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De la început 
cu plus

f
, Minerii de la Luipeni continuă să 
'| se afirme în întrecerea socialistă cu
’ celelalte exploatări ale bazinului.

După ce bilanțul lunii august i-a 
situat în fruntea clasamentului hăr
niciei, ei au făcut un început bun și 
în luna septembrie. Numai în pri
mele trei zile din această lună ei au 
dat peste prevederile planului 
tone cărbune cocsificabil. Gea 
însemnată contribuție a adus-o 
torul 1 cu un plus de 147 tone.

Noi parchete 
forestiere 
în bazinul Văii Jivhii

G> chtă cu deschiderea noului 
forestier, în bazinul Văii Jiului s-au 
întreprins numeroase lucrări de 
Wganizare pentru punerea în ex
ploatare a unor importante cantități 
de masă lemnoasă.

In masivele Retezat, Sebeșului și 
Paring se vor deschide 
50 de nod parchete din 
exploata peste 260 000 
de masă lemnoasă.

Din trei parchete au și fost expe- 
diați primii metri cubi de material 
lemnos. In alte 8 parchete se exe
cută instalațiile de transport și a 
început construcția cabanelor pentru 
muncitorii forestieri. Se vor mai 
executa 30 km de drumuri auto, iar 
noile parchete vor fi dotate cu uti
laje și instalații de mare produc
tivitate.

anul acesta 
care se vor 
metri cubi

Minerii din brigada lui Danciu Moise de la sectorul ;V Lonea 
au extras pînă acum 700 tone de cărbune peste sarcinile de pian, nu- 
mărîndu-se printre fruntașii exploatării.

Maistrul minier Borz Florian și minerii din schim
bul acestei brigăzi pe care îl conduce Cojocaru Ștefan, stabilele îm
preună sarcinile de plan pe ziua‘ curentă

IN CLIȘEU:
s a

Organizarea rațională a producției 
in atenția

Succese
la U.R.U.M.P

Muncitorii Uzinei de reparat utilaj 
minier din Petroșani au obținut, în 
8 luni din acest an, o depășire a 
planului global de 6 000 000 leâ iar la 
producție au înregistrat o depășire 

■-'cu 6,5 la sută față de norma pla
nificată. Economiile rezultate Ia 
prețul de cost întrec suma de 
1 000 000 lei.

De le redeschiderea ei și pină 
în prezent mina Vulcan, a cgposcut 
o dezvoltare continuă. In anii nou
lui cincinal, dinamica dezvoltării 
minei va cunoaște un ritm și mai 
accelerat. In anul 1970, din abata
jele minei Vulcan este preconizat 
să ee extragă 1400 000 tone de 
cărbune cocsificabil și energetic, 
cu 40 la sută mai mult decît pre
vedeau sarcinile de plan 
mul an al șesenalului.

Pe lingă dezvoltarea și 
zarea minei, extragerea

pe ulti-

mecani- 
acestei

sporite de cărbune se va

MII DE FĂCLII
LUMI NAU

REFLECȚ
Odată, nu mai știm 

în care an căci scara 
vîrstelor noastre numără 
multe trepte, mingiiam 
cu dragoste scoarțele 
cele noi ale cărților. 
Fiecare am făcut gestul 
acesta la rîndul 
Dar pe scoarțele 
ne trecea prin 
spre inimă un fel 
dură amestecată cu 
sentiment de nelămurită 
mi nd tie. Erau cărfi de 
școală cumpărate cu e- 
conomie din puținul rupt 
dintr-un alt puțin.- veni
tul ălor mai mari din 
familie. Și zgircenia, și 
puținătatea unui dar ne
cesar nu diminua cu 
nimic din bucuria de a 
avea cărți a copiilor.

Am mai încercat recent 
bucuria aceasta in tre
cere pe Ia una din mul
tele școli din Valea 
noastră. Era o școală 
modestă dintr-un cătun. 
In cancelarie, pe o masă 
lungs stăteau aliniate, 
ca. niște soldați înainte 

de 
in- 
lor.
pe

nostru. 
aspre 

degete 
de căl

uți

de asalt, vrafurile 
cărfi noi. Masa se 
covoia sub greutatea 
Știam că în curînd 
ușa de la intrare a școlii 
avea să apară un afiș: 
„Toți elevii care vor 
frecventa anul școlar 
I966-«-67 să vină să-și 
ridice manualele școlare

i i
Poate așa va 

poate 
căci sînt multe 
la noi. Important 
peste cîteva zile 
din cancelaria cea 

scăpa de 
manualele 

în

gratuite".
ii sunînd afișul, 
altfel 
școli 
e că 
masa 
modestă va 
greutate, iar 
iși vor lua i locul 
ghiozdanele micuților în 
schimbul nici unui ban.

Priveam vrafurile - de 
cărți și parcă in față nu 
mai aveam .cărți ci făcjii 
care se aprinseseră deo
dată, ca la o comandă. 
Poate o comandă a ima
ginației însetată ie re
lația vis — realitate. Ci
te mese și rai tur i vOr fi 
stînd > acum încovoiate 
astfel ? Cîte imaginații 
nu vor ii transformat în 
făclii ' aprinse milioanele 
de cărți care așteaptă 
să-și ia fără nici un ban 
locul. în ghiozdane ?

Numai in Valea noas
tră s-au distribuit școli
lor 97 890 de manuale 
școlare. Peste 97 mii de 
făclii care ardeau in cu
lisele marelui eveniment 
— deschiderea 
școlar —, care 
mai departe 
mințile însetate 
noscut ale uiior viitori 
constructori ai societății 
noastre noi.

anului 
vor arde 
luminînd 
de necu-

IOS GiQGLEl

Vedere genera
lă a ultimelor 
blocuri din car
tierul Livezeni

cantități
molima pe loazei creșterii-pthductj- 
vității.-muncii obținută printr-o m#i 
bună folosire a tehnicii din dotare, 
prin organizarea, mai rațională a 
întregului proces de producție.

Comitetul de partid al minei Vul
can acordă o deosebită importanță 
organizării raționale a producției, 
considerînd-o drept. o problemă de 
mare actualitate cît și de perspec
tivă. Aceasta cu atît mai mult cu 
cît în acest domeniu resursele sînt 
inepuizabile. Primii pași au fost 
făcuți, prin formarea urtor colec
tive de specialiști pe diferite pro
bleme. Colectivele sînt alcătuite din 
ingineri și tehnicieni membri de 
partid și din tovarăși din activul 
fără de partid.

Îndrumată și controlată în per
manență de comitetul de partid, 
activitatea de cercetare - științifică 
a acestor colective . se 'desfășoară 
pe baza unor tematici tjudicios în
tocmite. Astfel, unul din colective 
studiază posibilitățile de folosire 
mai rațională a forțelor de muncă, 
ân timp ce colectivul format din 
inginerii Stanciu Vaier, Jur ca Zeno, 
Ekart loan și alții, -eștp p&ocupat 
de organizarea rațională a trans
portului ■ în' subteran. Partriyit- pla-

(Sontinuare in pag. J 3-a)

ÎNCHEIEREA vizitei tovarășului 
ION GHEORGHE MAURER IN GRECIA

Plecarea din Atena ț i ?

Jț-imisiâ spseiali A- •IATENA; 5. 
gerpres, C 
droaie, trântei- 
legația guvernamentală română, 
condusă de președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion -Gheorghe Maurer, 
și-a încheiat vizita făcută în Grecia, 
la invitația primului ministru.

Din portul Pireu, unde‘au sosit 
după călătoria prin tară, oaspeții ro
mâni s-au îndreptat spre aeroport. 
Aici erau arborate drapelele de 
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Greciei. După ce fanfara a in
tonat imnurile de stat ale celor 
două țări, primul ministru •’ român 
însoțit de premierul grec au trecut 
în revistă garda de onoare aliniată 
pe aeroport.

Președintele Consiliului de Miniș-

Gh.î^șcăiu'sși' C. Aloxan- 
irtenritl lîurfi dimineața; de- 
guvernamentală

tri, -Ion Gheorghe Maurer,} și-a Iuati 
cn căldură rămas bun de Ia Step bă
nos Stephanopoulos președintele 
Consiliului de Miniștri al Greciei,: 
I. Toumbas, ministrul afacerilor ex
terne, T. Rentes, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Benzis, di
rector general în M.A.E., Ceduriotis, 
directorul protocolului dări M.A.E„ 
Argyropoulo, ambasadorul Greciei la 
București, Cambriotis, director po
litic din M.A.E., prezenți pe aero
port.

Pe aeroport se .aflau, de asemenea, 
Mircea Bălăneseu, ambasadorul Ro-, 
mâniei la Atena, membri ai amba
sadei și ai Agenției comerciale 
mâne. Avionul special Cu • care 
lătorește delegația a decolat Ia 
9, îndreptîndu-se spre patrie.

ro- 
că- 
ora

Sosirea în
Luni dimineața s-a înapoiat în Ca

pitală, venind de la Atena, președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii. Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, însoțit de minis
trul afacerilor externe, Corneliu Mă- 
nescu, 
mulul 
ciei, a 
cia.

împreună cu președintele Consi
liului de Miniștri s-a înapoiat Ale
xandru Bălăci, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultură și

care, răspunzi nd invitației pri- 
ministru al Regatului Gre- 
făcut o vizită oficială în Gre-

Capitală
Artă, precum și grupul de consilieri 
și experți.

Pe aeroportul Băneasa erau pre
zență tovarășii Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodpă- 
raș, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Petre BlajOvici, 
Mihai Gere, 
Gheorghe 
Moldovan,

Au fost 
mopoulos, 
ad-interim 
membri ai

Florian DănălaChe, 
Constanța Crăciun, 

Gaston Marin, Roman 
miniștri.

d-e față Spyros Ada- 
însărainatul cu afaceri 

al Greciei la București și 
ambasadei.

(Agerpres)>

Luni dimineața, lasediulC.C. al Partidului Comunist din Austria: au 
P C.R., au început convorbirile între luat parte tovarășii: Franz Muhri,
delegația Partidului Comunist Rfe- președintele Partidului Comunist din 
rhân șî delegația Partidului Comurfct 
din Au'stria, care fade o vizită în 
Republica Socialistă România.

Din, partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român la con
vorbiri au participat tovarășii : 
Nieșlae CeaușescU, ■ secîtetar ge
neral al C.C. al P.C.R., Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Prezidiului 
Permanent, al Comitetului Executiv, 
secretar al G.C. al P.C.R., Mihai Da- 
lea, secretar al C.C. al P.C.R., 
Andrei Stefan, prim-adjunct 
șef de secție la C.C. al P.G.R.

Din părteâ Comitetului Central al

, ȘÎ 
de

Austria, Alfred Ruschitzka, membru 
aFBiroului Politic al G.C. al P.C. din 
Austria, și Josef Wodrazka, mem
bru a! G.C. al P.C. din Aus
tru, secretar al organizației lib 
landul Salzburg a P.C. din Austria.

A avut loc un schimb de păreri 
cu privire la probleme de interes 
comun, probleme actuale ale situa
ției internaționale și ale mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, d-e caldă 
prietenie.

LA BUCUREȘTI S-A DESCHIS

Simpozionul international cu tema 
„Metode de exploatare a straturilor
groase de cărbune"

Luni dimineața 
început Ia București 
crările , simpozionului 
internațional cu tema.: 
„Metode de exploatare 
a straturilor groase de 
cărbune”, organizat sub 
auspiciile Comitetului 
Cărbunelui din cadrul 
Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa.

La, lucrări iau parte 
specialiști din Anglia, 
Bulgaria, Cehoslovacia,

au 
1U-

Franța, R. F. Germană, 
Iugoslavia, Polonia, Ro
mânia, Spania, Ungaria 
și Uniunea Sovietică, 
precum și reprezentanți 
ai Secretariatului C.E.E. 
— O.N.U.

Organizat la propu
nerea țării ; noastre,. 
simpozionul ■ dezbate 
probleme tehnice și e- 
conomice de mare ac
tualitate pentru indus-

/ 
tria carboniferă, cum 
sînt: metodele de ex
ploatare prin surpare 
dirij'ată a bancului de 
cărbune lăsat în tava
nul abatajului, prin 
rambleu cimentat; rolul 
tavanului artificial în 
crearea condițiilor de 
exploatare mecanizată; 
diferite sisteme de se
curitate a muncii etc.

i (Agerpres)
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JtUL CON FIRMĂ
Spectatorii care au venit cu trei 

■lăute după Începerea partidei din
tre Jiul și Petrolul, reținuți probabil 

i Și din cauza ploii care avea să cadă 
* cu intermitență de-a lungul întregii 
partide, au observat cu bucurie că 
pa tabela de marcaj scorul ne era 
favorabil cu 1—0 și au regretat, de
sigur, că n-au văzut primul gol în
scris de Libardi în minutul 1 din- 
tr-o fază inteligent construită. Ei 
aveau să fie însă martorii altor două 
goluri înscrise de echipa Jiul, din
tre care cel de-al doilea din minu
tul 21 a fost magistral, în urma unui 
șut imparebil al aceluiași Libardi. 
După numai 5 minute de la înscrie
rea acestui gol, Peronescu avea să 
stabilească scorul Ia 3—0 pentru 
Jiul, scor cu care s-a încheiat prima 
repriză.

Golurile ca și multele ocazii ratate 
de jiuHști au fost urmarea domină
rii insistente, cînd înaintarea a 
croat deseori derută tn rfndul apă
rării adverse. Mai ales Libardi și 
Martinovlcl au acționat cu multă 
dezinvoltură, i-au surprins în repe
tate rînduri pe oaspeți pe picior 
greșit.

Prima repriză a fost la discreția 
jucătorilor de la Jiul. Presingul lor 
continuu, viteza în acțiuni, schim
bările de locuri, ritmul susținut 
le au permis să creeze acțiuni peri
culoase și să înscrie de trei ori în 
poarta apărată de Mihai Ionescu, 
care, în ciuda celor 3 goluri primite 
s-a comportat destui de bine. In tot 
acest timp oaspeții s-au apărat su- 
prantuneric, au legat bine jocul la 
mijlocul terenului, dar contraatacu
rile lor, unele destul de periculoase, 
au fost lipsite de consecință. Pe

In formă bună, Libardi marchează peste portarul Ionescu al doilea 
gol al Jiului. Foto : A. DULA

In șapte localități din regiunea noastră s-a dat duminică 
startul Intr-o competiție fotbalistică de mare popularitate — 
CAMPIONATUL REGIONAL. Așteptate cu Interes, înttinlrlle 
din etapa inaugurală au fost, în general de o factură tehnică 
corespunzătoare și s-au terminat cu rezultate scontate. Vale* 
Jiului a găzduit două partide în cadrul campionatului regio
nal dintre care una s-a terminat cu victoria gazdelor, dar 
cea de-a doua cu un rezultat de egalitate. Cel mai bun re
zultat în această primă etapă în campionatul regional l-a ob
ținut Știința Petroșani care a dispus de Voința Ilia cu scorul 
de 3—1 pe terenul acesteia.

Agenda, campionatului regional

Studenții învingători 
în deplasare

Prima etapă a adus studenților 
petzoșăneni primele două puncte. 
Acestea sînt cu atît mai valoroa
se cu cât ele au fost obținute în 
deplasare în fața proaspetei pro
movate Voința Ilia. Așadar speran
țele și optimismul studenților s-au 
adeverit Ei au „pășit cu dreptul" 
în noul campiohat. Despre meciul 
de la Ilia tovarășul Gheorghe iri- 
mie, antrenorul formației studen
țești ne-a relatat: „Jucătorii noș
tri au avut o comportare bună, au 
luptat din răsputeri pentru victo
rie, au construit multe faze fru
moase, dar n-au reușit să finali
zeze dedt trei dintre ele. Gu mal 
multă precizie In șuturi trtacrnții 

rînd Moldoveana, Dridea I șl Badea 
au rotat ocazii bune de a reduce 
scorul.

Se aștepta ca și în repriza secundă 
Jiul să acționeze la fel de rapid și, 
eventual, să-și mărească zestrea de 
goluri. Aceasta însă nu s-a întîmplat. 
Eforturile depuse in prima repriză 
și-au lăsat amprenta asupra desfă
șurării în continuare a jocului lor. 
Oprind prea devreme motoarele, ei 
au dat posibilitatea petroliștilor să 
revină in atac, să controleze mai 
bine jocul și să șuteze mai des ia 
poarta apărată cu destul succes de 
Gram. Acum cuplai Dridea — Ba
dea acționează în voie la mijlocul 
terenului, unde halfia noastră — 
San'ău și mal ales Crăciun — acțio
nează cu încetinitorul. Introducerea 
lui Crăciun In repriza a doua tn lo
cul lui Stoker (accidentat) n-a avut 
darul, așa cum se aștepta, să învio
reze jocul, ci mal mult să-l frineze. 
Pe lingă aceasta, Cazan, cate a co
mis unele greșeli in prima repriză, 
a fost complet depășit de joc în 
cea de-a doua.

E meritoriu că jiuliștit au contro
lat bine jocul în primele 45 de mi
nute, imprimindu-i un ritm accelerat, 
dar este inexplicabilă căderea lor to
tală în repriza secundă. La capitolul 
condiție fizică considerăm că mai 
trebuie muncit mult cu echipa. Să 
nu uităm că ne vom întîlni cu for
mații puternice, care știu să men
țină același ritm pe tot parcursul 
jocului. Așa s-au petrecut lucrurile 
și cu Petrolul care în repriza a 
doua ne-a dat multe emoții, reușind 
chiar să reducă din scor și creînd 
alte multe faze pe care însă nu le-a 
putut fructifica. Abia în repriza a 

noștri puteau concretiza mai multe 
ocazii și astfel victoria ar fi fost 
tnutt mai substanțială. Autorii go
lurilor au fost: Răsădeanu (2) $1 
Covaci.

in această partidă Știința a uti
lizat următoarea formație: Holda 
(Tudor Petre) — Varhonic, Broscă- 
țeanu, Tudor Verile, Dinu — Nta- 
teanu, Bulbucau — Papură, IUM- 
deanu, Gevaci, Pănaacu (SufinariF-

Minerul Aniaoasa — 
Minerul Qhtlar S-O 

IntUnkee de te ArdneMS distra 
echipa ternii Hlnarul șl Minorul

doua petroliștii și-au adus aminte 
că sînt campioni. Șl e bine pentru 
noi că s-au. gindit așa tirziu...

Evident că victoria Jiului este pe 
deplin meritată. Ea confirmă pute
rea de luptă a echipei noastre, ela
nul ei tineresc, dorința de a Învinge. 
De altfel aceasta a lost și părerea 
observatorului federal Jean Lăpuș- 
neanu care ne-a spus: „Elanul ti
neresc și voința jiuHștilor și-au spus 
cuvîntul in obținerea victoriei. Ea 
este radul străduinței lor din prima 
repriză cînd an acționat mai clar, 
mai organizat. La Petrolul senatorii 
de drept nu-și mai fee de citva timp 
datoria. Și asta ti costă".

Punctul forte al echipei noastre a 
lost in meciul de duminică înainta
rea, care a avut in Libardi un bun 
coordonator, tehnician și realizator, 
in Martinovid o aripă cu o mare 
viteză de reacție, tar in Peronescu 
un atacant impetuos. Mai puțin s-a 
încadrat in joc Casandra față de 
evoluția sa pe teren propriu din 
prima etapă. Halfia a acționat bine 
in prima repriză, mai ales prin 
Ștoker, iar cri doi fundași centrali. 
Pop șl Dan, ca și portarul Gram, au 
avut intervenții prompte, salvatoare. 
Cu tonte acestea liniile de mijlocași 
și de fundași pun încă semne de 
întrebare. Vă amintiți probabil și de 
ezitările fundașilor noștri din me
ciul de la Craiova care ne-au costat 
trai goluri și care s-an repetat și in 
Intflnirea de duminică.

In următoarele două etape echipa 
noastră va susține două meciuri di
ficile: la Iași cu C.S.M.S. și la Bu
curești cu Steaua. Deși la ora ac
tuală ieșenii nu sînt imbatabili aca
să, pierderea unul al treilea med 
pe teren propriu ni se pare puțin 
probabilă. Cit privește forma în 
care se află echipa lui Constantin 
comentariile ni se par de prisos. Să 
fim totuși optlmiștL

Campioana noastră. Petrolul Plo
iești' a fost departe de forma care 
i-a adus mult rivnitul trofeu. Deși 
are jucători de valoare, ea nu s-a 
prezentat ca o formație omogenă; 
ne-a părut cam obosită. Singurii Boc 
și M. Ionescu și-au tăcut pe deplin 
datoria. Cele trei goluri nu i se pot 
Imputa portarului ploieștean. Lor li 
se adaugă Dragomir, Florea și mai 
puțin Dridea și Badea.

La fluierul arbitrului AI. Toth din 
Oradea, care a arbitrat cu autori
tate, s-au aliniat următoarele for
mații : JIUL: Gram — Șerban, Dan, 
Pop, Cazan — Ștoker (Crăciun), San
du — Martinovid, Libardi, Casan
dra, peronescu. PETROLUL : M. Io
nescu — Pahonțu, Boc, Florea, Șfe- 
canu — luhasz, Dragomir — Moldo
veana Dridea I, Badea, Dridea II t 
(Dincuță). j

C. COTOȘPAN
D. GHEONEA |

probabil că nu va conta. Oricum 
insă, echipa . anlnoseană e pusă la 
punct și spectatorii așteaptă de ia 
ea comportări meritorii, pe măsura 
poriUHtâțitar compenențfim săi.

Minerul Vulcan — 
Minerul Teliuc M

Fotbaliștii din Vulcan și-au dezi- 
hmionat suporterii, nereușind să 
treacă de Minerul Teliuc, deși au

RCGB1

O victorie prețioasă
A doua etapă a re

turului campionatului 
categoriei A la rugbi 
a programat duminică 
pe stadionul Jiul din 
Petroșani întîlnirea din
tre echipele Știința din 
localitate și C.SMS. 
Iași. Meciul a fost viu 
disputat și a dat dș-

tig de cauză localnici
lor cu scorul de 6—3.

Deși petroșănenii au 
apărut pe teren cu o 
er&ipă din cate au lip
sit cîțiva titulari, ei au 
luptat cu multă voin
ță, au dat o ripostă dit- 
ză experimentatei gar

DINȚARĂ
După ce au străbătut patru țări 

(R. F. Germană, Cehoslovacia, Polo
nia, Ungaria) — oca. 3000 km sâm
bătă la ora 2 și 19 minute prin 
punctul de control orar de la Borș, 
participanții la cea de-a X-a ediție 
a raliului automobilistic internațio
nal „Turul Europei" au intrat în 
țara noastră. In continuare, concu
rentei s-au îndreptat spre București 
pe itinerarul: Oradea — Cluj Tur
da — Sibiu — Brașov — Piața Scîn- 
teii unde au sosit la ora 10,00. După 
o noapte de odihnă în București, 
concurenții au plecat duminică spre 
Mamaia — Negru Vodă, de unde au 
trecut în Bulgaria. Pînă în prezent 
li echipaje au 0 puncte penalizare 
și concurează cu șanse egale la cu
cerirea primului loc. Printre aces
tea se află echipajul compus din 
Joachim Springer — Gunther Bren
del (R. F. Germană) pe mașină Ford 
Tauhus, cîștigătorul ultimelor două 
ediții ale „Turului Europei".

Punctul terminus al acestei com
petiții automobilistice este localita
tea Travemunde din R. F. Germană, DE PESTE

BUDAPESTA 5 (Agerpres). — Du
pă șase zile de pasionante întreceri, 
cea de-a 8-a ediție a campiorMtelor 
europene de atletism s-a încheiat 
duminică seara la Budapesta. Peste 
70 000 de spectatori au populat tri
bunele de la „Nep Stadion" pentru 

cat cu multă prudență, s-au apărat 
organizat și au obținut în final un 
favorabil rezultat de egalitate.

AfcTE REZB11TATE: I.G.O. Deva
— Atuul Brad 0—1; Textila Sebeș
— Constructorul Hunedoara 0—0; 
Dacia Orăștie — Refractara Alba 
3—I,- G.F.R. Simeria — Parîngul 
tone a 4—0.

fir
Etapa a H-a, de duminică 11 sep

tembrie, programează următoarele 
întâlniri: Aurul Brad — Minerul 
Teliuc,- Minerul Gheiar — Minerul 
Vulcan; Parângul Lenea —- Minerul 
Aninoasa,- Refractara AEba — G.F.R. 
Simeria,- Constructorul Hunedoara
— Dacia Orăștie,- Știința Petroșani
— Textila Sebeș,- I.G.O. Deva — 
Voința Hia.

nituri ieșene, obligînd-0 
să părăsească terenul 
Învinsă. Este, fără în
doială, o victorie pre
țioasă a rugbiștilor 
noștri.

Clișeul de mai jos 
înfățișează un aspect 
din timpul desfășurării 
partidei.

unde concurenții vor sosi în ziua 
de 9 septembrie.

fir
Cu ocazia trecerii prin tara noas

tră a „Turului Europei", O.N.T. și 
Asociația Automobila® taior din Ro
mânia (AAR.) au organizat o con
ferință de presă.

Iată ce au declarat doi dintre par- 
ticipanții la „Turul Europei": 
J. Tietsch: „In România am fost 
primiți cu o deosebită cordialitate. 
Organizarea este foarte bună și vă 
mărturisesc că rar mi-a fost dat 
să întîlnesc condiții atît de ideale 
oferite concurenților. In numele co
misiei de organizare a „Turului Eu
ropei" aduc calde mulțumiri celor ce 
au contribuit la asigurarea și orga
nizarea traseului în țara dv.“. Frie
drich Schafer (R. F. Germană) ' — 
concurent : „Sînt impresionat de 
organizarea care este foarte bună. 
Pe tot traseul, de la Borș la Bucu
rești, am fost permanent încurajați 
de public. Aduc mulțumirile parti- 
cipanților organelor de circulație din 
România pentru asigurarea în con
diții ideale a traseului".HOTARE
a asista la ultimele finale și Ia ce
remonia de închidere.

Desfășurate pe un timp frumos, 
probele ultimei zile s-au soldat cu 
performanțe de valoare. Atleții au 
stabilit mai multe recorduri ale 
campionatelor, precum și numeroa
se recorduri naționale. Printre per
formeri s-au remarcat italianul Eddy 
Ottoz, care a cîștigat proba de 110 
m garduri în timpul de 13"7/10, 
Manfred Matuschewski (R.D.G.), în
vingător la 800 m plat, atleta iugo
slavă Verâ Nicolici, prima sosită 
la 800 m, sovieticul Romuald Klim, 
care a cîștigat, ca și la olimpiada 
de la Tokio, proba de aruncarea 
ciocanului. Componentele echipei 
de ștafetă a Poloniei, maratonistul 
englez James Hogan, cunoscutul 
campion francez Michel Jazy au cu
les, de asemenea, ovațiile spectato
rilor pentru frumoasa lor compor
tare.

★
PRAGA 4 (Agerpres). — In ur

ma rezultatelor înregistrate în gru
pele preliminarii ale campionatului 
mondial masculin de volei, pentru 
turneul final (locurile 1—8) s-au 
calificat următoarele echipe : Ceho
slovacia, Iugoslavia (din grupa 
„A"), R. D. Germană, U.R.S.S. (din 
grupa „B"); Polonia, România (din 
grupa „C"); Japonia, Bulgaria (din 
grupa „D").

★
ROMA 5 (Agerpres). — La Bo

logna se desfășoară un turneu in
ternațional de fotbal la care parti
cipă echipele Spartak Moscova, 
Atleitco Madrid, Steagul Roșu Bra
șov și F. G. Bologna. In primul joc 
formația Steagul Roșu Brașov a ju
cat cu F. G. Bologna de care a fost 
învinsă cu scorul de 7—1 (1—0).
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deal, stația de cale ferată Bănița im
plică unele greutăți în tracțiunea 
feroviară, în munca colectivului ce 
lucrează aici. Aproape toate trenu
rile ce sosesc în stație, atît de că
lători cit și de marfă, sînt remorcate 
cu cîte 2 sau 3 locomotive, care se 
detașează aici. Greutățile ar fi di
minuate dacă vagoanele pentru în
cărcare s-ar aduce cu trenuri locale, 
care să le manevreze și să le intro
ducă la punctele de încărcare. Ele 
sînt aduse însă în majoritatea cazu
rilor cu trenurile directe. Introdu
cerea lor la punctele' de încărcare 
privește direct personalul stafiei. 
Cu io locomotivă „de ocazie", care 
did cauza circulației nu poate ple
ca imediat spre Petroșani sau Pui, se 
introduc vagoanele cu tntîrzieri. Și 
în acest caz manevra se face în fim- 
pul circulației.

Condițiile de lucru grele nu au 
fost o piedică în calea ceferiștilor 
din stația Bănița. Ei au reușit să 
încarce de la începutul anului pînă 
în prezent aproape 7 000 tone peste 
plan, să reducă staționarea vagoa
nelor cu 3,2 la sută și să mărească 
sarcina statică a vagoanelor încăr
cate cu 2,5 la sută.

In viitor, în fata colectivului de 
aici stau sarcini de plan sporite. Cu 
ocazia dezbaterii sarcinilor de plan 
ce a avut loc zilele trecute colec
tivul stafiei Bănița a analizata cu

MAI SUBSTANTIAL
simț de răspundere sarcinile ce-i 
stau în față și s-a angajat să nu pre
cupețească nici un efort pentru rea
lizarea planului de transport înainte 
de termen și în cele mai depline 
condiții de siguranță a circulației. 
Din discuțiile purtate de către cei 
prezenți s-a desprins însă un aspect. 
Pentru realizarea sarcinilor de plan 
în mod ritmic, colectivul stației Bă 
nlța are nevoie și solicită mai mult 
ajutor în munca sa decît pină în 
prezent; și în primul rînd din partea 
R.C.M.-ului Petroșani. Este necesar 
ca vagoanele pentru încărcare să 
fie aduse cu trenurile locale pentru 
a aven 
duse la 
rea lor; 
posibil,

posibilitatea de a fi intro- 
Incărcare imediat după sosi- 
cînd acest lucru nu este 

să fie lăsată o locomjtivă 
dublă de la trenul respectiv să 
Introducă Ia încărcare pentru ca 
goanele să nu stea — cum s-a 
tîmpiat de atîtea ori — cîte 5—6 
nefntroduse la încărcare și în‘ ace
lași timp silozurile exploatării mi
niere să fie blocate din cauza 
de vagoane.

Pentru buna desfășurare a 
cil în stafie este necesar ca

le 
va
in- 
ore

lipsei

mun- 
piața

de manevră să fie mal bine ilumi
nată ca pînă în prezent, zidurile de 
sprijin de la linia 1 și 2 — carieră 
— să fie consolidate, deoarece au 
tost cazuri cînd au căzut părți din 
zid între vagoanele în mers putînd 
provoca deraierea acestora. La po
dețul peste calea ferată ce leagă sta
ția de carieră să se construiască o 
balustradă pentru trecerea acarilor 
și a partidei de manevră, deoarece 
în prezent trecerea — cit timp linia 
e ocupată cu vagonul — se face 
prin apă. Conducerii stației li revine' 
de asemenea obligația să acorde mai 
multă atenție problemelor de sigu
ranța circulației. In prezent la linia 
de garaj a ICDPLST manevra se 
face cu brațele de către personalul 
întreprinderii, deși linia e în pantă 
de 16 mm/m, putînd provoca în 
orice moment deraierea vagoanelor. 
De asemenea, se introduc și sa 
scot vagoane de la această linie fă
ră a avea gabaritul necesar.

Conducerea stației trebuie tot
odată să se ocupe mai îndeaproape 
de o mai bun& organizare a mun -ii 
în stație.

Noul atelier electro-mecanic de la E. M. Dilja a fost terminat. In 
kala mare și luminoasă au început șă fie montate primele utilaje.

v ' Ta
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Itinerar
arheologic

BACĂU.

In 
lui
a-

mai 
se-

la 
de 
cu 
de

ti-
rec-

lumina 
formă 

bastioane 
un zid de

In satul Grdiriți, situat la con
fluenta riuriior Moldova și Șiret, 
la 5 kilometri de Roman, arheolo
gii de la Muzeul militar central și 
de la cel de istorie din Roman au 
identificat un important monument 
arheologic. Este vorba de Cetatea 
Nouă a Romanului, ridicată In a- 
nul 1466 — singura construită 
Întregime în timpul domniei 
Stefan cel. Mare — important
vanpost al Cetății Sucevei pe dru
mul ce lega părțile de nord și cele 
de sud ale Moldovei, citată în 
bine de 400 de documente din 
cole le 15—17.

Lucrările au scos 
lei temelia unui fort 

i tanglilară prevăzut 
'^itculare. înconjurat

- apărare avînd grosimea de peste 
4 metri și bastioane circulate și 
rectangulare. Deosebit de ingeni
oasă se dovedește a fi execuția 
fundației cetății. Aceasta a fost fă
cută pe piloți și blrne de stejar 
așezate direct in plnza de apă. ne- 
impiedicînd astfel circulația apelor 
subterane. Această metodă este de 
origină romană și nu a mai fost 
întîlnită la nici una din cetățile 
medievale din țările române.

SUCEAVA.

Săpăturile efectuate pe șantierul 
arheologic de la Botoșani, raionul 
Gura Humorului au dat ta iveală 
mai multe locuințe ale geto-daci- 

r lot. din secolele 111 și 11 î.e.n. Bo- 
, găția și varietatea ceramicii și o- 

bieclelot descoperite In acesle lo
cuințe dovedesc stadiul de dezvol
tare a populației locale, care pe 
lingă agricultori și crescători de 
animale, erau și pricepuți mește
șugari.

In așezarea prefeudală de aici 
datină din secolele V și VI e.n. s-a 
studiat ■ sistemul de construcție fo
losit ia ridicarea locuințelor, ocu
pația locuitorilor și altele. Impor
tanta acestor descoperiri constă in 
faptul că pentru prima dată în 
Moldova, s-au putut obține date 
certe despre cultura materială a- 
partinind populației locale daco- 

i romane.I 
a

V /
(Agerpres)

Organizarea rațională a producției 
In atenția comitetnhH de partid

(Urmare din pag. l-a)

nului tematic s-a început cu veri
ficarea capacității de transport a 
puțurilor, oircuiteier și galeriilor 
principale, ținîndu-se seama de di
namica producției în anii cincina
lului. S-a făcut, de asemenea, o ve
rificare riguroasă a parcului rulant 
existent, în urma căreia s-a calcu
lat numărul de locomotive și va- 
gonete necesare la fiecare orizont 
în parte. Soluțiile au fost elaborate 
în urma ueer stadii repetate și te
meinice, cu ajutorul relațiilor teo
retice din publicațiile de speciali
tate.

O dată studiul terminat s-a tre
cut la • organizare mai judicioasă 
a transpertalui. A fost întocmit un 
grafic general de transport și unul 
pentru erisontal de bază, reușindu- 
se în acest fel să se valorifice cu 
un randament mai mare 
vagonete și locomotive, 
capacitatea puțurilor de

Cu prilejul studiului, 
a constatat și faptul că
la locometivele Diesel, confecționa
te fat KR.U.M.P., erau din material 
necerespunzător,- ele urfndu-se du
pă numai 2 săptămîni de funcțio
nare, producînd astfel perturbații 
in desfășurarea transportului și 
cheltuieli suplimentare pentru 
înlocuirea lor. De asemenea și com
bina 
rații

dusă în mină deoarece pierdea ulei. 
Comitetul de partid al minei a ve
nit cu inițiativa de a trimite tova
rășilor de la U.R.U.M.P. o sesizare 
prin care le-a arătat slaba calitate 
a reparațiilor executate, solicitîn- 
du-le mai multă exigență și simț 
de răspundere în efectuarea lucră
rilor încredințate.

Deși s-au obținut unele rezultate, 
bune în organizarea rațională a 
producției mai sînt încă multe de 
făcut în această direcție. Acordând 
și în viitor atenția cuvenită aces
tei probleme, preocupîqdu-se de 
lărgirea continuă a colectivelor de 
specialiști și ca ele să desfășoare 
o activitate permanentă, Comitetul 
de partid al minei Vulcan va con
tribui la organizarea rațională, pe 
baze științifice a întregului proces 
de producție.

„MOBLEME
CE“ nr. 8
cu următorul

ECONOMI

cuprins:
I. GOLIAT
Factorii de ridicare a eficienței 

economice și sociale a cercetării 
științifice.

BUCUR ȘGHIOPU
Dezvoltarea industriei alimentare 

în perioada 1966—1970.
Dr. C. MOISUC
Progresul tehnic și perfecționarea 

repartiției după muncă în industrie.
T. POP
Schimbări în conținutul califică

rii profesionel-tehnice a muncitori- 
. lor.

C V. OLARIU (Timișoara)
Rezerve de creștere a producti

vității muncii în construcții.
d. tatu
lmbuk|t^firw> acțivițâții.

ducere internă <■ cooper sdJWfoț â-' 
gricole de producție. '

I. RACHMUTH
Probleme «de comerțului între 

țări cu sisteme social-ecouomice 
diferite.

VIRGIL IONESCU
Gîndlree lui Ion Ghica cu pri-

vire la dezvoltarea economiei na
ționale.

BARBU ZAHARESGU
Unele aspecte teoretice ale eco

nomiei capitalismului contemporan.

SCHIMB DE PĂRERI
G. MARINESCU
Despre determinarea efectului e- 

conomic al investițiilor.
D. MARTON (Fioiești)
Propuneri privind determinarea 

și urmărirea economiilor peste plan 
din efort propriu.

FOLOSIREA MATEMAFI 
Cil IR ECONOMIE

L. CREȚU
Un pas înainte în promovarea 

folosirii metodelor matematice și 
cibernetice în economie.

INSEMNÂRi *

I. TRĂISTARU (Cluj)
Influența dezvoltării tehnice asu

pra ritmului de creștere a produc
ției ramurilor prelucrătoare și a ce
lor extractive.

V. NICHITA și C. BOTEZ (lași) 
Industia forestieră în regtunoa 

Suceava.
parcul de 
precum și 

extracție, 
colectivul 

plăcile de

1 K—52 M, venită din repa- 
capitale, n-a putut fi întro-

In atenția 
vînăforilor

Comitetul de conducere al Filialei 
de vlnătoare șt pescuit sportiv Pe
troșani anunță membrii vînătorî, care 
nu s-au prezentat la viza permiselor 
de port-armă pină in prezent, că în 
ziua de 9 septembrie ax. se alai 
face ultima viză la miliția orașului 
Petroșani. Vînătoril care nu și-au 
achitat diferența de cotizație sînt' 
rugați să se prezinte la birou! fi
lialei pentru achitare, întrucît viza 
nu se face acelora care nu și-au 
achitat obligațiile.

Acelor vânători care nu se vor pre
zenta la această viză pină în 10 sep
tembrie a.c. li se vor aplica preve
derile legilor în vigoare.

Comitetul filialei
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PROGRAM DE RADIO
PROGRAMUL I : 5,00 BULE

TIN DE ȘTIRI; 5,06 Program 
muzical de dimineață; 5,15

I Gimnastica de înviorare,- 5,25
Program muzical de dimineață;

| 5,30 Actualitatea agrară; 5,40
Program muzical de dimineață; 
6,00 RADIOJURNAL. Sport.

I Buletin meteo-rutier,- 6,15 Pro-
I gram muzical de dimineață;
I 6,30 Anunțuri, muzică; 6,45
| Program muzical de dimineață;

7,00 RADIOJURNAL. Sport. 
I Buletin meteo-rutiar,- 7,3Q Cîn-
I tați cu noi aceste melodii; 7,45

Salut voios de pionier; 8,00 
SUMARUL PRESEI,- 8,08 Muzi
că populară; ă,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,30 Sfatul 
medicului: Alimentația în bo
lile de rinichi; 9,35 Clntece 
populare coreene; 10,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 10,03 Muzică 
corală de Nicolae Oancea,- 
10,15 Ciută orchestra de mu
zică populară „Dunărea" a Sfa
tului popular din Oltenița; 10,30 
EMISIUNE LITERARA PENTRU 
ȘCOLARI; 10,55 Mic concert 
simfonic; 11,20 Limba noastră; 
11,30 Formațiile Bebe Prlsada. 
și Gino Mescoli; 11,45 Cîntece 
din folclorul nou și focuri 
populare; 12,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. Buletin meteorologic,- 
12,10 CIntă corul ansamblului 
de rfntece și jocuri 
Porumbescu" din

„Ciprlan
Suceava; 

12,21 Selecțiuni din opereta 
JStudentul cerșetor" de Millfic- 
ker,- 13,19 Intermezzo cu muzi-

7 septembrie •

ca ușoară; 13,40 Din cîntecele 
și dansurile popoarelor,- 14,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteo-rutier; 14,08 Sport 
poșta sportivă radio; 14,15 
Estrada melodiilor,- 15;00 Al
bum folcloric; 15,20 Anunțuri, 
reclame; 15,30 Caleidoscop mu
zical; 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 
16,15 Șlagăre, 
IECTURĂ ÎN 
TRU TINERII 
„M-am făcut
Nicuță Tănase. Citește autorul. 
16,40 Cvartetul nr. 1 In do 
minor de Paul Richter; 17,15 
MIORIȚA. Interpreți de balade 
din regiunile București și Ol
tenia; 17,40 Mic album de pie
se corale; 17,50 Cîntece de Te- 
mistocle Popa; 18,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 18,05 ÎN 3URU& 
GLOBULUI; 18,15 Muzică «- 
șoară cîntată de Camîlle,- 18,25 
Din înregistrările clntărefuini 
Vasile Căaănău; 18,40 J0RNAL 
AGRAR; 19,00 O melodie pe a- 
dresa dumneavoastră; 19,30 
Melodia zilei: „Ginta un ma
telot" de Vasile Veseîovski; 
19,35 Varietăți muzicale; 20,00 
RADiOGAZfiTA DE SEARÂ, 
20,30 Concert de melodii româ
nești; 21,05 EDIȚIE RADIOFO
NICĂ George Coșbuc: „Goș- 
buc și Dante"; 21,25 MELODII 
MAGAZIN; 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteoro
logic; 2^20 PAGINI DIN ISIO-

RIA TEATRULUI EJRIC RO
MANESC; 23,43 Evantai muzi
cal; 23,26 Săptămîna culturii 
bulgare — muzică de cameră; 
23,52 BULETIN DE ȘTIRL

copii 
Tele- 
Cabt-

UalIM»

«lagăre.- 16,30 
FOILETON PEN- 
ASCULTĂFORI: 
băiat nare" de

TELEVIZIUNE
6 septembrie

18,00 Emisiune pentru 
și tineretul școlar; 19,00 
jurnalul de seară; 19,15
net medical TV, „Tuberculoze"
— boală vindecabilă. Vorbește 
prof. dr. C. Anastasatu; 19,35 
Film: Din viața animalelor; 
20,00 Șah; 20,15 Recital poetic
— „Farmec de noapte"; 20,30 
Poșta televiziunii; 20,40 O in
vitație pentru cei care n-au 
vizitat... Primul defileu al Ol
tului; 21,00 Film : „O dasă 
neobișnuită", froducfie a stu
diourilor cehoslovace; 22,35 Te
lejurnalul de noapte; 22,45 Bu
letinul meteorologic; 22,50 în
chiderea emisiunii.

CINEMATOGRAFE
7 septembrie

PETROȘANI —7 Noiembrie: 
Cele două orfeline; Republica: 
Dragostea este interzisă; PE
TRII-A : Duminică la New York; 
l.ONEA — Muncitoresc: Fața 
pierdută; UVEZENI: Legea și 
forța,- CRIVIDIA: Uraganul; 
PAROȘENI: Răscoala; LUPENI 
__  Cultural: Fantomas,- Mun
citoresc: O clasă neobișnuită; 
BĂRBĂTENl; Marșul asupra 
Romei; URiCANl: Nu pUage, 
Peter.
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Vizita tovarășului
Corneliu Mănescu in

ROMA 5. — Corespondentul A- 
gerpres, I. Mărgineanu, transmite: 
Luni, după-amiază, a sosit în ca
pitala Italiei Gorneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, cu soția, 
oare, răspunzînd invitației minis
trului de externe italian, Amintore 
Fanfani, face o vizită oficială în 
Italia. împreună cu ministrul de 
externe român au sosit consilieri 
și experți.

Oaspeții români au fost întâmpi
nați pe aeroportul internațional Fiu- 
mîcine, pavoazat cu drapelele de 
stat italian și român, de Amintore 
Fanfani, ministrul de externe al 
Italiei, împreună cu soția, Giuseppe 
Lupis, Georgio Oliva, și Mario Za- 
gari, subsecretari de stat la Minis
terul Afacerilor Externe, ambasa- 

■ dorul Angeiino Corrias, șeful cere
monialului republicii, Niccolo Mos
cato, ambasadorul Italiei la Bucu
rești, și de alte persoane oficiale. 

. Iii. întâmpinare au venit, de aseme
nea, Cornel Burtică, ■ ambasado
rul României la Roma, membrii am
basadei și agenției noastre econo
mice, ziariști italieni și străini.

In salonul de onoare al aeropor
tului, răspunzînd la întrebările zia
riștilor, Corneliu Mănescu a spus: 
„înainte de toate vreau să mulțu-

îndoială, ele se îmbogățesc azi 
dezvoltarea celor două țări, 
ce permite o adîncise

a lor.. Aștept cu mult JlțtlFIT'S

cunoaștere, vor 
din- 

și vor fi utile

mese pentru amabila invitație făcută 
de ministrul de externe Fanfanî, pe 
care am acceptat-o cu multă plă
cere. Sînt cunoscute legăturile tra
diționale dintre Italia și România. 
Aceste legături sînt continuate șl 
fără 
prin 
ceea 
gire
convorbirile și cred că ele,vor servi 
la o și mai bună 
ajuta la întărirea prieteniei 
tre cele două țări
în general cauzei destinderii și păcii.

In cursul după-amiezii, Corneliu 
Mănescu a făcut o vizită protoco
lară ministrului de externe italian 
la Palatul Farnesina.

La ora 19,00 ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, însoțit de ambasadorul Ro
mâniei, a fost primit la PalazzO 
Chigi de către președintele Consi
liului de Miniștri al Italiei, Aldo 
Moro. La primire au fost prezenți, 
din partea italiană, ministrul de ex
terne Fanfani, ambasadorul Italiei la‘ 
București, Nîccolo Moscato și Gian-t 
franco Pompei, consilierul diploma
tic al primului ministru. întâlnirea 
s-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială.

X

Rezultatele alegerilor 
de guvernatori din Brazilia

BRASILIA 5 (Agerpres). — Ale
gerile de guvernatori desfășurate 
la 3 septembrie în 12 din cele 22 
de state braziliene s-au încheiat cu 
rezultatele scontate. Gandidații ofi
ciali au obținut victoria în toate 
Cele 12 state. De fapt, alegerea lor 
era asigurată prin sistemul de vot 
indirect introdus de guvernul pre
ședintelui Gastello Branco. Desem
narea noilor guvernatori de către 
adunările legislative ale statelor, 
unde partidul guvernamental Arena 
deține majoritatea, a avut, potri
vit ziarelor de opoziție, caracterul

unei formalități. Se știe că singu
rul partid de opoziție recunoscut — 
Mișcarea democratică Braziliană — 
a și hotărît boicotarea alegerilor 
considerînd drept antidemocratică 
procedura electorală introdusă 
guvern.

Prin alegerile de sâmbătă s-a în
cheiat prima* etapă a programului 
electoral stabilit de guvernul bra
zilian pentru anul acesta. Următoa
rea etapă 
brie și va 
rectă, de 
ședintelui 
prezentat
aproape sigură alegerea candidatu
lui guvernamental, mareșalul Gosta 
e Silva, țn șfîrșit, la 15 noiembrie 
vor avea loc 
parlament 
ale celor

va avea loc la 3 octom- 
consta în alegerea, indi- 
către parlament, a pre- 
republicii. Opoziția nu a 
candidați, ceea ce face

PE SCURT
♦ PRAGA. La Marianske 

hazne a început Congresul al 
25-lea al Uniunii internaționa
le a cineaștilor amatori, la lu
crările căruia participă dele
gații din 22 de țărL Din partea 
Asociației cineaștilor din Ro
mânia participă regizorul Oc- 
tav loniță.

♦ BEIRUT. Greva muncito
rilor și funcționarilor din uzi
nele electrice ale Libanului a 
intrat în a cincea zi, și nu e- 
xistă indicii în legătură cu o 
apropiată aplanare a conflic
tului.

Cei aproximativ 3 700 de gre
viști cer salarii și condiții de 
muncă mai bune.

♦ ANKARA. Potrivit unui 
comunicat publicat la Ankara, 
în. urma puternicului cutremur 
de pămînt care a avut loc re
cent în Turcia, 2 394 de per
soane și-au pierdut viața, iar 
alte 1 747 au fost rănite.

♦ PARIS. Alain Peyrefitte, 
ministrul delegat însărcinat cu 
problemele cercetărilor științi
fice, atomice și spațiale, înso
țit de prof. Francis Perrin, înalt 
comisar pentru energia atomi
că, a sosit în Tahiti.

+ BOGOTA. Șapte persoane 
Și-au pierdut viața, și peste 
douăzeci au fost rănite, ca ur
mare a unui cutremur de pă
mînt înregistrat duminică în 
capitala Columbiei, avînd epi
centrul situat la 80 de kilome
tri est de oraș. Mișcările seis
mice ale scoarței, care au atins 
gradul 5, au provocat avarie
rea a numeroase clădiri.

și
22

alegeri directe pentru 
adunările legislative 
state braziliene.

Boicot 
fafă de Rhodesia de sud

economic!

KHARTUM 5 (Agerpres). — A- 
dunarea constituantă sudaneză a 
votat o lege prin care se prevede 
instituirea boicotului economic 
complet față de Rhodesia de sud. 
Guvernul sudanez, 6e spune în le
gea votată de Adunarea constituan
tă, a hotărît să sisteze toate rela
țiile economice cu Rhodesia.

Declarația Partidului Comunist 
in S. U. A.

N£W YORK 5 (Agerpres). — Ex
plozia care a avut loc duminică 
în clădirea în care se află sediul 
Partidului comunist și redacțiile pu
blicațiilor. „The Worker" și „Poli
tical Affairs" este ultimul dintr-un 
Uftteg Șir de asemenea samavolni
cii comise. în decursul ultimilor 
ani, se spune în declarația Parti
dului Comunist din S.U.A. dată pu
blicității de președintele P.G., Henry 
Wilis ton. Explozia face parte inte- 
gra^.ă din campania de teroare, 
violențe și crime dusă de torțele

Noua Caledonie

rasiste, de extremă dreaptă, împo
triva negrilor și a luptătorilor albi 
pentru drepturi civile. „Crimele și 
actele teroriste sînt îndreptate nu 
numai împotriva comuniștilor, a 
luptătorilor pentru pace și drepturi 
civile, nu numai împotriva evrei
lor și negrilor, dar și împotriva 
drepturilor și intereselor fundamen
tale ale tuturor americanilor". De 
aceea, se spune în declarație, toți 
cei ce luptă pentru pace și liber
tate trebuie să-și sporească efortu
rile, să se pronunțe mai insistent 
ca oricînd împotriva unor aseme
nea acțiuni. Dealtfel, se spune în 
declarație, Partidul Comunist nu 
va fi abătut de la țelurile sale prin 
acțiuni de felul acesta. Dimpotrivă, 
asemenea acțiuni întăresc încrede
rea și consolidează unitatea noas
tră cu celelalte forțe ale progresu
lui social din țara noastră.

PREZENTE 
ROMANEȘTI

LEIPZIG 5 (Agerpres). — 
Duminică s-a deschis la Leipzig 
Tirgul internațional de toamnă. 
La deschidere au participat 
Walter Ulbricht, președintele 
Consiliului de Stat, Willi Stopht . 
președintele Consiliului de Mi
niștri, precum 
oiiciale din R. 
fost prezenți, 
reprezentanți
comerciale din numeroase țări 
ale lumii.

In cele 17 clădiri ale tîrgu-. 
lui prezintă exponate 
iii me din 60 de țări.

Standul romdnesc 
Ringmessehaus, unde
românoexport, a lost vizitat de 
Heinrich Homann, vicepre
ședinte al Consiliului de Stal 
al R.D.G., și de alte persoane 
oficiale. Oaspeții au fost sa
lutați . de directorul pavilionu
lui românesc care a dat expli
cații asupra măriurilor expuse.

și alte persoane 
D. Germană. Au 

de asemenea, 
ai organizațiilor

6 471 de

de ia 
expune

InNOUMEA 5 (Agerpres). — 
cursul celei de-a doua zile a vizitei 
sale în Noua Caledonie, generalul 
de Gaulle a ținut o cuvîntare în 
fața unui numeros public din ora
șul Noumea.

Cu acest prilej, președintele Fran
ței a declarat, referindu-se la poli
tica externă a Franței:

- în lume — astfel îneît 
por să-și aibă locul său, 
va dori și așa cum îi
progresul oamenilor, ori unde s-ar 
află, în sfârșit, pacea care este in
dispensabilă pentru ca restul să fie 
realizat, 'iată care este vocația 

. Fjaniei, iată, W sarcina pe 
care și-o asumă Franța" în lume.

VIETNAM
ii.

Atacuri prin surprindere
ale forțelor patriotice

J

k

„Echilibrul 
fiecare po- 
așa cum o 

convine —

Procesul Ben
PARIS 5 (Agerpres), — Luni a 

început la Tribunalul din Paris pro
cesul intentat persoanelor învinuite 
de răpirea și dispariția fostului li
der al opoziției marocane, Ben 
Barka.

In boxa acuzaților sînt prezente 
numai 
plicate 
tea se 
secrete 
Roger
agent al poliției secrete marocane, 
Gahli EI Mahi.

Alte șaote persoane, acuzate de 
complicitate, nu' s-au prezentat Ia
proces. Intre acestea se’ numără "’Franta’ și Maroc

șase dintre: persoanele im- 
in acest proces; Intre aces- 
află foștii ageriți ai poliției 

franceze, Louis Souchon, 
Voitot, precum și fostul

In semn de protest
LONDRA 5 (Agerpres). — Astăzi 

6 septembrie se deschide la Londra, 
sub președinția noului secretar ge
neral al Commonwealthului, Arnold

V -r. V

Smith, cea de-a 13-a conferință anu
ală, de după război, a primilor mi
niștri ai Commonwealthului. Din cei 
23 de șefi de state sau de guverne, 
la actuala conferință iau parte nu
mai 13. In semn de protest față de 
atitudinea „moderată" a Angliei față 
de Rhodesia de sud, o serie de șefi 
de state între care cei ai Zambiei, 
Tanzaniei, Ghanei și Nigeriei, pre
cum și premierul statului Trinidad- 
Tbbago, nu vor pairticipa la actuala 
conferință. Pentru prima-oară, la în
tâlnire vor lipsi primii miniștri ai 
Indiei și Pakistanului, două din prin
cipalele țări membre 
monweâlthului.

SAiGON 5 (Agerpres). — Atacînd 
prin surprindere, forțele patriotice 
sud-vietnameze au bombardat sîm- 
bătă noaptea timp de o oră aero
portul militar american de la An 
Khe. Purtătorii de cuvînt americani 
din Saigon au anunțat că pierde
rile materiale provocate au fost 
„moderate", iar cele umane „ușoa
re”, deși după cum relatează cores
pondentul agenției United Press In
ternational, martori oculari relatea
ză că, în timpul atacului, au fost 
uciși mulți militari americani. Uni
tățile diviziei I aeropurtate ameri
cane pornite în urmărirea patrioți- 
lor nu au reușit să intre în con
tact cu aceștia. Este al patrulea a- 
tac organizat în cursul acestui an 
de către trupele F.N.E. împotriva 
aeroportului de la An Khe.

încă trei avioane pirat
HANOI 5 (Agerpres). <— După cum 

anunță agenția V.N.A, forțele mi
litare aeriene ale Armatei populare 
vietnameze au doborît la 3 septem
brie trei avioane de luptă ameri
cane care au bombardat în repetate 
rînduri centre situate la nordul 
orașului Hanoi.

a-
17 i

Agenția de presă „Eliberarea" 
nunță că, în dimineața zilei de 
august, unitățile F.NjE. au scos din 
luptă peste 500 de pușcași marini 
americani în apropierea orașului 
Da Nang. Forțele armate de elibe
rare au lansat în dimineața zilei 
de 17 august un atac Împotriva 
punctului de comandă al unui re
giment blindat american „ aflat în 
sațul Cam Binh, la 6 kilometri sud- 
est de Da Nang. @u acest prilej, 
pe lingă cei 500 de militari scoși 
din luptă, patrioții au distrus 110 
vehicule militare, au incendiat un 
depozit care conținea 4 milioane 
de litri gazolină, au distrus 
pozit de muniții și de piese 
tancuri și au dărâmat două 
de observație.

doborîte

un.de- 
pentxu 
turnuri

'4 !

De asemenea, în provinciile fsJghs 
An, Thai Vinh Phuc și orașul Thai 
Nguye au mai fost doborîte alte trei 
bombardiere ale Statelor Unite.

Agenția menționează că numărul 
avioanelor doborîte deasupra terito
riului R. D. Vietnam se cifrează la 
1 391.

INCIDENTE RASIALE VIOLENTE
LA CHICAGO

Gom-

Oufkir, mi-

NEW YORK 5 (Agerpres). — In 
cartierul Cicero, din Chicago, au 
avut loc duminică incidente violente 
între aproximativ 200 de negri, care 
au luat parte la un marș de protest 
împotriva discriminării rasiale în 
domeniul locuințelor, și conlramani- 
festănți 
coloana 
r.na din 
în ciuda
ai gărzilor naționale și de polițiști, 
înarmați ca pentru război, ei au 
atacat coloana cu sticle și pietre. La 
rîndul lor, negrii au ripostat, totul 
degenerînd, în cele din urmă, într-o

albi. Aceștia au așteptat 
demonstranților negri la 

extremitățile cartierului, și 
numărului mare de membri

luptă corp la corp. Aproximativ 2 700 
de polițiști și membri ai gărzilor 
naționale au sosit la fața locului, 
restabilind ordinea. Conducătorul co
loanei, tatăl tânărului negru Jerome 
Huey, ucis în luna mai de patru ra
siști albi, a declarat că albii s-au 
năpustit asupra lor „ca în junglă". 
In timpul încăierării au fost răniți 
citiva maniifestanți și un agent de 
poliție.

In seara aceleiași zile, pe una din 
străzile Chicagoului, opt copii și trei 
tineri die culoare au fost rănit’ de 
finii unei carabine. Politia caută, doi 
tineri albi învinuiți de acest atac.

asistă numeroși ziariști 
fi 

printre

și generalul Mohamed 
nifetrul de interne al Marocului. A- 
genția France Presse menționează 
că este posibil ca situația acuza
ților absenți de la proces să fie 
examinată ulterior.

In cursul dezbaterilor procesu
lui, Ia care
din diferite țări ale lumii, vor. 
audiate 200 de persoane, 
care o serie de personalități ale vie
ții politice franceze, cum ar fi mi
nistrul de interne al Franței, Roger 
Frey.

Pbtrivit agenției France Presse, 
începerea procesului ar putea duce 
la ft; agravare a relațiilor dintre

CAPITALA LAOSULUI SUB APA
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VIENTIANE 5 (Agerpres). Ir, capi
tala haosului, Vientiane, situația es
te deosebit de gravă, în urma inun
dațiilor provocate de ploii. Jn ulti
mele 24 de ore, apele au continuat 
să crească, și ultimele diguri de pă- 
mint construite în jurul singurului 
cartier care pînă duminică nu era 
inundat, au început să cedeze. Două 
principale artere ale capitalei lao-

devenit adevărate
apei atingînd un 

mașini care pot 
o mică porțiune a capi-

rîuri, 
metru, 
circula

tiene au 
adîncimea 
Singurele 
numai pe
tatei sînt camioanele Diesel ce trans
portă hrană și medicamente desti
nate populației. Pînă acum, relatează 
agenția France Presse, numărul si- 
nistraților a ajuns la 10 000.
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