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Vizita in Iran
a președintelui Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer

Dili A6EHDA ÎNTRECERII SOLISTE
• Minerii din Vulcan se afirmă 

din nou
Minerii de la Vulcan 

și-au îmbunătățit simți
tor activitatea în ulti
mul timp. Măsurile teh- 
nico-organizatorice a- 
plicate în subteran ca 
și munca însuilețită a 
minerilor și tehnicieni
lor au făcut ca planul 
de producție al exploa

• 20000 tone cărbune în plus 
dintr-un sector

Colectivul sectorului 
V al minei Lupeni a în
scris pe graficul între
cerii socialiste un nou 
și important succes. In 
schimbul I de ieri, mi
nerii de aici au rotun
jit la 20 000 tone can
titatea de cărbune ex
trasă peste plan de la 

/ începutul anului. îmbu

tării să fie depășit, pe 
primele 15 zile ale lu
nii iulie, cu aproape 
1 800 tone de cărbune. 
Sporul de producție a 
fost obținut în special 
pe seama creșterii ran
damentelor in abataje 
la 6—8 tone de cărbu

curător este de aseme
nea faptul că randamen
tul planificat pe sector 
a fost depășit în medie 
cu 250 kg cărbune pe 
post și au fost realiza
te economii Ia prețul 
de cost, în primele 6 
luni ale anului, în va
loare de peste 400 000 
lei.

LA MINA
•

D I L J A acționează doar
E al treilea an de cînd mina Dîlja a redevenit unitate 

furnizoare de cărbune. Mina se dezvoltă. Și cum e firesc, în 
ritm cu extinderea lucrărilor de deschidere, cresc și sarcinile 
de plan ale tinerei exploatări. In ce măsură se realizează 
aceste sarcini ? Care este bilanțul minerilor din abatajele 
Dîljei ?

ne pe post. O activitate 
rodnică a desfășurat în 
acest timp colectivul 
sectorului IV care a 
extras peste prevede
rile planului de produc
ție aproape 1 000 tone 
de cărbune de bună 
calitate.

La obținerea acestui 
succes au contribuit în 
mod deosebit brigăzile 
de frontaliști conduse de 
Petre Constantin, Pop 
Grigore și Rășitaru Ilie 
care au extras mii de 
tone de cărbune cocsi- 
ficabil peste plan.

micității producției ți se vorbește 
în primul rînd.

Și într-adevăr, condițiile de ză- 
cămînt vitrege constituie greutatea 
cea mai mare în fața minerilor dîl- 
jeni. Dar în afara greutăților de ză- 
cămînt alți factori n-au concurat la 
rămfnerea în urmă ?

— Ne stînjenește mult indiciplina. 
E greu să lucrezi cu oameni indo- 
lenți, indisciplinați, lipsiți de răspun
dere față de obligațiile profesio
nale. Or la noi, jumătate pot să 
spun, sînt oameni din aceștia, ne-a 
declarat tov. GIORIC ȘTEFAN, mai
stru minier principal.

— Greutăți întîmpinăm și din cau
za slabei aprovizionări cu materiale. 
Transportul s-a îmbunătățit în ulti
mul timp,- „goalele" nu mai sînt o

La atelierul me
canic al I.O.I.L. 
Petroșani, utecis- 
tul BREBAN DU
MITRU, sudor e- 
lectriC, este cu
noscut ca un 
muncitor bine ca
lificat, conștiin
cios și harnic.▼

Sosirea unei Olegalii 
de ailirijli di Partiduloi 

[ffloiil [hinez
La invitația Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, sîm- 
bătă a sosit în Capitală, în schimb 
de experiență, o delegație de acti
viști ai Partidului Comunist Chinez, 
condusă de Cao Ian, ministrul in
dustriei chimice, secretar al Comi
tetului de partid al ministerului.

La aeroportul Băneasa, delegația 
a fost salutată de Ștefan Matei, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Constantin 
Scarlat, membru al C.C, al P.C.R., 
ministrul industriei chimice, Ion 
Bucur, prim-adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Nicolae lones- 
cu, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Gheorghe Pacoste, ad
junct al ministrului petrolului.

A fost de față Tzen Iun-ciuan, am
basadorul R. P. Chineze la Bucu
rești.

(Agerpres)

factori 
obiectivi ? 
problemă acută ca în trecut. Avem 
însă necazuri din cauza neprimirii 
la timp a materialului lemnos, în
deosebi în schimburile II și III. A- 
ceastă și din cauză că tovarășii de 
la transport nu țin cont de comen
zile ce le face sectorul de produc
ție, ne-a relatat minerul șef de bri
gadă NISTOR GHEORGHE.

Despre aceste greutăți. ne-a vor
bit și inginerul STĂNESCU EUGEN, 
locțiitorul șefului de sector.

Indisciplina ne dă, într-adevăr, 
fcarte multă bătaie de cap. Vă voi 
enumera doar cîteva din „cazuri"; 
mecanicul Tot Aurel a fost găsit fu-

Ion DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)

^■idaroiit eu... & înnseu
Luasem ioc ia o masă a bu

fetului „Păltiniș" din Uricani. 
Soare, cald, timp plăcut. Deo
dată, spre marea mea mirare, 
una din musculițele de pe ma
să își zbirii spre mine aripioa
rele, spre a-mi atrage probabil 
atenția, și începu să... vorbească.

— Știu că matale ești de la 
ziar; doresc neapărat să-ți a- 
cord un interviu. Vrei?

— Da, da, sigur că da. Nu
mai că nu știu pe ce temă 
vrei să ne axăm; și dacă e de 
actualitate, dacă merge...

— Te asigur că-i valabilă. 
Este vorba despre cantina care 
funcționează pe lingă acest 
bufet.

— A I Și ce vrei, mă rog, 
să-mi spui despre cantină ?

— Ascute-ți bine condeiul că 
vei avea ce scrie. (Pauză; timp 
in care am ascuțit de urgen
ță două creioane). Gata ? Scrie 
deci I

— Multi ani, abonații can
tinei au fost tare mulțumiți de 
telul cum decurgeau treburile 
aici, mai ales cînd a fost res
ponsabilă una Cornea Iulișca. 
De aproximativ șase luni, a in
tervenit insă o mare schimba

re in viața cantinei. A fost 
adus la Uricani, „cu mari sa
crificii" — cum zic muștele 
cele care au timp de sporo
văială — un alt responsabil; 
băiat brunet, subțirel, isteț si 
foc de descurcăreț, cunoscut

FOILETON

pe aici sub numele de... dom
nul Costel.

Cu acest dom* 1 * 3 Costel e 
o întreagă poveste. Deseori mă 
furișez în cantină, în timpul cit 
servesc băieții masa, și ce-mi 
aud urechile mele de muscă i... 
Vai, vai L. Cuvinte tari, adre
sate în mare parte domnului 
Costel. Sinceră să fiu au băie
ții dreptate. De multe ori, car
nea din mincare miroase urit 
și are o culoare suspectă; altă 
dată a mirosit foarte neplăcut 
brînza preparată cu macaroa
ne, că un abonat furios era cit 
p-aci s-o zvîtle pe fereastră. 
De asemenea „meniuri" aproa
pe că nici surătele mele nu se 
prea ating. De o vreme mă uit

— După primul semestru a rămas 
cu un minus de 2 240 tone cărbune, 
sîntem informați.

Așadar, un bilanț nesatisfăcător. 
* Care sînt cauzele, factorii — frînă 
care au generat rămînerea în urmă î

In primul rînd, factorii obiectivi, 
determinați de inconveniente de na
tură geologico-miniere, precum și 
urmările nefaste ale exploatării na- 

^-jjsitionale, preferențiale din trecut a 
zăcămînlului din acest cîmp minier. 
Ni s-au enumerat și cîteva exemple 
concludente în acest sens. La aba
tajul nr. 1 est din blocul I (cel 
mai mare abataj al sectorului) nu 
s-a putut realiza producția prevă
zută din cauza lucrărilor vechi și 
intercalațiilcr. In luna iunie, de 
exemplu, din volumul de 2 500 mc 
rocă dislocată din acest abataj abia
1 050 mc a fost cărbune restul —
steril și rambleu. In situații simi
lare se găsesc și alte abataje: nr.
3 din blccul V a fost întîrziat din 
cauza unei apofize, iar abatajul 3 
vest din cauza infiltrațiilor de apă. 
Asemenea deranjamente au interve
nit și la abatajele nr. 1 și 5 est. 
Aceste deranjamente vor persista în 
blocurile I și VI în tot acest an, 
deci și în a doua jumătate a anu
lui.

Iată greutățile, de care la o dis
cuție pe tema bilanțului nesatisfă
cător al minei Dîlja sau al nerit-

in supele sosite din bucătărie. 
Crede-mă pe cuvint că n-am 
văzut urmă de carne; cite un 
os, da 1 Și apoi altă dăndănae : 
cu toate că sintem in plină 
vară, n-am văzut nicodată sa
lată la masă. Zice domnul Cos
tel că in cele 18 pagini de re- 
tetar nu găsește scris „salată".

Și să vezi magazia I La geam, 
spre norocul suratelor mele 
mari și mici, nu se află plasă, 
cum, spre ciuda noastră, întîl- 
nim la alte magazii cu alimen
te. Așa că magazia este o a- 
devărată împărăție a noas
tră, a muștelor, și pu
tem zbura nestingherite de 
colo-colo. Cred că pînă la ur
mă neamul nostru muscăresc, 
drept răsplată pentru mărini
mie, o să-i ridicăm o statuie 
lui dom! Costel ăsta. Că tare 
multe avantaje ne creează 1 
De pildă avantajul cu frigi
derul cel mare-, are ușa defec
tă de ne putem vîrî uneori înă
untru pentru a ne răcori ari
pioarele și a lua o gustărică 
frapantă. Ar mai fi și altele de 
spus dar...

— Te ascult, continuă 1
— Gă de multe ori plinea

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, care 
a fost invitat să facă o vizită în 
Iran pentru a primi titlul de doctor 
honoris causa al Universității din 
Teheran, a fost primit în capitala 
Iranului marți 12 iulie 1966 de ex
celența sa dl. Hoveida, prim-minis- 
trul Iranului.

In timpul vizitei sale Ia Teheran, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ
nia a avut cinstea de a fi primit în 
audiență de Majestatea sa Imperială 
Șahinșahul Aryamehr.

Miercuri, 13 iulie 1966, Universi
tatea din Teheran a decernat prim- 
ministrului român titlul de doctor 
în drept honoris causa.

Această vizită a fost în același 
timp un prilej favorabil pentru 
convorbiri și schimburi de vederi 
între prim-ministrul român, prim- 
ministrul iranian și ministrul afa-
cerilor externe al Iranului. terior.

Plecarea din Teheran
TEHERAN 16. — Trimisul special 

Agerpres, N. Ionescu, transmite: 
Incheindu-și vizita pe care a între
prins-o în Iran, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a plecat sîmbătă dimineața 
pe calea aerului spre patrie.

De Ia reședința sa de la Hotel 
Hilton și pînă la aeroport, înaltul 
oaspete român a fost condus de 
primul ministru al Iranului, Amir 
Abbas Hoveida. De-a lungul bulevar
delor, pavoazate cu drapelele de stat 
ale celor două țări, șeful guvernului 
român a fost salutat cu căldură de 
numeroși locuitori ai Teheranului.

Pe aeroportul Mehrabad, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România a fost 
condus de primul ministru Amir 
Abbas Hoveida, de ministrul de ex
terne Abbas Aram, d<; ministrul eco
nomiei Aii Naghi Alichani, minis
trul agriculturii, Riahi Ismail, mi-

ÎNAPOIEREA
Simbătă la amiază s-a înapoiat în 

Capitală, venind din Iran, președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, care a luat parte 
la solemnitatea înmînării însemne
lor titlului de doctor honoris causa 
al Liniversității din Teheran.

La sosire, pe aeroportul Băneasa 
au fost prezenți tovarășii Gheor
ghe Apostol, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ilie Verdeț,

Aceste convorbiri, care s-au re
ferit la probleme internaționale și 
îndeosebi ia problemele interesind 
cele două țări în domeniile econo
mic și cultura], s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie și since
ritate. S-a hotărit, de asemnea, crea
rea unei comisii mixte romîbo- 
iraniene la nivel ministerial pen
tru dezvoltarea relațiilor economice 
între România și Iran în cadrul 
tratativelor care au avut Ioc între 
autoritățile competente ale celor 
două țări, cu prilejul vizitei Majes- 
tății Sale Inperiale Șahinșahul Arya
mehr în România.

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ
nia l-a invitat pe excelența sa dl. 
Hoveida să vină în România. Aceas
tă invitație a fost acceptată de 
prim ministrul Iranului cu cea mai 
stare plăcere și vizita va avea loc 
la o dată care va fi comunicată ul-

nistrul muncii și problemelor so
ciale Attaollah Khosrawani, minis
trul sănătății Janshid Amouzegar, 
precum și de alți membri ai gu
vernului, de senatori și deputați, pro
fesori ai Universității din Te
heran, șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați în capitala Iranului.

Au fost, de asemenea, prezenți 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România Ia Teheran, Ion Drîncea- 
nu, și membrii ambasadei.

După ce au fost intonate imnurile • 
de stat ale României și Iranului, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer a 
trecut în revistă garda de onoare 
aliniată pe aeroport. Președintele 
Consiliului de Miniștri și-a luat ră
mas bun cu căldură de Ia premie
rul iranian și de la celelalte per
soane oficiale sosite să-1 conducă;

La ora 9,30, avionul special, avînd 
la bord pe șeful guvernului român 
a decolat, îndreptîndu-se spre Bu
curești.

ÎN CAPITALĂ
Gheorghe Rădulescu, Petre Biajo- 
vici. Janos Fazekas, Roman Moldo
van, vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, Adrian Dimi- 
triu, ministrul justiției, Miron Ni- 
colescu, președintele Academici 
Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și alte per
soane oficiale.

(Agerpres)

este așa de tare că poți să 1 
spargi cuiva capul cu ea-, că 
meniul constituie o adevărată 
surpriză pentru abonați deoa
rece nu-1 afișează niciodată; 
că în ultimele luni numărul 
abonațilot a scăzut la un sfert... 
că... ar mai fi multe de înșirat.

— Spune-mi, te rog, cantina 
n-a fost controlată de nimeni ?

— Ba da 1 Insă domnul Cos
tel a știut să se poarte „fru
mos" cu unii dintre oamenii 
veniți în inspecție, așa că dîn- 
sul a rămas același „băiat ban, 
dar... cu lipsuri".

— Dar abonații nu-i aduc la 
cunoștință doleanțele lot ?

— Domnul Costel nu obiș
nuiește să stea la taitas cu 
dînșii.

Doream să mai aflu amănun
te dar musculița povestitoare 
și-a periat in grabă aripile și 
a dispărut. Așa că n-am mai 
primit răspuns nici la ultima 
întrebare pe care vroiam să 
i-o mai pun și anume : cînd are 
de gînd acest dom’ Costel să 
pună în ordine treburile la can
tina de care răspunde ?

Vor răspunde, probabil — 
prin fapte — cei în drept să 
ia măsuri adevărate pentru bu
nul mers al cantinei din Ur.l- 
cani.

Francisc VETRO
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CULTURA-ARTA Coproducție româno- 
franceză, filmul „Serbă
rile galante" este o iz
butită comedie satirică 
la adresa războiului.

armată și antrenați in
tr-un 
țiune 
care 
prin

Fiind o latură a edu
cației comuniste, educa
ția estetică se realizea
ză în școală, familie, in
stituții extrașcolare care 
se preocupă de dezvol
tarea la copii a capaci
tății de a iubi și aprecia 
frumosul. Educația este
tică se realizează atît 
prin contact direct cu 
operele de artă, cit și 
prin participarea copiilor 
la activitatea artistică 
preprin-zisă. Acțiunile 
pe care le desfășoară 
Cluburile sindicatelor din 
Valea Jiului în riadul 
copiilor contribuie și ele, 
în bună măsură, la în
deplinirea acestei certați.

Folosind timpul vacan
ței școlare, la majorita
tea cluburilor din Valea 
Jiului se organizează ac
țiuni speciale pentru co
pii menite a Ie stimula 
gustul pentru Inimos.

Zilele trecute, bunăoa
ră, Ia clubul sindicate
lor din Petrila s-a orga
nizat o dimineață de re
citări pentru cei mici. 
Cu acest prilej, în fața 
cîtorva zeci de copii

s-au recitat poezii de 
M, Eminescu. Tot la a- 
cest club s-a statornicit 
obiceiul ca, în anumite 
dimineți, înlr-una din să
lile lui să se proiecteze 
diafilme pentru ca, prin 
intermediul acestora, co
piii să se întilnească cu 
eroii din basmele cunos-

qă și Petre Ispiroscu, 
s-au organizat dimineți 
de basme și după-amiezi 
de poezie intitulate „Poe
zia care mi-a plăcut mat 
mult". Această ultimă 
manifestație i-a făcut pe 
copil să dlsceamă din 
lectura numeroaselor poe
zii citite în fața lor, pe

COPILUL
$1 EDUCAȚIA ESTETICA

cute sau cu opere ale 
scriitorilor stUdiați în 
timpul anului școlar.

Forme interesante uti
lizează și colectivul clu
bului sindicatelor din A- 
ninoasa cu scopul de a 
stimula dezvoltarea sim
țului estetic la copii. Și 
aici au fost proiectate 
pentru copii dialilmele 
basmelor lui Ion Crean-

acelea care le-au produs 
emoții.

Formele enunțate nu 
sînt însă singurele care 
constituie mijloace ale 
educației estetice a copi
ilor. In cadrul cluburilor 
funcționează cercuri de 
balet, de arte plastice 
(ca la clubul sindicatelor 
din Lupeni). Afluența 
spre asemenea cercuri

este mare, totuși mai 
sînt părinți care mani
festă oarecare scepticism 
față de posibilitățile edu
cației estetice pe care le 
oferă aceste cercuri.

Trebuie să recunoaș
tem că deși Ia majori
tatea cluburilor sînt or
ganizate acțiuni pentru 
Copii, cadrul lor este în
că restrîns. Se cer pro
gramate audiții muzicale 
pentru cei mici, să se 
organizeze manifestații 
în cadrul cărora să fie 
prezentați cei mai de 
seamă oameni de cultu
ră și de artă. Ar fi bine, 
de asemenea, șă se poar
te discuții cu copiii pe 
marginea filmelor vizio
nate de ei etc. îmbogă
țirea acțiunilor cu copiii 
vor îngădui acestora să 
primească, încă la aceas
tă vîrstă fragedă, bogate 
cunoștințe în domeniul 
artei și culturii care să 
slujească formării gustu
lui estetic al omului ma
tur de mai tîrziu.

războl a cărui ra 
n-o înțelegeau și 
sînt simbolizați 

Thomas (Philippe 
Acțiunea se desfășoară Avron). 
în secolul al XVIII-lea, 
în timpul luptelor ne
sfârșite între prinții a- 
celeiași tfiri, fără a pre
ciza însă despre ce ța
ră și ce război anume 
este vorba. Plin de fan
tezie, filmul are o pu
ternică rezonanță iu 
actualitate; deși nu pu
ne accentul pe ororile 
războiului le semnalea
ză cu precizie. Cei doi 
eroi principali ai filmu
lui simbolizează 
două „forțe" care 
puneau armatele 
tei epoci : de o 
mercenarii, soldații plă
tiți, care luptau pentru 
indiferent cine, repre- 
zentați prin Jolicosur 
(Jean Pierre Cassel) iar 
de cealaltă parte țăra
nii înrolați cu forța în

Filmiul 
printr-un 
zentînd o 
începutul 
XVIII-lea

se deschide 
tablou repre- 
bătălie de la 
secolului al 

: „Asediul nid-

PE ECRANE

MUNCA CU CARTEA LA LONEA
INTERVIUL 
NOSTRU $1 CÎTEVA DM PROBLEMELE El

politică
sau

Indiferent dacă este 
sau tehnică, beletristică 
științifică, cartea este o inepui
zabilă sursă de cultură care 
contribuie la lărgirea orizon
tului de cunoaștere a oamenilor 
muncii. Ținînd seama de ro
lul său important în formarea 
conștiinței socialiste, activita
tea cu cartea la club sau la bi
bliotecă se cere astfel organi
zată incit să suscite maximum 
de interes. Tovarășului BĂCĂ- 
IANU GHEORGHE, responsabi
lul comisiei cultural-educative 
de masă a sindicatului minei 
Lonea i-am solicitat să ne vor
bească deșpre felul cum se o- 
cupă comitetul sindicatului de 
munca de masă cu cartea. In 
rindurile ce urmează reprodu
cem relatările sale.

— A asigurat comitetul sin
dicatului răspîndirea cărții în 
rindul salariaților exploatării ?

—- Comitetul nostru sindical, prin 
comisia cultural-educativă de ma
să, s-a străduit în toate lunile a- 
cestui an, să asigure difuzarea căr
ților aflate în biblioteca sindica
tului, urmărind să contribuie la 
răspîndirea pe această cale a cu
noștințelor politice, tehnice și de 
cultură generală. Printre măsurile 
luate în acest scop amintesc: in
formarea cititorilor asupra cărților 
ce șe găsesc în bibliotecă, organi
zarea mai multor manifestări de 
masă cu cartea și inițierea unor 
acțiuni menite să pună cartea la 
îndemâna cititorilor.

— Cum ați realizat informa
rea muncitorilor asupra cărți
lor ce se găsesc 
clubului ?

Acest lucru n-a 
Totuși am căutat 
blioteca noastră 
15 000 volume de
ele intră în fondul bibliotecii; prin 
urmare a fost înscrisă în registrul- 
inventar respectiv. De acolo se cu
nosc cu precizie cărțile pe care le 
avem, numărul exemplarelor etc. 
Cărțile aflate în bibliotecă sînt 
popularizate pe mai multe căi. Ast
fel s-au făcut afișe cu ’titlul căr
ților noi apărute care au fost a- 
șezate la loc vizibil la cele trei 
guri de exploatare. Tot în acest 
scop Se organizează periodic vitri
ne unde sînt expuse cărțile noi. 
Pentru a suscita interesul cititoru
lui, la stația de radioficare din 
localitate sînt ’citite scurte prezen
tări ale cărților din bibliotecă mai 
puțin cunoscute.

— Cum s-au organizat mani
festările de masă cu cartea ?

— Una din formele manifestărilor 
de masă cu cartea sînt simpozioa

în biblioteca

de loc ușor, 
realizăm. Bi- 

numără peste 
cărți- Fiecare din

fost 
să-1

nele. La clubul nostru au fost or
ganizate mai multe simpozioane în
chinate unor evenimente, aniversări 
etc. Așa de pildă s-a organizat un 
simpozion cu prilejul Zilei avia
ției, altul închinat mișcării revo
luționare de la 1848, iar altul con
sacrat aniversării a 500 de ani de 
la întemeierea mănăstirii Putna. Cu 
prilejul simpozioanelor amintite, în 
holul clubului s-«u organizat vitri
ne cu . cărți, fotomontaje și uneori, 
cu concursul librăriei din localita
te, Ștanduri de cărți axate pe ove 
nimentele respective.

Ceea ce ni se poate reproșa în 
această direcție socotesc că este nu
mărul redus de recenzii, concursuri 
ghicitoare, concursuri cine știe răs
punde.

— Ce ne puteți spune despre 
acțiunile inițiate pentru a pune 
cartea la îndemîna cititorilor i

La indicația comitetului de partid, 
ne-am străduit să extindem activi
tatea bibliotecii prin înființarea u- 
nor biblioteci volante atît la sec
toarele miniere cit și în cartiere. 
In prezent funcționează 10 biblio
teci de acest fel care dau rezul
tate mulțumitoare. Prin interesul 
cu care se ocupă de popularizarea 
cărților noi apărute, de informarea 
cititorilor asupra cărților care le 
avem în biblioteca clubului, s-au 
remarcat în cursul acestui an to
varășii Lăzărescu Gheorghe, Simo 
Hdiko și soții Ptaczker Robert si 
Maria. Activitatea grupelor sindi
cale s-a făcut, de asemenea, sim
țită în ceea ce privește populari
zarea cărții, Datorită preocupării 
birourilor grupelor sindicale din 
sectoarele I și VII ale exploatării 
miniere, marea majoritate a lucră
torilor acestor sectoare șe numără 
printre cititorii permanent! ai 
bliotecii.

— Care sînt proiectele 
viitor ?

Fără a subestima realizările 
tinute în acest an (avem 751
tori care au împrumutat peste 9 000 
volume) trebuie să recunoaștem că 
munca cu cartea nu ne poate mul
țumi. Ea este sub nivelul posibili
tăților. Avem încă un număr redus 
de cititori, în comparație cu numă
rul locuitorilor. Aceste lipsuri le 
cunoaștem și pe vom strădui să le 
îndepărtăm din activitatea cu car
tea. Avem cîteva probleme nere
zolvate oare ne îngreunează mun
ca. Vreau să amintesc pe această 
cale Consiliului local al sindicate
lor că, deși a solicitat la timp, bi
blioteca din Lonea n-a primit nici 
pînă în prezent fișele personale ne
cesare înregistrării cititorilor. Este 
un fapt mărunt în aparentă, dar el 
ne stînjenește în desfășurarea ac
tivității zilnice.

încă o problemă pe care n-o pot 
omite se referă la recentele indi
cații primite din partea C.L.S. po
trivit cărora nu se împrumută cărți 
cititorilor fără ca aceștia să pre
zinte în prealabil o dovadă de la 
întreprinderea unde-și desfășoară 
activitatea. Fără îndoială că măsu
ra e bună. Insă din cauză că cei 
care au dat-o au uitat să comunice 
conducerilor întreprinderilor din ra
za lor 
cestor 
refuză 
cauză 
numărului cititorilor in ultima pe 
rioadă.

bi

de

ob
oi ti-

nele 
cgm- 
aces- 
parte

reșalului d'Allenberg" 
de Giacomo Pastorelli.

In timp ce ghidul dă 
explicații vizitatorilor, 
tabloul prinde viață iar 
pe ecran se desfășoară 
cu verva și pitorescul 
epocii ciocnirea dintre 
cele două
care războiul 
nea : Prima 
condusă de 
d’Allenberg 
Kovacs), e
se retragă în fortărea
ța sa pentru a-și re
grupa forțele, iar cea-

armate pe 
le opu- 

armată,. cea 
mareșalul 

(Gyorqy 
nevoită să

laltă, condusă de prin
țul Beaulieu (Jean Ri
chard) se instalează în 
corturi, la poalele for- 
tăreței, așteptînd clipa 
în care inamicului i se 
vor termina proviziile 
și va fi nevoit să se 
predea. In timp ce în 
tabăra asediatilor n-au 
mai rămas decit clteva 
bucăți de heringi să
rați, avanposturile ase
diatorilor anunță, în gu
ra mara, meniul copios 
□ I prințului de Beaulieu 
și a întregii trupe, în- ■ 
cerci nd să forțeze, pe a- 
ceastă cale, anmaita de 
mercenari a lui d'Alten
berg să capituleze.

Pe acest, fundal se 
desfășoară povestea de 
dragoste dintre prințe
sa Elena, nepoata ma
reșalului d'Alletlberg și 
contele Friederich, fiul 
prințului de Beaulieu.

Filmul poate fi vizio
nat între 20—24 iulie 
la cinematograful 7 No
iembrie din Petroșani.

M. COSTEA

l> imagine din filmul „Serbările galante".
de activitate necesitatea a- 
dovezi, unele întreprinderi 
să le elibereze. Iată încă o 
care a determinat scăderea

Considerăm că este absolut 
necesar ca la Lonea munca cu 
cartea să cunoască un reviri
ment substanțial. In acest scop, 
comitetul sindicatului este che
mat să sprijine reorganizarea 
colectivului bibliotecii. Vor tre
bui atrași, la munca cu cartea, 
intelectualii din localitate care 
au posibilitatea să-și pună ast
fel cunoștințele în slujba dez
voltării gustului pentru citit a 
maselor largi ai oamenilor 
muncii, pentru ridicarea nive
lului cultural al acestora. De 
asemenea, și comitetul U.T.C. 
de la mina Lonea este chemat 
să manifeste o mai mare preo
cupare pentru a dezvolta gus
tul tinerilor pentru lectură.

Interviu consemnat de 
M. CHIOREANU

Adesea cluburile sindicatelor 
organizează diferite manifes
tări cultural-artistice. Uneori, 
din motive necunoscute se con
stată că la ele participă un nu
măr redus de tineri. In aseme
nea cazuri, organizatorii se în
treabă conira- 
riați : de ce nu 
vin tinerii la 
seratele de dans 
sau la celelalte 
manifestații de 
la club ?

Un observator 
atent ar răș- 
punde cu ușurință
Cauza trebuie căutată în mo
dul de organizare a acestor 
manifestații. Nici colectivele de 
conducere ale cluburilor și nici 
comitetele U.T.C. nu trebuie 
să piardă din vedere că viata 
cotidiană reclamă forme mereu 
noi de distracție. Aceasta pre
supune ca atît seratele de sîm-

Intre 16—18 iulie, la cinematograful „Republica" din Pe
troșani va rula filmul „Inspectorul", o producție a studiouri
lor din R.S.F. Iugoslavia. Fotografia înfățișează o secvență 
din film.

băită și duminică seara cit șl 
joile de tineret trebuie de așa 
manieră organizate incit tine
rii să găsească surse de dis
tracție pe măsura cerințelor 
actuale.

Conducerile unor cluburi

lui a inițiat mai multe jocuri 
distractive de societate. De o 
apreciere deosebită s-au bucu
rat jocurile „Ține minte" și 
„Numerotarea rapidă", ambele 
solicitînd puterea de observa
ție și atenția

JOCURI DISTRACTIVE
PENTRU TINERET

la întrebare. cum sinț cele din Lupeni și 
Petrila se pare că au înțeles 
necesitatea împrospătării for
melor de distracție ale 
tulul. Iată un exemplu, 
mă cu cîteva zile, la 
sindicatelor din Petrila
loc o serată pentru tineret. Gu 
acest prilej, conducerea clubu-

tinere- 
In ur- 
clubul 

a avut

particip anțiloi. 
Tinerilor le-a 
plăcut și jocul 
„Ghicește dacă 
știi..." care, de 
asemenea, a 
necesitat un 
bagaj aprecia
bil de cunoștin
țe din domenii 
diferite.

100 de tineriCei aproape 
aflați la serată, au asistat, du
pă terminarea jocurilor, la pre
mierea participan-țrlor. Premiu! 
I a fost acordat tov. Todorici 
Ioan, premiile II și III au fost 
cîștigate de Mălăiescu Nicolac 
și respectiv Roth Maria.

M. e.
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La mina Dîlga acționează 
doar factori obiectivi ?

[Urmare din pag. l-a)

mînd în mină; Gîrniță Dumitru, mi
ner, doarme la locul de muncă, e 
indisciplinat, motive pentru cars 
a și fost retrogradat pe 3 luni. A 
fost sancționat și artificierul Brumă 
Petru pentru dezinteres fată de sar
cinile de serviciu, întîrzieri, ne- 
respectarea dispozițiilor date. Un alt 
miner, Acs Francisc, mai mult lip
sește decît e la șut; vagonetarul 

• Gretu Gheorghe și lăcătușul Kecskes 
; Moise comit, de asemenea, dese aba

teri.
Din cauza unor asemenea oameni 

nu se realizează coeficientul de 
prezență și avem zilnic cîte 30 ab
sențe netnotivate și îmbolnăviri. De 
aici efectiv insuficient pentru plasa
rea tuturor abatajelor, precum și a 
lucrărilor de întreținere,

Greutăți întîmpinăm și din cauza 
slabei calificări a oamenilor. Avem 
Cîteva brigăzi de mineri, ca cele 
Conduse de Opreanu Gheorghe, 
Gertner Rudolf, CJjvari Iuliu care 
din lipsa unei pregătiri profesionale 
corespunzătoare execută 2—3 zile 
o atacare în ldc de 2—3 schimburi 
cît e prevăzut. O altă brigadă, a 
lui Ghită Marian, face o avansare 
de abia un metru în 24 de ore. Rea
lizările nesatisfăcătoare ale unor 
brigăzi reflectă și calitatea discu
tabilă a asitenței tehnice din par
ted maiștrilor minieri.

Ca greutăți aș aminti și eu a- 
previzionarea deficitară cu mate-

A aPărut: iHlek Molilii de studii KM 
si sotial-polilite de pe lingă LL al Pil.

A apărut nr. 2—3/1966 al revistei 
„Analele Institutului de studii isto
rice și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R." — număr consacrat 
celei de-a 45-a aniversări a creării 
Partidului Comunist Român.

In revistă se publică: Nicolae 
Ceaușescu: „Partidul Comunist Ro
mân — continuator al luptei revo
luționare și democratice a poporu
lui român, al tradițiilor mișcării 
muncitorești și socialiste din Româ
nia".

Rubrica „Articole" cuprinde: Ion 
Popescu-Puțuri: „Crearea Partidului 
Comunist Român — rezultat al dez
voltării mișcării revoluționare și 
democratice din România"; A. Deac, 
FI. Dragne: „Lucrările Congresu
lui I al Partidului Comunist Ro
mân"; Constantin Pîrvuiescu, Gh.

Crește refeaua drumurilor forestiere
In ultimii 2 ani în patrimoniul 

forestier diin Valea Jiului s-au con
struit în total peste 40 km drumuri 
auto, care pătrund în cele mai 
îndepărtate păduri seculare. Pe 
aceste drumuri, s-au transportat și 
pus în valoare zeci de mii de me
tri cubi de masă lemnoasă, făcîn- 
du-se accesibile locuri de unde în 
anii trecuți nu s-a putut scoate de 
loc, sau cu mari greutăți și cu 
cheltuieli costisitoare lemnele do- 
borîte.

Este de lăudat faptul că conduce
rea întreprinderii forestiere din Pe
troșani s-a. preocupat de punerea în

VEȘTI DE LA CORESPONDENȚI
Economii 
prin muncă patriotică

Zilele trecute, un număr de 40 
uteciști din organizația de bază nr. 1 
de la E. M. Uricani au participat la 
o acțiune de muncă patriotică. Cu 
acest prilej au încărcat și transpor
tat cca. 30 tone de rezidura de lemn 
și beton, provenite din demolarea 
unor dependințe din incinta exploa
tării, realizînd o economie de 5-6 000 
lei. Lucrînd cu mult elan și însu
flețire tinerii Vereș Beta, Sonescu 
Marin, Sianu Ion, Peknik Adalbert, 
Zabilică Ion și Mlădinescu Marin, 
s-au evidențiat în mod deosebit.

Valeriu COANDRAȘ
Uricani 

riale, din care cauză unele brigăzi, 
ca de pildă cea a lui Bartos, se a- 
provizionează direct de la depozitul 
de lemn. Deoarece sectorul de trans
port nu-și face datoria în privința 
aprovizionării, sîntem nevoiți să 
ținem noi cîte 4 oameni zilnic în de
pozit pentru încărcarea materiale
lor. Greutăți am avut și din -auza 
rambleului, precum și a calității ne
corespunzătoare a lucrărilor mi
niere dintre care multe a«n fost ne
voiți să le refacem, ca de pildă, di
recționalele estice din blocurile I și 
V, galeria de Cap orizontul 670 
ele.

Acestea sînt greutățile. Dar ce se 
face pentru înlăturarea lor, pentru a 
îmbunătăți activitatea sectorului în a 
doua parte a anului ?

— Planul pe semestrul II se va 
realiza, Vom recupera și minusul din 
primele 6 luni. Perspective există 
în acest scop. Pînă la sfîrșitul tri
mestrului vosn ajunge ca toate aba
tajele din blocul I să lucreze din 
plin. Pe această linie, perseverăm, 
de altfel în mod neobosit spre a li
chida denivelările unora din abata
jele acestui bloc, spunea inginerul 
STĂNESCU EUGEN. In abatajele 
denivelate am plasat cele mai bune 
brigăzi, am mecanizat transportul 
în toate abatajele și am introdus 
conducte de apă pentru combaterea 
prafului de cărbune șl asigurarea 
unui microclimat optim la fiecare 
loc de muncă.

In privința perspectivelor secto-

Țuțui, I. Iacoș: „Activitatea Parti
dului Comunist Român pentru uni
tatea clasei muncitoare"; N. Gold- 
berger: „Lupta P.G.R. pentru întă
rirea legăturilor sale cu masele"; 
G. Zaharia, A, Petri: „Partidul Co
munist Român în fruntea luptei po
porului pentru apărarea indepen
denței naționale a țării, împotriva 
fascismului"; Gh. Uurpat: „Dezvol
tarea continuă a economiei națio
nale — obiectiv central al activității 
P.C.R.".

Revista mai cuprinde o prezen
tare a Muzeului de istorie a Parti
dului Comunist, a mișcării revolu
ționare și democratice din România, 
precum și evocări despre : Constan
tin Ivănuș, Gh. M. Vasilescu-Vasia, 
Dumitru Grofu și Elena Filipovici 
militanți ai Partidului Comunist Ro
mân.

valoare a masei lemnoase din locu
rile amintite. La izvoarele Jiețului 
și Jiului de Vest, se lucrează in
tens și în prezent la prelungirea 
drumurilor auto, în vederea punerii 
în exploatare a altor noi parchete 
de pădure.

Aceste drumuri prezintă o im
portanță deosebită nu numai pentru 
forestieri,, ci și pentru turism. Ca
banele turistice din partea sudică 
a Retezatului (Cîmpu lui Neag, Bu- 
ta etc.) sau cele din masivul Pa- 
rîngului și Lotrului devin mai ac
cesibile și pentru turiști prin folo
sirea acestor drumuri forestiere.

Podul a fost reparat
Pe strada Calea Brăii din orașul 

Lupeni, în nenumărate rînduri au 
fost întîmpinate greutăți de tran
sport din cauza unui pod pe care 
nu puteau trece mașini, căruțe etc. 
Prin contribuția adusă de locuitorii 
din această stradă, podul a fost re
parat, efectuîndu-se 140 ore de 
muncă patriotică.

Inițiativa de a se repara podul 
a avut-o tovarășul ing. Gropeanu 
Octavian, care s-a interesat de 
procurarea materialului necesar.

La lucrările efectuate s-au evi
dențiat următorii tovarăși: Purece 
Ioan, Demeter Ștefan, Drăgoi loan 
și Tofană Alexandru.

TRAIAN NARIȚA
Lupeni 

rului am cerut și părerea tov. 
BRÎNZAN IOAN, inginer șeî ad
junct al E.D.M.N.

— Sectorul are perspective bune. 
In curînd va intra în funcție și 
blocul VI, Iar blocul I va avea 0 
situație mai bună. La sfîrșitul lunii 
iulie va intra în funcție stația de 
rambleu — deci vor fi remediate și 
inconvenientele generate din cauza 
lipsei de rambleu.

In ceea ce privește aproviziona
rea — deși s-a îmbunătățit — măi 
există neajunsuri. Sectorul de trans
port nu urmărește cu destulă răs
pundere încărcarea materialului. 
Pentru sectorul I aș recomanda ur
mărirea cu măi multă perseverență 
a lucrărilor de întreținere, amena
jărilor și atacărilor — lucrări cu 
care la ora actuală se pierde încă 
prea mult timp. O altă cerință care 
cade în competența conducerii 
E.D.M.N. e completarea schemei 
sectorului cu cadrele tehnice pre
văzute.

★

Se desprinde deci în mod evi
dent, că la mina Dîlja activita
tea primului sector de produc
ție e stînjenită nu numai de 
factori obiectivi, ci și de o seamă 
de deficiențe — indisciplina, a- 
sistența tehnică nesatisfăcătoa
re, aprovizionarea deficitară, 
starea necorespunzătoare a lu
crărilor miniere — care prin- 
tr-o preocupare mai intensă din 
partea sectorului și conducerii 
E. D. M. N., organizațiilor de 
partid și sindicat pot și trebuie 
remediate. E vorba doar de pre- 
mizele înfăptuirii sarcinilor me
reu mai mari ce revin acestei ti
nere exploatări.

Ciîi ți
GEORGETA tudoran

„13 IUNIE 1916“
112 pag., 2,75 lei

Lucrarea înfățișează lupta antirăz
boinică a Partidului Social-Demo
crat, a muncitorilor din România în 
perioada 1914—1916, respectiv de la 
izbucnirea primului război mondial 
imperialist pînă în preajma intrării 
României în acest război.

Cea mai mare parte a lucrării es
te consacrată unui moment impor
tant din istoria mișcării muncitorești 
din țara noastră — manifestația an
tirăzboinică din 13 iunie 1916 de la 
Galați, evidențiat în expunerea din 
7 mai 1966 a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

întemeiat pe o bogată documen
tare, lucrarea aduce o contribuție ia 
istoriografia noastră.

PROGRA M
18

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață; 5,15 Gimnastica de învio
rare; 5,25 Program muzical de di
mineață; 5,30 Actualitatea agrară;
5.40 Program muzical de dimineață;
6.40 Recomandări din program; 6,45 
Program muzical de dimineață; 7,00 
RADIOJURNAL. Buletin meteo-ru- 
tier,- 7,30 îmi place muzica ușoară;
7.45 Salut voios de pionier; 8,00 
SUMARUL ZIARULUI „SCÎNTEIA"; 
8,06 Cîntece și jocuri de pe plaiu
rile țării; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului: 
Nevroza cardiacă; 9,35 Muzică popu
lară din Vrancea; 10,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 10,03 „Noroc bun" — cîri- 
tece despre viața nouă a minerilor;
10.15 Melodii populare interpretate 
de mici tarafuri,- 10,30 ROZA VlN- 
TURILOR; 10,55 Poemul simfonic 
„Marsyas" de Aifons Castaldi; 11,20 
AFIȘ RADIOFONIC; 11,30 Formați- 
ike Edmond Deda și Horia Ropcea;
11.45 Cîntă Nelu Huțu și fluiera- 
șul Dumitru Zamfira; 12,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteoro
logic; 12,10 Fragmente din opereta 
„Domnul Beaucalre" de Messager;
12.45 Orchestra simfonică a Filar
monicii de stat „Banatul" din Ti
mișoara, dirijată de Nicolae Boboc,-
13.15 „Măicuță-ți mulțumesc" — 
muzică ușoară; 13,30 Muzică popu-

Cind mestecenii își îngîna foșnetul frunzelor,..

Miin! orășenesc mim iialoiilimma 
legn.neior si fruttelor Petroșani 

angajează urgent prin concurs:
1.. Șef serviciu financiar — evidența 

contabilă
salarizare 1300 — 1525 lei 
studii medii 
stagiu — 8 ani în funcții economice.

2. Contabil I —- două posturi
salarizare 1 025 — 1 175 lei 
studii medii 
stagiu — 3 ani în funcții economice.

3. Tehnician I construcții
salarizare 1100 — 1 450 lei.

Angajarea cu respectarea condițiilor pre
văzute în anexa IV a H.C.M. 1053/1960.

Alte informații* zilnic între orele 7—15 la 
sediul Oficiului, str. Republicii nr. 27, telefon 610.

DE RADIO
iulie
Iară cerută de ascultători; 14,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo- 
rutier; 14,08 Estrada melodiilor;
14,40 Arii dîn operete; 15,00 Melo
dii populare; 15,20 Anunțuri, re
clame; 15,30 Caleidoscop muzical; 
16,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologic; 16,15 Muzică 
ușoară interpretată la orgă electro
nică; 16,30 „Pe-un picior de plai": 
balada „Fata pădurii"; 17,00 In
strumentiști de muzică ușoară; 17,15 
ODĂ VITEJILOR; 17,40 Medalion 
muzical, Vasile Veselovski; 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 IN JURUL 
GLOBULUI; 18,15 Muzică ușoară CU 
Horia Moculescu; 18,25 Cîntece în
vățate de la bunica; 18,40 RITMURI
LE CINCINALULUI; 19,00 O melo
die pe adresa dumneavoastră; 19,30 
Melodia zilei: „Te mai iubesc și 
acum", de Radu Serbau; 19,35 Va
rietăți muzicale,- 20,00 RADÎOGA- 
ZETA DE SEARĂ; 20,20 Sport. Post- 
scnptum; 20,30 Selecțiuni folclo
rice; 21,05 DE LA FRESCELE VO- 
RONETUIIT LA COI OANA INFINI
TĂ; — „Mănăstirea Putna"; 21,25 
Pentru prietenii magnetofonului — 
emisiune de muzică ușoară; 22,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 22,20 Muzică din opera 
„Norma" de Bellini; 22,45 Cîntecul 
iubirii va trăi mereu — muzică 
ușoară; .23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
18 iulie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Gen
tlemanul din Cocody,- Republica: 
Inspectorul; Stadion: Comoara din 
lacul de argint; PETRILA: Cum se 
reușește în dragoste,- LONEA 
Minertil: Parcarea interzisă; LÎVB- 
ZENI : Onorabilul Stanislas — agent 
secret; ANINOASA: Karambol; 
VULCAN ; Căpitanul din Tenkes se
ria I și II; CRIVIDIA: Strigătul; 
PAROȘENI: Amintiri din copilărie,- 
BĂRBÂTENI : Corbii; LUPENI —■ 
Muncitoresc: De-aș fi Harap Alb; 
Cultural: Noaptea Iguanei; URI
CANI : Oameni și drapele seria I 
și II.

TELEVIZIUNE
17 iulie

8,30 Ora exactă. Cum va fi vre
mea; 8,32 Pentru noi, femeile I Sfa
turi practice; 9,15 Emisiune pentru 
copii și tineretul școlar; 10,30 Campio
natul mondial de motociclism; 19,30 
FOTBAL: Finala Cupei Republicii 
Socialiste România. Intîlilirea dintre 
Steaua și U.T.A.; 21,15 Documente 
de piatră. „Putna-500" — film rea
lizat de Studioul de Televiziune;
21,45 TEATRU ÎN STUDIO (premie
ră pe țară) „Don Juan“ de Mo- 
liere; 23,00 Telesport; 23,20 Tele
jurnalul de noapte; 23,30 închid? 
rea emisiunii.
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ViRTR INTEDNRTIONRLR

Ziarele și agențiile de presă internaționale relatează des
pre expunerea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R., Ia adunarea activului de partid, 
cu privire la recenta consfătuire de Ia București a Comitetu
lui Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia și la întilnirea conducătorilor de partid și a 
șefilor de guverne ale țărilor membre ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

co- 
sub
so- 
ex-

Ziarul „PRAVDA" publică o 
reșpondență TASS din București 
titlul „O puternică expresie a 
lidarității", subliniind partea din
punere în care se arată că docu
mentele consfătuirii, care au o im
portanță politică excepțională pen
tru soarta păcii și slăbirea încordă
rii internaționale, răspund năzuin
țelor fierbinți ale păturilor largi din 
lumea întreagă. Ziarul relevă apre
cierea făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu privire la întărirea 
păcii și securității în Europa și a 
Declarației cu privire la agresiu
nea S.U.A. în Vietnam.

Intr-o amplă corespondență' din 
București pe marginea expunerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
adunarea activului de partid, AGEN
ȚIA TANIUG subliniază că vorbi
torul a. apreciat pozitiv recenta 
Consfătuire a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia. Se scoa
te în evidență faptul că „documen
tele adoptate sînt rodul unei ana
lize temeinice a problemelor cu
rente, examinate în spiritul priete
niei frățești, unității și înțelegerii 
reciproce".

In continuare, se menționează 
precierea făcută în legătură cu 
xistența blocurilor militare și se
rată că, vorbind despre acțiunile 
României pe plan internațional, to
varășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că în centrul politicii țării 
noastre se află dezvoltarea relați
ilor de prietenie și de colaborare 
multilaterală frățească cu toate ță
rile socialiste. In corespondență 
este redată partea din expunere re
feritoare la relațiile dintre țările 
balcanice, în care se subliniază că 
„România militează consecvent pen
tru dezvoltarea relațiilor de bună 
vecinătate între țările din Balcani 
și din regiunea Mării Adriatice și 
pentru transformarea acestei zone 
a continentului nostru într-o zonă 
a păcii, fără arma nucleară". Vor
bitorul, se spune în continuare, a 
declarat că partidul și guvernul 
român acordă atenție dezvoltării 
multilaterale și colaborării frățești

cu toate țările membre ale C.A.E.R. 
și cu toate țările socialiste.

Ziarul cehoslovac „RUDE PRA- 
VO", într-o corespondență din ca
pitala țării noastre, arată că, în 
expunerea sa, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a scos în evidență im
portanța Consfătuirii de la Bucu
rești a Comitetului Politic Consul
tativ și a subliniat însemnătatea do
cumentelor adoptate, precum și 
înalta apreciere pe oare partidul 
și guvernul român o dau rezultate
lor acestei consfătuiri, care s-a des
fășurat 
tești, al 
ciproce.

Ziarul
DU" publică o corespondență a a- 
genției P.A.P. despre adunarea acti
vului de partid și expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Este 
subliniată partea din expunere, în 
care se exprimă convingerea Parti
dului Comunist Român că recenta 
consfătuire de la București a adus 
o contribuție importanta la întări
rea prieteniei și colaborării dintre 
popoarele țărilor socialiste, în pro-

în spiritul prieteniei 
unității și înțelegerii

polonez „TRYBUNA

!

fră-
re-

LU-

blemia unității lor, a forțelor revo
luționare și democratice din întrea
ga lume, la lupta împotriva poli
ticii cercurilor imperialiste, împo
triva agresiunii S.U.Â. în Vietnam, 
pentru asigurarea securității euro
pene, apărarea și întărirea păcii în 
lumea întreagă.

Ziarul ungar „NEiPSZABADSAG" 
publică, de asemenea, o relatare a ex
punerii tovarășului Nicolae Ceaușes
cu, scoțînd în evidență aprecierea 
că Consfătuirea de la București a 
avut un caracter profund practic, 
iar documentele sînt rodul anali
zei problemelor de pe ordinea de 
zi, al schimburilor de păreri desfă
șurate în spiritul unității și înțele
gerii reciproce. Sînt subliniate, de 
asemenea, aprecierile cu privire la 
problema securității europene, ca
re este una dintre cele mai impor
tante probleme ale vieții politice 
de pe continentul nostru.

Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND" 
scrie: „Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. a aprobat activitatea de
legației române la sesiunea Comi
tetului Politic Consultativ al state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia. Declarația în legătură cu 
agresiunea SU.A. în Vietnam și 
Declarația privind pacea și securi
tatea în Europa, au fost apreciate 
ca documente de o deosebită im
portanță1'.

a-

e-
a-

Vizita lui Wilson 
la Moscova

arate
DAMASC 16 (Agerpres). — In ca

drul unui interviu acordat cores
pondentului agenției M.E.N., primul 
ministru sirian, Youssef Zeayyen a 
declarat că se pronunță pentru o 
nouă reuniune la nivel înalt a țări
lor arabe. Este necesară, mai mult 
ca oricînd, a spus premierul sirian, 
o conferință a șefilor de state și 
guverne arabe, în vederea strîngerii 
legăturilor economice și politice 
pentru realizarea unui front comun 
al acestor țări.

Guvernul sirian, a subliniat Y'ous- 
sef Zeayyen, va adresa un apel tu
turor șefilor de state și guverne a- 
rabe, cerînd convocarea conferin
ței la nivel înalt.

Programul vizitelor președintelui de 
în Africa, Asia și Oceania

Gaulle

LaMOSCOVA 16 (Agerpres). — 
16 iulie, a sosit la Moscova, primul 
ministru al Angliei, Harold Wilson, 
care va vizita cea de-a doua ex
poziție industrială britanică deschi
să în capitala Uniunii Sovietice.

La aeroportul Vnukovo, premie
rul englez a fost întâmpinat de A. 
Kosîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și de alte 
persoane oficiale.

PREZENJE 
ROMÂNEȘTI

DUBROVNIK 16 (A- 
gerpres). — Vineri, la 
Dubrovnik (R.S.F. Iugo
slavia), și-a Început lu
crările cel de-al 11-lea 
Seminar internațional 
intitulat „Universitatea 
azi".

Participanții la semi
nar vor examina două 
teme principale : „Struc-

tura și activitatea uni
versităților in societa
tea contemporană" și 
„căile și metodele de 
ridicare a calității și 
eficienței muncii didac
tice și științifice in u- 
niversități". La seminar 
participă aproximativ 
50 de oameni de știin
ță și profesori și 4'0 de

studenți dtn peste 30 
de țări.

Din țara noastră par
ticipă Ion Didilescu, di
rector general adjunct 
in Ministerul Invăță- 
mîntului, și prof. Nico
lae Lascu, prorector al 
Universității „Babeș- 
Bolyăi" din Cluj.

VIETNAMUL DE SUD

Acti-
ime- 

a în-

Vineri noaptea, 
în aer un pod 
apropierea ca-

„Eliberarea" a 
cu privire

SAIGON 16 (Agerpres). — 
vitatea forțelor patriotice în 
diata apropiere a Saigonului 
registrat, potrivit relatărilor cores
pondentului agenției France Presse, 
o intensificare în ultimele ore. Sîm- 
bătă dimineața, un detașament de 
patrioți a atacat o puternică unitate 
saigoneză instalată pe autostrada 
Saigon — Bien Hoa, la 12 kilome
tri nord de capitală, provocîndu-i 
pierderi însemnate, 
patrioții au aruncat 
recent construit în 
pitalei.

Agenția de presă
transmis un comunicat 
la luptele purtate în cursul lunii 
iunie de forțele patriotice în pro
vincia Quang Ngai. Potrivit comu
nicatului, au avut loc 212 lupte în 
cursul cărora au fost scoși din luptă 
2 023 soldați inamici, din care 234 
americani. Alte trei batalioane sai- 
goneze au suferit, de, asemenea, 
pierderi însemnate. Au fost captu
rate mari cantități de arme și mu
niții, au fost doborîte 12 avioane 
americane și avariate alte șapte.

BRUXELLES 16 (Agerpres). 
Vineri aeroportul din Bruxelles 
a fost scena unei aterizări for
țate cu totul neobișnuite a unui 
avion care se îndrepta de Ia 
Frankfurt spre Londra. In mo
mentul aterizării, cei doi piloți 
ai avionului au spart ferestrele 
și, sărind afară cuprinși de te
roare, au luat-o la fugă. Avio-, 
nul transporta doi lei mari șîtj^ 
un pui de leu, pentru grădina 
zoologică din Londra. Primul 
pilot a relatat că în timpul 
zborului picioarele i-au fost 
cuprinse la un moment dat de 
puiul de leu și, întorcînd ca
pul, a constatat cu groază că 
pe lingă leul cel mic și-au pă
răsit cuștlie prost închise și 
cei doi lei mari. In timp ce pi
lotul secund se străduia să ți
nă la distanță leii cu ajutorul 
unui toporaș, avionul a reu
șit să aterizeze cu bine. Puiul 
de leu a fost capturat cu ușu
rință, dar ceilalți doi lei, care 
refuzau cu încăpățînare să pă
sărească carlinga avionului, au 
putut fi introduși cu greu în- 
tr-o cușcă specială, adusă in 
grabă de la grădina zoologică 
din Anvers. După închiderea 
leilor în cuștile de transport, 
cu toaie măsurile de securita
te, avionul și-a continuat cursa 
spre Londra, dar... cu un alt 
echipaj.

Rezu ltaiele 
din ziua a cincea

PARIS 16 (Agerpres). — La Pa
ris s-a anunțat oficial programul 
vizitelor pe care președintele de 
Gaulle le va face în Africa, Asia 
și Oceania. Președintele de Gaulle 
va părăsi Parisul la 25 august, pen
tru a vizita Somalia franceză, Etio
pia, Cambodgia, Noua Caledonie,

După tulburările
CHICAGO 16 (Agerpres). — In- 

cepînd de vineri seara, în cartierul 
locuit de populația de culoare din 
orașul Chicago patrulează 1 500 de 
membri ai gărzii naționale și apro
ximativ 1 000 de polițiști. Alți 2 000 
de militari sînt ținuți în rezervă. 
Intervenția gărzii naționale a fost 
ordonată ca urmare a tulburărilor 
rasiale ce au durat timp de patru 
zile, în cursul cărora trei negri au 
fost uciși, peste 50 au fost răniți, 
iar mai mult 
tați.

După cum 
mericane de
naționale, înarmate cu carabine, mi
traliere ușoare și grenade cu gaze

de 200 au fost ares-

relatează agențiile a- 
presă, trupele gărzii

se va îna- 
septembrie. 
va fi înso-

Tahiti și Guadelupa și 
poia în patrie la 13 
Președintele de Gaulle 
țit de Maurice Couve de Murville,
ministrul afacerilor externe, Pierre 
Messmer, ministrul armatelor, șl 
Alain Peyrefitte, ministru delegat 
însărcinat cu cercetarea științifică, 
probleme atomice și spațiale.

de

s-a
pu-
Ita-

rasiale din Chicago
lacrimogene, au primit ordinul să 
deschidă focul în plin dacă inci
dentele vor reizbucni. Majoritatea 
magazinelor sînt închise iar arterele 
de circulație din cartierul negrilor 
sint blocate de politie.

Comentatorii americani de presă 
subliniază că ciocnirile din Chicago 
dovedesc nemulțumirea negrilor din 
acest oraș față de lipsa drepturilor 
cetățenești. Primarul orașului, Ric
hard Daley, a avut o întrevedere cu 
liderul populației de culoare, re
verendul Martin Luth'er King, în 
cursul căreia s-a ajuns la un acord 
privind recunoașterea unui număr 
de drepturi civile ale negrilor.

LONDRA 16 (Agerpres). — Ziua 
a cincea a Campionatului mondial 
de fotbal din Anglia a programat 
patru întîlniri destul de importante 
pentru calificarea în sferturile 
finală ale competiției.

Unul din derbiurile etapei 
consumat la Sunderland între 
ternicele echipe ale U.R.S.S. și
liei. Partida s-a încheiat cu scorul 
de 1—0 în favoarea jucătorilor so
vietici care și-au asigurat califica
rea. Un alt meci așteptat cu viu 
interes: Argentina — R. F. Germa
nă n-a fost concludent pentru ob
servatorii prezenți la Birmingham, 
apărările „beton" au anihilat com
plet liniile de atac și la sfîrșitul 
celor 90 de minute tabela de 
caj indica 0—0. La Manchester, 
tugalia a dispus fără emoții, 
3—0, de selecționata Bulgariei,
scurte relatări de la întâlnirile de 
sîmbătă : Sunderland : U.R.S.S. — 
Italia 1—0 (0—0). 
în prima repriză, 
teva șuturi ale lui 
cu brio de Iașin
locul în poarta echipei 
In repriza a doua meciul este mai 
antrenant, cu multe faze de poartă. 
După ce Pascutti ratează o bună o- 
cazie, în minutul 
driblează scurt pe

mar- 
Por- 

cu 
Iată

Joc de tatonare 
ritm lent și cî- 
Mazzola apărate 
care și-a reluat 

sovietice.

57 Cislenke îl 
Facchetti, pasea-

ză lui Malafeev, acesta reprimește 
și trimite mingea în poartă,, făcînd 
inutil plonjonul lui Albertosi. Ita
lienii contra-atacă energic, și în mi
nutul 79 sînt pe punctul de a ega
la, însă Iașin blochează la picioa
rele lui Facchetti venit în atac Cu 
5 minute înainte de sfîrșit, Husai
nov pierde ocazia de a majora sco
rul. Manchester : Portugalia — Bul
garia 3—0 (2—0). Fără să strălu
cească, echipă Portugaliei s-a do
vedit eficace și în mec-iul cu Bul
garia, după ce în jocul de debut 
întrecuse cu 3—1 selecționata Un
gariei. Cu patru puncte, 6 goluri 
marcate și unul singur primit, for
mația portugheză se anunță candi
dată serioasă la primul loc în gru
pa C. In partida cu echipa Bulga
riei, jucătorii portughezi au întîm
pinat o rezistentă destul de slabă. 
Ei au deschis scorul în urma unei 
faze petrecute în minutul 7, cînd 
Torres a demarat pe extrema dreap
tă, de unde a centrat puternic. Fun
dașul bulgar Vuțov, vrînd să de
gajeze, a înscris imparabil cu ca
pul în propria poartă, 
portughezi au majorat 
Eusebio (min. 38), în 
combinații pe centru 
Acțiunile ofensive ale
gate, purtate mai ales de Asparuhov

și Iakimov, au păcătuit printr-a țe
sătură de pase prea complicate și 

' imprecizie. Totuși, în min. 36, As
paruhov a avut o bună ocazie de 
a înscrie, dar mingea a lovit bara.

După pauză, inițiativa a aparținut 
în continuare portughezilor. In mi
nutul 75, Naidenov a avut o inter
venție salutară, deviind în corner 
un șut la colțul de sus a lui Eu
sebio, dar peste 7 minute este bă
tut din nou. Torres profită, de o 
greșeală a lui Gaganelov și înscrie 
de aproape.

In urma acestui rezultat, în gru
pa C conduce Portugalia cu 4 punc
te, urmată de Brazilia și Ungaria 
cu cîte două puncte.

Birmingham : Argentina — R. F.. 
Germană 0—0. Joc echilibrat, pre
sărat cu numeroase 
minutul 64, 
mas în 10 
brecht fiind 
intenționată 
este primul
începutul competiției. Echipa R. F. 
Germană a dominat mai mult, însă 
apărarea argentineană a dejucat cu 
abilitate intențiile atacanților vest- 
germani. Comentatorul agenției Reu
ter consideră totuși că echipa R.F. 
Germană a practicat un joc de an
samblu mai valoros. In grupa a II-a 
Argentina și R. F. Germană au cîte 
trei puncte, urmînd să susțină ulti
mele meciuri cu Elveția (0 punc
te) și respectiv Spania (2 puncte).

Londra : Anglia — Mexic 2—0 
(1—0 ). Cele două goluri au fost 
marcate de B. Charlton în minutul 
37 și Hunt în minutul 75. In grupa 
I conduc echipele Angliei și Uru- 
guayului cu cîte 3 puncte fiecare. 
Campionatul mondial se reia marți.

durități. Din 
sud-americanii au S 
jucători, fundașul Al- 
eliminat pentru lovirea 
a adversarului. Acesta 
jucător eliminat de la

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. . Republicii nr. 56 Tel. interurban 322, automat 269,

Fotbaliști; 
scorul prin 
urma unei 
cu Simoes.

echipei bul-
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