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Apărători de nădejde 
ai avutului obștesc

Minus la producție
Am încheiat o decadă, 

într-un mod de care 
ne-am dezobișnuit în ul
tima vreme: o decadă 
cu/minus și încă destul 
de mare: 1 535 tone pe 
C.C.V.J. E o situație ce 
îngrijorează, mai cu sea
mă că' e vorba de ultima 
Mină ■ a trimestrului și de 
rămânerea în urmă a ma
jorității exploatărilor. In 
această decadă au rămas 
sub pian 5 din cele 7 
exploatări din bazin. Ast
fel, depășirile realizate 
de minele Lupeni de 2 194 
tone și Uricani de 548 
tone, sînt înghițite de 
celelalte exploatări și 
nțai ales de Aninoasa și 

Jj Vulcan, care au rămas 
,, datoare cu 1 667, respec- 

tiv,. 1171 tone cărbune.
Așadar, numai de rit-

la

4 pag, 25 bani

PROFIL

micitate nu poate fi vor
ba. „Ceea ce e impor
tant însă, e faptul că 
toate exploatările au 
condițiile necesare spre 
a recupera minusul și a 
încheia luna septembrie 
cu planul și angajamen
tele realizate", ne-a de
clarat tov. ing. Iliescu 
Gheorghe, director teh
nic al C.C.V.J. Aceasta e 
de fapt hotărârea fiecă
rui colectiv. Așteptăm 
însă mai mult ajutor din 
partea C.F.R.-ului în ce 
privește asigurarea pre- 
parațiilor cu vagoane 
pentru încărcarea cărbu
nelui și mai multă per
severență din partea u- 
nor exploatări, ca de 
pildă, Dîlja în realizarea 
sarciniior de producție.

CU SIMȚ
GOSPODĂRESC

La invesfijîi 
un pas promifător

Prima decadă din sep
tembrie înseamnă un pas 
promițător în activitatea . 
de ‘ investiții. Planul de
cadal a lost îndeplinit 
pe C.C.V.J. în proporție 
de *109,2 la sută, reali- 

. zîndu-se peste prevederi 
87,8 -m 1 lucrări miniere. 
Cele mai frumoase re
zultate le-au înscris co
lectivele minelor Paro- 
șeni, Lupeni, Petrila, A- 
ninoasa și Uricani care 
și-au întrecut sarcinile 
cu cîte 52; 31; 19,6; 23,8 
și, respectiv, 20 m 1. Pro-

duce în schimb nemul
țumire situația minei 
Vulcan, colectiv, care nu 
și-a realizat sarcinile Ia 
investiții în nici un tri- 
.mestru ,al acestui an, iar 
în" decadă* de față are 
un minus de 41,2 m 1. De 
ce atîta indolență, tova
răși de la Vulcan, față 
de planul de investiții ? 
Mai multă perseverență 
se impune față de reali
zarea planului de inves
tiții și la mina Dîlja ca
re a rămas dator și în 
această decaidă cu 18,3 
m L

CLASAMENTUL HĂRNICIEI
Pe exploatări.

...După o ploaie ce a durat două 
zile și două nopți, apele Jiului au 
crescut considerabil. In coborîrea-i 
năvalnică. Jiul a tîrît la vale buș
teni, arbori, rădăcini etc. Cind sti
hiile s-au potolit iar apele s-au 
retras în matca dintotdeauna, pe 
maluri a rămas mărturia trecerii 
lor.

Abia s-a zvîntat pămîntul, și ce
tățenii din cele 44 de familii din 
circumscripția nr. 34 din Uricani. 
îndrumați de deputata Lazăr Maria 
au ieșit cu mic cu mare la muncă 
obștească . spre . a curăța mitul și 
lemnele aduse de puhoaie-, pe malul 
Jiului din dreptul ' circumscripției 
respective. In cîteva ore terenul a 
tost curățit.

Cu simțul 
racterizează, 
a mobilizat 
ției sale și
teres obștesc. Potrivit indicațiilor 
ei, oamenii din circumscripție au 
amenajat zone verzi in jurul blo
curilor, iar în țața imobilului nr. 3 
au plantat mai mulți arbori orna
mentali. O deosebită hărnicie au 
dovedit în cadrul activităților ob
ștești organizate în acest scop tov. 
Birza Elisabeta, Botezatu Ana, Ko
vacs luliana. Kiss Rozalia. Boke 
Iustina ș.a.

In circumscripția nr. 34 s-a făcut 
simțită și cu alte ocazii inițiativa, j' 
talentul gospodăresc al J 
In cursul acestui an, de

Maria a 
citit pentru 

cărora s-au 
expuneri pe

gospodăresc ce o ca- 
deputata Lazăr Maria 
cetățenii circumscrip- 

la dlte acțiuni de in-

Ortacii mineru
lui Fulga Dumi
tru formează una 
dintre cele mai 
vrednice brigăzi 
dih sectorul IV 
al minei Ani-
noasa.

Iată o parte 
din membrii bri- 

minerigăzii
din schimbul con
dus de Odrea

■ Vasile.

Astăzi, se împlinesc 13 ani de cind 
partidul și guvernul nostru au ho- 
tărît instituirea Zilei pompierilor din 
Republica Socialistă România ; ca, 
semn de cinstire a memoriei eroilor 
pompieri de Ia 1848, căzuți în lupta 
împotriva cojropitprilor-JUrgL pentru 
independență și suveranitatea țării. 
Ziua pompierilor constituie un bun 
prilej de a trece în revistă realiză
rile obținute an de an în activitatea 
de pază contra incendiilor.

Partidul și guvernul nostru, acor- 
dînd o atenție deosebită apărării 
avutului obștesc, noilor construcții 
ale socialismului, și orașelor în con
tinuă înflorire, asigură formațiilor 
de pază contra incendiilor toate con
dițiile pentru ca acestea să-și poată 
îndeplini, în condiții optime, misiu
nea încredințată.

Un rol important în munca de 
propagandă și agitație P.C.I. în edu
carea cetățenilor pentru cunoașterea 
și respectarea regulilor de prevenire 
a incendiilor îl au comisiile de pază 
contra incendiilor din localități, co
misiile tehnice P.C.I. de la obiecti
vele industriale și șantierele din 
Valea Jiului. Printre cei mai buni 
președinți ai comisiilor tehnice, care 
s-au remarcat în mod deosebit, a- 
mintim pe ing. Cocota Dan de la 
E. M. Aninoasa, Tolvay Alexandru 
de Ia U.R.U.M.P., Istvan Nicolae de 
Ia termocentrala Paroșeni, ing. Va
sile Ioan de la F.F.A. „Viscoza'1 Lu
peni, Bardocz Vasile din Petrila, 
Bîcoi loan din Vulcan, Motorga Mi
hai din Banița ș.a.

O activitate rodnică au desfășurat 
în acest an și formațiile P.C.I. de la 
mina și F.F.A. „Viscoza'' Lupeni, ter
mocentrala Paroșeni, E. M. Uricani, 
E, M. Vulcan, formația P.C.I. a De
poului C.F.R. Petroșani, cea a E. M. 
Lonea etc.

Pentru perfecționarea continuă a 
cunoștințelor profesionale și activi
tatea practică, la locul de muncă,

In numărul de azi
> SPORT. Qronică-inSfțBSî de fotbal cat. A 

Jiul — C.S.M S. Iași.

formațiile P.C.I. din Valea Jiului par
ticipă la întrecerea care se desfă
șoară între formațiile similare, din 
țară. Potrivit punctajului întrecerii 
cele mai bune rezultate au. fost Ob
ținute de formația de pază contra i» 
cendiilor de la E. M. Uricani care, 
s-a clasat pe locul II pe regiune, tm» 
mată de formațiile P.C.I. de Ia E. Wfc 
Aninoasa și E. M. Vulcan. In între
cerea dintre localități cele mai bune 
rezultate le-au obținut formațiile 
voluntare P.C.I. ale comunei Cîmpu 
lui Neag, orașului Petrila și orașului 
Uricani.

La concursurile profesionale cardi 
s-au organizat în acest an la Petrila 
cele mai bune haremuri au fost ob
ținute de formația P.C.I. a E.M. Ani-, 
noasa clasată
Lonea — clasată pe locul doi ȘH 
P.C.I.
clasată pe locul trei. Intre localități 
formația voluntară P.C.I. a orașului 
Petrila a obținut locul I urmată de 
cele ale orașelor Vulcan și Uricani 
clasate pe locul II și respectiv locul 
III.

In activitatea de pază contra in
cendiilor s-au remarcat, prin activi
tatea desfășurată, tovarășii: Gălan 
Gheorghe, Ritza Alexandru, de la 
C.C.V.J., Anton Vasile din Aninoasa, 
Cîora Cornel din Uricani, Sengher 
Ioan de la E.M. Vulcan, Mărgulescu 
Ioan din Lonea, Aribășoiu Matei din 
Petrila, Dinea Trifu din Uricani, Nagy 
loan din Vulcan, Manolescu Simion 
din Cîmpu lui Neag ș^a.

La intervenții pentru stingerea in
cendiilor și la ajutorul dat cu pri
lejul inundațiilor s-au remarcat pom
pierii Coandrăș Ilie și Maxer Gheor
ghe de la Uricani, Colonel Alexandru 
de la termocentrala Paroșeni, Brișcan 
loan și Raț Aron de la Lupeni, Chis 
Adalbert și Nicolici Ioan de la E. M. 
Vulcan, Sorea loan și Pălăvan Barbu 
de Ia E. M. Aninoasa, Cană Simion 
din Jieț și mulți alții.

Marea majoritate a celor eviden- 
țiați au primit distincția „Fruntaș' în 
paza contra incendiilor".

Comisiile tehnice P.C.I. de la 
ohiective și comisiile P.C.I. din lo
calități;* precum și formațiile de pază 
contra incendiilor din Valea Jiului 
sînt hotărîte ca, sub îndrumarea or
ganelor de partid, să lupte și in viitor 
pentru îndeplinirea misiunilor ce 
le-au fost încredințate, să apere cu 
abnegație avutul socialist, obștesc 
si bunurile materiale proprii ale ce
tățenilor din orașele și satele noas
tre.

Cpt. GEMIGA MIHAI
din ispecția S.P.I.

oraș Petroșani

pe primul loc, P.O,

F.F.A. „Viscoza'' Lupeni —.
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BELGRAD — Comunicatul întîlnirii repre

zentanților parlamentelor din opt țări europene.
♦ Exponatele românești s-au bucurat de o 

bună apreciere Ia Tîrgul de Ia Leipzig.
+ Vizita lui Antonin Novotny în R. P. 

Bulgaria.
. Lansarea navei cosmice. „Gemini-11".
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104,8

M. G.

Lupeni 
Uricani

Față de 
angajament

Față de 
plan

%

varășa Lazăr 
cercuri de 
în cadrul 
mai multe
cative și gospodărești.

Sînt lapte care explică de la 
ne de ce în circumscripția nr. 
din Uricani cetățenii au electuat
acest an peste 600 ore de muncă 
obștească.

si-
34
în

Mina

școlile din Valea Jiului 
sau aproape totul e pre- 
Majoritatea sînt gata 

primească sărbătorește

I Lupeni 
VI Lupeni
VIII Lupeni 

i III Uricani
IX Lupeni
IV Vulcan 

, VII Lupeni
IV Petrila
II Vulcan
V Lupeni

deputatei. I 
pildă, to- | 
organizat | 

gospodine | 
prezentat I 

teme edu- |

I
I
I

Mai sînt 2 zile pină la 
începerea anului școlar

CUM SÎNT

U.R.U.M.P.: In secția construcții metalice a uzinei, sudorul Lungu Dumitru și lăcă
tușul Costache Dumitru execută ilanșarea unui nou lot de tuburi de aer comprimat pentru 
nevoile exploatărilor miniere.

1
I

In 
totul 
gătit, 
să-i
pe școlari. Ultima toaletă a 
fost făcută. Cadrele didacti
ce și-au terminat concediul 
și s-au reîntors la datorie. 
Se face înscrierea și reîn- 
scrierea elevilor, se pregă
tește materialul didactic, se 
repartizează cadrele didactice' 
pe clase, pe ore, pe discipli
ne de studiu, se stabilesc' di- 
riginții, iar in zilele de 9 și 
10 septembrie au avut loc 
consfătuirile cadrelor didac- 
ice.

In ultima vreme lucrători 
ai ziarului nostru au vizitat 
mai multe școli generale, 
profesionale și licee din Va
lea Jiului pentru a vedea 
cum s-au pregătit pentru des
chiderea noului an de învă- 
tămînt. Observațiile și con
cluziile au fost publicate 'la 
timpul potrivit în coloanele 
ziarului, considerînd că vor 
constitui motiv de mulțumire 
pentru unii și semnal de a 
latmă pentru alții.

In rîndurile care urmează 
ne vom referi la situația lu
crărilor de reparații curente 
și întreținere; de dotare cu 
mobilier și material didactic, 
de aprovizionare cu combus
tibili la școlile din Uricani și 
Petroșani.

AȘTEPTAȚI
ELEVII?

Despre aceste lucruri, cola
boratorul nostru Cocheci Va
sile, directorul Liceului Uri
cani ne-a scris :

„Încă înaintea încheierii a- 
nului; școlar trecut, conduce
rea liceului nostru a prevă
zut în planul său de muncă 
sarcini concrete privind asi
gurarea condițiilor optime ae 

, deschidere a noului an școlar. 
Planul, fiind rpșpectaț întoc
mai, școala noastră este de 
multă vreme pregătită pentru 
primirea oaspeților dragi — 
elevii.
pentru 
siți cu 
în alb 
grăvit
sit în ulei soclurile, ușile, fe
restrele, încît interiorul șco
lii arată frumos, îmbietor. A 
fost terminată de mult și cu
rățenia. Și la școala , din Fi- 
rizoni's-âu făcut' reparațiile 
de rigoare, dușumeaua înlo-

Cei 19 000 lei alocați 
reparații au fost folo- 
chibzuință. S-au spoit 
toate clasele, ș-au zu- 
coridoarele, s-aiu vop-

cultă. Prim grija comitetului 
de părinți s-a introdus apă 
potabilă în școală.

De asemenea, școala noas
tră a ' ’ " ’
bilier 
table, 
da etic 
rării în condiții optime a pro
cesului instructiv. Am primit, 
unele aparate pentru labora
torul de fizică, substanțe pen
tru predarea chimiei,.: stative 
pentru hărți, planșe, iar în 
atelierul de tîmplărie și lăcă- 
tușerie au fost aduse tejghele 
și menghine. Pe lîngă acestea 
s-au confecționat și în cadrul 
școlii unele materiale didac
tice' ca planșe, numărători, 
hărți care vor contribui la 
însușirea temeinică a cunoș
tințelor predate. Pentru noi 
anul școlar , poate începe. 
Sîntem pregătiți".

Și in Petroșani unele școli 
sînt pregătite pentru începe
rea anului școlar, altele vor 
fi gata în următoarele 2—3 
zile, iar la altele lucrările 
sînt întîrziate (mai mult sau 
mai puțin). Liceul, Școlile ge
nerale nr. 4 și nr. 5, Școala 
generală nr. 2 (cu unele re- 
tușări la instalația tehnico- 
sanitară), Școala generală nr. 
1 (cu repararea jgheaburilor 
și zugrăvirea exterioară a 
părții dinspre curte), Școala 
profesională comercială (cu 
unele reparații mărunte) sînt 
„apte" < pentru începerea 
cursurilor.

fost înzestrată cu mo- 
nou (dulapuri, -catedre, 
cuiere) și material di- 
corespunzător .desfășu-

D. GHEONEA

(Continuare în pag. 3-a)
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SPORT SPORT Handbal în 7 feie

S. S. E. Petroșani —
Spartac Constanța 11-6 (7-3)

F T

€. S. M. S. IAȘI 1-2
(Prin teleion de Ia trimisul nos

tru, Dumitru Gheonea).
In orașul de pe malurile Bahiuiu- 

lUi, întilnirea dintre C.S.M.S S! Jiul 
ara comentată pe larg și așteptată cu 
legitim interes. Echipa locală evolua 
pentru a treia oară în actualul cam
pionat, și nu 
teatre 
tepia 
torte
venea 
după

acumulase decît o 
de Un punct. Se aș- 
să obțină o Vic- 
La rîndul său, Jiu!

minimă 
ca ea 
comodă,
„în dulcele tirg al Ieșenilor" 

un start promițător în A. 
Aceste considerente au făcut Ca

Fază din întilnirea de la Craiova 
dintre Știința și Jiul Petroșani.

10 tribunele stadionului din dealul 
Cupouiui să ia loc peste uooo de 
spectatori. Dorința lor de a vedea 
un meci frumos șl goluri multe era 
îndreptățită. Partida însă n-a avut 
darul să mulțumească. Pe gazde pen
tru că echipa lor favorită n-a pres
tat nici fn acest al treilea meci acasă 
un joc dinamic, cu care le obișnuise 
în campionatul trecut, iar pe noi, pe 
oaspeți, jocul nu ne-a mulțumit pen 
tru că Jiul n-a reușit să smulgă ie
șenilor măcar un punct pe care l-ar
11 meritat. Și aceasta atît din cauza 
apărării, ale cărei greșeli ne-au cos 
tat din nou un gol, cit șl a Înain
tării, care a irosit intr-un mod ne- 
permis ocazii deosebit de favorabile, 
înaintarea noastră n-a 
să străpungă apărarea 
lor. S-a complăcut 
mijlocul terenului, 
la poartă. E drept 
atacanți au luptat 
schimburi frumoase da pase dar le-a 
lipsit eficacitatea. HaMla a muncit 
mai mult șl mal bine decît in meciul 
cu Petrolul, Stoker Incercind, cu 
șuturile lui bina cunoscute, poarta 
în repetate rfnduri. Apărarea, in 
schimb — din nou apărarea I — hăr
țuită cam țnult a cedat CU ușurință, 
a avut intervenții defectuoase, două 
dintre ale soldîndu-ae cu go
luri, Dacă ar ti jucat mai calm, 
mai organizat, cu Ion Vasile valid în 
poartă, cele două rezultate ar fi fost 
altele. Deși Gram a avut uneori in
tervenții salutare, a fost suficient Să 
iacă doar 0 greșeală pentru a primi 
un gol care îl aparține în intreqime. 
Și ce ușor puteam obține 
un punct la Iași dacă bara nu oprea 
balonul trimis cu capul de Casandra 
sau dacă același Casandra, avînd 
golul în vtrful ghetei — cum se 
spune — nu i-ar îi dat cu... piciorul 
trimițînd balonul de Ia 5 metri peste 
poarta lui Constantlnescu I

reușit 
gazde- • 

tn combinații i« 
a șutat imprecis 
ca toți cei patru 
mult, au reușit

Echipa ieșeană se pare că și-a re
venit intrucitva după cele două în- 
fringerl suferite acasă și a reușit in 
a patra etapă să aducă înflăcăraților 
săi suporteri prima victorie.

După aspectul general al jocului 
șl al ocaziilor avute un meci egal 
era mal echitabil. Iată fazele in care 
s-au marcat cele trei goluri și alte 
cîteva mai periculoase : In minutul 3, 
Șerbui blochează balonul fn picioa
rele lui Cuperman. Minutul 9 — cor
ner la poarta lui Gram. Execută de 
pe partea dreaptă Incze IV, Ștetă- 
nescu prelungește la Stoicescu șl 
acesta reia balonul cu capul în gol. 
Minutul 16 — Casandra ratează ega- 
larea trimițînd de aproape mingea cu 
capul în bară. Minutul 23 — Gram 
salvează o fază periculoasă. In mi
nutele 3? și 47 Gram intervine din 
nou salvator ia șuturile expediate de 
Stoicescu și Danileț. In minutul 59 
Casandra ratează din nou aqalarea 
trimițînd balonul de la 5 metri peste 
poșrtă, ca numai după 3 minute Pe- 
ronescu să-l imite de la aproximativ 

.12 metri. In minutul 67 Stoicescu 
înscrie al doilea gol peste Gram ieșit 
inoportun din poartă. In minutul 87 
Jiul reduce scorul. La un fault co
mis de Malschi asupra lui Libardi în 
apropierea porții lui Constantinescu, 
arbitrul acordă lovitură de la II me
tri. Execută impecabil Crăciun și 
scorul este 2—1. Așa s-a terminat 
meciul dintre C.S.M.S. — Jiul.

Pe stadionul 23 August — Copou, 
pe un timp foarte bun, la fluierul ar
bitrului Andrei Rădulescu din Bu
curești s-au aliniat formațiile: 
JIUL : Gram (Zamfir) — Șerban, Dan. 
Pop, Cazan — Sandu (Crăciun) Sto
ker — Martinovich Peronescu Li
bardi, Casandra. C.S.M.S : Constantl
nescu — Malschi, Vornicu, Pop, De 
leanu — Ștefănescu, Romilă, — 
Incze IV, Stoicescu, Cuperman. (Da- 
nileț), Baboe.

Minerul Lupeni învins la Mediaș
In a III-a etapă a tu

rului campionatului ca
tegoriei B, seria II-a, 
reprezentativa de fotbal 
a minerilor din Lupeni 
a jucat la Mediaș in

campania echipei Gaz 
metan din localitate. 
După înfrîngerea cate
gorică de la Sibiu, ju
cătorii Minerului au a- 
bordat partida cu mai

multă seriozitate dînd 
o replică dîrză adver
sarului. Avantajul tere
nului și-a spUs însă pi
uă la urma cuvîntul. 
gazdele lnvingind 
scorul de 4—2.

CAMPIONATUL REGIONAL
Un școr ce nu mai necesitâ 
comentarii

Lo- 
Au-

După iniriugerea la 
limită suferită în prima 
etapă la Buzău, iubito
rii handbalului din ora
șul nostru erau nerăb
dători să vadă la lucru 
acasă propria 
care în 
a produs cam puține 
satisfacții " " —’
susținute.

Așa cum s-a 
tat echipa fu partida cu 
Spartac Constanța 
îndreptățește să

echipă, 
ediția trecută

In jocurile

compoT-

ne 
cre-

dom că, echipa noastră 
va avea un cuvînt de 
spus în actuala serie, 

: dacă bineînțeles nu 
vor mal interveni acele 
fluctuații de formă a- 
vute la majoritatea 
campionatelor lotului. 

După cum reflectă și 
scorul (deși el putea fi 
chiar mai sever) gazde
le au dovedit superio
ritatea in joc cîștigînd 
fără emoții partida. Cea 
mai eficace jucătoare

— Marie Domța — ca
re în această intllnire 
a înscris nu mai puțin 
de 7 goluri, s-a eviden
țiat prin precizia arun
cării la poartă. La tel 
de bine au mai jucat 
și coechipierele ei, Cer- 
ghezan Eslera și fiara* 
baș Lia. In general toa
te jucătoarele folosite 
și-au adus aportul 
această victorie.

la

Arbitrul Nicolte Tțvt. 
Craiova, »țnăsescU, Craiova, 

condus mulțumitor.

RUG Bl

Partidă de bun nivel tehnic
Așteptată cu un deosebit interes, 

partida s-a ridicat la uh nivel teh
nic superior. Cu o echipă improvi
zata datorită accidentărilor, studen
ții au reușit un rezultat Onorabil in 
fața actualei campioane europene.

încă din primele minute qrivi- 
țenii caută eă se impună, dar ata
curile lor pe linia Iil-a și pe trei- 
sferturi au fost stopate cu prompti
tudine de către studenți, din riadu
rile. cărora se remarcă Moiseanu, 
Drăcea și Pop.

Totuși, minutul 23 aduce deschi
derea scorului. O frumoasă șarjă pe 
linia de treisferturi și grivițetlii îrt-

nu e transformată 
după un duș rece 
și ies la atac reu-

în 
la 
in 
.la

După victoria din deplasare, ob
ținută în prima etapă a campiona
tului regional de fotbal, evoluția 
pe teren propriu a echipei Știința 
Petroșani a fost așteptată cu legiti
mă nerăbdare de inimoșii 
portari. Cu mult înainte de 
rea partidei, spre stadionul 
trila era un adevărat exod 
denți și de alți iubitori ai 
lui cu balonul rotund din Petroșani. 
Cei ce nu au mei încăpui în auto
buzele supraîncărcate, au luat-o 
„per pedes". Și n-au avut 
ce regreta. Au avut prilejul să va
dă goluri multe și frumoase aido
ma ca în întîlnirea de neuitat, din
tre Jiul și Steagul roșu.

Cu un atac în vervă, care a în
scris cit și cum a vrut, studenții 
nu i-au lăsat adversarului nici mă
car o licărire de speranță în obli-

ei su- 
începe- 
din Pe- 
de ștu- 
sportu-

nerea unui rezultat stirîns. Golurile 
au curs unul după altul în poarta 
echipei „Textila" din Sebeș, Oaspe
ții s-au prezentat îngrijorător de 
slab. Evoluția lor neridieîndu-se nici 
un moment la nivelul unei echipe 
din campionatul regional.

Neavînd probleme de rezolvai, a- 
părarea a șomat minute în șir sau 
s-a încadrat în sistemul ofensiv. 
Rarele șl timidele contraatacuri ale 
oaspeților au fost ușor anihilate și 
aproape tot timpul jocul s-a des
fășurat înir-un singur sens. Supe
rioritatea studenților este de altfel 
reflectată și de scorul de 8—0 cu 
care 
scor 
Din 
care 
rie, 
voci,

1—0; I.C.O.

ALTE REZULTATE: Parîngul 
nea — Minerul Aninoasa 3—0; 
rul Brad — Minerul Teliuc 1—0; 
Minerul Ghelar — Minerul Vulcan 
2—2,- Refractara Alba — C.F.R. Si- 
rtieria 5—0; Constructorul Hunedoa
ra — Dacia Orăștie
Deva — Voința Ilia 3—3.

ETAPA A TREIA, 18 SEPTEM
BRIE : Voința ilia — Aurul Brad, 
Textila Sebeș — I.C.O. Deva,- Da
cia Orhștle — Știința Petroșani; 
C.F.R. Simerla — Constructorul Hu
nedoara,- Minerul Aninoasa — Re
fractara Alba Iulla,- Minerul Vul
can — Parîngul Lonea,- Minerul 
Teliuc — Minerul Ghelar.

[omon tio orientate 
imîsiita

Duminică 11 septembrie 1966, pe 
un traseu de cca. 5 km s-a desfă
șurat etapa orășenească a campio
natului republican de orientare tu
ristică.

La acest ptim concurs organizat 
tn acest an de comisia orășenească 
de specialitate, s-au Întrecut 3 e- 
chipe de fete și 4 de băieți repre- 
zentind o parte din asociațiile spor
tive din orașul Petroșani (Jiul, Pa- 
ringul. Comerțul socialist și Utila
jul) și lipsind in mod nejustiilcat 
echipele asociațiilor sportive (cind- 
va cu tradiție tn această ramură 
sportiva) caV Iscoza Lupeni, C.F.R. 
Petroșani, Voința Lupeni și altele.

Deși la primul lor concurs de a- 
cest tel, o serie de tineri au do
vedit reale calități atît prin repezi
ciunea parcurgerii traseului cit și 
prin aceea de a nu scăpa atinge
rea celor nouă posturi de control 
obligatorii, așezate pe parcursul tra
seului.

La tete, primul loc a revenit spor
tivei Necșa Felicia care posedă mai 
multă experiență și rutină, acumu
late in concursurile de acest fel la 
care a mai participat.

La băieți, echipa formată din ti
nerii Ularu Vasile și Magheru Ioan, 
toți de la Jiul Petroșani s-au cla
sat pe primul loc cu 33 minute și 
iără nici o penalizare. Comportări 
bune au avut și tinerii Roman A- 
drian. Bencovici Emil și Macarie 
Aurel.

Ciștigătorii acestui concurs ur
mează ca la finele acestei săptămîni 
să reprezinte Valea Jiului la etapa 
tegională.

scriu o încercare la colt prin Ma< 
rinescu, dar care 
de Irimescu. Ga 
studenții își revin
șind să creeze faze spectaculoase.

Publicul poate să vadă acum aglo
merări în centrul \ terenului și în
crucișări de baloane între linia de 
treisferturi. Totuși pînă la pauză, 
deși atacăm în trombă, nu reușim 
să restabilim echilibrul.

După pauză, cei care domină 
continuare sînt tot studenții dar 
un contraatac, grivițenii înscriu 
urma unei ezitări o încercare
colț prin Țibuleac, pe care din nou 
Irimescu nu o transformă. ' v

Meciul părea jucat, dar studenții 
își aduc aminte că și Ia acest scor 
partida poate lua o întorsătură ia- 
vorabilă. Ei atacă atît pe înaintare 
cit și pe linia de treisferturi, obli- 
gtndu-i pe grivițeni să se apere cu 
disperare, dar datorită greșelilor pe 
care le fac nu reușesc să înscrie 
decît o dată o încercare la centru 
prin Dragoș care păcălește întreaga 
echipă adversă. încercarea este tran
sformată de către Rakoșsy,

Ca aspect al jocului partida a sa
tisfăcut publicul spectator, remar- 
cîndu-so din rîndul celor două for
mații : Drăcea, Molss-anu (Știința), 
Demian și Irimescu (Grivița Roșie). 
Bun arbitrajul prestat de P. Nicu- 
lescu — București.

A. BOJENESCU

[N DRUMEȚIE
Numeroși oameni al muncii din 

Valea Jiului au îndrăgit turismul. In 
orele libere ei vizitează locuri pi-, 
torești și istorice, noile obiective ’ 
industriale apărute pe harta regiu
nii și a țării noastre.

Cea mai elocventă dovadă a dra
gostei pentru turism este faptul eă 
de la începutul anului pînă în pre
zent Filiala Petroșani a O.N.T. „Car- 
pați" a organizat 
diferite itinerarii, 
au participat un 
oameni ai muncii.

La sfîrșit de săptămînă, sute de 
mineri împreună cu familiile Ier 
fac excursii la cabanele din împre
jurimi, unde își petrec timpul li
ber în mod plăcut și recreativ. Sta
tisticile filialei O.N.T. arată că în 
cele 8 luni expirate din acest an 
cabanele din jurul orașului Petro
șani au găzduit peste 9 000 de tu
riști, iar un număr de 78 au efec- 
tuait călătorii în țările socialiste 
prietene.

127 excursii ■ pe 
excursii la care 
număr de 3 540

S. BÂLO1 
activist (3.S.O.

a luat sflrșit întilnirea. E un 
ce nu mai necesită comentarii, 
întreaga echipă a studenților, 
a avut a comportate merito- 

s-au remarcat Răsădeam, 
Bulbucași ți Penescu.

CLAS A M E N T lJ
1. Știința Petroșani 2 2 0 0 11—1 4
2. Aurul Brad 2 2 0 0 2—0 4
3. Constructorul Hunedoara 2 1 1 0. 1—0 3
4. Refractara Alba 2 1 0 1 6—3 2
5. Dacia Orăștie 2 1 0 1 3—2 2

6— 7. Minerul Aninoasa 2 1 0 1 3—3 2
Minerul Vulcan 2 0 2 0 3—3 2

8— 9. Parîngul Lenea 2 1 0 1 3—4 2
C.F.R. Simerla 2 1 0 1 4—5 2

10—11. Minerul Teliuc 2 0 1 1 1—2 1
I.C.O. Deva 2 0 1 1 3—4 1

12. Voința Ilia 2 0 1 1 4 —6 1
13. Minerul Ghelar 2 0 1 1 2—5 1
14. Textila Sebeș 2 0 1 1 0—8 1

L

L CHIRAȘ

Excursioniștii din Valea Jiului care și-au fixat itinerariul de drumeție pe frumoasa Vale a Oltului 
au fdeut un scurt popas și In stațiunea balneo-climaterică de la Călimdneștl. E un toc ce merită cu priso
sință să fie vizitat.
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Subsecția boblnaj a Fabricii de fire artificiale „Viscoza" Lu
peni. Sub supravegherea atentă a brigadierei Meszaroș Ioana, tânărul 
lăcătuș de Întreținere Daha Marcel înlătură o defecțiune tehnică in
tervenită la delicata mașină ce dă trăinicie și finețe fitului de mătase.

La preparația Lupeni

A opta oară evidențiat
în întrecerea socialistă

Din luna decembrie 1965 și pînă 
acum, schimbul de spălători condus 
de maistrul Moldovan Ioan este me- 

-reu în primele locuri ale întrecerii 
la preparația Lupeni. Muncitorii 
spălători în frunte cu șeful de 
echipă Gyorgy Ștefan din secția 
spălare au contribuit din plin la 
realizarea planului la toate sorti

mentele livrate cît și la cărbunele 
special.

Printre cei mai buni spălători se 
pot arăta tovarășii Gaspar Enteric, 
Adămoi Constantin, Iușan Vasile, 
Pop Teodor, MIndreanu Tudor, Ml- 
hălcescu Ana, Mureșan Alexandru, 
Sîrbu Ionel și alții.

F®LOP IOSIF GEZA 
corespondent

in Editura politică a apărut:

maurul 
generalul

„Maurul'* este Karl Marx. Așa era 
numit de ai săi din pricina tenului 
brun și a bărbii negre. „Generalul" 
este porecla dată de prieteni lui En
gels, ale cărui cunoștințe în dome
niul științelor militare stîrneau ad
mirația specialiștilor.

Volumul cuprinde amintiri despre 
cei doi întemeietori ai socialismului 
științific semnate de cei care i-au 
cunoscut — rude, militanți ai miș
cării muncitorești internaționale etc. 
Unele dintre aceste pagini de amin
tiri au mai apărut în românește, al
tele sînt inedite. Ele cuprind amă
nunte deosebit de interesante pri
vind condițiile în care au militat și 
și-au scris nemuritoarele opere Marx 
si Engels.

Printre autorii amintirilor figu
rează soția și fiicele lui Marx, 
W. Liebhnecht, P. Lafargue, A. Be
bel, F. Mehring, F. Sorge, K. Kauts
ky, B. Bernstein și alții.

a

(Urmate din pag. l-a)

Și la Grupul școlar minier — 
ne-a spus tovarășul director Biro 
Martin — cursurile pot începe în 
bune condlțluni, deșț mai sînt u- 
nele luctuii de pus la punct. Aici 
lucrările au început din luna iu
nie, dar au mers cu... încetinito
rul, la ora actuală fiind mult întâr
ziate. E drept că lucrările interioa
re sînt terminate. Pe lingă acestea 
s-au făcut unele lucrări de tinichi- 
gerie și lăcătușerie la ateliere, de 
tîmplărie în sala de mese, unde 
s-a montat și o sobă nouă cu in
jector. La toate aceste lucrări și-au 
adus o contribuție substanțială to
varăși din personalul școlii ca Pre- 
desou Gheorghe, tâmplarul Droan- 
că Gheorghe, maistrul DănesCu Ște
fan. Dar au mai rămas unele lu
crări ce trebuie executate de I.L.L. 
Printre acestea slnt: zugrăvirea 
exteriorului, vopsirea ușilor și fe
restrelor în partea exterioară, exe
cutarea unor lucrări la atelierul 
școală. Aceste lucrări ar fi fost ter
minate dacă conducerea I.O.Î.L. Pe
troșani ar fî onorat la timp comen
zile pentru tejghelele șl bancurile 
pentru ateliere. După lungi dispu
te și promisiuni sperăm că I.O.I.L. 
va realiza și doleanțele celor de la 
Grupul școlar minier Petroșani. Re- 
ferindu-se la pregătirea căminelor, 
tovarășul Biro ne-a Spus: „Ziua 
dării în folosință a căminului nod 
ce va însuma 300 de locuri a fost 
amînată de trei ori. Ultima dată 
este 30 septembrie a. c. Aceasta 
ne va stânjeni activitatea, deoare
ce numărul de elevi din anul I a 
fost prevăzut ținîndu-se cont de ca
pacitatea noului cămin. Noi îi vom 
primi totuși pe elevi în căminele 
de pînă acum. Acestea au fost pre
gătite din vreme, rămînînd de re
vizuit doar instalația tehnico-sani- 
tară la căminul de pe strada Ilie Pin- 
tilie. Am primit mobilier pentru trei 
săli de clasă, un strung nou pentru 
atelierul-școală, material didactic și 
aparate pentru toate laboratoarele. 
De asemenea, în cadrul școlii s-au 
confecționat diferite planșe și ma
chete funcționale care . vor contrf-' 
bui la buna desfășurare a proce
sului instructiv".

La Școala nr. 3 din Dă rănești lu
crările sînt mult întîrziate. Și a- 
ceasta, după cum am arătat într-un 
alt articol, atît din cauza condu
cerii școlii, care nu a insistat pe 
lîngă antreprenor secția L 5 a 
C.F.R. Petroșani, cît și a condu
cerii secției L 5 oare, pur și sim
plu, i-a dus cu vorba pe cei de 
la școală. E vorba aici de lipsă de 
răspundere, de nerespectarea cuvîn- 
tului dat.

Carențe 'a școlile noi
La noua școală din cartierul Li- 

vezeni, mare și frumoasă, cu 16

săli de clasă, două laboratoare, 
două ateliere, bibliotecă și sală de 
lectură, care-și va primi în toamna 
aceasta primii oaspeți, mai este 
mult de lucru. Aceasta se datoreș- 
te, după cum afirma tovarășa pro
fesoară Bordea Viorica, directoa
rea școlii, faptului că școala n-a 
[ost recepționată, așa cum fusese 
prevăzut, la 15 august. De fapt nici 
la 6 septembrie (data vizitei noas
tre) nu se făcuse recepția. Mai 
sînt unele neajunsuri lăsate de 
constructori. Unele clanțe de la uși 
nu se închid, becurile și cîteva 
prize nu s-au montat, unele între
rupătoare nu funcționează normal. 
De asemenea, nu e montat tot mo
bilierul, nu e adus tot materialul 
didactic, aparatele pentru labora
toare, sculele, utilajele pentru ate
liere. La toate aceste „bucurii" se 
adaugă „aceea" de a primi de la 
I.O.I.L. Petroșani mobilier defect 
(birouri cu ușile sărite din bala
male, dulapuri cu luciul . pierdut 
etc.).

Incepînd ou acest an în Petro
șani va funcționa un liceu indus
trial cu specialitățile: exploatări 
miniere și electromecanică minie
ră care-și va avea sediul în str. 
Mihail Eminescu (în foșta clădire 
a I.C.R.T.L). Cu regret trebuie să 
arătăm că lucrările la localul a- 
cestui liceu slnt întîrziate sub toa
te aspectele. Clădirea a trebuit re
vizuită în întregime. S-au făcut 
permutări de pereți pentru a se 
crea săli de clasă, instalația elec
trică a fost complet înlocuită și 
adaptată iluminării fluorescente, 
s-au montat deja unele lămpi, s-au 
zugrăvit deja unele săli, dar mai 
este foarte mult de lucru. Ne vom 
referi numai la parter (ia etaj lu
crările sînt într-o fază incipientă) 
unde neapărat elevii trebuie să în
ceapă cursurile la 15 septembrie. 
Aici zugrăvirea sălilor și monta
rea lămpilor fluorescente nu-i gata.

Exploatarea deschideri mine noi
PETROȘANI

angajează de urgență:
m tehnician I control calitate, cu limitele de salarizare intre

1 375 și 1 850 leL
£ tehnicieni I și II normatori, cu limitele de salarizare între

1 375 și 2 050 lei, respectiv 1 025 și 1 525 lei.
Solicitanții trebuie să îndeplinească condițiile de studii și stagiu 

prevăzute în anexa IV la H.C.M. 1053/1960.
• maiștri principali minieri și electromecanici cu limitele de 

salarizare între 2 350 și 2 800 lei.
Solicitanții trebuie să îndeplinească condițiile dfe studii și stagiu 

prevăzute în H.C.M. nr. 1061/1959.

Informații suplimentare se pot obține la sediul E.D.M.N., servi
ciul organizarea muncii, din str. M. Eminescu nr. 22 Petroșani.

ELEVII ?
parchelarea sălilor constituie o altă 
problemă delicată, ca de altfel și 
încastrarea cu mobilier corespun
zător și montarea acestuia, dota
rea laboratoarelor și atelierelor cu 
cele necesare. Intîrzierea lucrărilor 
se datorește faptului că I.C.R.T.I 
și-a tot amltnat mutarea. Și astfel 
lucrările au început târziu. Dar nici 
n-a existat cineva care să se ocu
pe exclusiv de problema acestui 
liceu industrial. Lucrările au fost 
încredințate mai intîi să Ie exe
cute I.L.L. Petroșani, dar văzînd că 
se înaintează ca... melcul (există 
și motive obiective că lucrătorii 
I.L.L. au fost repartizați Iii foarte 
multe puncte de lucru: școli, in 
stitut, muzeu), conducerea C.C.V.J. 
și-a asumat răspunderea să le e- 
feitueze cu forțe proprii. Pentru a- 
ceasta au fost repartizați salariațl 
ai E. M. Petrila. Se lucrează de 
zor, e drept, și meseriașii cu care 
am stat de vorbă au completat op
timismul tovarășului inginer Mari
na Gheorghe, șeful serviciului ta- 
vățămînt din cadrul G.G.V.J., că 
cel puțin parterul va putea să-șl 
primească oaspeții în 15 septembrie.

Intrucît timpul e înaintat și li
ceul trebuie să Înceapă cu orice 
preț în data de 15 septembrie, 
considerăm că optimismul acesta 
trebuie completat cu măsuri neîntâr
ziate pentru urgentarea lucrărilor.

★

Așadar, majoritatea școlilor din 
Valea Jiului sînt pregătite pentru 
deschiderea noului an de învăță- 
mînt.

Cîteva școli însă au rămas „co
rigente" la capitolul „reparații" (e- 
xistă motive obiective dar și unele 
subiective în această privință). Tre
buie să se pună la punct ți a- 
cestea I

PROGRAM DE RADIO
14 septembrie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață; 5,15 Gimnastică; 5,25 Pro
gram muzical de dimineață; 5,30 Ac
tualitatea agrară; 5,40 Program mu
zical de dimineață; 6,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteo-rutier; 
6,15 Program muzical de dimineață; 
6,30 Anunțuri, muzică; 6,45 Program 
muzical de dimineață; 7,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo-ru
tier: 7,30 Refrene vesele; 7,45 
Salut voios de pionier; 8,00 SUMA
RUL PRESEI; 8,08 Melodii popu
lare din Banat,- 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,30 Sfatul medi
cului : Cura de slăbire,- 9,35 Jocuri 
populare interpretate la muzicuță; 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI,- 10,15 Or
chestra de muzică populară „Doina 
Moldovei" din Iași; 10,30 EMISIUNE 
LITERARĂ PENTRU ȘCOLARI; 
10,55 Simfonietta de Mircea Basarab 
(orchestra simfonică a Radiotele 
viziunii),- 11,20 Limba noastră; 11,3C 
Formațiile Valențiu Grigoreșcu și 
Richard Oschanitzky,- 11,45 Muzică 
populară, 12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
Buletin meteorologic; 12,10 Selec- 
tiuni din opereta „Văduva veselă" 
de Lehar; 12,30 Concertul orchestrei 
Scolii medii de muzică nr 1 din Bu
curești; 13,00 Cîntă corul ansam
blului de stat de cîntece și jocuri 
din Baia Mare; 13,15 O floare, o me 

lodie; 13,30 Program pentru iubi
torii de folclor; 14,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. Buletin meteo-rutier; 14,08 
Sport. Cele patru milioane; 14,15 
Muzică de estradă; 14,40 Muzică 
ușoară; 15,00 Melodii populare cu 
Ștefan Lăzărescu și Constantin Bu
suioc,- 15,20 Anunțuri, reclame; 15,30 
Caleidoscop muzical; 16,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteoro
logic; 16,15 FOTBAL MINUT CU MI
NUT; 18,30 Vechi discuri de mu
zică populară; 19,00 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 19,30 Melo
dia zilei: „Viorile" de Temâstocle 
Popa,- 19,35 Varietăți muzicale; 20,00 
RADIO GAZETA DE SEARĂ.- 20,30 
Concert de melodii românești; 21,05 
EDIȚIE RADIOFONICĂ GBOPGE 
coșbuC; 21,25 Melodii magazin. 
Emisiune muzical-distractivă; 22,00 
RADIOJURNAL. Sport. Btt’etân me
teorologic; 22,20 Muzică ușoară; 
23,00 Muzică ușoară. 23,52 BULETIN 
DE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
14 septembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie; Bă
ieții de la Tonomat; Republica; Că
sătorie de formă; PETRILA , Sașa 
LONEA — Minerul: Tatăl soldatu
lui; LIVEZENI: Baby Mathyas, 
CRIVIDIA ; Imblinzitorii de biciclete.

TELEVIZIUNE
13 septembrie

18,00 Pentru cei mici; știți să de
senați ? „Prima zi de școală" — po
vestire de Titel Constahtinescu. De
senează : Iurie Darie; — Pentru ti
neretul școlar: Pe ulițele satului 
românesc; 19,00 Telejurnalul de 
seară,- 19,15 Un refren pentru dum
neavoastră. Interpretează: Lili Eu- 
laesi, Ion Stoian și formația Sin
cron,- 19,35 Filmul documentar și 
clasicii săi: Joris IvenS; 19,50 Te- 
lecronica economică: Ce spun gos
podarii orașelor; 20,10 Filmul serial 
„Supraviețuitorii"; 20,35 Seară da 
teatru : „Nimic nu se pierde, dtagul 
meu" de Ionel Cristea. Interpretează 
colectivul Teatrului „Lucia S'uroza 
Bulandra". In pauze: Filmul docu
mentar : „Tractorul 00" — producție 
a Studioului „Alexandru Săbia*; 
22,50 Telejurnalul de noapte,- 2'1,57 
Buletinul meteorologic,- 23,00 Închi
derea emisiunii.

PAROȘBNI; Depășirea; LUPENI — 
Cultural: Fericirea in traistă; BĂR- 
BĂTENI: Procesul profesorului
Weir, URICANI: Cine ești d-ta, 
d-le Sorge ?

Lampa de siguranță cu benzină trebuie să Îndeplinească următoa
rele condiții: sticla să se îmbine perfect cu sitele și rezervorul, să nu 
curgă benzină din rezervor, sitele să fie curate $1 să nu fie deterio
rate, sticla să nu fie spartă sau crăpată. închizătorul magnetic să fie 
blocat, fitilul și aprinzătorul să funcționeze perfecț. vîrfut cîrligului sâ nu 
lovească sitele.
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Comunicatul întilnirii reprezentanților 
parlamentelor din opt țări europene

BELGRAD 11. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
întîlnirea consultativă a reprezen
tanților parlamentelor din opt țări 
europene și-a încheiat lucrările. La 
sfârșit a-fost dat publicității un o 
mtmicat.

Delegații parlamentelor Belgiei, 
Bulgariei, Danemarcei, Finlandei, Iu
goslaviei, României, Suediei, și Lln- 
gariei, țări coautoare ale rezoluției 
„Acțiuni pe plan regional in vede
rea îmbunătățirii relațiilor de bună 
vecinătate între statele europene a- 
parținînd. unor sisteme social-poli
tico, diferite" inițiată de către Româ- 
nia-și idoptată în unanimitate la cea 
de-a 20-a sesiune 
neriaie
Belgrad în zilele de 10 și 11 sep
tembrie 1966, la invitația Skupștinei 
Federale a R.S.F.I., în scopul exa
minării propunerii acesteia urivind 
convocarea conferinței parlamente
lor europene.

In discuții, se arată în comu
nicat, ei au confirmat din nou acor
dul lor de a continua eforturile în 
scopul aplicării concrete a principi
ilor acestei rezoluții, și în această

se convoace confe- 
parlamentelor eu- 

r

a acestei conferțH®

spre examinare par-

la întîlnirea de la 
exprimat dorința ca

a Adunării Ge-
a O.N.U., s-au întîlnit la

perspectivă au considerat că este de 
dorit și util să 
rința delegaților 
rcpene.

Ordinea de zi
ar trebui să fie stabilită avindu-s# îs 
vedere tendința generală de a se 
depista și găsi măsurile concrete 
cele mai bune care ar trebui însușite 
în scopul realizării ideilor conținute 
în rezoluția O.N.U.

Sugestiile și propunerile care s-ar 
formula în cursul conferinței ar urma 
să fie supuse 
lamentelor.

Participanții
Belgrad și-au
țările coautoare ale rezoluției, după 
ce vor obține acordul parlamente
lor lor, să întreprindă pași si să 
treacă la consultări cu celelalte par
lamente europene în vederea con
ferinței pe care a propus-o Skupști- 
na Federală a R.S.F.I.

Delegațiile și-au exprimat intenția 
de a se întîlni din nou, dacă va fi 
necesar, în vederea precizării ordi
nii de zi, a modului de lucru, a lo
cului și a dat'ei la care să fie con
vocată conferința.

+ KINSHASA. Agenția Reuter 
anunță din Kinshasa că un comi
tet al Parlamentului congolez (Kin
shasa) a aprobat cererile 
tate de fostul președinte 
Joseph Kasavubu, și fostul 
mier, Antbine Gizenga, de 
lua locurile în Senat.

prezen- 
al tării, 
vicepre- 
a-și re-

Tirgul de la Leipzig

QUITO 12 (Agerpres). — In piața 
centrală a capitalei ecuadoriene a 
avut loc un miting de masă în semn 
de protest împotriva foametei, mi
zeriei și șomajului. Vorbitorii au 
arătat situația grea a muncitorilor 
eeuadorieni, au condamnat politica 
guvernului față de aceștia și au a- 
dresat un apel întregului popor să 
desfășoare o luptă hotărîtă pentru 
eliberarea socială și națională. Mi
tingul a fost organizat de Confede
rația oamenilor muncii din Ecuador, 
împreună cu 
universitari și 
gresiste și de

Federația studenților 
al<te organizații pro- 
masă din țară.

LEIPZIG 12 (Agerpres). — 
Duminică, Tirgul internațional 
de toamnă de ia Leipzig și-a 
deschis porțile. Timp de o săp- 
tămînă (4—11 septembrie), prin 
fața pavilioanelor, cuprinzînd 
produse a 6 471 de firme din 
60 de țări, s-au perindat apro
ximativ 240 000 vizitatori din 
R. D. Germană, R. F. Germană. 
Berlinul occidental și alte țări. 
România, una din participan
tele tradiționale ia această 
importantă manifestare comer
cială mondială, a prezentat în 
acest an o gamă variată de

produse. Printre altele, între
prinderile de comerț exterior 
ale țării noastre au expus cont, 
lecții și tricotaje, diverse mo-v 
dele de încălțăminte, garnituri? 
complete de mobilă, precum 
și produse alimentare. Au fost 
prezentate, de asemenea, pro
duse ale întreprinderii „Cartl- 
mex" — cărți albume de artă 
și reviste, discuri etc.

Prezentate sub un aspect a- 
trăgător, prin varietatea și ca
litatea lor, exponatele româ
nești s-au bucurat de o bună 
apreciere la Tîrgul de la 
Leipzig.

relatărilor 
atașatul 

Republi-

< LONDRA. 
•Rațiilor de 
consular adjunct

< Cii Sud-Africane la Londra, Jan
van der Poel, a fost' atacat cu lo
vituri de pumnal de o persoană 
necunoscută luni după-amiază în 
incinta biroului consular al Amba
sadei Africii de sud la Londra. El 
a fost' transportat de urgență la 
spitalul din Charing Cross, unde 
starea sănătății lui Poel este consi
derată „critică".

Potrivit 
presă, 

al 
la

+ HANOVRA. In fața tribunalu
lui din Hanovra a început luni pro
cesul, intentat fostului comandant 
SS, Heinrich Feiertag, acuzat de a 
fi ordonat și participat direct la 
asasinarea în masă a deținuților 
din lagărul de la Luzk. In timpul 
procesului cate va dura o lună, 
vor depune mărturii 24 de persoane.

Explozia a două bombe
a readus starea de tensiune în Nigeria

LAGOS 12 (Agerpres). — Dumi
nică, în timp ce la Lagos soseau 
delegații din provinciile nigeriene 
pentru conferința constituțională 
națională, care s-a deschis luni di
mineața, explozia a două bombe a 
readus starea de tensiune în capi
tala acestei țări în care abia de 
rind a avut loc o lovitură de 
militară.

Walter Emembolu, directorul
junct al Parchetului și secretar ai 
Comitetului constituțional al Nige
riei orientale, care sosise la Lagos

pentru a pregăti conferința consti
tuțională, a fost ucis împreună cu 
soția și cei doi copii ai săi de o 
bombă care a explodat în 
care locuia.

O altă bombă a explodat 
solul „Hotelului federal",

vila in

Gu
stat

ad-

cambodgian nu dorește 
diplomatice cu S.U.A.

Prințul Norodom Sianuk a preci
zat că dacă americanii doresc relații 
cu Cambodgia, ei „trebuie să în
ceteze o dată și pentru totdeauna să 
ne bombardeze teritoriul țării". Sin
gura cale pe care noi o propunem 
Statelor Unite în vederea realizării 
unor relații normale, a subliniat șe
ful statului cambodgian, este ca ele 
să se angajăze să respecte integri
tatea teritorială a Cambodgiei".

Poporul 
restabilirea relațiilor

declarat că „nu 
nici un pas în 
de relații diplo- 
Unite" întrucit

PNOM PENH 12 (Agerpres). — In 
i cadrul unei conferințe de presă, șe

ful statului cambodgian, prințul No
rodom Sianuk a 
poate întreprinde 
direcția stabilirii 
matice cu Statele
poporul cambodgian nu dorește acest 
lucru. (După cum se știe, Cambod- 
gia a rupt relațiile diplomatice cu 
S.U.A. în anul 1965, ca urmare a vio
lării teritoriului țării de către avia
ția americană).

IU

Vizita lui Antonin Aovotny 
în R. P. Bulgaria

SOFIA 12 (Agerpres). — La in- 
Comunist 
Adunării 

și a Con- 
P. Bulga- 
o delega-

în șub- 
proprie- 

țate guvernamentali, fără a fi pro
vocat victime omenești.

vitația C.C. al Partidului 
Bulgar, a Prezidiului 
Populare a R. P. Bulgaria 
siliului de Miniștri al R. 
ria, luni a sosit la Sofia
ție de partid și de stat cehoslovacă, 
în frunte cu Antonin Novotny, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele Republi
cii Socialiste Cehoslovace. Din de
legație fac parte Oldrich Cernik, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele Co
misiei de stat a planificării, Lubo- 
mir Strougal, secretar al C.C. al 
P.C, din Cehoslovacia, Ladăslav A- 
damec, membru al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia și dr. 
gor, prim-locțiitor al 
facerilor externe.

Pe aeroportul din 
țla a fost întlmpinată 
Jivkov, prim-secretar

Partidului Comunist Bulgar, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, Gheorghi Traikpv, 
președintele' Prezidiului Adunați 
Populare a R. P. Bulgaria, și alți 
conducători de partid și de stat but-,, 
gări. Au fost prezenți membri ai 
corpului diplomatic acreditați la 
Sofia.

In aceeași zi au început convor
birile oficiale dintre delegațiile de 
partid și de stat ale celor două țări.

Antonin Gre- 
ministrului a-

Sofia, delega- 
de Todor 

al C.C. al

VIETNAMUL DE SUD
„Alegeri" sub control strict al politiei 

Ol Acțiuni ale forjelor patriotice 
IR Oameni nevinovați împușcafi din „greșeală1*
SAIGON 12 (Agerpres). — Dumi

nică s-au desfășurat, sub controlul 
strict și supravegherea amenință
toare a 500 000 de polițiști și trupe 
ale generalului Ky, „alegerile" din 
Vietnamul de sud. In ciuda măsuri
lor luate de junta militară, procen
tul celor care nu s au prezentat la 
■urnele de vot a fost considerabil. 
La Saigon, 30 la sută dintre persoa
nele înscrise pe liste nu s-au pre
zentat în față urnelor, deși „măsu
rile" luate de poliția saigoneză pen
tru „a convinge" populația orașului 
să voteze au fost multiple și „ra
dicale".

Lansarea 
navei cosmice 
„Gemini-ll“

a reluat cursul normal
(Ager-
France
un co-

sublimiază că 
reluat cursul 
regiunile din 
estul Congo- 

în ultimele

CONGO (Kinshasa)

In regiunile de nord și est 
viața și

KINSHASA 12 
pres). — Agenția 
Ptesse a transmis
mentarîu al’ corespon
dentului său la Kinshasa 
în care se 
viața și-a 
normal în 
nordul și 
ului, unde
săptămâni au fost dislo
cate trupe ale guvernu
lui congelez pentru a 
face față rebeliunii din 
orașul Kisangani a foș
tilor jandarmi katan
ghezi și a mercenarilor 
albi.

Potrivit acelorași sur
se foștii jandarmi katan
ghezi se află grupați în 
orașul Kisangani (Stan
leyville), unde situația 
pare să evolueze spre o 
soluție de compromis o

dată cu reluarea traficu
lui aerian și feroviar, 
precum și prin numirea 
unui ofițer, originar din 
provincia Kasai, colone
lul Tshiniama în funcția 
de comandant al garni
zoanei din Kisangani, în 
locul colonelului Tsatsii, 
ucis în luna iulie de că
tre răsculați.

In provincia Kivu și în 
unele or.așe din împre
jurimi, situația s-a cal
mat după ce jandarmii 
katanghezi manifestaseră 
intenția de a se opune 
guvernului central.

Pe de altă parte, a- 
gențiile de presă men
ționează că ministrul de 
interne al guvernului de 
la Kinshasa, Etienne 
Tchisekedi, a plecat în- 
tr-o vizită la Lubumbashi

(capitala provinciei Ka
tanga de sud) și la Bu
kavu. Potrivit postului 
de radio Kinshasa, mi
nistrul de interne congo
lez are intenția să „sta
bilească situația exactă 
din această provincie'". 
In același timp, guver
nul generalului Mobutu 
a chemat la Kinshasa de 
urgentă pe guvernatorul 
provinciei și pe locțiltc 
rul său.

In cercurile politice se 
apreciază că intensifica
rea schimburilor de vi
zite între Kinshasa și 
Lubumbashi are la bază 
situația alarmantă creată 
în ultimul timp în Ka
tanga de sud, unde 
Chombe continuă să u- 
neltească împotriva gu-

vetnului central congo
lez. In 
ceasta, 
publică

: care se
. narii albi 
katanghezi, 
afla în slujba 
politicieni 
se pregătesc pentru se
pararea Katangăi de gu
vernul central. Se afir
mă că separarea acestei 
provincii va trebui în
făptuită pînă la 15 sep
tembrie, și î<n acest scop 
se prevede ocuparea ar
mată a punctelor stra
tegice * din* Lubumbashi. 
Potrivit presei, trupele 
separatiste contează pe 
sprijinul unor mercenari 
albi dislocați în orașele 
din împrejurimi.

legătură cu a- 
presa congoleză 
scurte știri, în 
arată că merce- 

și jandarmii 
care „s-ar 

cîtorva 
katanghezi",

REDAGȚIA SI ADMINISTRAȚIA r Petroșani, str. Republicii nr. 56 TeL Interurban 322, automat 269.

Forțele patriotice din Vietnam 
și-au continuat în ultimele 2-1 de ore 
acțiunile lor îndreptate împotriva 
intervenționiștilor americani și tru
pelor saigoneze. Patrioții au bom
bardat cu foc de mortiere două zile 
consecutiv un cantonament ol for
țelor militare speciale americane, si
tuat la aproximativ 100 km nord-est 
de Saigon. A fost atacată, de ase
menea, garnizoana americană aflată 
în localitatea Ha Thanh. S-au sem
nalat importante pierderi. Duminică 
noaptea, postul de comandă al uni
tăților celei- de-a 20-a divizii ameri
cane angajată în operațiunea „Paul 
Revere 3", aflat la 50 km de Pleiku, 
a fost supus unui puternic tir de 
mortiere. In delta Mekong, unități 
ale F.N.E. au atacat cîteva vase a- 
mericane care patrulau pe nul Me
kong, avariind unele dintre ele.

In ziua alegerilor, o patrulă aulo- 
purtată americană a comis «> nouă 
„greșeală" omorînd un bărbat, o fe
meie și doi copii, care mergeau cu 
carul cu boi pe un drum de tară, la 
aproximativ 45 km de Saigon.

S. IJ. A

CAPE KENNEDY 12 (Agerpres). 
Luni, la ora 14,42 G.M.T., de la 
Cape Kennedy a fost lansată nava 
cosmică „Gemini-11", avînd la bord 
pe cosmonauții Charles Conrad și 
Richard Gordon. Imediat după pla
sarea pe orbită, nava a început ur- 

rachetei „Atlas-Agena", 
cu 97 de minute înainte, 
cu care trebuia să realizezi

mărirea 
lansată 
rachetă 
o întâlnire spațială încă în prifriă» 
sa revoluție în jurul Pământului.

Intre cele două vehicule spațiale 
exista o distanță de 395 kilometri. 
Echipajul navei „Gemini-11" a ac
celerat viteza de zbor și, în tâmp 
ce se aflau deasupra insulelor Ha- 
wai, au ajuns din urmă racheta 
„Atlas-Agena". Cu cîteva minute 
mai tîrziu, deasupra teritoriului Sta
telor Unite, s-a realizat joncțiunea 
între cele două nave. Vehiculele 
au zburat legate între ele aproape 
un sfert de oră, apoi s-au despărțit. 
In continuarea experienței, „Ge
mini-1 1" a executat diverse evo
luții în jurul rachetei „Atlas-Agena".

Zborul navei „Gemini-11" va du
ra trei zile. Programul de zbor cu
prinde și ieșirea unuia din cosmo- 
nauți — Richard Gordon — în spa

hiu. Se va încerca, totodată, reali
zarea Unui record de altitudine.

Puternice incidente rasiale la Atlanta
NEW YORK 12

Puternice incidente 
minică în cartierul

(Agerpres). — 
au izbucnit du 
locuit de popu 

lația de culoare din- orașul Atlanta
(statul Georgia), unde, cu o zi îna 
iute, un negru de 16 ani a fos‘ 
ucis cu focuri de armă de rasiști 
albi. Intre grupurile de manifestant' 
negri și poliție s-au produs ciocniri. 
In cartier 
bombe și 
cendii.

Primarul 
nunțat că

au explodat mai multe 
au izbucnit cîteva in-

orașului Atlanta a 
oferă 10 000 dolari

a-
re-

compensă persoanelor care vor a- 
juta la arestarea asasinilor tînăru- 
lui negru. Cu toate acestea, unu! 
din liderii populației de culoare 
din S.U.A.. Hosea Williams, a ținut 
să sublinieze că „mitul progresului 
realizat în Atlanta pe plan rasial 
s-a prăbușit o dată cu acest asasi
nat". Williams a lansat un apel 
pentru orgnizarea în capitala sta
lului Georgia a unei campanii în 
favoarea drepturilor civile, ase
mănătoare . acelora care s-au desfă- v 
șurat în Mississippi și Alabama.
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