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Zor pe șantierele 
de locuințe

■ Sfîrșitu! lunii august i-a găsit 
j» pe constructorii de locuințe din 

(Valea Jiului în plin zor pentru 
'ajungerea din urmă a timpului.

Astfel, pe șantierul de la Petrila 
at fest terminată glisarea blocului 

ill cu 120 de garsoniere, la Vul
can — glisarea blocului F 5 cu 40 
de apartamente. Pe șantierul din 
Vulcan și pe cele din Petroșani se 
apropie de sfîrșit lucrările la cele 
2 cămine de cîte 400-de locuri.

Totodată constructorii și-au pre
gătit .un front larg de lucru pentru 
perioada care urniează. Ea Lupeni 
a'început glisarea blocului A 2, iar 
la Vulcan a blocului D 6 și au fost 
pregătite fundațiile și cofrajele pen
tru începerea glisării la blocurile 
F’4 și F 3.
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Suită de blocuri elegante în 
Petrila. Anul acesta, localita
tea crește cu încă 664 aparta
mente noi.
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*• Tovarășului HO ȘI MIN 
'T ' .

Președintele
al Partidului

Comitetului Central
celor ce Muncesc din Vietnam

. Președintele Republicii Democrate Vietnam

Tovarășului FAM VAN DONG
'Primul ministru al Republicii Democrate Vietnam

HANOI

dru- 
ro- 

scot

Dragi tovarăși,

Cu ocazia celei de-a XXI-a aniversări a sărbătorii naționale a Re
publicii ‘Democrate Vietnam, în numele-Comitetului Central al Partidului 
Gbd»ajst Român, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri, ale Re- 
publfcii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă i 

ansmUem dumneavoastră, și prin dumneavoastră Comitetului Central al | 
Ps tiduHii celor ce muncesc din 
erate, Vietnam și poporului frate 
și un cordial salut tovărășesc.

In cei .21 de ani care au

Vietnam, guvernului Republicii Derno- 
vietnamez, cele mai călduroase felicitări ț 

.... I
In cei .21 de ani care au trecut de la proclamarea republicii, po

porul’ vietnamez, sub conducerea încercată a Partidului celor ce muncesc J 
» importante în construirea socialismuluidin Vietnam, a obținut succese 

în Republica Democrată Vietnam și a desfășurat o luptă dîrză pentru 
salvgardarea independenței, suveranității, unității și integrității teritoriale 

, a-patriei sale.
■ ' Republica Socialistă România manifestă cea mai vie simpatie față |
4 de Vietnamul eroic, se pronunță cu fermitate pentru încetarea imediată - 

și necondiționată de către Statele Unite ale Americii a bombardamente
lor împotriva Republicii Democrate Vietnam și a războiului de agresiune 
în Vietnamul de sud, pentru retragerea tuturor forțelor militare ameri
cane și ale sateliților lor din această parte a Vietnamului, pentru apli
carea acordurilor de la Geneva cu privire la Vietnam și i 
dreptului inalienabil al poporului vietnamez de a-și hotărî singur sparta. 
Reafirmăm și cu acest prilej hotărîrea Partidului Comunist Român, a 
guvernului și întregului popor român de a acorda și în viitor i 
sprijin material, politic și moral luptei drepte a poporului vietnamez.

Vă urăm din toată inima, dragi tovarăși, noi succese în făurirea 
societății socialiste, în lupta poporului vietnamez pentru libertate și in
dependența patriei sale și ne exprimăm încrederea că această luptă' va 
fi încununată de victorie.

Avem convingerea că relațiile de prietenie și colaborare frățească 
statornicite între Republica Socialistă România și Republica Democrată 
Vietnam, între Partidul Comunist Român și Partidul celor ce muncesc 
din Vietnam se vor dezvolta continuu, spre binele ambelor noastre 
poare, al unității și coeziunii sistemului mondial socialist, al păcii în 
mea întreagă.
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NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

CHIVU STOICA 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al RepnMiCii Socialiste România

FAPTE LA ZI
0 Clopoțelul macaralelor înalte 

da pe șantierul Lupeni a dat semna
lul începerii glisării blocului A 2. 
ACesț bloc face parte din 'seria 
blocurilor de 11 nivele. El va cu- 

.prtn^Ee-88 apartamente și — așa cum 
s-au angajat constructorii — va fi 
înălțat în decurs de o lună.

. + Teatrul de stat de estradă Deva 
prezjntă mîine seară, în premieră, 
cohcertul-spectacol „Mamaia, tataia 
si Stroe".

I 
I

Goncertul-spectacol compus din 2 
afeft și 24 tablouri are în distri
buție pe valorosul actor N. Stroe, > 
artist emerit și pe Rolanda Camin. I

+ Teatrul de stat din Saiu Mare I 
se află în turneu prin localitățile 
Văii Jiului cu comedia „Nu se știe 
niciodată" de B. Shaw". Primul său 
spectacol va fi prezentat publicului 
lupenean, în sala Palatului cultural, 
itiîine seară la ora 20.

Instalarea noului mmistru
; i « .- » ■

al forțelor armate
, I ‘ ’ '■ - >

ale Republicii Socialiste Rom;
Vasile ’ Alexe, general-locotenent 
Ion Gheorghe, prim-adjunCt, 'al. mi
nistrului forțelor armate' și șeful 
Marelui Stat Major, general-maior 
Dumitru Pletosu, vice-amiratl Gri- 
gore 
sile 
niat
nare a tovarășului Nicolae Ceaușes
cu și a celorlalți conducători ’. de 
partid șl de stat constituie o expre
sie vie a atenției permanente pe 
care partidul și guvernul-a-acordă 
forțelor armate ale țării.. Ei au ■ a- 
rătat că 
armament 
marea de 
calificare, 
trupelor sînt rezultatul condițiilor 
deosebite create prin grija partf-

■ dului și a statului socialist, ‘ prin 
munca harnicului' nosirn popor. 
Vorbitorii au asigurat conducerea 
de partid și de stat" că tfflîlffiariiPde 
toate, gradele, însuflețiți* de- h&ă- 
rîrile celui- de-al TX-Ieaț Gongrpsial 
P.C.R., vor munci cu abnegați-ș 
pentru perfecționarea , pregătirii

Joi dimineața, în aula Academiei 
Militare Generale, a avut ioc adu
narea activului de bază al Minis
terului Forțelor Armate, cu prilejui 
instalării tovarășului general-co
lonel Ion Ioniță, membru al C.C. 
al P.C.R., în funcția de ministru al 
forțelor armate ale Republicii So
cialiste România.

La ședință au luat parte coman
danți de armate și de arme, șefi ai 
direcțiilor centrale din Ministerul 
Forțelor Armate, comandanți de 
mari unități și secretari ai consi
liilor politice, șefi ai unor institu
ții militare din țară, generali și ofi
țeri superiori.

Au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Gheorghe Apostol, Va- 
sile Pati-lineț.

La deschiderea ședinței, asistenta 
a păstrat un moment de reculegere 
în memoria lui Leontin Sălăjan.

Tovarășul Gheorghe Apostol a 
prezentat apoi hotărîrea conduce
rii de partid și de stat cu privire 
la numirea noului ministru al forțe
lor armate.

Au luat cuvîntul general-locote- lor ,profesionale și politica, - pentru 
nent Ion Coman, adjunct al mi
nistrului forțelor armate, secre
tar al Consiliului politic superior 
al forțelor armate, 
Nicolae Milit-aru,

Marteș, general-maior.. • Va- 
Petruț. Vorbitorii au- subli- 

că’ prezenta , la această , adu-

înzestrarea armatei cu 
și tehnică ; Timlernă, for- 
cadre militare/ctf, înaltă 
pregătirea . temefiniaă' a

întărirea capacității de luptă .a .ar
matei române. ...
J Mulțumind pentru înalt a r ăspun-

general-maior 
general-locotenent (Continuare In pag. 3-a)1
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] Minerii de pe stînci
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CARNET

i Pie că dăltuiesc 
muri și suitori în

' cile adîncurilor.,
, cărbunele-: trimițîndu-l 
| spre zitiă, ori sfredelesc 
' stîncile de calcar ale ca

rierei de la Banița — 
minerii sînt aceiași oa
meni temerari, harnici șl 
dirji ce smulg naturii 
bogățiile spre inflotitea 
și prosperitatea tepubii- 

: cii noastre socialiste. 
Rîndurile ce urmează 
vorbesc despre minerii 
de pe stînci care, sub 
arșița soarelui de vată, 
ce încinge piatra ca un 
cuptor, prin ploaie, vis
col, ger sau zăpadă, a- 
sigură calcarul atît de 
necesar industriei side
rurgice.

De cum se ridică gea
na dimineți) și razele 
soarelui transformă picu- 
rii de rouă în diamante 
strălucitoare, minerii per
foratori de la Bănița. 
suspendați aidoma alpl- 
niștilor pe peretele ver
tical al stîhcilor de cal
car, perforează de zor 
Întreaga carieră cloco
tește de muncă. Privit 
de pe înălțimea stînci- 
lor, orizontul 1 apare ca u 
o terasă imensă. Aici 
lucrările n-au început de 

vreme, dar 
i cu care 

ele. se desfășoară depin-

cesului de producție de 
la orizontul inferior- Nor
mele de tehnica ■ securi
tății cer în . mod riguros 
o' anutttită lățime •a-, te
rasei orizontului. sapi 
rior. Pentru ca lucrările 
să avanseze în ritm ra
pid, aici a fost reparti
zată una dintre cele mai 
bune brigăzi, cea condu
să de Lungii Ioan, un mi
ner destoîhjc și cu ex
periență. (C iți va din
membrii brigăzii se văd 
în clișeul alăturat). Mun
ca se desfășoară sub în
drumarea tehnică a mai
strului comunist Vladis
lav Viorel. Minerul per
forator Zaite losit bate 
în fiecare zi 6—3 găuri 
de cîte 4 metri adînci- 
me, iar piatra de calcar 
dislocată de explozii pu
ternice este sortată cu 
grijă de cei 18 membri 
ai brigăzii printre care 
se numără ajutorul mi
ner Mager loan, vago
netarii Apti Sudic, To- 
mulescu loan. Baban A- 
lexandru și Tabor Ale
xandru. Acești aaevara.i 
sfarmă-piatră concasează 
bulgării de calcar la di
mensiunile cerule de 
STAS făcindu-i utili pen
tru . furnale.

ÎN NUMĂRUL DE AZI
■ * i

• Din cronica cuceririlor spațiale
(pașg. 2-a)

• La „Știința" au înmugurit speranțe noi -
(pag. 3-a)

• VIZITA ÎN GRECIA A TOVARĂȘULUI
ION GHEORGHE MAURER - ilțl <

• VIETNAMUL DE SUD — .Atacuri prin, sur-, *
* plihdere ale; 'forțelor patriotice ... 3 .

O încheierea vizitei lui Erhard in Norvegia
O FRANȚA — Campanie împotriva acelora 

care încalcă regulile de circulație
• Situația din Ecuador
• Succesele patrioților laoțieni

(pag. 4 -al

D. CRIȘAN

ț

Trenoiu Alexandru în plină aotivitate.



2 SraMHK ROȘ*

Călătoream cu autobu
zul ' Petroșani — Pitrila. 
Pe băncile din fața mea 
un grup de muncitori 
discutau aprins. Autobu
zul s-a oprit tn stația 
U.R.U.M.P. Apoi 
porni mai departe.

— Ia ta uită — 
apuae unul — ce 
frumos adăpost au 
fficut pentru mun
citori cei de la 
UJI.UJ4.P. I Nu te 
plouă șl nici soa
rele nu te bate. 
Așa mal zic șl eu! 
Dar la noi, la Pe- 
trila. săptămfnile 
trecuta,cfnd aținut 
ploaia aceea, ve

neam acasă ud leoarcă. 
Ndroc că nu e departe, 
Că altfel cred că mă a- 
legeam cu un certificat 
de boală pe vreo 1° 
zile...

Am zărit prin geamul 
autobuzului un refugiu 
drăguț pentru călători 
Ungă poarta U.R.U.M.P. 
Bata un adăpost cochet, 
cu acoperiș ondulat, fi
xat pe patru piloni.

ta întoarcere, m-am 
interesat la poarta 'uzi
nei și am aflat că adă
postul a fost confecțio
nat din diverse resturi 
de materiale, care nu

Q 
P 
I

N 
I 
I

bun...
constituie nici o proble
mă pentru întreprinderile 
mari. Concret: 4 bucăți 
de țeavă veche, frumos 
vopsite și cîteva bucăți 

tablă. Atît i
Dar pe citi mun

citori nu-i scutește 
acest adăpost de 
răceală, mal ala* 
la noi, unde ploile 
sînt attt de dese » 

Piața Victoriei, 
stațiile de ia car
tierele Cârpeli, Li- 
vezeni, .Q.C.L." 
prezintă pe timp 
de ploaie, in orele 
de ylrf, un tablou 
dezolant, dud zed 
de cetățeni stau uzi, 

eșteptînd autobuzele, te
ar ti dacă și celelalte în
treprinderi de-a lungul 
Văii Jiului ar urma 0- 
xemplul U.R.U.M.P. și ar 
face asemenea refugii 3 
Multe certificate medi
cale de gripați ar fi evi
tata.

Pe lîngă partea prac
tică a problemei, trebuie 
să mai avem fn vedere 
și alt aspect; se va 
schimba înfățișarea ora
șului, căci asemenea a- 
dăposturi dau un aspect 
civilizat, modern, de 
confort.

Dr. Moraru LEONIDA

maritime de coBstracffe 
ale italiei „laaa-tl"

Ziarul „Pravda" a publicat amă
nunte despre unele particularității 
ale construcția! stației „Luna-11", 
care a devenit cel de-al doilea sa
telit artificial sovietic al Lunii.

In construcția stației, scrie auto
rul articolului, Vladimir Orlov, e- 
xistă a frumusețe originali. Com
bustibilul se află într-un bac cu o 
formă exotică care aduce cu cea 
a unui inel, iar oxidantul — în
tr-un rezervor du formă de glob. 
Aceste forme nu sint un capriciu 
arhitectonic, cl permit să se obțină 
o greutate cit mal mică a motoare
lor *1 să se reducă la minimum mo
mentele de inerție ale rachetei lu
nare de care depinde manevrabili
tatea ei.

La bordul stației funcționează mi- 
promotoarele sistemului de orlen- 
tare care funcționează cu gaz com
primat închis In baloane sferice. In 
felul acesta există o adevărată „or
chestră" de motoare de rachete. Ele 
sînt dirijate de diferite instalații de 
bord, de semnalele „ochiurilor elec
tronice" alo instalațiilor de navi- 
țlatM *1 de comenzile transmlso de 
pe Pămfnt.

in cursul zborurilor cosmico un 
rol activ 11 au și culorile. Regimul 
de temperatură al stației lunare es
te asigurat, printre altele, și de co- 
loritul adecvat care absoarbe sau 
reflectă razele calorice.

Plnă acum peste 150 de corpuri

Minerii de pe sttnci
fUrmare din pag. l-a)

O dată cu avansarea orizontului 
in calcar se fac» și decopertarea 
stratului vegetal de deasupra, Acest 
lucru cam îngreuna activitatea bri
găzii. Pamintul, amestecat cu calcar 
oxidat se evacua greu de ia 
locul de muncă. In ajutorul 
brigăzii lui Lungu a venit 
exgavatoristul Trenoiu Alexan
dru. gupa cu dinți puternici a 
excavatorului mușcă intr-una din 
moratcuiul de pămlnt și calcar ne- 
corespunzător medretnd cite 70—96 
de basculante In 9 ore. 8u un a- 
semnoea a/utor, brigada iui Irungu 

cerești, create de specialiștii sovie- 
tiți, se rotesc sau S-au rotit în jurul 
planetei noastre. Aceasta înseamnă 
că aproximativ 500 de tone le în
cărcătură terestră au fost ridicate 
în Cosmos, Firește, că aceste calcule 
nu înseamnă totul, deoarece apa
ratele cosmice sovietice nu se re
petă unul pe altul, ci se transformă 
de la zbor Ia zbor.

„tunar Orbiter** 
îi-i HMt activitatea

Potrivit Informațiilor furnizate de 
Centrul de cercetări spațiale din 
Hampton (Virginia), aparatele de 
luat vederi aflate la bordul navei 
spallale „Lunar Orbiter" și-au în
cheiat activitatea, după ce, timp de 
două săptlmîni, obiectivele fotogra
fice au înregistrat 215 clișee luata 
de pe suprafața Lunii,

Specialiștii Administrației naționale 
pentru problemele aeronauticii si 
cercetarea spațiului cosmic (N.A.S.A-) 
au declarat că încercările came
relor do luat vederi ale satelitului 
„Lunar Orbițer", de a fotografia 
stația lunară „Surveyor-!", asele- 
nlzată la începutul lunii iulie, au 
eșuat. Aceeași sursă de informații 
anunță Că ultimele ă2 de imagini, 
luate de nava spațială pe suprafața 
lunară, ou fost developate. Studiul 
efectuat asupra acestor probe in. 
dină că o funcționare defectuoasă 
a unuia din aparatele fotografice 
ale navei face improbabilă repera
rea stației „Surveyor-!".

loan și-a depășit cu 150 tone de 
oalcar sarcinile de pian oe luna 
august.

Privit de pe terasa orizontului l, 
orizontul II se aseamănă cu un am
fiteatru roman uriaș. Peretele de 
stlncă de aici este atacat concomi
tent de către patru brigăzi. Prin
tre ele se numără si cea condusă 
dc Miculas Petru, a cărei depășire 
de plan pe august a întrecut 100 
tone de calcar de calitate.

Minerii de pe stincile Odăiței 
muncesc ou hărnicie, iar hărnicia 
lor este materializată in vagoanele 
de calcar ce se îndreaptă șpre <3ă- 
lan, Hunedoara șl alte centre flit- 
rurgke dta patria noastră.

Noua clădire a Oficiului P.T.Ț.R. din Petroșani este 
pe terminate. Iu secția automatizării se lucrează de 
zor. Totul trebuie executat rapid, de calitate și estetic.

■ Imaginile transmise de „lunar 
Orb'ter" au fost înregistrate la sta
țiile terestre din Woomera (Austra
lia), Robledo de Chavela> în apro
piere <ie Madrid (Spania), precum și 
la centrul de recepție din Goldstone 
(California).

a mior spațiale 
pe «proton ooor țiuite

La baza de rachete din White 
Sands (New Mexico) a fost -expe
rimentat un nou sistem de coborîic 
lină s navelor spațiale pe supra
fața unor planete a căror atmos
feră este mai puțin densă decit 
aceea terestră, cum ar fi atmosfera 
planetei Marte. Sistemul preconizat 
de cercetătorii americani prevede 
posibilitatea încorporării mecanis
melor dc coborfre în corpul nave
lor spațiale, programate să ateri
zeze oe suprafața planetei Marțe 
în cursul anului 1973.

Instalația experimentată a fost 
ridicată de un balon din polietilenă, 
umflat cu helium, pînă la altitudi
nea de 38 000 metri. Odată atinsă 
această înălțime, au intrat în func
țiune 12 rachete care au readus 
instalația pe pămînt cu o viteza mo 
derată dirijată. Aterizarea a durat 
70 de minute. Cercetătorii americani 
au arătat că în viitorul apropiat ur
mează să fie efectuate alte expe
riențe .similare.

O completare adusă peisajului de pe dealurile dnjeue: Construcțiile industriale ce tmptpzesc dea
lurile, sonm ale deevojtării minei DHJa.

însemnări de reporter A

LA COTE ÎNALTE
De pe șoseaua asfaltată car» 

străbate Valea Jiului de la ur> 
capăt la celălalt zărești pe a- 
locuri, noaptea, șiraguri de 
lămpi verticale- Pe dealuri șgu 
costișe pulsează fără întreru
pere viafa unor sonde. Oameni 
îmbrăcați In salopete se inttl- 
nesc acolo, la cote înalte, fn 
trei schimburi, pentru a asi
gura continuitatea forajului tl 
Si noapte. Sirii sondorii celor 
două șantiere — Uvezeni și 
Uriaani — ale secției de fo
raje Valea Jiului din cadrul 
Întreprinderii de explorări Hu- 
nedoara-Deva, Rezultatul acti
vității lor f Noi reserve de 
cărbune. Tainele de milenii ale 
straielor de cărbune tint smul
se cu inteligentă, In mod sis
tematic, și pute mai ttrziu la 
dispoziția minerilor, folosind 
aparatura instaiaflllor moderne 
de foraj, sondorii din bazinul 
Văii Jiului obțin rezultate pe 
mătura Înălțimilor la care Iu- 
creată. Dintr-o discuție cu 
Marfa Drăghlci, tehnician cu 
indicii de ioraj pe seat ie. ailăm 
rezultate remarcabile. Planul 
de icra) la zi eșle depășit cu 
42 m fizici, iar angajamentul 
anual de a reduc» prețul de 
cost al forajelor pe sect ie a 
fost îndeplinit cu cinci luni 
mai devreme, tn luna august 
s-au realizat mai mult de ?Q 000 
iei peste angajamentul anual 
la prețul de cost. Productivi
tatea valorică pe cap de mun
citor a sporit de la Începutul 
anului cu 6,7 la sută, iar vite
zele de foraj fn medie eu 5 la 
sută.

In aceste cifre se acumulea
ză picătură cu picătură roadele 
unor realizări adunate de la 
fiecare brigadă de sondori. Să 
facem cunoștință cu cfteva din 
acestea. Sonda 5 291 din cimpul 
minier Uricani. Ne întimpină 
duduitul monoton al instalației 
de tip Ziff 1200. Intrăm in 
vorbă cu sondorii din schim
bul II. Plopeanu Grlgore, șeful 
brigăzii, ne relatează despre 
realizările lor din ultima vreme.

— Pe august avem o depă
șire de 136 la sută. Insă veci
nii noștri, cel din brigada con
dusă de Mierlaș Emanoii, ne

Crește numărul^ 
spectatorilor de film

De la începutul anului șl pînă în 
prezent, la cinematograful „7 No
iembrie" din Petroșani au avut ioc 
1050 speotacole de film vizionate 
de 209 456 de spectatori-

In scopul popularizării filmelor, 
colectivul cinematografului, în coja- 

i borare cu Comitetul orășenesc pen
tru cultură și artă, a organizat în 
această perioadă 11 simpozioane. 
15 premiere, 8 acțiuni speciale st 
un proces cinematografic pe mar 
ginea filmului „Atențiune, părinți I" 
Printre filmele cane «.au bucurai 
de o' caldă apreciere din partes 
spectatorilor au fost „Răscoala', 
„Neamul Șoimăreștllor", „Haiducii", 
„Amintiri din copilărie", „Șah la 
rege". „Prima zi de libertate", 

întrec: ei au lorat de la în
ceputul/ lunii august !0 metri 
fizici peste plan, adaugă el CP 
modestie.

Pe șantierul Eivezeni, la son
da 5 023 Intllnlm un veteran 
a) meseriei de sondor; șeful 
de brigadă Cevală Grigore. 
Sint aproape 10 ani de cînd 
lucrează pe Valea Jiului la 
sonde. Aici s-a calificat son
dor, apoi motorist si sondor 
șei, In ultimii doi ani a fost 
distins de două ori cu steluța 
purpurie de fruntaș In Intre 
cerea socialistă. Brigada pe ca
re o conduce și-a îndeplinit 
planul pe luna august cu 8 zile 
Înainte de termen, raportind tn 
cinstea celei de-a 22-a aniver
sări a eliberării patriei succe
se deosebite în muncă- Cu oa
meni destoinici ca Diaconescu 
loan, Stoicaiu Nleoiae, Voiehi- 
tQiu Haralamble. Pop Vastle, 
lane Vasile și mecanicul de 
revizie Voiau Nicolae și alții 
din brigadă care se ștrdduiesc 
să asigure funcționarea Insta
lațiilor sondei ca ceasul, fără 
nici o defecțiune sau avarie, 
e firesc să se obțină realizări 
frumoase.

In cimpul miniei Aninoasa- 
sud brigada condusă de tones- 
cu Aristide tocmai extrăgea 
ultimele prăjim de la puț- Din 
tubul carol ier ieși la iveală o 
bucată de rocă sfiicioasă.

— Avem dificultății roca du
ră, sfiicioasă, ne tocește fre
zele, rupe uneori dinții de o- 
tel vldla ■— ni se destainuiește 
șelul sondor Popescu Titus.

Cu toate aceste dificultăți, 
în raportul zilnic de foraj se 
poate citi: planul de foraje pe 
luna august a fost îndeplinit 
de brigadă tn ziua de 25 au
gust.

Modestia și hărnicia — două 
coordonate ce caracterizează 
activitatea sondorilor — con
verg spre un singur punct cate 
oglindește hotărirea lor de a 
da viață unuia, din obiectivele 
cincinalului, acela de a pune 
în vaibare noi rezerve de căr
bune la dispoiiția industriei, 
socialiste.

V. STRĂUȚ

„Sașa", „Steaua baletului" etc.
Vn mare număr de spectatori 

(17 000) au vizionat de la 15 iunie 
Încoace un număr de 13 filme pe 
ecranul de la stadion.

La cinematograful „Republica" din 
Petroșani, cele 78 de filme oare au 
rulat de ia începutul anului, au fost 
vizionate de aproape 230 000 de 
spectatori. Și la aceet cinematograf 
s-au organizat unele acțiuni pentru 
popularizarea filmului. Dintre fil
mele care au atras un ma
re număr de spectatori amintim: 
„Omeni șl drapele", „Duminică la 
ora 6‘, „Calea Victoriei", „Cheile 
cerului' si multe altele.

I. CH1RAȘ 
corespondent
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al forțelor armata
Socialiste România

(Urmare din pag. l-a)

dere ce i-a foci încredințată, mi
nistrul forțelor armate, general-co
lonel Ion lonjță, a asigurat partidul 
91 guvernul că, împreună cu ad- 
Junjsțll săi, cu comandanții de ar
made 91 de arme, valorificind pre
gătirea și experiența comandanților 
și a activiștilor de partid din ar
mată, va folosi toate cunoștințele, 
întreaga sa putere de muncă pen
tru transpunerea neabătută în via
tă a politicii Partidului Comunis» 
Român în rîndurlle armatei noastre 
socialiste. Partidul și guvernul, în
tregul nostru popor — a subli
niat vorbitorul — se pot bizui ‘eu 
toată Încrederea pe armată, pe sol- 
datil, subofițerii, ofițerii si gene
ralii ei, gșta să-și îndeplinească cu 
cinste nobila misiune de • apăra 
Cu fermitate cuceririle revoluțio
nare ale poporului, independența 
și suveranitatea tării.

Primit țu vii șl puternice aplauze, 
• luat’ cuvîntul tovarășul Nlcolșe 
Ceaușescu. Secretarul general al 
CC. al P.C.R, a subliniat îndato
ririle de înaltă răspundere ce re
vin' ' minierului, comandanților și 

ț activiștilor de partid din armată, 
* drturor militarilor, în înfăptuirea 
/măsurilor stabilite de partid și 

guvern pentru dotarea armatei cu 
tehnică modernă șl perfecționarea 
pregătirii multilaterale a ofițerilor, 
subofițerilor și trupei, în vederea 
Întăririi- continue a capacității de 
apărare a patriei.

Arăttnd că Întreaga activitate 
pontică șl diplomatică a României 
Socialiste este îndreptată spre asi
gurarea unei păci trainice, spre 
prelntîmpinarea și înlăturarea pe
ricolului u»Ui nou război, tovară
șul Nicolas Ceausescu a subliniat, 
totodată, că atîta timp cjț în lume 
există imperialism și forțe reacțio
nare care duc o politică agresivă, 
partidul $i guvernul, milltînd pen
tru unirea tuturor forțelor antiim- 
perialiste, tei îndeplinesc o înaltă 
îndatorire față de popor proocupîn- 
du-^e in permanentă de întărirea 

< forțelor armato ale țării, 
^televtad că forțele noastre ar
mate dispun astăzi de cadre cu o 
bună pregătire teoretică și practică, 
de ostași de nădejde, capabili să 
minuiescă cu pricepere mijloacele 
moderne de luptă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat sar
cinile principele care stau în fata 
armatei. Vorbitorul a arătat că ofi

PROGRAM DE RADIO
3 septembrie

PROGRAMUL I; 5,00 BULETIN tece de dragoste; 13,30 Soliști de
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață; 5,15 Gimnastică; 5,25 
Program muzical de dimineață; 5,30 
Actualitatea agrară; 5,40 Program 

.muzical de dimineață; 6,00 RADIO- 
JURNAL. Sport Buletin meteo-ru- 

t vtleri 6,15 Program muzical de di
mineață; 6,30 Anunțuri, muzică; 
6,45 Program muzical de dimineață, 
7,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
metco-rutter; 7,15 Melodii vesele in 
terpretate de fanfară; 7,30 Muzică 
ușoară; 7,45 Salut voios de pionier; 
8,00 SUMARUL PRESEI; 8,08 Vers 
și j<x.; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului;
9,35 Muzică populară interpretată la 
muzicuță,- 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
1935 Cîntece din folclorul nou;
10,3d Emisiune muzicală pentru 
școlari; 10,55 Simfonia nr. 1Q4 de 
Haydn; 11,20 Șapte note ți o meio- 
die, 11,45 Album folcloric cu Ana 
Pacatiuș și Alexandru Bidirșlt 12,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo
rologic; lJț,10 Muzică din opereta 
„Doamna Luna" de Paul Lincke,- 
112,30 Gintă corul Filarmonteii de 

'%tat „George Georgescu1'; 13,20 Gta- 

țerii și ostașii au dat aria de a-și 
însuși și de a stăpîni temeinic tehnica 
militară modernă, de a păstra și în
griji în cele mai bune condițiuni 
mijloacele tehnice ce le stnt puse 
fo dispoziției ei sînt chemați să 
acorde s atenție sporită perfecțio
nării în continuare a pregătirii mi
litare, întăririi disciplinei și ordi
nai regulamentare în toate dome
niile vieții ostășești- De asemenea, 
secretarul general al C.C. al P.C.R. 
a subliniat importanța deosebită 
a folosirii din plin a posibilită
ților create armatei noastre pentru 
a îmbunătăți continuu condițiile de 
muncă și de viață ale militarilor.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reliefat rolul de sea
mă ce revine comandanților, orga
nelor și organizațiilor de partid din 
armată în educarea militarilor în 
spiritul dragostei fierbinți față de 
patrie, al patriotismului socialist, 
al prețuirii și mîndriei față de tre
cutul glorios de luptă al poporului 
român pentru independentă națio
nală șl • viată mal bună, sădind 
în conștiința fiecărui ostaș convin
gerea profundă că suprema sa în
datorire este aceea de a servi cu 
credință patria socialistă. In ace
lași timp, mil’arii armatei noastre 
sînt educați în spiritul internațio
nalismului socialist, al nw<eniei și 
frăției de arme cu popoarele si ar
matele țărilor participante la ’tra
tatul de la Varșovia și ale celor
lalte țări socialiste, în spiritul so
lidarității cu toate popoarele car» 
luptă pentru independență națio
nală, pentru libertate. Armata noas
tră — a spus secretarul general al 
G.G. ai P.C.R. — trebuie să fie în 
măsură să-ai îndeplinească atît 
îndatorirea patriotică, națională de 
a apăra muncă pașnică a poporu
lui român, cit și îndatorirea înter- 
națlonaHstă, de a lupta, dacă va fi ne- 
voie, -pentru tnfrtngoroa oricărei 
agresiuni a cercurilor imperialiste.

Exprimînd convingerea că milita
rii forțelor noastre armate își vor 
îndeplini cu cinste îndatoririle de 
răspundere ce le revin, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat pe 
noul ministru, pe primul său ad
junct și a urat tuturor militarilor 
noi succese în activitatea lor con
sacrată apărării libertății, indepen
denței și suveranității patriei noas
tre — Republica . Socialistă Româ
nia.

!
(Agerpres) |

muzieă populată; 14,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. EuJetin meteo-rutler; 14,08 
Estrada melodiilor; 15,00 Din fol
clorul muzical al popoarelor,- 15,20 
Caleidoscop muzicali 16,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteoro
logic; 16,30 Emisiune muzicală de 
la Moscova; 17,00 Piese corale; 17,15 
In drumeție cu muzica ușoară,- 17.3C 
Jocuri muscelene; 17,40 Cțntă Lila 
Cristescu și Claudio Villa,- 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18.05 IN JU
RUL GLOBULUI; 18,15 Muzică 
ușoară; 18,40 ȘTIINȚĂ, TEHNICĂ, ‘ 
FANTEZIE; 19,00 O mejodie pe 
«dresa dumneavoastră; 19,30 Varie
tăți muzicale; 20,00 RADIO GAZ ETA t 
OE SEARĂ; 20,30 Concert de melc- ’ 
dli românești; 21,05 Sport. Au cu
rtatul crainicii reporteri; 21,15 Ne 
cheamă ritmul să dansăm; 22,QO 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me- 
teorolcgic; 22,45 Varietăți pari
ziene cu Dalida, Marie Therese, 
Grain si Holmes, acomponiati de 
orchestra Jean Bonei; 2108 Dans 
pentru toate vîrstde; 23,52 BU
LETIN DE ȘTUU.

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
e u. R- S- Ș- 

Hidrocentrale 
eu o putere 
de 5 milioane k. W.

MOSCOVA. In bazinele rîu-4 
rilor din regiunea Amur, spe
cialiștii prevăd construirea țț- - 
nor hidrocentrale cu o putere 
de circa 5 milioane kW. Pri- 
ma din aceste hid-2centrale a 
începui să se construiască deja 
pe rîul Zeia.

Ziarul „Stroitelnala gazata' 
scrie, referindu-se la viitoarele 
hidrocentrale, că utilajul pan 
tru construirea centralei elec
trice de pe rîul Zeia este livrat 
de 60 de centre industriale din 
U.R.S.S, Aici se va construi 
un combinat pentru producerea 
elementelor prefabricate pen
tru locuințe, care va avea o 
capacitate anuală de peste 
1 000 apartamente.

fotbal ; La „Știința" au înmugurit speranțe noi
Duminică se avîntfi iu Întreceri st echipele de fotbal care 

activează în campionatul regional. In vederea reluării cam
pionatului studenții petroșăneni s-au pregătit cu conștiincio
zitate, hotărîți ca anul acesta să nu mai ratase calificarea în 
categoria C- In rtadul lor au înmugurit speranțe goi.

Pentru a afla amănunte privind pregătirea echipei, lotul 
ce va fi folosit în noul campionat, șansele de promovare fa 
„C" am adresat cițeva întrebări tovarășului profesor Gb«or- 
gb» Irimie, antrenorul formației, care ne-a răspuns eu ama
bilitate.

— Ciad aii început antrena 
mentele ?

— Pentru a înlătura fluctuațiile 
de formă ale jucătorilor, avute în 
sezonul trecut, cu o parte din iot 
am început pregătirile în 10 au
gust, iar cu jucătorii care sl-au e- 
fectuat ultima practică din timpul 
studenției — 18 zile mai tirziu. Am 
urmărit mai ales îmbunătățirea con
diției fizice și a tehnicii individuale.

— In ce stadiu de pregătire 
se află echipa ?

— Toți jucătorii sînt în plenitu
dinea forțelor, manifestă poftă da 
joc, voință de a învinge. De rapt 
în cele cinci meciuri disputate pî- 
nă acum echipa a dat satisfacție. 
Iată șl cîteva din rezultatele obți
nute ; 3—1 cu Victoria T(!j. Jiu (în 
deplasare),- 2—0 cu Minerul Ani- 
noasa (în „Cupa României’*); 1—1 
cu Jiul (rezerve).

— Ce lot de jucători veji fo
losi tn campionat ?

— Mă voi baza pe jucătorii fo
losiți l-n campionatul trecut Și voi 
promova cîțiva noi dintre studen
ții anului I.

— Despre șansele de promo
vare în „C“ ale echipei ce ne 
putefi spune ?

— Nu vom urmări cu orice preț 
acumularea de puncte în dauna

TELEVIZIUNE
2 septembrie

18,00 Emisiune pentru copii și 
tineretul școlar; — Partea a II-a 
a emisiunii „O colecție... neobiș
nuită", transmisiune directă de la 
Acvariul din Constanta. — Film 
„Măgărușul"; 19,Q0 Telejurnalul 
de seară; 19,15 Avanpremieră; 19,30 
Campionatul european de atletism 
— Budapesta,- 20,45 Săptămfna,- 
21,45 Parada vedetelor: Salvador® 
Adamo,■ 22,05 Atlas folcloric: „Va
lea Buzăului"; 23,00 jFilm documen
tar : „Vietnam",- 23,20 Telejurnalul 
de noapte; 23,30 Buletin meteoro
logic, 23,35 închiderea emi
siunii

CINEMATOGRAFE
3 septembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie :f Ce
le două orfeline- Republica: Dra
gostea este interzisă,- LONEA — 
Minerul; Fantoma#; 7 Noiembrie: 
Nu pltnge, Peter; CRIVIDIA t Merii 
sălbatici; LUPENI — Cultural: Fiii 
morii ursoaice.

< R. p. POLONĂ 

Dezvoltarea Intense! 
a «xtracflei 
cărbunelui

varșovia. In uit Mi 10 
ani, în R. P. PoioțjA s-a- dșz- 
voitat intens extracția cdrbu- 
netui brun ți utilitatea lui 
pentru nevo/fo energeticii. Da
că în anul 1955 se ext răgeau 
anual numai 6 milioane tone 
cărbune brun, pentru acest an 
este prevăzuta o producție de 
26 milioane tone. Această creș
tere a fost determinată de ne
cesitatea trenării treptate a 
producției de energie electri
că pe seama centralelor termo
electrice, cate consumă cărbu
ne brun, industria energetică 
polanemă cont urm in pre
zent circa 70 ia suta din to
talul cărbunelui brun extras.

fotbalului de calitate Vom ciuta 
să practicăm un fotbal curat, băr
bătesc, simplu dar eficace, să atra
gem cit mal multi simpatizant! de 
partea echipei, să arătăm publicu
lui că jucătorii noștri știu fotbal. 
Sperăm să ocupăm la sfîrșițul cam-

ANUNȚ
. j'- i-l W. ’ • > . . . -x ■

Grupul școlar C. F. R. din Timișoara, 
nr. L RfflliN di. 1 lite mor le adnileie 

ligile eimelNiele noii:
— Pe data de 12 septembrie pentru Școala de uari-frfoari< 

manevranți Slmeria, seria 5 octombrie i960. \
— Pe data de 

de mișcare, seria
— Pe data de 

seria 1 octombrie
— Pe data de

de mișcare, seria

15 septembrie 1966 
1 octombrie 1966.
10 septembrie 1966 
1906.
19 septembrie 1966 

2Q octombrie 1906.

pentru Școala de impiegați

pentru Școala de casieri.

pentru Școala de impiegați

CONDIȚII DE ADMITERE:
PENTRU ȘCOALA DE ACARI: numai bărbați, absolvenți a 

7—8 clase elementare și ta lipsă de asemenea candidați, se primesc 
și cu 4 clase elementare, fn vfrstă de 20—38 ani care fși au domi
ciliul stabil in Slmeria sau pe o rază de 60 km fn jur.

PENTRU ȘCOALA DB IMPIEGAȚI DE MIȘCARE: numii băr
bați absolvenți ai școlilor medii, cu sau fără examen de baca
laureat (maturitate) in vîtșță de 18—38 ani, care-și au dornici- ' 
liul stabil pe wa Direcției regionale C.F.R. Timișoara.

PENTRU ȘCOALA DE CASIERI: bărbați și femei, absolvenți 
ai școlilor medii cu sau fără examen de bacalaureat, In vfrstă de 

i 18—38 ani, care-și au domiciliul stabil pe raza Direcției regionale 
C.F.R. Timișoara.

înscrierile șe fac prin stațiile C.F.R. respective sau la Grupul 
școlar C.F.R. Timișoara plnă în preziua examenelor, unde se pot 
primi șl Informații suplimentare (telefon 1 63 01 sau 149 50 inte
rior 779).

Este Interzis ca in timpul cuplării sau decuplării vago- 
netelor să se introducă capul sau corpul tntre vagoneie.

HI ATENT I NU ÎNCERCA SĂ CUPLEZI ȘAU SĂ DECUPLEZI VA- 
aONETEU tN TIMPUL MERSULUI FA ACESTE OFERAȚU NUMAI IN 
TIMPUL iN CARE CONVOÎUL DE VAGCMNETE STA PE LOC.

R. P- MONGOLĂ

Noi succese 
în sporirea pro'ducflftl 
agricole

ULAN-BATOR. După cum 
relatează agenția Montame, u- 
niwnile agricole ale aratilor și 
gospodăriile de stat din R. P. 
Mongoli au înregistrat noi 
succese în aporiTea producției 
agricole. Ele au fost înzestra
te cu noi mașini șl unelte a- 
grlcole- Astfel, în perioade cin-’ 
cinalului trecut, 1961—1965, 
parcul de tractoare a crescut 
d« 3,4 ori iar numărul combi
nelor de aproape două ori- Da
torită valorificării terenurilor 
nefertile, suprafața Insămfatotă 
a gospodăriilor de stat și u- 
niuhilor agricole a sporit con- 
eiderrabll. In prezent, pe cap 
de locuitor revin în med19 
300 de kg de cereale anual 

ptouetului un toc owwabU, pe mă
sura posibilităților echipei.

— Cum priviți meciul de du
minică de la Uia 7

— Cu seriozitate șl încredere, 
Sperăm să facem o partidă bună, 
îneît startul in campionat să con
stituie pentru jucătorii noștri un 
îndemn spre rezultate tot mai bune 
de-a lungul celor 26 de etape.

Am mulțumit tovarășului Irimie 
și am urat, prin dineul, echipei Ști
ința să aibă o comportare cit mai 
bună în campionatul regional da 
fotbal care începe duminică.

Aurel BOJENESCU
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Atacuri prin surprindere 
ale forjelor patriotice

PE SCURT

ATENA 1 — Trimișii speciali A- 
ge^pres, Gh. Secuiu și C. Alexan- 

e, transmit: Joi dimineața, a 
doua zi a vizitei în Grecia, președîn- 

• Consiliului de Miniștri al Re- 
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, însoțit de Cor- 
neîiu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Mircea Bălănescu, amba
sadorul României, la Atena, și A- 
JjăȘandru Bqjaci, vicepreședinte, al 
C.iS.CiA., âu plecat la bordul unui 
avion special spre insula Corfu, 
unjie se află reședința de vară a 
Majefetății Sale Constantin, regele 
elinilor.

împreună cu oaspeții români au 
plecat loannis Toumbas, ministrul 
afacerilor externe, mareșalul Palatu- 
KH< T. Păpathanașiadis, A. Arghy- 
rdpoulo, ambasadorul Greciei la 
BlScurești, și alte persoane oficiale.
ia ’sosirea în Corfu, oaspeții ro

mâni au fost întîmpinați de pre
fectul regiunii, C. Sinoiks, de pri
marul orașului, Spiros Rath, și de 
alte -persoane oficiale locale
- <® companie militară, aliniată pe 

aeroport a prezentat onorul Pre
ședintele. Consiliului de Miniștri. 
Ion.. Gheorghe Maurer, însot't de 
Mi&iStruil de externe al Greciei, I. 
Toumbas, a trecut în revistă garda 
de onoare.
’La amiază, regele Constantin a 

primit la palatul din Corfu pe pre
ședintele Consiliului -de Miniștri al 
Republicii Socialiste .România. .Ion 
Gheorghe Maurer, și persoanele o- 
tuiiaie care îl însoțesc

"Cu ■■atest-prilej a avut loc o con-

Succesele 
patrîoților laoțieni

-.KHANG KHAY 1 (Agerpres). — 
Djipă cum anunță postul de radio 
Vocea Laosului, în cursul lunii au- 
qjjșt. patriotii laoțieni din provincia 
Xțenc Khouang, au acționat cu 
succes împotriva atacurilor provo- 
catoar» ale forțelor americane, spri- 
jiȘute de trupele marionetă. Potrivit 
postului de radio Vocea Laosului, 
prttrâoti din provincia Xieng Khou- 
âjțg au scos din . luptă aproximativ 
106 soldați inamici.

vorbire care s-a desfășurăj W* 
atmosferă cordială.

După primire, regele Constantin 
a oferit un dejun în onoarea pre
ședintelui Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer. Au; partici
pat persoanele oficiale române și 
grecești care însoțesc pe premierul 
român.

Joi după-amiază delegația gu
vernamentală română în frunte cu 
Ion Gheorghe Maurer a făcut o 
vizită în orașul Corfu și împreju
rimile sale. Coloana de mașini a 
străbătut mai întîi arterele prin-: 
cipale ale străvechiului oraș con
struit de corintieni în antichitate. 
Oaspeții români admiră mărturiile 
impresionante ale uneia dintre cele 
mai vechi civilizații - medit-eraniene. 
Locurile , de aici evocă pitorescul; 
descris de Homer în Odiseea. J

Trecînd pe faleză oaspeții pri
vesc modernele construcții ridicate 
în ultimii ani, alături de clădiri ce 
poartă amprenta a sute de ani. Pla
jele cu nisipurile lor aurii 
numeroși turiști străini și greci.

Apoi, .coloana 
spre palatul Achile, 
mat în prezent în muzeu. La 
intrarea în muzeu, un grup 
de tinere, îmbrăcate în frumosul' 
port corfiot, oferă buchete de 
flori înalților oaspeți. In salonul 
de la intrarea muzeului un grup 
de eleve din localitate prezintă 
dansuri dip bogatul patrimoniu KjJ- 
cloric local. In continuare se vizi
tează sălile și grădina 
care adăpostesc un mare 
de tablouri, statui și alte 
de. artă străveche.

înainte de a părăsi insula, 
tim popas se face pe o terasă de 
pe faleză, de unde oaspeții admiră 
două 
iese

La 
ția 
fost 
din 
prezentă 
tonat imnurile 
niei și Greciei, 
a trecut în revistă garda de onoa- 
re. Seara, oaspeții români, împreu
nă cu persoanele oficiale grecești 
care îi însoțesc s-au înapoiat 
Atena.

(

atrag

se îndreaptă 
transfor- 

muzeu.
un

tnuzeului, 
număr 
lucrări

un ul-

fortărețe venetiene ce străju* 
intrarea în rada portului, 
aeroportul din Corfu delega* 
guvernamentală 

salutată 
Corfu.

pe

io mână ă 
de autoritățile 

Fanfara militară, 
aeroport, a în

de stat ale Rornâ- 
Premierul român

la

Un pas spre interzicerea 
demonstrațiilor antirasiale

NEW YORK 1 (Agerpres). — Au
toritățile din . suburbia Cicero a o- 
r.așujui Chicago au hotărît miercuri 
să nu mai permită organizarea de 
demonstrații antirasiale atît timp 
cîf nu există garanții că ele nu se 
vor transforma în lupte violente 
între negri și albi. Cu acest nrilej 
s-a. anunțat că demonstrația care 
urma să aibă loc duminică, a fost 
interzisă. Pe de altă parte, prima
tul orașului a cerut din nou gu
vernatorului statului Illinois, Otto 
Kerner, să trimită gărzi naționale 
în suburbia Cicero pentru a men
ține ordinea. Acesta refuză să sa
tisfacă cererea autorităților din 
Chicago, invocînd „confuzia" care 
există în relațiile dintre municipa- 
ț^te și liderii organizațiilor anti- 
segregaționiste. Robert Lucas, șe
ful .organizației din Chicago a Con
gresului pentru egalitate rasială 
(CțO.R.E.), a declarat că în ciuda 

iicției demonstrația de dumi
nică Va avea loc.

Wauwatosa, statul Wisconsin, 
lip grup numeros de negri a dțga- 
nijfat,: miercuri noaptea o demon- 

, împotriva discriminării ra
fale,. Demonstranții au instalat pi
chete în jurul locuinței judecăte-

rului orașului Christ Seraphim, 
membru al clubului albilor, care 
se opune integrării rasiale. In sta
tul Michigan, la Benton Harbor, 
pentru a treia noapte consecutiv, 
grupuri de tineri negri au organi
zat demonstrații împotriva sama
volniciilor săvîrșite împotriva ne
grilor de către poliție și anumiți 
cetățeni albi. Cinci tineri au fost 
arestați.

SAIGON 1 (Agerpres). — Pe fron
turile. sud-vietnameze, trupele ame- 
ricano-saigoneze, angajate în acțiuni 
de amploare, ripostează cu greutate 
Stașuirilor rapide inițiate prin sur- 
(0fbțM?-de unități ale forțelor pa- 

Miercuri noaptea, infor
mează astfel agenția Reuter, gru
puri de patricți au atacat cu obuze 
și martiere, pentru a doua oară în 
numai cinci zile, tabăra 
speciale de - — -

forțelor 
la Trai Xai, situată la

110 kilometri de Saigon, După cum 
menționează agenția citată, purtăto
rul de cuvînt al comandamentului 
american de la Saigon a refuzat 
să precizeze pierderile suferite în 
urma atacului, declarînd că aces
tea nu se cunosc".

To* miercuri, o mină așezată 
partizani la trei km 
a aruncat în aer un 
litar. Trei persoane

+ NEW YORK, Secretarul 
general al O.N.U., U Tbant, 
s-a înapoiat la New York după 
un scurt turneu întreprins. în 
America Latină. Secretarul ge
neral al O.N.U. a vizitat, după, 
cum se știe. Mexicul și Chile.*, 
și a făcut o escală la Ciudadi 
de Panama.

AHe 6 avioane doborîfe
______ _ (Agerpres). — In ulti

mele zile, numeroase formațiuni de 
avioane americane, au bombardat 
și mitraliat centre populate și o- 
biective economice din R. D. Viet
nam. Agenția V.N.A. anunță că 
forțele militare ale Armatei popu-

HANOI 4

■ ?
WASHINGTON 1 (Agerpres). — 

13 membri ai Comitetului politic 
democrat au prezentat Senatului 
spre aprobare un proiect de rezo
luție în care cer o „reducere sub
stanțială" a trupelor americane aflate 
în Europa. Liderul majorității de
mocrate din Senat, Mike Mansfield 
a declarat că, în urma unor aranja
mente acest proiect de rezoluție va 
fi discutat direct în Senat fără a 
Mai trece prin diferitele comisii ale 
Senatului. Mansfield a subliniat că 
actualul efectiv al trupelor ameri
cane aflate în Europa variază între 
400 OOG — 450 000 de militari, că
rora li se adaugă circa 900 000 — 
1 009 000 personal auxiliar, incluzînd 
și familiile militarilor.

Referindu-se la proiectul de re- 
zoluție propus Senatului, purătorul 
de cuvînt al Casei Albe, Bill Moyers 
a reamintit, însă, că secretarul de 
stat al S.U.A. Dean Rusk și mi
nistrul apărării, Robert McNamara,

de 
de Phong Tien 
autocamion mi

au fost ucise,

doborât ept a- 
în provinciile

lare vietnamez au 
vioane americane 
Quang Ninh, Quang Bind, Thanh 
Hoa, Ninh Binh.

Astfel numărul avioanelor ame
ricane doborîte deasupra teritoriu
lui R. D. Vietnam 
1 379.

se cifrează la

multe rîjiduri 
că adoptarea

Uni- 
va 

Tan- 
sep-

> DAR-ES-SALAAM. Preșe
dintele Republicii Arabe 
te, Gamal Abdel Nasser, 
face o vizită oficială in 
zania în-cepînd de la 22
tembrie. Intr-un comunicat- pu
blicat la Dar-es-Salaam se men
ționează că președintele Nasser 
întreprinde această vizită la 
invitația lui Julius Nverere,. • 
președintele Tanzaniei. . .

> MONTEVIDEO. Ea sediul 
Asociației latmo-americane a 
comerțului liber (L.A.F.T.A.) 
s-a anunțat că Venezuela ,a 
devenit oficial membră a aces
tei organizații, care cuprindea 
pînă în prezent nouă

După 
radio

țări.

cum a- 
Bangui, 

Africa1 
în cel ■

au subliniat în mai 
în fața Congresului 
unei astfel de rezoluții „ar. consti
tui o măsură dăunătoare la ora 
actuală".

Moyers a reamintit, de asemenea, 
că răspunzînd unei scrisori a lide
rului majorității democrate din. Se
na' în aceeași problemă, președin
tele Johnson a cerut lui McNamara 
si lui Rusk să explice liderilor de
mocrat! ai Congresului american 
„că o astfel de propunere rămîne 
de competența directă a N.A.T.O. și 
va trebui să facă obiectul consul
tărilor dintre aliați".

SITUAȚIA din
QUITO 1 (Agerpres). — Comen- 

tînd situația din Ecuador, agenția 
France Presse scrie că această țară 
trece în prezent printr-o criză ce ar 
putea avea consecințe serioase. A-

FRANȚA

Campanie împotriva acelora 
care încalcă regulile de circulație

PARIS 1 (Agerpres). — In întrea
ga Franță organele polițienești con
tinuă campania împotriva tuturor 
acelbra care încalcă regulile de 
circulație. Ziarele și publicațiile 
anunță Zilnic știri despre arestarea 
și cor.c’amnrea șoferilor găsiți în 
neregulă La rubrica „Acciden'e de 
circulație", zirul „Le Monde" infor
mează că cei mai mulți contrave
nient! sînt cei care consumă bău
turi alcoolice. Autoritățile depis
tează. de asemenea, foarte des per
soane dare nu posedă permis de 
circulație. în timp ce conduc auto
vehiculele. După informațiile presei 
franceze, sînt penalizați și conducă
tori' ăuto care se adresează nepoli-

ticos pietonilor. Suspendarea per
miselor de conducere^ precum și 
arestarea și condamnarea persoane
lor infractoare au devenit în pre
zent fapte obișnuite, cazurile fiind 
anunțate nu numai prin intermediul 
presei dar și a posturilor de radio 
din Franța.

Daune provocate de inundații
PAKISTAN ca petrol, sare, chibrituri, medica

mente etc.
DACCA 1 (Agerpres). Ca urmare 

a ploilor torențiale musonice care 
s-au abătut asupra Pakistanului de 
est, aproximativ 5 milioane de lo
cuitori au suferit miari pagube ma
teriale sau li s-au dărâmat casele 
s' au fost inundate circa 388 500 
ha d<- pămînt arabil. Agențiile men
ționează că inundațiile am luat f 
amploare deosebită, amenințînd chiar 
și unele orașe. Din cauza 
legăturilor dintre diferite
într-o serie de orașe se simte lipsa 
unor produse de primă necesitate.

IXDIA

ruperii 
centre,

I DE3HI 1 (Agerpres). — La Calcutta 
s-a ahtlnțat oficial că inundațiile 
care au avut loc în regiunile din 
nordul, statului Bihar (India) au pro
vocat" mari daune culturilor. Totalul 
pierderilor suferite de pe urma 

j inundațiilor este evaluat la 12 mi
lioane lire sterline. Au fost dis
trase,' , de asemenea; 25 vOU de • lo
cuințe, rămînind fără adăpost apro
ximativ, 3,5 milioane persoane.

ittRAGJȘA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. RapubUcil ac. 56 Vai. inMMrbaai 322, automat 269.

< BANGUI, 
nunță postul de 
guvernul Republicii 
Centrală a hotărît ca
mai scurt timp să închidă am
basada și consulatul Republicii 
Africa Centrală de la Kinshasa 
(Congo). Motivul acestei hotă
râri nu a fost anunțat.

H MOSCOVA. Agenția TASS 
anunță că președintele Repu- 
b] ii Somalia, Aden AbduHah . 
Osman, va face o vizită ' ofi
cială în Uniunea Sovietică la 
invitația Prezidiului Sovietului . 
Suprem al U.R.S.S. și guvernu
lui sovietic, între 20 și 27 sep
tembrie.

ECUADOR
propierea alegerilor pentru Aduna
rea constituantă, prevăzute pentru 
15 octombrie, este marcată prin 
ascuțirea puternică a lupte, «câi- 
tice. Grevele, precum și ciocnirile; 
dintr ’. sludenți și poliție s-au îi usJX 
țit în ultimul timp în întreaga țari. 
In provincia Guayas, poliția-a- re
curs la grenade cu gaze lacrimogene 
împotriva a aproximativ 200 de pro
fesori, care au ocupat palatul gu
vernatorului cerând satisfacerea u- 
nor revendicări economice. Au 
fost operate arestări.

Pe de altă parte se 
grupuri de intelectuali 
de cîteva zile casele de
Quito, Guayaquil, Cuenca și ‘Joja. 
Acțiunea lor vizează înlăturarea con
ducătorilor numiți în. fruntea aces
tor case de cultură în timpul fbstU- 
tului regim dictatorial.

anunță- că 
au ocupat 

cultură din

___________________ ______________________________________ ■ r» 

încheierea vizitei lui Erhard 
în Norvegia

OSLO 1 (Agerpres). — Gu prile
jul încheierii vizitei oficiale de 
pairu zile a cancelarului Erhard în 
Norvegia, la Oslo a fost dat publi
cității un comunicat comun. După 
cum se subliniază în acest docu
ment, „cele două părți și-au afirmat 
fidelitatea față de N.A.T.O.'1.

Analizînd stadiul actual al relați
ilor dintre 
Erhard și 
se arată în 
au relevat
pe linia îmbunătățirii 
lății.

înainte de a părăsi 
a pleca într-o 
Suedia,
cipaî la o' conferință de presă, în 
cadrul căreia a răspuns la o serie 
de întrebări puse de corespondenții 
presei locale și străine.

„Guvernul S.U.A. nu a declarat 
că intenționează să reducă trupele 
americane .. staționate în Germania

Est și Vest, cancelarul 
primul ministru Borten, 
continuare în comunicai, 
necesitatea unor acțiuni 

acestor re-

Oslo, pentru 
vizită oficială în 

cancelarul Erhard a‘ parti-

(oocidentală N.R.)“ — acesta a fost 
răspunsul cancelarului la o între- ' 
bare care viza demersul a 13 mem
bri democrații ai Senatului S.U.A., 
care au cerut Administrației • ulphn- 
son să reducă substanțial forțele . 
militare ale S.U.A. din. Europa. In 
continuare, Erhard a arătat că i s«a 
adus la cunoștință acest demers, dar 
în urma contactelor pe care le-a 
avut cu oficialitățile americane, a- 
cestea au negat că ar intenționa re
tragerea trupelor lor din R.F.G. In 
același timp, el a arătat că retra
gerea unor formații de specialiști 
ai armatei staționate pe Rhin, care 
a avut loc recent, a fost urmarea 
unui acord încheiat între S.U.A. și 
membrii Alianței atlantice, dar că 
acestea nu reprezintă un indi&îu 
ai faptului că guvernul ■ amț in 
consideră necesară reducerea .fp,Ț- 
țelor sale armate din Europa f occi
dentală.
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