd.

-• menea, înalta autoritate a cerut 
îngrădirea importului de cărbune din 
țările terțe. împotriva acestei mă
suri s-a pronunțat Uniunea vest- 
germană a importatorilor de căr
bune. „Astfel de măsuri, se arată 
într-o scrisoare adresată înaltei au
torități, ar slăbi în continuare pozi
ție cărbunelui și ar favoriza și 
ntai mult înlocuirea lui cu alte sur
se de energie".
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