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a cancelarului federal 
al Republicii Austria, 

dr. Josef Klaus

IA AUTOBAZA 
T. A. PETROȘANI

BILANȚ POZITIV 
pe primul semestru

Primul1 semestru al anului ,s-a 
terminat de cîteva zile. Ajuns la 
jumătate de an, colectivul Auto
bazei T.A. Petroșani privește cu 
mulțumire și satisfacție bilanțul 
Strădaniilor depuse pentru reali
zarea planului la toți indicatorii 
principali. Planul la tone kilome
trice convenționale a fost realizat 
în proporție de 102,3 la sută, la 
călători kilometri de 116 la sută, 
la tone kilometrice în proporție 
de 101 la sută, iar la tone trans
portate realizarea e de 100 la sută.

Contribuția cea mai substanțială 
ia «aținerea acestor succese au 
adus-o "autocoloana nr. I Petroșani, 
șef -de coloană Cialîcu Iosif; auto- 
ooloana nr. II comerț, șef de co
loană Zvîgnea Constantin; coloa
na a IlI-a autobasculante, șef de 
coloană Cozmulescu Victor; șofe
rii Cosma Mihai, Pavel Io
sif, Ciobanu Dumitru, Popescu 
Gheorghe, Nicșoia Ioan și alții.

Pozitiv este faptul că realizările 
au crescut aproape lună de lună. 

_,în ultima lună din semestru depă
șirile de plan au fost substanțial 
sporite față de cele anterioare. La 
tone, kilometrice convenționale cu 
3,5; la sută, călători Kilometri 6,9 la 
sută, tone kilometrice 3,2 la sută, 
tone transportate 104,8 la sută.

La baza acestor rezultate stă 
mai cu seamă eficiența’ măsurilor, 
tehnico-organizatorice luate de 
condtleerea autobazei, munca po- 
litlco-educativă desfășurată de or- 

, ganizațiile ’ de partid, sindicat și 
U.T.C. privind întărirea discipli
nei în muncă, folosirea deplină a 
timpului de lucru etc. Printre mă
surile tehnico-organizatorice apli- 

-’cate merită a fi amintite:' orga
nizarea de brigăzi Și schimburi 
pe mașini, legătura permanentă eu 
beneficiarii.

In balanța rezultatelor a atîr- 
nat greu contribuția adusă de or
ganizarea științifică a producției. 
Pe baza studiilor făcute, meseria
șii, șoferii și personalul tehnic au 
fost judicios repartizați pe locuri 
de muncă, timpul de staționare a 
autovehiculelor aflate în reparație 
s-a redus simțitor. Un accent deo
sebit s-a pus pe calitatea repara
țiilor executate.

Deși au fost luate măsuri teh
nico-organizatorice bune, care 
și-au dovedit pe deplin eficiența, 
deși s-au făcut pași însemnați în 
organizarea științifică a' transpor
tului, mai sînt încă rezerve des
tule re așteaptă să fie valorifi
cate și1 care ar duce la îmbunătă
țirea și mai simțitoare a întregii

activități. Spre valorificarea aces
tor, rezerve își îndreaptă atenția 
în prezent conducerea autobazei 
din Petroșani.

In vederea, exploatării mai ra
ționale a autovehiculelor, șefii de 
coloană vor întări legătura cu be
neficiarii, se Vbr întări brigăzile 
și schimburile existente. Spre a 
se reduce cît. mai mult posibil nu
mărul de kilometri parcurși în 
gol, parcarea autovehiculelor se 
va face la locul de muncă.

In domeniul tehnic, maiștrii, șe
fii de echipă, revizorii tehnici și 
șefii de; garaj vor controla cu e- 
xigență calitatea reparațiilor, în 
atelierele autobazei și la coloane. 
S-au preconizat măsuri eficiente 
și în ceea ce privește asigurarea 
din timp a pieselor de schimb ne
cesare, urmărirea zilnică de către 
șefii de coloană a stadiului înde
plinirii sarcinilor de plan. Orga
nizațiile de partid, sindicat și U.T.C. 
vor desfășura muncă politico-edu- 
cativă de întărire a disciplinei, de 
folosire . integrală și cu eficiență 
economică maximă a timpului de 
lucru.

i ■ : ■ > . v- • i

Doi electricieni se cațără pe 
verticala stîlpilor de beton. Ei 
montează lămpi fluorescente 
pentru iluminat străzile orașu
lui Petroșani.

Foto.: N. ■ Moldoveana

La Vulcan a fost terminal 
un nou bloc — F 7 — care 
face parte din seria blocurilor 
turn cu 9 etaje și 40 de ap&r- 
tdmente. Spre deosebire de 
cele predate pîna acum bene
ficiarului, blocul F 7 va avea 
ascensor... care va funcționa!

• Olieitli realizat
Organizația U.T.C. a Gru

pului școlar minier din Lu- 
peni a avut fixat, printre alte 
obiective, să amenajeze un 
teren de tenis de cîmp. Lu
crările de amenajare au fost 
terminate. Acum școala se 
poate mîiidri tu noul teren 
sportiv, împrejmuit cu gard 
din plasă de sîrmă. Pe cînd, 
harnici elevi, primul meci pe 
teren propriu ?

Venind din însoritul Tomis,
150 de pionieri au urcat într-o

fdbgra specială din ' măSÎPtîl 
Paring unde vor rămâne timp 
de 12 zile. Această tabără a 
fost organizată printr-un 
schimb cu I.d.F. București.

• Elevii Vili Jiului 
m excursie

Școala nr. 4 din Petroșani 
și Școala generală de S ani 
din Aninoasa au organizat, 
prin O.N.T., excursii cu ele
vii. Elevii din Petroșani vot 
vizita, între 10—18 iulie, lo
calitățile : Simeria, Sibiu
Brașov, Oraș' Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Bacău, Iași, 
Suceava, Piatra Neamț, Ghior- 
ghieni, Sovata, Tg. Mureș, 
Alba lulia. Excursioniștii din 
Aninoasa le vor urma itine- 
rariul celor din Petroșani pî- 
nă la Brașov de unde vor 
i

(Continuare in pag. a 3-a)

La invitația președintelui Consi
liului :de -Miniștri; al Republicii s So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, luni dimineața a sosit la 
Euourești cancelarul federal al Re
publicii Austria, dr. Josef Klaus, 
pentru a face o vizită oficială în 
țara noastră.

înaltul oaspete' este - însoțit de 
dr. Lujo Toncic-Sorinj, ministrul a- 
facerilor externe, dr. Cari Boble- 
ter, secretar de stat pentru afaceri 
externe, dr. Eduard Chaloupka,'șe
ful , prezidiului Cancelariei fede
rale, dr. Heinrich Haymerle, șeful 
secției politice din M.A.E.. dr. Frie- 
derich Meznik, șeful serviciului fe
deral de presă, dr. Franz 'Rarasek, 
șeful secției relații culturale cu 
străinătatea din Ministerul Federal 
al Invățămîntului, dr. Maximilian 
Falbl, consilier ministerial în Mi
nisterul Comerțului,

Cancelarul federal al Republicii 
Austria a fost salutat cordial la co- 
borîrea din avion de președintele 
Consiliului de Miniștri al, Republicii 
Socialiste România. ; Ion Gheorghe 
Maurer, de Gheorghe Gaston Marin, 
vicepreședinte, al Consiliului de 
Miniștri și Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe.

Pe aeroport se aflau. Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului exte
rior, Pompiliu Macovei, președin
tele Comitetului de Stat pentru

Cultură și Artă,. Constantin Scan- 
lat, ministrul industriei chimice. 
Buctir Schiopu. ministrul industriei 
alimentare, Adrian Dimitriu, mi
nistrul , justiției, Ion Cosma, pre
ședintele Sfatului Popular al Ora
șuluiBucurești,.conducători ai unor 
instituții centrale, generali și ofi
țeri superiori, ziariști. Au- fost de. 
față dr. Johann Manz,, ambasado
rul Austriei la București și Gheor
ghe Rele, ambasadorul : Republicii 
Socialiste România la Viena.

Pe clădirea aeroportului Băneasa 
erau arborate drapelele de stat ale 
României și Austriei.

Se intonează imnurile de stat ale 
celor două țări. Cancelarul federal 
al Republicii Austria și președin
tele Consiliului 'de Miniștri al Re
publicii Socialiste România au tre
cut în revistă- garda militară de 
onoare aliniată pe aeroport.

Oaspetelui i-au fost prezentate 
persoane oficiale venite in întîm- 
pinarea sa. A avut loc apoi defi
larea gărzii de onoare.

Tinere fete . au” oferit oaspeților 
buchete de flori.

lntr-p mașină escortată de moto- 
cicliști, cancelarul federal ăl Re
publicii Austria și președintele Con-' 
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România au părăsit aerb- 
ortul, îndreptîndu-se spre reșe-’ 

dința rezervată înaltului oaspete.

VIZITA PROTOCOLARĂ
Luni la amia2ă, cancelarul fede

ral al Republicii Austria a făcut o 
vizită protocolară președintelui 
Consiliului de Miniștri al Repu

blicii Socialiste România, 
întrevederea s-a desfășurat într-o 

atmosferă caldă, prietenească.
(Agerpres)

începerea convorbirilor oficiate
La Palatul Consiliului'- de,. Mi

niștri au Ifideput hpoi cunvârbirile 
oficiale între președintele Consiliu
lui de Minștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, și cancelarul .federal al 
Republicii Austria, dr. Josef Klaus.

La convorbiri participă din par
tea română Gheorghe Gaston Ma
rin, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Pom
piliu Macovei. președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură si 
Artă, Dumitru Bejan, prim-adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
Vasile Șandru, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Gheor
ghe Pele, ambasadorul Republicii 
Socialiste România - la Viena, Mir
cea Bălănescu și Vasile Ileasă. di
rectori în Ministerul -Afacerilor 
Externe. ■ • ■

' Din partea austriacă participă : 
dr. Lujo Toncic-Sorinj, ministrul a-

facerilor . externe,. dr. Cari Boble- 
ter, s^rreiar de stat pentru afaieei 
rile externe, dr. Johann Manz, am
basadorul. Republicii Austria în 
România, dr. Eduard Chaloupka, 
șeful prezidiului.. cancelariei fede
rale, dr Heinrich Haymerle, șeful 
secției. politice din Ministerul A- 
facerilor Externe, dr. Friedrich 
Meznik, șeful serviciului federal de 
presa, dr. Franz Karasek, șeful 
septiei relații culturale eu străină
tatea din Ministerul Federal al In- 
vățămîntului, dr. Maximilian Falbl, 
consilier ministerial în Ministerul 
Comerțului.

• Convorbirile au continuat în 
cursul după-amiezii.

In cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială. a avut loc un larg schimb de 
vederi privind principalele pro
bleme ale situației internaționale și 
dezvoltarea ' relațiilor dintre cele 
două țări. (Agerpres)

CE AU SCOS LA IVEALA

Fabrica de produse lactate Elvezeni. Zilnic de aici pornesc spre centrele de desfacere din Valea Jiului mari. cantități de lapte, 
brînaă topită, smîntînă și alte produse - mult solicitate de cumpărători.

fiind declarați repetenți. Alți 180 
n-au obținut notă de trecere la 1—2 
obiecte, rămînînd corigenți. Doar 
129 elevi au fost declarați promo
vați.' Cea mai slabă situație o are. 
clasă â IX-a (primul an da liceu). 
Aici, din 190 elevi reușiți la. exa
menul de admitere, s-au prezentat 
la prima, sesiune numai. 177. Acum, 
la cesiunea a doua numărul a scă
zut la. 99, din care au promovat 
clisa doăr... 5 (Băleț Mircea, Ne- 
greanu Daniel, Silla Olimpia, Po
pescu Dumitru ’și Presăcan Doina), 
iar 57 au'rămas repetenți (restul, 
de '$7, corigenți). 17 elevi 
au ‘ rămas repetenți ‘la cursul 
elementar și... 70 corigenți. Rezul
tatele acestea vor mira probabil1 
pe mulți elevi, care erau ■ convinși 
că lozinba . „școala elementară este 
obligatorie" implică ^obligativitatea, 
ca profesorii examinatori să pro-

. Prof. MUȘTEAN FLORICA 
director adjunct; Liceul, Petroșani

(Continuare în pag, a ,3-a)
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SPORT•SPORT•SPORT
DOUĂ PASIUNI...

Pe margin' i comportării 
echipei Jiul în campionatul 

categoriei A de fotbal

8. JIUL PETROȘANI

O înșiruire de cifre. Locul 8 în- 
dificilă întrecere directă cu

site. Țrio-ul tehnic de profunzime 
al echipei Stocker Libardi —- 
Martinovici e capabil să asigure o 
eficacitate și mai sporită în toate 
compartimentele. Dar nu numai 
atît. Jocul inteligent si variat al 
fundașilor Pop și Mihai, valoarea 
crescîndă a lui Sandu, finețea lui 
Toia și V, Ionescu, jocul modern al 
lui Peronescu vin să completeze 
„axul“ valoric al trio-ului, confe- 
rindtl-i strălucire.

In general, totuși, Jiul a avut o 
comportare contradictorie. A îm

De la „Jiul"...
adunate

din

rin

Cea mai eficace Înaintare 
categoria A — 41 goluri.

Golgeterul echipei — Ma- 
Peronescu (13 goluri).

au fost r.evoiți să vor- 
admirație de echipa mi- 
Valea Jiului.
puternică de afirmare,

• Un singur jucător neînlo
cuit în toate cele... 2 340 mi
nute ale campionatului — Teo
dor Pop.-

tr-o
cele mai buhe echipe de fotbal din 
țară. Este locul final ocupat de Jiul, 
un loc pe deplin meritat ? Putea 
șă-i confere acest campionat echi
pei noastre o virtualitate poate ne- 

i bănuită cu un an în urmă : un loc 
mult mai bun ? In cele cîteva con
siderații pe marginea comportării 
echipei Jiul, în campionatul 1966- 
1967, vom arăta care a fost adevă
ratul j?otențial al jiuliștilor precum 
și cauzele ascensiunilor și scăderi
lor pe: parcursul întregii stagiuni 
fotbalistice.

Revenită, după o pauză de 4 ani, 
în prima categorie de fotbal cu o 
echipă complet nouă, al cărei joc 
era orientat cu precădere pe ofen
sivă, Jiul Petroșani s-a dovedit o 
formație bine sudată, cu care nu 
s-a... glumit, indiferent pe ce teren 
a evoluat. Dacă la începutul cam
pionatului echipa noastră se bu
cura de multă simpatie dar nu în 
aceeași măsură și de credit, după 
cîteva etape cronicarii sportivi și,. 
adversarii 
bească cu 
nerilor din

Dorința
tradusă într-o dispoziție de joc ex
celentă și exprimată printr-o miș
care în teren de-a dreptul sufo
cantă a fost principalul atu pe care 
l-au pus în valoare jiuliștii, în com
pania fiecărui adversar. Treptat, 
înaintînd în campionat, în acțiu
nile rapid desfășurate de jiuliști 
s-au observat, din ce în ce mai mult 
și fisuri de ordin tactic, imperfec
țiuni în tehnica individuală, fluc 
tuații de formă la unii jucători. Or, 
toate acestea nu-i puteau conferi 
aureola unei formații „mari ‘.

Și totuși... In meciurile jucate 
acasă (exceptînd pe cel cu Dinamo 
București) cit și în multe altele din 
deplasare echipa noastră a lăsat nu 
numai o bună impresie, dar a do
vedit că știe și poate să-și stăpâ
nească adversarii. Și aceasta, pen
tru că linia de fundași a acționai 
precis, fără să-și menajeze adver
sarii, a fost destul de promptă în 
intervenții, mijlocașii s-au dovedit 
a fi nu numai buni „cărăuși" dar 
și șuteuri temuți, iar atacanții i-au 
hărțuit pe apărătorii adverși, 
măclnîndu-le forțele într-un du-te- 
vino permanent. Fără îndoială că 
Jiul are un potențial superior ce
lui pe care l-a dovedit. Posibilitățile 
reale individuale ale jucătorilor 
integrate în acea calitate de bază 
a echipei — omogenitatea — atestă 
încă rezerve tehnico-tactice nefolo-

• Cele mai puține meciuri 
egale (3, întocmai ca și Dina
mo Pitești).

• Primul gol înscris pentru 
echipă — Casandra, în min. 14 
al meciului Jiul — Steagul 
roșu (7—0).

• Ultimul gol din campionat 
— marcat de Libardi în min. 
77 al meciului Politehnica Ti 
mișoara — Jiul (1—2).

• Jucători,., rulați în cam
pionat — 21 (Ion Vasile, Zam- 
iir, Gram — Șerhan, Dan, Ni- 
coară, Stoker, Pop, Mihai, Ca
zan, Speriosu, Tonca — Cră
ciun, Toia, Sandu, Goran — 
Martinovici, Libardi, V- Ioneș 
cu, Casandra, Peronescu).

ceput turul campionatului într-un 
mod vertiginos, excelent, a mers 
bine pînă la „dușul" primit de la 
Rapid, și-a revenit apoi făcînd a- 
preciatele partide de la București 
(cu Steaua și cu Dinamo). In retur, 
deși n-a renunțat la jocul său sim
plu și eficace, puterea de finalizare 
a echipei răminînd aceeași, rezul
tatele au fost sl mai contradictorii. 
Spre exemplificare : după un „chi
nuit" 1—0 cu U.T.A. acasă, Jiul 
scapă „printre degete" victoria la

HANDBAL

Elevii din campioni regionali
zile, 
Ilia

Timp de două 
orașele Orăștie și 
au găzduit etapa regio
nală a campionatului 
republican al școlilor 
generale, competiție or
ganizată de Ministerul 
Invățămîntului cu spri
jinul organelor U.C.F.S.

Orașul regional Pe
troșani a fost repre
zentat, la această reu
șită întrecere sportivă 
rezervată < 
de echipele 
nerale nr. 1 
'la (antrenor 
Cocor) care, 
timp în urmă, cîștiga- 
seră etapa orășenească.

Avînd o bună pre
gătire fizică și tehni
că, componenții echi-

celor mici, 
1 Școlii ge- 
L din Petri- 

prpf. Dan 
cu puțin

pelor de fete și băieți 
au reușit să facă față 
cu succes exigențelor, 
acestui campionat. Ațît 
la fete cit și la băieți, 
au fost prezente nu 
mai puțin de opt echi
pe, iar timpul afectat 
întrecerii a fost de nu
mai două zile. Totuși 
reprezentanții Văiî| Jiu
lui au reușit să cuce
rească titlurile de cam
pioni regionali pe anul 
1967.

Fără îndoială că a- 
cest dublu succes ob
ținut de elevii Școlii 
generale nr. 1 din Pe- 
trila este o răsplată a 
muncii depusă de an
trenorul lor, cit și de 
toți componenții celor

două echipe, care au 
dovedit multă conști
inciozitate în pregătire.

Comisia de organiza
re a fazei regionale a 
apreciat că cei mai 
buni jucători și jucă
toare al acestui turneu 
au fost Hada Aurel și 
Maier Ana ambii de 
la Școala generală nr. 
1 Petrila! S-au mai 
evidențiat cu acest pri
lej : Șereanu Ioan, Ilia 
loan, Moț Florian și 
Vesa Gheorghe dintre 
băieți, Nydermaier 
Traude, Cosțea Elena 
și Cazacu Rodica din
tre fete.

S. BĂLOI
G.S.O. Petroșani

Jucurești (1—1 cu Progresul), ca 
mai apoi, după ce pierde categoric 
acasă în fața echipei lui Nelu Nun- 
weiller să infrîngâ echipa studen
ților timișoreni chiar la ei acasă.

Deși a beneficiat de o linie de 
înaintare foarte eficace (41 goluri, 
dintre care Peronescu 13, Libardi 
8, Casandra 6, Martinovici și V, lo- 
nescu cite 4) Jiul a primit -și un 
număr destul de mare de goluri. 
Aceasta dovedește existența unor 
deficiențe încă neeliminate în fa
zele de apărare (lipsa de elastici
tate a întregii formații în unele mo
mente ale jocului, aportul deseori 
slab al unor jucători din linia me
diană — Crăciun, Sandu — marcajul 
defectuos efectuat de multe ori 
de fundași — Dan, Șerban). Și dacă 
adăugăm la aceasta și faptul că 
atunci cînd s-au văzut în afara pe
ricolului retrogradării jucătorii 
Jiului și-au permis acasă... două 
momente de relaxare (meciurile cu 
Dinamo și „U" Cluj, mai precis 
și-au permis să cedeze adversari
lor tocmai punctul lor forte — ini
țiativa în joc pierzînd 4 puncte 
care-i putea sălta undeva sus ?n 
clasamentul general.

Rezultatele uneori nesatisfăcă
toare oe care le-a înregistrat echi
pa Jiul se detoresc, în mare parte, 
fiu tuatiilcr extreme de formă ale 
unor jucători ca : Peronescu, Toia, 
Ion Vasile, Crăciun și alții. Ajunși 
aici trebuje să arătăm că Jiul nu a 
stat
înlocuitori ai 
formă.
de fund cit si una în cvartetul o- 
fensiv a creat numeroase probleme, 
ajungîndu-se pînă la dereglarea 
întregului mecanism al echipei 
(meciul cu Dinamo, în care lipsa lui 
Martinovici și a lui Mihai 
hotărâtoare).

Spre deosebire de alte 
jiuliștii n-au avut o echipă 
sg se îmbine setea de smulgere din 
anonima) a tinerilor cu luciditatea și 
echilibrul celor mai vîrstnici. Con- 
stituiți ca un tot unitar dar din 
nume puțin cunoscute în fotbalul ■ 
românesc au reușit, printr-o dărui
re totală jocului, să fie conside
rați acum ca o echipă desțul de bi
ne sudată. O echipă în mijlocul 
căreia deja încep să se contureze 
personalități bine distincte sau în 
curs de a se impune în fotbalul 
nostru. Cele mai multe merite în 
formarea acestui „11“ revin celor 
doi antrenori, Ștefan Coidum și 
Traian Ivănescu.

In concluzie, se poște afirma că 
linia ascendentă pe care a pornit 
echipa Jiul, cu jocul ei modern, 
recunoscut prin eficacitate o va 
ridica și mai mult pe scara valorii, 
creînd componenților echipei (și 
suporterilor) satisfacții sporite. Și 
își poate aduce, astfel, o mai mare 
contribuție 
fotbalului 
țară

bine deloc nici cu rezervele — 
titularilor ieșiți din 

O indisponibilitate in linia

BOX 3

au fost

echipe, 
în care

la progresul așteptat al 
din Valea Jiului și dip

V. TEODORESCU

9 iulie a. c., sala deDuminică 
sport din Petrila a găzduit etapa 
a IV-a a campionatului regional 
de box. Au participat reprezenta
tivele raioanelor Brad, Orăștie, Hu
nedoara și Petroșani. Putinii spec
tatori din Petrila prezent! la aceas
tă gală au asistat la meciuri des
tul de disputate. A ieșit în eviden
tă — cu această ocazie — buna 
pregătire a cîtorva tinere speranțe 
ale boxului din regiunea noastră

Tînărul Văgăun An- 
dronie se înapoiate a- 
cum cîteva zile de la 
finala campionatelor 
republicane de bici- 
clete-turism, ce s-a 
desfășurat pe șoseaua 
București — Ploiești. 
Am avut cu el o scurtă 
discuție. Poate foarte 
puțini îl cunosc pe a- 
cest sportiv, care în 
nenumărate rînduri a 
reprezentat Valea noas
tră la diferite compe
tiții sportive din țară. 
De aceea, vom spicui 
cîteva date din „bio
grafia" lui.

La virsta de 16 ani, 
încă de cînd era elev 
al școlii profesionale 
din Lupeni, Văgăun a 
început să învețe 
„a.b.c.“-ul halterelor. 
In toamna anului 1965 
s-a înscris pe lista con
cursului organizat la 
această disciplină. Ele
vul de atunci al pro
fesorului Guido Zoltan, 
n-a înșelat așteptările. 
La categoria 75 kg a 
ocupat locul 1. După 
„primul pas" tînărul 
halterofil a început să 
îndrăgească acest sport, 
să se pregătească cu 
minuțiozitate. In anul 
1966 a participat la 
campionatele republî-

cane de la Craiova, 
obținînd locul 8 pe ța
ră. In anul următor a 
participat la fazele or
ganizate pe oraș, raion 
și regiune obținînd de 
fiecare dată locul I, 
calificîndu-se la repu
blicanele de la Galați. 
Aici tînărul și-a în-

și mai

cele trei

scris în palmaresul său 
un rezultat 
bun: locul 6 pe țară, 
realizînd la 
stiluri 265 kg.

Dar acest tînăr n-a 
putut fi văzut numai 
în sălile de sport săl- 
tlnd cu o forță hercu- 
leană halterele, ci și 
pedalihd cu îndemâna
re pe pistele de ci
clism. Primele emoții 
dinaintea unui concurs 
de ciclism le-a trăit 
in ‘anul 1965, la com
petiția dotată cu cupa 
„2 Mai", organizată în 
orașul Lupeni. A obți
nut locul I la juniori 
apoi s-a calificat la 
faza regională de la 
Deva. Pe traseul Deva 
— Orăștie, Andronic a

sprințaț bine și a tre, 
cut primul linia dă so
sire, parcurgînd 30 de 
kilometri în 32 de mi
nute. După ce deveni
se campion regional, 
în 6—7 august 1966, a 
participat la campio
natele republicane de 
la Brașov. Din 101 de 
concurenți a ocupat lo
cul 13. Reîntors, și-a 
început din nou antre
namentele acordînd a- 
ceeași importanță pre
gătirii sale temeinice. 
In acest an, după xîș- 
tigarea concursului pe 
oraș, raion și regiune 
s-a prezentat la cam
pionatele republicane 
unde a obținut locul 
3 avînd o comportare 
cvasi-bună. In luna 
august va participa la 
campionatele de bici
clete — cursă la fond 
și contratimp indivi
dual, unde sperăm să 
obțină un rezultat pe 
măsura potentelor sale.

Halterofil și ciclist, 
tînărul de 13 ani, Vă
găun Andronic, actual
mente electrician 
sectorul VII 
E. M. Uricani 
tește ' armonios 
profesională cu

la 
de la 
împle- 
munca 

sportul.

Valeria COANDRAȘ

Teren de sport 
la cabana Straja

E zi de repaus. Acum, la sfîrșit 
de săptămînă, cabana Straja a 
devenit din nou gazdă ospitalieră 
a minerilor Văii Jiului.

Situată la 1 446 m altitudine 
bana e ușor accesibilă și te 
timpină cu tradiționalul „Bun 
nit“. Aici lume multă ca în zi 
repaus. Unul zice una, altul alta. 
Din vorbă în vorbă se înfiripă 
prietenia cu cei sosiți înaintea 
noastră.

Electricianul Lupaș Gheorghe 
Ia T. C. Paroșeni ne spune:

— Sînt îndrăgostit de munți 
frumusețea și măreția lor dar sînt 
și un pasionat sportiv. Acum, de 
la cabana Straja poți admira nu 
numai frumusețile naturii dar poți 
juca și o „miuță“ sau un meci 
de volei. Platoul din fața cabanei 
a fost amenajat și iată-ne pe un 
mic teren sportiv chiar în inima 
munților.

— Dar nu numai atît — inter
vine Niță Georghe, de la mina A- 
ninoasa. Dragostea pentru drume
ție este în firea fiecărui om. Ea 
se împletește la mine cu pasiu
nea pentru tenis 
mi-a fost mirarea 
am găsit aici o 
mingi de celuloid 
felicitări pentru toate acestea caba
nierului Peter Aron.

Servim o bere rece, ne răcorim 
in apele cristaline ale izvorului 
ce își poartă apele în preajma ca
banei și o pornim apre vîrful 
Straja situat la altitudinea de 
1 848 m. Ajunși pe vîrf, lingă ba
liză, zarea se deschide în toate 
direcțiile. Privim așezările minie
re, construcțiile industriale și so- 
eial-culturale, toate legate fie bo
găția adîncurilor Văii Jiului. Pri
vim în zare munții șl punem la 
cale noi excursii de sfîrșit de săp
tămînă.

de masă. Mare 
și bucuria cînd 
masă de tenis, 
și palete. Calde

IMLING IACOB
Vulcan

și Las zio Zoi- 
Moș tiu 
(Cugir) și Cer-

Ioan
ca: Zîmbreșteanu P. 
tan (Hunedoara), 
(Brad), Iancu Eugen 
cel loan (Lupeni).

Regretabil este faptul că, nici de 
data aceasta, nu s-a asigurat aces
tei întreceri pugilistice un medic — 
absolut indispensabil 
mult ca la oricare 
sportivă.

Iată ciștigătorii, in 
goriilor : cat. hîrtle :

la box mai 
altă ramură

ordinea cate-
Moștiu loan

Un crîmpei din pitorescul peisaj 
ce te întîmpină la tot pasul, mer- 
gînd pe noul drum forestier ce duce 
spre Aușelu,

(Brad); cat. muscă: Muntean Za- 
haria (Lupeni); cat. cocoș: Oșisie 
Petru (Lupeni); cat. pană: Prunea 
Pantilie (Lupeni); cat. semlușoară: 
Corduneanu Cezar (Hunedoara); 
cat. ușoară: Cîrlomete Marin (Brad),- 

• cat. semimtjlocie: Opreanu Liviu
(Brad) și Moraru Petru (Lupeni); 
Cat. mijlocie mică: Purcel Ioțn 
(Brad) și cat. mijlocie: Furdui A- 
drișn (Cugir).

B. STAICU 
corespondent
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CE AU SCOS LA IVEALA EXAMENELE FANA FRECVENTA 
de la școala de cultură generală

(Urmare din pag. 1)

moveze, an de an, elemente nepre
gătite.

Cursul fără frecvență, după' cum 
îl spune și numele, este înființat 
pentru tineri și vîrstnici care, dato
rită unor situații obiective, nu pot 
frecventa o școală de zi sau serală, 
urmînd a se pregăti singuri prin 
studiu individual și a se prezenta,, 
de două ori pe an. la examene. 
Pentru a-i ajuta (deși este curs fără 
frecvență) s-au atribuit, prin planul 
de învățămînt, un anumit număr 
de ore de meditație lunare, la toa
te obiectele. Incepînd cu luna oc
tombrie, în fiecare sîmbătă și du
minică dimineața, au fost organi
zate ore de meditații la matema
tică, limba română și limbi străine, 
fizică, chimie și istorie. Foarte ciu
dat este însă următorul fapt : pînă 
■la prima sesiune (ianuarie) aceste 
ore erau frecventate de un număr 
destul de mare de elevi. După e- 
xam mele primei sesiuni numărul 
elevilor la meditații a scăzut sub
stanțial. Din clasa a X-a (cu 12 ani), 
de exemplu, au fost săptămîni în 
șir cînd nu venea nici unul. In 
multe zile profesorii veneau la 
școală pentru a ține lecții elevilor 
de Ia fără frecvență, dar plecau du
pă o oră de așteptare zadarnică. AU 
fost zile cînd profesorii au stat la

dispoziția a cîte doi — cinci elevi, 
cu toate să instrucțiunile preci
zează că aceste ore nu se țin cu un 
număr mai mic de 20 elevi. Deci, 
din partea colectivului didactic al 
Liceului din Petroșani a existat 
preocuparea și dorința de a ajuta 
și îndruma studiul elevilor de la 
fără frecvență. Programele de în- 
Vățâmînt au fost și ele afișate din 
timp, încă la începutul primei se
siuni. De ce după examenele din 
iarnă aceste cursuri n-au mai avut 
auditori ? Părerea noastră este că 
atitudinea elevilor a fost determi
nată de lipsa de exigență dovedită 
de unii profesori care supravegheau 
desfășurarea examenelor scrise.

Ne-au surprins în această se
siune multe aspecte de-a dreptul 
condamnabile. Nu puțini au fosț, 
elevii care, în ajunul unui examen, 
re întrebau „după ce manual dăm 
mîine examen ?“ Mulți dintre elevi, 
la examenul oral, invocau scuze, 
înșirînd comisiilor zeci de motive 
pentru care nu s-au putut pregăti 
deloc, dar roagă să fie trecuți (? I). 
Au existat și situații, penibile, cînd 
profesorul examinator a fost ne
voit să renunțe la întrebările în
scrise pe biletul tras de elevi (la 
limba franceză) încercînd să obțină 
doar o numărătoare pînă la 10 și un 
răspuns la întrebarea „comman 
t’appele tu ?“ (cum te cheamă pe

VITRINA ȘTIRILOR ZILEI
(Urmare din pag. 1)

merge la Miercurea Ciuc, O- 
dorhei, Turda, Alba lulia, Si- 
meria.

Biblioteca clubului din U- 
ricani a fost înzestrată; re- 
cent, cu un țLUmăr- de 250 de 
voltime noi. Aceste cărți vin 
să pună in temă cititorii cu 
ultimele noutăți din beletris
tică, literatura tehnică și po- 

p litică. Deja cititorii s-au gră
bit să împrumute volumele 
preferate, printre care amin

tim : „Iarna vrajbei noastre" 
de lohn Steinbeh, „Brățara de 
cretă" de Tudor Popescu.

liiimiiă lăilaiill
O.C.fi. Produse industriale 

Petroșani a dovedit o inițiati
vă de bun gust. Vechiul de- 

i bit de tutun, care se afla în colț 
cu tribunalul, a fost demolat 
de către lucrătorii O.C.H. In 
locul lui, aceiași lucrători au 
montat un alt chioșc nou-nauț 
din plăci melaminate cu vi
trină de sticlă de jur împre
jur și elemenți nichelați. 
Chioșcul se găsește tot pe colț, 
dar pe partea noii clădiri a 
Oficiului P.T.T.R. Petroșani.

tine ?) la care candidatul afirma 
că.,, „această lecție nu este în ma
nual".

Nu puține au fost căzui ile cînd, 
unii elevi la scris și alții chiar la 
oral, scoteau cu dibăcie și imper
tinență fițuicile, foile din carte sau 
chiar manualul pentru a-și formula 
răspunsul. De ce n-au fost scoși din 
examene asemenea candidați?

Mai triste și revoltătoare sînt 
cazurile elevilor tineri, proaspeți 
absolvenți ai școlilor elementare, 
mai ales fete, care deși n-au nici 

■ serviciu, nici alte greutăți nu în
vață cp șjrguință. Părinții le-au 
creat toate condițiile să urmeze li
ceul, măcar la fără frecvență (dacă 
n-au putut intra la cursul de zi). 
Totuși mulți dintre aceștia sînt re
petent! sau corigenți, ca de pildă 
Aedisavetei Elena, Kiss Inha, Rugla 
Maria, Dumitrescu Midia și multi 
alții.

Dar, cea mai urîtă plagă a exa
menelor la fără frecvență sînt 
„pilele", adevărată piedică în buna 
desfășurare a muncii profesorilor 
examinatori. Desigur și una dintre 
principalele cauze pentru care can- 
didații nu simt răspunderea pregă
tirii lor. Majoritatea elevilor scor
monesc, în zilele examenelor, lista 
cunoștințelor și prietenilor prin in
termediul cărora ar putea ajunge 
să promoveze sau să scape de re- 
petenție. Aceste „pile" iscă dis
cuții netovărășești între membrii 
comisiilor de examene. In general, 
învinge corectitudinea profesorului. 
Sînt însă multe cazuri cînd nota 
obținută nu justifică cunoștințele 
— slabe — ale elevului. Sperăm 
însă, că rezultatele acestei sesiuni, 
cu numărul mare de corigenți și 
repetenți vor întări convingerea 3- 
levilor că examenul trebuie pre
gătit din timp si nu în ajun, că a 
te baza pe „pile" nu e totuna cu 
promovarea. Astfel, elevii se vor 
convinge și de utilitatea lecțiilor 
și consultațiilor oferite gratuit de 
colectivul didactic al școlii.

Nu încheiem acest material înain
te de a evidenția pe acele eleve 
care sînt mame și lucrează cum e 
cazul tov. Silla Olimpia sau alții 
tot cu familie și serviciu ca Ghinda 
Doina, Cazan Ionel, Ghioancă loan, 
Altman Ana, Tanczel loan, Cenușe 
Petre, Deliu Vasile, Sanda Constan
tin, Vlaicu (Florea și alții care au 
reușit să se pregătească pentru e- 
xamene. Ei au dovedit că se poate 
învăța dar șe cere preocupare.

Locatarii din tînărul cartier Livezeni au o nouă bucurie. Articolele 
de menaj necesare gospodăriei le vor cumpăra din frumosul magazin 
ce s-a deschis de curînd în cartierul lor.

Motiv de supărare
De la... o gazetă de perete ne-a 

parvenit ieri o scrisoare. O repro
ducem în rîndurile ce urmează.

„Sînt supărată. Da, da I Nu vă 
mirați: și o gazetă de peiete poate 
să se supere ! De ce sînt necăjită ? 
Am și eu motivele mcît...

Intîi pentru că de două luni, a- 
proape niciunul dintre trecători nu 
mă mai bagă în seamă. Și eu cred 
că pe bună dreptate. Dar, să vă 
explic de unde provine indiferența 
cu care sînt tratată. Au trecut pes
te două luni de cînd am fost în
noită cu un articol care trata des
pre importanța zilei de 1 Mai și altul 
despre Ziua tineretului. Vara a ve
nit de mult dșr eu continui să dau 
publicității evenimente din primă
vară.

Mai șînt mîhnită pentru că tot de 
mai multă vreme trebuie să suport 
un articolaș, apărut cine știe cînd 
— pentru că este nedatat — despre 
felul cum se scăldau popoarele an
tice, „ale căror băi uimeau prin

lux", cu ce se frecau pe cap, la baie 
fiind, egiptenii, fenicienii și galii, 
modul în care o isteață italiancă a 
descoperit rețeta săpunului. Asta 
este considerat subiect important 
la întreprinderea noastră...

Ca să vedeți cît sînt de neglijată. 
Atunci să te mai miri că nu se mai 
oprește decît foarte rar cîte un 
trecător pentru a mă citi.

După cîte cunosc eu, subiecte 
despre care să se scrie la gazetă 
sînt suficiente în întreprinderea 
noastră. Sinceră să fiu. mie mi-ar fi 
mai mare dragul să pot oferi sala- 
riațilcr noștri articole proaspete, 
interesante, vești despre succesele 
lucrătorilor noștri, ba și cîte o ca
ricatură. Dar dacă lipsește intere
sul... Văd că membrii colectivului 
de redacție — Cotar Constantin, 
Mjrică Elefterie și Danciu Elisa- 
beta — nu se mai interesează de 
mine și nu prea pot pricepe de ce. 
Atît am avut să vă scriu și aștept 
sprijinul ziarului pentru că aici, 
la întreprindere, n-am găsit înțe
legere deocamdată".

La aniversarea a 46 de ani 
populare din Mongolia

Poporul mongol sărbătorește, la 11 iulie, ani
versarea a 46 de ani de la victoria revoluției 
populare care a deschis o eră nouă în istoria 
Mongoliei. In acea zi a anului 1921, Suhe-Bator, 
întemeietorul Partidului Popular Revoluționar 
Mongol și conducătorul revoluției mongole, a 
proclamat solemn încheierea victorioasă a luptei 
eroice și îndelungate împotriva jugului feudal ai 
exploatării interne și externe.

Țara păstorilor nomazi, complet lipsită de in
dustrie, țara unde nu se ara și nu se semăna, 
unde nu se minca pîine, a devenit o țară cu o 
agricultură dezvoltată, care se industrializează, 
în care viața nouă pulsează din plin.

Aimacui Suhe-Bator

de Ia victoria revoluției

In partea de sud-est 
'a Mongoliei se află ai- 
macul Suhe-Bator — 
patria conducătorului re
voluției populare mon
gole, D. Suhe-Bator. Su
prafața aimacului este 
ile 81 600 kmp, iar popu
lația — de peste 30 000 
locuitori. Centrul său — 
orașul Barun-Urt — se 
află la 557 km de Ulan- 
Bator.

Subsolul acestei re
giuni este bogat în fluo- 
rină, wolfram, mine
reuri de fier, cărbuni, 
brun și alte minerale. 
Fauna de pe întinderile 
nesfârșite ale stepei, din 
pădurile de munte, la

curile din sud, este deo
sebit de bogată.

Baza economiei aima
cului o constituie creș
terea vitelor, care aduce 
uniunilor agricole apro
ximativ 90 la sută din 
venit. Lucrătorii aima
cului Suhe-Bator au ob
ținut cele mai bune re
zultate din țară în ce 
privește sporirea șepte- 
lului — planul pe 1966 
fiind depășit cu 18 30G 
de capete.

Conducerea aimacului 
a desfășurat o munca 
susținută pentru spori
rea șeptelului și îmbu
nătățirea organizării pro
ducției agricole. S-au a-

sigurat țarcuri acoperi
te și nutrețuri pentru 
vite. Au fost săpate noi 
fîntini, ceea ce a per
mis ca 78 la sută din 
pășuni să fie irigate.

Înainte de revoluție, 
pe aceste locuri, pro
prietatea prințului Tu- 
den, domneau feudalii 
și cămătarii. Aici se 
afla și mănăstirea Egu- 
Zer — una din cele 600 
de mănăstiri ale Mon
goliei, ai cărei slujitori 
propovăduiau supunerea 
poporului față de feu
dali, umilința și resem
narea în fața soartei.

Dar valul miniei popu
lare i-a lichidat pe ex
ploatatori. Printre re
prezentanții vechii ge
nerații din Erdenețggan 
trăiesc și acum partici
pants la lupta populară 
împotriva feudalilor lo
cali și a slujbașilor stră
ini. Erdenețaganul este 
astăzi un ținut înflori
tor. In viața urâților 
s-au produs mari schim
bări : copiii lor, învață 
la școală, așezările au 
fost electrificate, radio- 
ficate.

In localitatea Buren 
Țogț, un loc pustiu 
cîndva, se află acum o 
mină de wolfram. Aici 
lucrează oameni cura
joși, ca G. Gombosuren,

miner în frontul de îna
intare, B. Luvsansodov, 
mecanic la conveier, B. 
Iaganbatorf mecanic, și 
alții. Mulți dintre ei 
muncesc de 14—16 ani 
aici. Brigăzile se pre
gătesc acum să întâmpi
ne cea de-a 20-a ani
versare a minei lor cu 
noi succese în muncă. 
Din adîncul vechiului 
pămint, căruia i se în
chinau părinții și buni
cii lor, actuala genera
ție extrage, cu ajutorul 
tehnicii moderne, meta
le neferoase, atît de ne
cesare patriei.

Aimacul Suhe-Bator 
este și un important 
centru cultural. Aici 
trăiesc numeroși ziariști 
și scriitori. Printre a- 
ceștia se află ziaristul 
Ș. Banzragci, autorul 
schiței despre curajoasa 
ziaristă Teren, care a 
demascat profilul moral 
al feudalilor și care a 
lost ucisă de contrare
voluționari. Această schi
ță a primit premiul în
tâi la concursul organi
zat în cinstea celei de-a 
40-a aniversări a Uniu
nii Tineretului Revolu
ționar din R. P. Mon
golă. Tot aici trăiește 
și scriitorul O. Jambal- 
jamț, autorul piesei „To- 
roi Band", laureat, de

asemenea, cu premiul 
intîi la concursul repu
blican. El lucrează acum 
la libretul operei „Scân
teia în stepă", închinată 
mișcării revoluționare 
din Mongolia răsări
teană.

Aimacul este vestit 
pentru creația sa popu
lară orală cu vechi tra
diții. încă din cele mai 
vechi timpuri, aici era 
cunoscută și arta bro
deriei și a argintăriei. 
La Muzeul regional se 
pot vedea exponate u- 
nice: vase de argint cu 
desene reprezentând a- 
nimale, o mașină de 
cusut construită din 
piese de lemn, o lădiță 
în care se învîrtesc fi
guri de oameni și ani
male și în care cîntă 
un cuc ș. a.

Aimacul Suhe-Bator 
are cu ce se mîndri. 
Nivelul de viață și cul
tural a crescut în ulti
mii ani considerabil. 
Aici se află aproxima
tiv 70 de brigăzi ale 
muncii socialiste și co
lective care luptă pen
tru acest titlu.

însuflețiți de hotărârile 
celui de-al V-lea Con
gres al Partidului Popu
lar Revoluționar Mon
gol, lucrătorii aimacu
lui Suhe-Bator au în
deplinit cu succes sar
cinile de plan în pri
mul an al celui de-al 
patrulea cincinal.
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Cu sincere salutări, 
Gazeta de perete de la centrala 

I.L.L. Petroșani

Chiar să fie considerată ga
zeta de perete o simplă piesă de 
decor la centrala I.L.L. Petro
șani ? Deocamdată nu ne ră- 
mîne decît să așteptăm răspun
sul celor care au sarcina de a 
veghea asupra bunului mers al 
acestui important mijloc al 
muncii politice de masă.

Francisc VETRO

11 iulie

18,00 In direct... Emisiune e- 
conomică.

18.30 Pentru copii: „Fram, ur
sul polar", de Cezar Pe
trescu. Povestește și de
senează Iurie Darie.

18,55 Filmul „Băiețelul care 
făcea totul pe jumătate".

19,05 Pentru tineretul școlar: 
Scoli și tradiții: Liceul 
„1. L. Caragiale" din 
Ploiești.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Filmul: Aventurile lui 

Robin Hood.
20.30 Seară de teatru: „Tur- 

caret" — comedie de A- 
lain Rene Lesage.

22,25 Filmul: Imagini din U- 
lan Bator.

22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.
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MOSCOVA

Deschiderea Congresului 
international

MOSCOVA 10. — Coresponden-

Lucrările Consiliului de Securitate

tul Agerpres, S. Podină, transmite : 
Luni s-a deșchis la Moscova cel 
de-al cincilea Congres internațio
nal minier, ale cărui lucrări vor 
fi axate pe tema progresului teh
nic în industria minieră. Participă 
circa 2 000 de delegați din 44 de 
țări. Delegația română este condusă 
de Bujor Almășan, ministrul mine
lor.

Delegații vor face un larg schimb 
de informații referitor la ultimele 
realizări ale științei miniere, vor 
examina probleme tehnico-științi-

%

SITUAȚIA DIN
KINSHASA 10 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Congo (Kinsha
sa), generalul Joseph Mobutu, a 
acordat un interviu agenției congo
leze de presă în care s-a referit 
la situația din Kisangani și Bu
kavu, unde în' ultimele zile au avut 
loc lupte între: mercenarii străini 
parașutați în cele două orașe și 
armată națională congoleză. ' Con
trar știrilor difuzate de agențiile de 
presă, în interviul său, generalul 
Mobutu a anunțat că aeroportul 
Kisangani se află încă în mîinile 
mercenarilor. El a lansat un 
apel rebelilor de la Kisan
gani. . care controlează încă aero-

Violarea spațki’ui aerian 
al R. P. Chineze .. 
de către avioane americane

PEKIN 10 (Agerpres). — La 9 du
lie, dpuă avioane americane au vio
lat spațiul aerian al Republicii 
Populare Chineze, în regiunea insu
lelor Hainan și Tung din provincia 
Guandun, relatează agenția China 
Nouă. In legătură cu aceasta un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al acestei țări 
a fost autorizat să dea publicității 
un nou avertisment serios.

In Nicaragua se extinde 
epidemia de poliomielită

Epidemia de poliomielită înre
gistrată în Nicaragua se extinde 
în tot mai multe regiuni ale a- 
cestei țări, în ciuda măsurilor sa
nitare luate de autorități. Potrivit 
datelor publicate la Managua, în 
fiecare zi se înregistrează în me
die cîte 12 noi cazuri de îmbolnă-, 
viri, numărul deceselor ajungînd 
la 36. Reprezentanți ai Ministeru
lui Sănătății au declarat că totalul 
persoanelor internate în spitale, 
bolnave de poliomielită, se ridică 
la 306. „Este cea mai gravă situa
ție căreia a trebuit să-i facem față 
vreodată" — a declarat ministrul 
nicaraguaian al sănătății.

UN INTERESANT LABORATOR 
DE CERCETĂRI SUBACVATICE

In R. P. Bulgaria a fost realizat un interesant labora
tor de cercetări subacvatice. El este amplasat într-un corp 
cilindric cu lungimea de 5,5 metri și diametrul de 2 me
tri, prevăzut cu hublouri din sticlă groasă prin care oa
menii de știință vor • face diverse observații: Laboratorul 
afe, ae asemenea, un dispozitiv care permite intrarea și 
ieșirea cercetătorilor ■ chiar și sub apă.

Laboratorul subacvatic, care a primit denumirea „He- 
bros", a fost transportat din Plovdiv, unde a fost construit; 
în golful portului Varna, unde va fi scufundat la adînci- 
mea de 45—50 metri.

minier
fice ale unor direcții de bâză ale 
acestei ramuri cum sînt: planifi
carea, conducerea și economia in
dustriei miniere, progresul tehnic 
în exploatările la zi, extracția căr
bunelui la mari adîncimi, progre
se în mecanizarea și automatizarea 
lucrărilor miniere în subteran 
etc.

Specialiștii din diferite țări pre- 
zenți la congres vor face cunoș
tință cu realizările Uniunii Sovie
tice în acest domeniu vizitînd mine 
și cariere din diferite regiuni mi
niere ale U.R.S.S.

CONGO
portul orașului, să elibereze os- 
tatecii civili pe care îi dețin. Po
trivit agenției congoleze de presă, 
generalul Mobutu a ordonat uni
tăților armatei naționale să nu ocu
pe aeroportul Kisangani. Această 
hotărîre a fost adoptată deoarece 
mercenarii au reținut ca ostateci 
profesori de ,1a Universitatea din 
Congo, femei și copii. Totodată, 
Mobutu a anunțat că toate cartie
rele orașului Kisangani au fost e- 
liberate și au trecut sub controlul 
forțelor armate congoleze. „Dacă 
agresorii de la Kisangani nu vor 
da curs apelului nostru, a declarat 
Mobutu, voi ordona armatei -națio
nale să atace aeroportul, deoa
rece trebuie să punem capăt defi
nitiv acestei agresiuni".

VIETNAMUL DE SUD

Marl cantlîW de substanțe toxice râspîndite 
de avioanele americane asupra onor loralilăll rurale

HANOI 10 (Agerpres). — Comi
tetul provincial al Frontului Na
țional de Eliberare din provincia 
sud-vietnameză Ben Tre a dat pu
blicității o declarație în care de
nunță răspîndirea de către Statele 
Unite a unei importante cantități
de substanțe toxice asupra i nor 
localități rurale din Vietnamul de 
sud. Timo de mai mult de o sâp- . populației civile.

Controlor automat al roților 
vagoanelor de cale ferata

Tehnica electronică poate înlocui 
pe revizorii vagoanelor de cale fe
rată. Specialiștii sovietici din Le
ningrad au realizat un controlor 
automat al roților vagoanelor de 
cale ferată.

O celulă fotoelectrică permite 
revizorului automat de la postul 
de observație din stațiile de cale 
ferată să examineze starea roților 
în timpul trecerii trenurilor. Toa
te datele obținute de revizorul au
tomat sînt transmise imediat unui

NEW YORK 10. — Trimisul 
special Agerpres, R. Căplescu, 
transmite: Duminică seara Consi
liul de Securitate s-a întrunit din 
nou, cu o oră și jumătate mai tîr- 
ziu decît fusese stabilit inițial, 
pentru a examina în continuare 
plîngerile R.A.U. și Izraelului cu 
privire la violarea hotărîrii de în
cetare a focului în zona Canalului 
de Suez. Au participat ca invitați 
la masa Consiliului, fără drept 
de vot, reprezentanții Izraelului, 
R.A.U., Siriei și Iordaniei.

Reprezentantul U.R.S.S., Nikolai 
Fedorenko, a declarat că „sarcina 
cea mai urgentă rămîne retrage
rea imediată a trupelor izraeliene 
și lichidarea consecințelor agre
siunii".

Lordul Caradon, - reprezentantul 
Angliei, a subliniat că sarcina cea 
mai urgentă trebuie să fie discu
tarea sugestiilor făcute de secre
tarul general al O.N.U.. U Thant, 
în ședința de sîmbătă seara a 
Consiliului de Securitate, și anu
me numirea unor observatori care 
să fie staționați de ambele părți 
ale liniei de încetare a focului din 
zona Canalului de Suez.

Au mai luat cuvîntul reprezen
tantul S.U.A.. Arthur Goldberg, 
care a spus că membrii Consiliu
lui de Securitate trebuie să adre
seze . un apel ambelor părți, pen
tru a respecta cu scrupulozitate 
hotărîrea de încetare a focului și 
să aprobe propunerea secretarului 
general privind numirea de obser
vatori.

După o intervenție a lui U 
Thant, care a comunicat Consiliu
lui noi observații în legătură cu 
problema trimiterii de observatori.

tămînă, în cursul a circa 100 rai
duri ale avioanelor americane, asu
pra satelor din provincia Ben Tre 
și de pe mâlurile rîulul Ba Lai au 
fost j-ăspîndite mari cantități de 
substanțe toxice, care au distrus re
coltele, provocînd în același timp 
moartea sau îmbolnăvirea gravă a 

dispozitiv de calcul, care stabilește 
gradul de uzură a roților. La de
pistarea efectelor care amenință 
securitatea circulației trenurilor, 
revizorul automat comunică acest 
lucru imediat operatorului de ser
viciu, indidndu-i în același timp 
numărul roții defecte.

Vor întîmpină astronaufii dificultăți 

la aselenizarea pe Lună ?
PASADENA 10 (A-

gerpres). — Potrivit 
t hnicienilor de la Cen
sul spațial de la Pasa
dena, aselenizarea pri
milor oameni ar putea 
ti împiedicată de pre-u 
zența pe suprafața as
trului a unor roci re
flectante, care riscă să 
degradeze instalațiile de 
r..dâr aflate la bordul 
navelor. Tehnicienii de 
ia N.A.S.A. au studiat 
dificultățile întîmpinate 
de sonda lunară „Sur- 
veyor-3" la aterizare. 

Ei au constatat că ra
cheta pentru explora
rea lunară a făcut două 
salturi înainte de a a- 
selehiza în regiunea 
Oceanului Furtunilor. 
Aceste „sărituri" sînt 
puse pe seama defec
tării instalației radar, 
aflată la bord care a- 
veau ca sarcină reacti
varea retrorachetei son
dei lunare. Pentru ca 
experiența să nu eșue
ze, aselenizarea Iui 
„Surveyor-3" a fost co
mandată de pe Pămînt

ședința a fost suspendată pentru 
consultări, fiind reluată după a- 
proape trei ore și jumătate.

Consiliul a mai dat apoi ascul
tare intervențiilor reprezentanților 
Siriei și Izraelului, după care s-a 
procedat la o altă suspendare pen
tru noi consultări.

La sfîrșitul acestora, Consiliul a 
aprobat o declarație a președinte
lui E. Makonnen, prin care se cere 
șefului statului major al Organis
mului Națiunilor Unite pentru su
pravegherea armistițiului în Pa
lestina (UNTȘO), generalul Odd 
Bull, să ia legătură eu părțile în 
cauză, în vederea staționării de 
ambele părți ale liniei de încetare 
a focului din zona Canalului de 
Suez, a unor observatori ai O.N.U., 
în conformitate cu propunerea se
cretarului general.

Ostilitățile din
LAGOS 10 (Agerpres). — Cores

pondenții agențiilor occidentale de 
presă transmit că luni între unită
țile guvernului federal nigerian si 
forțele militare ale Republicii Bia- 
fra (provincia orientală a Nigeriei) 
au continuat luptele. Un purtător 
de cuvînt militar federal anunța 
luni seara că trei batalioane ale 
armatei federale au ocupat orașul 
Nsukka, una din importantele lo
calități situate pe drumul spre 
Enugu, capitala Biafrei. Purtătorul 
de cuvînt preciza că ocuparea ora-

LIII se sor opooe eiitărei hatărîri a R.f.G. 
de a-ji iedele nivelai lorleloi armate
WASHINGTON 10 (Agerpres). — 

Departamentul de stat a anunțat 
că Statele Unite se - vor opune ori
cărei hotărîri unilaterale din par
tea R.F.G. de a reduce nivelul 
forțelor ei armate.

După cum s-a mai anunțat, în 
guvernul R.F.G. au loc discuții cu 
privire la o reducere a efective
lor , Bundeswehrului, mai ales dato
rită crizei bugetare căreia R.F.G. 
trebuie să-i facă față în prezent.

Purtătorul de cuvînt al Depar
tamentului de Stat, Robert McCIds-

Furtună puternică 
pe lacul Balaton

Duminică seara deasupra lacului 
Balaton s-a dezlănțuit o puternică 
furtună. Potrivit datelor obținute 
de stațiunea meteorologică locală, 
vîntul a suflat cu viteza de apro
ximativ 100 km pe oră. Pe lac cî- 
teva bărci au fost răsturnate. Băr
cile cu vele au reușit să se întoar
că cu greu la bază. Nu au fost 
semnalate victime.

prin radio. Tehnicienii 
presupun că deranja
mentele înregistrate în 
funcționarea instalați
ilor radar au f—• pro
vocate de acele roci, 
—re brăzdează solul 
lunar.

N.A.S.A. a anunțat, 
totodată, că marți ur
mează să fie lansată 
în direcția Lunii sonda 
lunară „Surveyor-4", 
care va aseleniZa, pro
babil sîmbăta viitoare.

Vizita la Cairo 
a președintelui 
Boumedienne 
și a regelui Hussein

CAIRO 10 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei a sosit luni 
la Cairo unde va avea convorbiri 
cu președintele Republicii Arabe 
Unite, Gamal Abdel Nasser, a- 
nuntă agenția France Presse.

★
CAIRO 10 (Agerpres). — Pre- 

ședințele R.A.U., Gamal Abdel Nas
ser, președintele Consiliului Națio
nal al Revoluției din Algeria, 
Houari Boumedienne, și regele 
Hussein al Iordaniei s-au întîlnit 
luni seara la Cairo pentru a exă- J 
mina situația existentă în prezent 
în Orientul Apropiat.

In cursul zilei au avut loc con
vorbiri' între' președintele Nasser și 
președintele Boumedienne.

Nigeria
șului Nsukka înseamnă oprirea 
oricăror posibilități de deplasări de 
trupe de către Ojukwu întie nord 
și sud.

Postul de radio Enugu, captat 
la Cotonou, a transmis că, dimpo
trivă, trupele statului Biafra au 
respins atacurile trupelor federale 
pînă la frontiera cu Nigeria.

Agenția France Presse subliniază 
însă că știrile ce parvin din Sțj* 
geria sînt contradictorii, așa încît 
este încă dificil să se poată schița 
un tablou precis al situației.

key, a adăugat că nu au avut Ioc 
consultări amănunțite în legătură 
cu acest subiect, dar că înainte 
de a se lua o hotărîre definitivi 
în ceea ce privește forțele armate 
ale R.F.G. vor avea loc consultări 
în cadrul N.A.T.O. El a spus că 
Statele Unite sînt conștiente că 
guvernul de la Bonn întîmpină 
greutăți bugetare serioase și că 
aceasta va afecta," fără îndoială, 
cheltuielile prevăzute, -în; cadrul jâ- 
părării naționale și a reamintit că 
tocmai din cauza acestor dificul
tăți cancelarul Kurt Georg Kie- 
singer și-a amînat vizita pe care 
trebuia să o efectueze la sfîrșitul 
săptămînii la Washington.

Noi incidente 
rasiale 
în S.U.A.

k ,
NEW YORK 10 (Agerpres).

In diferite localități din S.U.A. 
s-au produs duminică ciocniri în
tre poliție și populația de '{.uioere 
care demonstra în semn de pro
test împotriva discriminării rasiale., 
La Kansas City poliția a folosit 
gaze lacrimogene pentru a împrăș
tia pe demonstranți, mai muits 
persoane fiind rănite și altele a- 
restate. La Tampa (Florida) auto
ritățile au instituit restricții de 
circulație în. cartierul populației 
de culoare, iar poliția a deschis 
focul în aer. Cîteva sute. dfe negri 
au manifestat în orașul Wa'erlob 
(Iowa). In urma intervenției poli
ției mai multe persoane au fost 
arestate și altele au fost rănite.
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