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SĂRBĂTORIREA 
ZILEI MIVEItll.il
omagiu celor căzuți în luptă 
dîrză pentru un viitor luminos

Za mormîntul eroilor ridicat în 
curtea minei. întreaga solemnitate 
a. constituit un omagiu profund, 
adus de minerii, de toți oamenii 
muncii din Valea Jiului martirilor 
căzuți în luptele greviste din 1929 
pentru un viitor însorit, pentru li
bertatea și fericirea întregului po
por.

Moment solemn. Pe locul unde 
cu 38 de ani în urmă atmosfera 
era sfîșiată de strigăte de revoltă

Din nou aceeași zi — 6 august.
Din nou aceleași locuri — uzina 

electrică din curtea minei Lupeni.

"'Mulțimea adunată în fața 
ment de reculegere în fața plăcii

r t i

Sirena sfîșie prelung liniștea di
stincții senine de vară, reeditînd 
momentele zguduitoare ale unei 
zile înscrise cu litere de foc în 
istoria mișcării muncitorești — 6 
August 1929.

Mulțimea adunată aici păstrează 
un moment de reculegere în me
moria celor căzuți în lupta dîrză 
pentru un viitor însorit, pentru o 
lume a dreptății și demnității. 
Sînt urmașii eroilor din ’29 — mi
nerii zilelor noastre — ai societății 
socialiste, cei care traduc în reali
tate năzuințele și visurile celor 
care și-au vărsat sîngele cu 38 de 
ani în urmă.

Sînt de față reprezentanții or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă, delegații 
Colectivelor exploatărilor miniere, 
ale uzinelor și celorlalte întreprin
deri din bazin, precum și zeci de 
pionieri — cei ce vor duce mai 
departe stindardul idealurilor pen
tru care au luptat cu atîta abne
gație înaintașii lor.

uzinei electrice păstrează un mo- 
comemorative.

și răpăitul armelor, răsună acor
durile unui marș funebru. La pla
ca comemorativă pe care s-au să
pat cu litere de aur numele mar
tirilor se depun coroane de flori. 
Au fost depuse coroane de flori 
din partea Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani, Consiliului 
local al sindicatelor, Sfatului popu
lar orășenesc, conducerii Combi
natului carbonifer Valea Jiului, 
comitetului orășenesc și ‘ sfatului 
popular Lupeni, comitetului .de 
partid. și .conducerii minei, Lupeni 
și din partea celorlalte unități mi
niere și uzine din cadrul C.C.V.J. 
Au fost depuse jerbe de flori din 
partea unităților de pionieri din 
localitate. Un moment emoționant 
— pe placa comemorativă a depus 
o jerbă de flori o femeie în vîrstă, 
în haine cernite — Golcea Ana, 
văduva minerului Golcea Vasile, 
căzut în 1929.

După solemnitatea de :la placa 
comemorativă de la uzina electri
că, au fost depuse coroane de flori

I

Plow mie Bonn î vltetnielaroloF si mlDislmioi 
afacerilor externe al I. L a Cermaniei. Willy Brandt

Luni dimineața a plecat spre 
Bonn, vicecancelarul și ministrul 
afacerilor externe al Republicii Fe
derale a Germaniei, dr. H. C. Willy 
Brandt, care la invitația guvernu
lui Republicii Socialiste România 
a făctit o vizită ! oficială în țara 
noastră.

Oaspetele a fost însoțit de Erich 
Stratling, amuasadoi ' extraordinar 
și plenipotențiar ăl R.F. a Germa
niei la București, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, dr. Hans Rute, șeful direcției 
a Il-a Politice, Egon Bahr, amba
sador cu misiuni speciale, Hans 
Ulrich Wilke, șef adjunct al cabi
netului ministrului, dr. Jurgen

Ruhfus, purtător de cuvînt al mi
nistrului.

La plecare pe aeroportul Mihail 
Kogălniceanu din Constanța, oas
petele a fost salutat de Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Vasile Șandru, adjunct al 
ministrului, Constantin Oancea, 
ambasadorul României în, R.F. a 
Germaniei, Petre Nicolae; preșe
dintele Comitetului executiv al Sfa
tului popular al orașului Constan
ța și alți reprezentanți ai organe
lor locale de stat, funcționari supe
riori'din Minisțerul Afacerilor Ex
terne.

(Agerpres)

Vizita in țara noastră a ministrului 
afacerilor externe al Italiei

Luni seara a sosii 1 în Capitală 
Amintdre Fanfani, ministrul afa
cerilor externe al Italiei, care, la 
invitația guvernului Republicii. So
cialiste România, face o vizită a- 
ficială în țara' noastră. Ministrul 
italian este însoțit de Roberto 
Gaja, director general al afaceri
lor politice, Luigi Valdettaro della 
Rocchetta, director general adjunct 
al relațiilor culturale, Alberto 
Rossi, din direcția generală a afa
cerilor economice, Salvatore Sara- 
cerio, adjunctul șefului serviciului 
de presă. Vieri Traxler, consilier, 
Enrico Gandolfi, șeful serviciului 
dezvoltării industriale și comer
ciale externe a grupului industrial 
Eni.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții au fost întîjnpinați de 
Cotneliu Mănescu, ministrul afa

cerilor externe, Mihai Marin,. Pe
tru , Burlacu și Vasile Șandru, ad
junct i ai mănâstrului afacerilor ex
terne, Cornel Burtică, ambasadorul 
României în Italia, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Au fost de față NLccolo Moscato, 
ambasadorul Italiei la București, 
și membri ai ambasadei.

La cererea ziariștilor prezenți la 
aeroport, ministrul, afacerilor ex
terne al Italiei a făcut o scurtă 
declarație în care, după ce a mul
țumit guvernului român pentru 
invitația de a vizita țara noastră, 
și-a exprimat convingerea că vi
zata sa și convorbirile pe care le 
va avea în. aceste zile vor contri
bui : la dezvoltarea prieteniei și co
laborării multilaterale dintre Ro
mânia și Italia.

Urmașii eroilor din 1929 depun coroane de flori la placa comemorativă

0 delegație guvernamentală 
condusă de Gheorghe Răduleseu 

la Cairo.
blidi Socialiste România,' conduși 
de Gheorghe Răduleseu. vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
care va -participa la. lucrările celei, 
de a n-a sesiuni a Comisiei guver
namentale mixte de colaborare 
tehnică și economică între Româ
nia si R.A.U.

Din delegație fac' parte Mircea 
Malița, adjunct al ministrului afa
cerilor (externe, Mircea Nicolaescu, 
ambasadorul României în R.A.U., 
consilieri si eXperți.

■ - (Agerpres)

a plecat
Luni la amiază a plecat la Caisa 

delegația guvernamentală a Repu-

Cinstirea vredniciei
După omagiul adus celor care 

s-au jertfit cu 38 de ani în urmă, 
în sala de ședințe a minei Lupeni 
a avut loc o adunare festivă închi
nată cinstirii minerilor zilelor 
noastre. In sală a domnit o atmos
feră cu adevărat 
conjurați cu căl
dură și respectul 
ce le poartă par
tidul, ' statul
întregul popor 
celor ce scot din 
adîncuri bogăția 
pămîntului, 
nerii cei 
vrednici ai 
ploatării au 
distinși cu
ne și medalii.

In cadrul adu
nării, a luat 
vîntul tovarășul
Părăianu Simion, 
vicepreședinte al 
Sfatului popiilar 
al orașului Petro
șani, care a dat

citire Decretului Consiliiiliui.de. Stat 
al Republicii Socialiste Romanța 
prin, care au fost distinși cu ordine 
și medalii mineri, ingineri și tehni
cieni ai minei și preparației cărbu-

mi
mai 
ex- 
fost 

ordi-

(Continuare în pag. a 3-ai

Veselie pe tăpșanul de lîngă Jiu
. Duminică de diminea- . 
ță numeroși mineri lu- 
peneni împreună cu fa
miliile lor au pornit pe 
cărări de munte spre 
cabanele din jur. ' Cei 
mai mulți însă au- aleș 
ca loc de petrecere de 

, Ziua minerului un .tăp-, 
șan situat în Bărbăten. 
pe malul Jiului. Aici au 
apărut, aidoma ciuper
cilor. după o ploaie bu
nă. chioșcuri, cu gustări 
și de băuturi, chioșcuri 
cu dulciuri și cu -fructe. 
Intr-un loc umbros era 
amenajată o estradă. 
Aici au evoluat rînd pe 
rind artiștii amatori din . 
formațiile de muzică 
populară și de dansuri

ale clubului din. Lupeni, 
precum și soliștii vocali 
de muzică populară. Și 
ce mai veselie s-a în
cins pe tăpșanul — gaz
dă de o zi a familiilor 
de mineri. Susurul tai
nic al Jiului acompania 
parcă orchestra de mu
zică populară și pe so
liștii veniți să cînte mi- 
terilor

Iată-i 
.iți pe 
brigadă 
Simion,
ja Ștefan, prim-maistrul - 
n.iner Brandt Bernand. 
pe ortacii . minerului 
Blaga Mihai, în mijloc 
cu șeful de brigadă. 
Frontalistii Hîrșan loan,

de ziua lor. 
printre sărbăto- 
minerii șefi de 
Gîrea loan, Țic 
artificierul Var-

prezintă
17 și o~a
Casei de 
concert-

.Bucurestiul

Concert-spectacol
Ansamblul artistic al Consiliului 

Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România 
în ziua.de 11 august la ora 
20,: în sala de spectacole a 
cultură din Petroșani, un 
spectacol intitulat
cîn.tă... Cîntă tara-ntreagă!". (Di
rijor Victor Popescu). Decorul și 
costumele Puiu Ganea și Andrei 
Ivăneanu-Damaschin. Regia artisti
că Petru Mihăil.. Biletele pentru 
spectacol se pot găsi la sindicatele 
instituțiilor petrosănene și la Casa 
de cultură-

Riti Țeo- 
Ioan și 

au lăsat

și îm- 
Mihai 
se-în- 
berea 
Alții 

într-o
soră, mai

Grama. Ioan,. 
dor,, Astelean 
Rotaru, Ioan 
pentru o zi îndeletnici-
■rile mineritului 
preună. cu Blaga 
și. cu .familiile lor 
veselesc sorbind 
răcorită în Jiu. 
s-au prins la joc 
„clujeneașcă"
mică a suitei prezentate 
de cele 10 perechi de 
dansatori. Artiștii ama- 
iori. ■, Moldovan lacob. 
Drăgan Elec, Florean 
loan, soliștii vocali si 
instrumentiștii Căldărar 
Maria, Barabaș Viorica, 
Bogdan Maria, Varga 
luliu. Șasu Florea, Făr- 
cău Gheorghe si Antn-

cuteanu Alexandru i-au 
delectat pe mineri cu 
un repertoriu bogat de 
cîntece, populare. Reve
lația , zilei. însă a consti- 
tuit-o pioniera Lăcătuș 
Mariana (10 ani) cu cîn- 
tecul „Inflorit-ă ruguțu“. 
Tatăl'ei, minerul Lăcă
tuș Alexandru,' dirijorul 
orchestrei; 'de muzică 
populară, își- sorbea din 
priviri fiica, pe cînd 
spectatorii o răsplăteau 
pe micuța solistă vocală 
cu ropote de ’ aplauze.

S-au legat prietenii în 
această zi de sărbătoa
re minierească, aparate
le de, fotografiat au i- 
mortalizat „amintiți" iar

M. LUPENEANU

(Continuare in pag. a 3-a)

MIVEItll.il
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Vllaznia Tirana 1-1
Meci international la Lupeni 

Jiul Petroșani
Iubitori ai fotbalului din întrea

ga Vale a Jiului au luat ieri după- 
amiazâ trenul sau autobuzul spre 
Lupeni pentru a urmări meciul in
ternațional dintre iiul Petroșani și 
Vllaznia Tirana (R.P. Albania). Și 
totuși, față de importanța partidei, 
numărul spectatorilor a fost redus. 
Se vede treaba că supărați pe com
portarea echipei lor care a retro
gradat în categoria C, lupenenii 
s-au supărat totodată și pe fotbal. 
Nu prea-i cazul; Numai cu victo
rii, fără căderi, fotbalul n-ar mai 
avea farmec. E drept însă că lupe
nenii prea au... căzut.

Partida amicală internațională 
dintre Jiul și Vllaznia a însemnat 
revanșa dintre cele două formații, 
pentru că, după cum se știe, anul 
trecut Jiul a întîlnit-o pe formația 
din Tirana la ea acasă în cadrul 
turneului de trei meciuri efectuat 
în Albania. Din păcate revanșa 
s-a încheiat cum am fi dorit 
toții —cu victoria Jiului — ci 
terminat remiză, 1-1, după un 
de un nivel tehnic mediocru, 
multe faze de fotbal frumos, dar și 
cu multe confuze.

Meciul începe la ora 17,30 după 
un scurt prolog. Intr-o atmosferă 
de sărbătoare, în acordurile fanfa
rei miniere și cu buchete de flori 
în mîini cei 22 de jucători șe ali
niază la centrul terenului, salută 
publicul, se fotografiază împreu
nă. Apoi... nu se mai fotografiază. 
Se tatonează reciproc, se studiază. 
Jiul are mingea și soarele în față. 
Peste cîteva minute are și un cor
ner, dar executarea lui râmîne fă
ră rezultat. Cvartetul jiulist — Pe
ronescu, Achim, Ionescu, Naidin — 
combină frumos. In viteză, dar nu 
găsește de loc spațiul porții adver
se, La rândul lor, oaspeții se des
curcă bine, plimbă frumos balonul, 
au două cornere consecutive dar nu 
se descurcă 
nerii lor de 
rămlne alb

1

nu 
cu 

s-a 
joc 
cu

tonai bine decit parte- 
întrecere așa că scorul 
28 de minute. Numai

La ștrandul din Patrila

LACĂTE
LA CABINE...

nici o notă 
că tonul l-a 
de bilete de 
pentru cu- 

chiar la in

De cînd și-a deschis larg porțile 
sutelor de amatori ai unei zile în
sorite în compania... apei, ștrandul 
din Petrila — populat la maximum 
mai ales duminica — pune cîteva 
probleme, nerezolvate încă, celor 
care-1 frecventează. Cabinele, în 
număr destul de mare, sînt ocu
pate, firesc, de către cine vine mai 
repede. Marea majoritate a celor 
veniți aici, înainte de a se instala 
în cabina liberă, își scoate din bu
zunar.. lacătul propriu și mește
șugit și-l fixează în ușa cabinei. 
De unde pînă unde această obiș
nuință ? Cineva, fără 
de insinuare, explica 
dat însuși încasatorul 
aici. El și-a rezervat 
noscuți cîteva cabine, 
trâre, pe căre le ține închise cu 
lacăt. Inițiativa s-a extins. Acum, 
dacă poposești duminica, în jurul 
orei 12, la ștrand riști să rămîi 
cu lucrurile pe plajă. Dacă n-ai 
bineînțeles prieteni cu... lacăt. A 
încercat, cu cîtva timp în urmă, ci
neva din conducerea ștrandului să 
desfacă cu toporul aceste încuietori 
nelegale dar... s-a izbit de împotri
virea cetățenilor cu... „locuri rezer
vate". Și a renunțat. Singura so
luție valabilă (pînă cînd se va găsi 
o alta) pentru garantarea securi
tății obiectelor și îmbrăcămintei 
personale, se pare a fi... prezentarea 
obligatorie la ștrand la ora 9 dimi
neața, sau procurarea de la „Tu
tungeria" nr. 98, din colțul ștran
dului, a.. lacătelor. Sînt destule. 
Parcă special aduse. Ciudat, dar 
adevărat. Pînă cînd însă asemenea 
ciudățenii ?

V. T.

conduce cu 1-0. Oaspeții 
cu atacuri periculoase și 

două mari ocazii prin a- 
Foto. Așa că prinia repri-

28 pentru că după ce Libardi ex
pediază un șut frumos, puternic și 
periculos cu capul, de puțin peste 
bara transversală, atacurile ,,roși
lor" (Jiul) se întețesc, prevestind 
golul ce se apropie. El vine nu pes
te mult timp și este semnat de Io
nescu care încheie frumos cu ca
pul un triunghi început de Libardi 
și continuat de Achim cU Centrare 
de pe aripa dreaptă. Deci în minutul 
28 Jiul 
răspund 
ratează 
tacantul 
ză acordă avantaj de un gol gaz
delor.

In partea a doua a întâlnirii, an
trenorii Jiului operează modificări 
în formație cu vădită intenție de 
a-i verifica pe jucători, pentru că 
aportul lor în joc a fost mult re
dus față de al primilor. Oaspeții 
intră deciși să modifice rezultatul. 
Ei se aruncă spre poarta lui Ion 
Vasile și după trei minute de la 
reluare au ocazia de a egala, dar 
șutul lui Ilyas întâlnește bara. In 
minutul 65 avea sâ-1 imite colegul 
sau Niroll. Apărarea gazdelor face 
față tot mai greu atacurilor rapi
de. derutante ale albanezilor. Pop 
se acomodează greu. Ion Vasile 
inoportun și în minutul 76, în 
ma unei greșeli a acestora doi, 
to, aduce egalarea pe tabela 
marcaj. Jiul forțează majorarea 
scorului. Ionescu muncește neobo
sit, Georgevici este omniprezent, 
Mihai are Intervenții salutare, în

iese
ur- 
Fo- 

de

NOTĂ

Noi na răspundem...
Modernul ștrand din Lupeni 

primește zilnic sute de vizi
tatori, de amatori de baie șl 
plajă. Totul e frumos și îm
bietor aici: bazinele Cu apă 
termală, aparatele de gimnas
tică, plimbările cu bărcile, 
muzica difuzată prin stația 
de radinfieare.

Un singur lucru nemulțu
mește : afișul categoric „Nu 
răspundem de ceasuri, bani

„CUPA MINERUL" A REVENITi
SPORTIVILOR VĂII JIULUI i

I
I
I 
I
I 
I

In cinstea „Zilei minerului", in Uleie de 5 și 6 august 
s-au disputat pe terenurile și tn sălile de sport din Valea 
Jiului mai multe întreceri sportive dotate cu „Cupa Minerul". 
Competiția a inclus disciplinele: atletism, fotbal, haltere, po
pice, tir șl volei șl a reunit la start sportivi din raioanele: 
Alba, Brad, Deva, lila, 
Jiului.

aceste Întreceri, sportivii 
Jiului s-au comportat 

cucerind primul 
cele 0 ramuri 

competiției și

L*
Văii 
toarte bine, 
ioc la 5 din 
sportive ale
deoi trofeul pus în joc.

Iată clasamentele pe disci
pline :

Q Popice
La întrecerile de popice, 

disputate pe arena Utilajul 
din Petroșani, au participat 5 
echipe. Primul loc a revenit 
pe merit formației locale U- 
tilajul cu 906 p. d. Pe lacurile 
următoare: Aurul Certej — 
775 p. d., Minerul Deva — 
750 p. d., Minerul Zlaștț. Hu
nedoara — 727 p. d. și raionul 
Albe — 554 p. d. La Indivi
dual cel mai bun rezultat l-a 
obținut TorSk loan. Utilajul 
— 167 p. d., urmat de colegul 
său de asociație, Vieru Zam
fir — 156 p. d. 

schimb Achim driblează pint pier
de balonul, Libardi și Peronescu 
sînt lipsiți de combativitatea ee-i 
caracterizează, Covaci nu prea reu
șește să ajungă balonul. Sandu e 
obosit. In finalul meciului Jiul ob
ține două corners rămase fără re
zultat ; Achim trimite un balon în 
bară și atît. Oaspeții au și ei două 
ocazii și o bară, dar rezultatul ră- 
mîne egal. Jiul — Vllaznia Tira
na 1—1. Rezultat echitabil după 
situația de pe teren, dar nu și ono
rabil pentru echipa noastră. Totuși, 
deși au manifestat și unele carențe 
în joc, jiuliștli au arătat o serie 
de lucruri bune. Ei au combinat 
frumos, în viteză, au jucat gindlt 
în apărare, unde Georgevici a fost 
de netrecut. Pină la reluarea cam
pionatului se mai pot pune la punct 
unele lucruri, se poate definitiva 
formafta de bată.

In meciul de ieri, antrenorii Jiu
lui au trimis tn teren următorii 
jucători; Zamfir (Ion Vasile) — 
Talpa] (Tuia), Stoker, (Pop], Geor
gevici, Mihai — Libardi, Sandu — 
Peronescu, Achim, ionescu, (Co
vaci], Naldin, (Ionescu). Jucind pe 
post de libero, Georgevici a mă
turat totul, a fost cel mal bun de 
pe teren. Bine a muncit și Stoker, 
Mihai, ionescu, Zamfir, Talpal. De 
la oaspeți s-au remarcat fundașul 
central Kol, halful dreapta Namic 
și atacanțil Foto și Ilyas. A condus 
cu competență Vasile Grlgorescu 
din Craiova.

O. GHEONEA

sau alte obiecte de valoare 
lăsate la vestiar". Afișul e 
prezent la fiecare cabină, în 
care hainele se păstrează fru
mos pe umerașe.

Unde să-și lase 
iruri cei care vin 
Oare nu-i nici o
de soluționare a problemei"

aceste lu- 
la baie ? 

modalitate

IMLING IACOB 
corespondent

Hunedoara, precum și din Valea

în ordine: Parângul Lorica, 
Aurul Certej și Aurul Zlatna.

jg Haltere
Experiența halterofililor lu- 

peneni nu a lăsat nici o spe
ranță de victorie singurului 
concurent al raionului 
H Atletism

Lupeniul a găzduit 
rile la atletism care
cîștig de cauză fără dificulta
te sportivilor Văii Jîulil’

lila.

întrece
au dat

ii Tir
Pe poligonul din Petroșani 

s-au întrecut 6 concurenți, rite 
unul din fiecare localitate par
ticipantă la competiția. Primul 
loc în clasamentul general a 
fost ocupat de Petru Belei de 
la Utilajul Petroșani, care 
realizat 76 de puncte.

a

gg Fotbal
Cele 6 echipe ale celor 6 

localități și-au disputat meciu
rile pe terenul din Petnila. 
Printr-o comportare meritorie, 
echipa Minerul Țebea s-a cla-

I

I

SILUETE AMNOSENE

comportat 
obținut o 
Cea mai 
a întrunit su- 
prilejuit-o lu-

0 gaia , 
atractiva, aflial

Simbătă seara, sala de sport dia 
Lupeni a găzduit o întîtaire pugi- 
listică amicală între Electroputere 
Graiova și Minerul Lupeni. La lu
mina reflectoarelor, în fața celor 
peste 400 de spectatori au urcat 
treptele ringului 24 de boxeri, 
giliștil lupeneni s-eu 
bine și ca atare au 
torie de prestigiu, 
moașă întâlnire, care 
fragiul publicului, a 
peneanul Morarii Petru tn compa
nia lui Enache loan. De-a lungul 
a două reprize, vicecampionul nos
tru regional a luptat cu ardoare, dar 
în cea de-a treia și-a dereglat tirul 
pumnilor, pierzînd din agresivitate. 
Din acest motiv juriul a declarat 
meci nul. Primul sunet de gong a 
chemat între corzi perechea Santa 
— Crețu, ambii din Lupeni căre au 
practicat un stil bătăios și nelipsit 
de hazard. A cîștigrc la puncte 
Santa.

Gala de box, după părerea arbi
trului cralovean Criiciuneseu Ma
rin, a avut un rol pozitiv, ea con
tribuind la verificarea potențialului 
de pregătire a celor două loturi. 
Din ambele loturi s-au remarcat pu
gilist! eu reale virtuozități spor- 
tlve pe care conducerea Asociației | 
sportive Minerul Lupeni l-a feliei» I 
tat călduros și le-a înmînat diplo I 
me. fotă rezultatele tehnice înre
gistrate ;

Categoria minimă: Lutnezeanu 
Eugen (C) b.p. Kurta Livlu (L)i . 
Categoria muscă: Ocică Petre (C) I 
egal cu Kurta Octavian (L)t Truică | 
Constantin (C) egal cu Munteanu - 
Zaharfo (L)t heliu Dumitru (L) b.p. I 
Cofotaru Constantin (C)> Categoria I 
cocoț: Bălan Marin (C) egal eu 
Clobanu Traian (L), Categoria pa-1 
nl t Pațitoiu Petre (L) b.p. Coman I 
Constantâneecu (C)i Slobovnleiuc | 
loan (C) egal cu Prune» Pantelie I 
(L); Categoria semiuțoar» t Popeocu ' 

Toma (L) b,p. Cojocaru Gheorghe 1 
(C), Categoria ușoară: Cercel Ioan | 

(L) b.ab. I. Dumitrescu Stelian (C),- » 
Categoria mijlocie mică: Colțan I 
Adrian (C) egal cu Beleț Aurel (L); • 
Categoria mijlocie : Voinea Dumi-I 
tru (C) egal cu Baciu Marin (L). 1

IN. R. Doi dintre conducătorii de 
ring (localnici), au arbitrat în haine 
de stradă (?) Ce părere are despre - 
aceasta conducerea U.C.F.S. Petro-1 
șani 7 I

IC. VALERI U

► 
sat pe primul Ioc, fiind urma- | 
tă de Aurul Certej și Prepa- | 
catarul Lupeni.

Pentru comportarea lor bu
nă, sportivii Văii Jiului me
rită toate felicitările. Cîștigînd 
primul loc la 5 din cele B dis- ' 
tipii ne <Mn cadru) competiției, 
ei au cucerit „Cupa Minerul". 
Tuturor câștigătorilor li s-au 1 
acordat premii și diplome.

La buna desfășurare a în
trecerilor, un Sprijin eficient 
i-au dat instructorii sportivi 
voluntari: Guldo Neirorh, Cio- 
fîcă loan, Mihoc Vasile, Dane 
Tiberîu, Hlopețehi Vasile, Cîm- 
peanu Ștefan, Lupas Gheorghe

MU. ,
STA1CU BALOI

activist C.S.O. Petroșani I
* I

Tot în cinstea „Zilei Mine
rului", la E. M. Lupeni a foot | 
organizată săptămîna trecută . 
o competiție fotbaUatfcâ dota
tă eu „Cupa Minerul". La ca
pătul celor 23 de meciuri a 
ieșit învingătoare șl deci riș- I 
tigătoare a „Cupei Minerul" | 

echipa sectorului XI investiții . 
care a dtapua In final cu 1—0 I 
de representative sectorului I 
PC1I. In general, meciurile s-au I 
bucurat de o bună organizare, I 
au fost disputate și autoritar 
arâitraie.

I. 1ACOB 
coneapondent

Foto : N. Moldoveana

DIN VIATA 
ORQANIZATHWH 
II. T. £

Olimpiada meseriilor
Pentru ridicarea calificării pro

fesionale a tinerilor muncitori, co
mitetul U.T.C. de la E. M- Petrlla, 
a organizat o olimpiadă a meseri
ilor. Aceasta are ca temă „Susține
rea lucrărilor miniere". Olimpiada 
a atras 180 de uteciști și se va des
fășura în două faze: faza practică 
șl teoretică. Proba practică a și a- 
vut loc. Tinerii au explicat in ca
drul răspunsurilor date la această 
probă care sînt fazele tehnice 
de executare a susținerii, citirea 
monografiilor de armare, organiza
rea lucrului și respectarea norme
lor de tehnica securității. Printre 
cei care au dovedit mult interes in 
pregătirea pentru olimpiadă putem 
aminti: Stroescu Dumitru, Gligor 
Gheorghe Costea Aurel și Vaslla- 
Che Nieu Proba teoretică s-a des
fășurat numai la nivelul sectoare
lor, prin examinarea tinerilor din 
materialul bibliografic indicat. 
Punctajul probei practice se va cu
mula cu cel obținut la cea teoreti
că, desemnîndu-se câștigătorii care 
vor fi premiati.

Concurs „Prieten 
| al cărții tehnice" I' Comitetul U.T.C. de la E.M. Uri-

cani pregătește un concurs Intitulat 
„Prieten al cărții tehnice". Con- I cursul va avea ca scop familiariza
rea tinerilor cu studiul literaturii 
tehnice. Plnă acum s-a prezentat 

Iun numgr mare de tineri din sec
torul V al minei. Tov. Capră Dan, 
secretarul comitetului U.T.C.. a se- 

Ilectat materialele pentru studiu, 
avind în vedere nivelul de pregăti- 

Ire al tinerilor. De asemenea, s-au 
întocmit listele bibliografice și ur
mează să se formeze o comisie. I Examinarea se va face sub forma
unor discuții libere, făcîndu-se in- i 
vestigații asupra cunoștințelor acu- 

I mulate de tineri.
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Duminică, ti toridă de «Ugust. 
Autobuzele cu plăcuțe pe care scria 
„Lunca Florii" nu mal prididesc să 
transporte, de-a lungul cursului 
Tăii, familiile de Blineri VCtilți Să 
ia parte la tradiționala serbare 
minerească care se ține în fiecare 
an la iarbă verde. Cei din autobu
ze, la trecerea prin Cheile Tâii, se 
minunează, eu mic eu mare de pe
reții stîncoși de calcar strălucitor 
în soare care parcă stau gata să se 
prevale de sub albastrul cerului. To
tul e încîntâtor In această vale. 
Chiar și drumul alb prăfuit care 
șerpuiește prin coridorul natural 
presărat ici-colo cu flori. Incintă 
și clipocitul apei, a cărei su Sur

îngemănare 
a bucuriei 
și cântecului

Există o zi. in miez de vâră
cînd Valea noastră se umple 
de veselie și eîntec — primă 
duminică după 6 August. In 
acea zi, condeiul celui care 
serie poposește pe hîrtii ima
culate și colorează cu cernea
lă frumuseți inestimabile. Am 
fost la Uricani în acea -zi, a- 

, colo unde sălciile se desple- 
Jesc in apele Jiului incercînd 
"cu tentaculele lor vegetale iu
țeala curgerii. Se sărbătorea 
Ziua minerului. Oamenii se 
înlănțuiau in hore, clătind 

' bucuria sărbătorii, in acordu- 
rile ritmate ale orchestrei. Se 
apropia asfințitul. Zăpușeala 
din aer ceda treptat, treptat. 
Mireasme îmbătătoare s-au ri
dicat atunci învelind totul In 
năframa serii. Petrecerea mi
nerească era în toi. Din gura 
unei fete a izbucnit melodia
unui eîntec, exact cum din 
neanturi s-ar fi auzit pasărea 
cerului. Era pe estradă și se 
mișca mai armonios decît le
gănarea griului, iar cîMecul

. cădea în cascade abrupte Ca 
' apele învolburate ale Jiului.

„Vintule de primăvară / Ia-mi 
dorul din inimioară / Și du-l 
peste deal in sus / Unde ba
dea meu s-a dus". Dezmier
darea vocii ei a pătruns £n a- 
bisurile sufletului nostru. A- 
vea părul galben ca spicele 
și se unduia asemenea lanu
rilor în pîrg. Cuprindeam in 
căușul palmei cîntecul ei și» 
ducîndu-l la nări, simțeam 
aevea mireasma griului, al 
ploii și al mușcatelor din bal
coanele blocurilor. Pentru cel 
Care n-o cunoaște facem cu 
această ocazie o destăinuire — 
o cheamă pe fată Martlnescu 
Vasilica șt e de profesie dac
tilografă. Alături de ea și de 
alți artiști amatori, Voscul E- 
caterina, tinără prin limpezi
mea glasului ei, a dus un pri
nos veseliei. Orchestranții au 
cîritat fără întrerupere, in 
timp ce berea, micii și horele 
păreau că nu se mai termină.

...Tirziu, după ce luminile 
s-au aprins tn tinărul oraș și 
umbrele nopții au acoperit 
malurile Jiului, alaiul sărbă
toresc s-a îndreptat spre ca
se. I-am zărit pe cei a căror 
ti a fost sărbătorita. In piep
tul lor licăreau steluțe solitare 
de culoarea rubinului, prinse 
cu grijă la reverul hainelor 
pentru această măreață 2t 
Cîrciumdru V letor, MtseMe 
Gheorghe, Hrițcăn Vasile șl 
Paraschiv Gheorghe, âU fost 
numai cîțiva dintre ei. Maiș
trii Bllta loan Și Răgan Con
stantin împreună cu soțiile lor 
zimbeău veseli din mijlocul eh 
celui fluviu de oameni. Mai 
tirziu cînd liniștea a devenit 
stăpînă, mă îndreptam spre 
oraș, reflectînd în gtnd la fru
musețile acestei zile de săr
bătoare de la Uricani, eu șl 
din întreaga Vale, care a în
gemănat exuberanța ciflteculili 
și bucuria harnicilor mineri 
uricăneni.

Valetiu COANDRĂȘ

Petrecere-n
îngină parcă glasul pădurilor. Pe 
drum, în fața șl în spatele autobu
zului gălăgios, care urcă voiniceș
te, merg pe jos pîlcurl-pîlcuri de 
mineri cu familiile. In sfîrșit, Lun
ca Florii. Aici s-a strîns o mare viu 
colorată de oameni. Sunetele mu
zicii se răspindesc în ecouri care 
Se lovesc din deal în deal, câutînd 
parcă potecă pentru a ajunge spre 
Vîrful Patru și Șurianu ce se zăresc 
în depărtare. Cîțiva au încins o ho
ră. Strunele tarafului clubului din 
Lonea le ațîță câlcîile și pofta de 
petrecere. Din loc în loc, buchete 
de tineri joacă volei. Pe scena a- 
menajată lîngă apă și ornamentată 
cu fluturași tricolori și roșii urcă 
acum fanfara ; tot din Lonea. Ceva 
mai încolo un pitic de 4 anișori, 
afundat pînă la genunchi în apă, 
încearcă de o oră să măsoare cu o 
nuia adîncimea apei Taia. Alți pri
chindei cu păr ca smoala ori de cu
loarea spicului se învîrt curioși pe 
lîngă puzderia de motorete, mașini 
șl motociclete. Comentează, rîd sau 
gesticulează dînd explicații „com
petente'1. Dar majoritatea familiilor 
stau întinse sub bolțile de ramuri 
verzi, pe lîngă aparatele de radio 
portative și lăzile cu bere. Berea 
alunecă strașnic după grătarul pre
gătit și servit în aerul îmbălsămat 
de mireasma verii. La umbra u- 
nuî copac falnic se ospătează „în 
lege" ortacii din brigada comunis
tului Baciu Ioan de la sectorul II 
al minei Lonea. Din cînd în cînd 
SpOrovâiesc despre munca și satis
facțiile succeselor obținute în aba
taj.

— Ce zici, șefule (șeful era Ba
ciu), mai scoatem noi 230 tone plus, 
Câ-n iulie, și 11? lei pe post ?

— Poate mai mult, frate Moloci. 
Nu vezi; avem deja un plus de 50 
de tone...

— Doar de noi depinde să mărim 
test plusul — sări cu vorba și mi
nerul Kâracsbny Iosif.

— AȘâ —, aprobă și mezinul bri
găzii, Costina.

Nici cei din brigada Iui Balica 
nu se lăsau îmbiați la petrecere și 
la vorbă. Frații DumitCache toc
mai aduceau o ladă de bere. Gheor
ghe Balica strigă la ortacii lui :

—- Ia să văd,, fraților, care pe 
care ?! Ori numai la cărbune vă 
pricepeți ?

Drept este că brigada Comunis
tului Balica Gheorghe de la secto
rul III Lonea are un plus de 100 
tone de cărbune pe primele zile de 
august, iar luna trecută a realizat

Valea Morii, locul 
unde minerii din Vul
can și-ou petrecut ziua 
lor a răsunat, ca și cu 
alte ocazii, de veselie 
și voie bună. Muncito
rii adîncuriior și-au 
sărbătorit ziua cu opti

PE VALEA 
MORII

■MBOMMHsMtamMmmm

mism și voioșie, închi- 
nînd pahare pentru rea
lizările înfăptuite și 
pentru succesele viitoa
re. iniltcărarea petrece- 
fii minerești șt buna 
dispoziție au lost în
delung alimentate de

către fanfara clubului 
sindicatelor din locali
tate.

Am văzut încinși în 
hore sprintene, alături 
de mineri, constructori, 
preparatori de la Co- 
roești și energeticieni

de Ia Paroșeni. Pupăzan 
Vaslle, LogăSCu Grigo- 
re, Szolga loan sînt 
doar trei dintre tinerii 
mineri ai Vulcanului 
care erau „sufletul" pe
trecerii stîrnlnd admi
rația cînd se prindeau

TELEVIZIUNE
8 august

18,00 In direct emisiune e- 
conomică.

lt,S0 Pentru copii ■: „Ecranul 
cu păpuși": „Voinicii 
din Deltă" de Lizica Mu- 
șoteșcu. Interpretează un 
colectiv al Teatrului de 
păpuși din Galați.

19,00 Filmul: „Călăreții cu
rajoși".

19,10 Pentru tineretul școlar:

luncă
o depășire de 300 tone. Intram 
mare grup petreceau eu familiile 
maistrul miner Linca loan, Miclea 
Ion III — miner șef de schimb și 
minerul Bîrluț Clement cu cîțiva 
ortaci din. brigada sa printre care 
Mateșan Affios șl Ba.loș Vasile, 
toți de la sectorul IV. Mai lingă 
apă discuta aprins maistrul miner 

it j
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Frații Dumittaehe, înarmați cu toata cele necesare, se îndreaptă 
spre locul petrecerii.

în hore. Despre ei se 
spunea cu simpatie: 
„Sînt primii la petre
cere, dar nici la mun
că nu-s mal prejos".

Majoritatea minerilor 
au venit pe Valea Mo
rii cu familiile. Adu
nați grupuri, grupuri 
cei mal sfătoși îșl de- 
păhaU fitul amintirilor, 
povestind întîmplăfi din 
activitatea lor dih a- 
dîncul pămîntulUi sau 
făceau proiecte de Vi
itor. Dinu Ioan, Tomes- 
CU Vaslle, Săbău Pavel, 
Pop Sevastian șl alții 
care au petrecut Ziua 
minerului au declarat 
la coboritea serii, cînd 
au pornit spre casă, că 
sînî bucuroși că și-au 
petrecut plăcut dumi
nica din 6 august și 
îșl vor reaminti-o cu 
plăcere.

IULIAN IORDACHE 
Vulcan

România pitorească ’67.
19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Vă invităm la circ. 
20,20 Seară de teatru:

„Ploaia", de S. Maugham. 
In interpretarea Teatru
lui de stat din Sibiu, in 
pauză: Desene animate. 

Poșta televiziunii.
22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii. 

Lungii Vasile Și cîți alții nu erau 
în luhrt. Dar parcă poți să-1 ști pe 
toți ?

Din cînd în cînd, cîte un autobuz 
venea și altul pleca. încet, încet 
se lăsa înserarea iar pîrîul 
Taia se despărțea de mi
neri care plecau spre casă du- 
cînd cu ei amintirea unor clipe mi
nunate petrecute în zi de sărbătoa
re în mijlocul naturii dătătoare de 
lț Bis te si Viață lungă.

luliti POPA

Pajiștea din lun
că s-a transfor
mai ad-hoc în 
teren de sport, 
loc de plajă și 
de joacă pentru 

mic și mare

PROGRAM DE RADIO
9 august

PROGRAMUL 1: 5,00 BULE- 
TIN DE ȘTIRI, 5,05 Program 
musical de dimineață) 5,30 BU-! 
LETIN DE ȘTIRI, 5,35 ACTUA
LITATEA AGRARA; 6,00 RA
DIOJURNAL. Sumarul presei. 
Sport; 6,30 BULETIN DE ȘTIRI; 
7,00 RADIOJURNAL. Sport 
Buletin meteo-irutier,- 7,45 SU
MARUL PRESEI; 8,00 Tot Îna
inte (emisiune pentru pionieri); 
8,20 MOMENT POETIC; 8,25 
La microfon, melodia prefera
tă; 9,00 BULETIN DE ȘTIRI,- 
9,03 La microton, melodia pre
ferată; 9,25 Sfatul medicului;
9.30 De la munte la mare,- 10,10 
Curs de limba franceză; 11,00 
BULETIN DE ȘTIRI; Îl,03 Cro
nica economică; ll,l8 Parada 
soliștilor și a orchestrelor de 
muzică ușoară; 12,00 Muzică 
ușoară; 12,15 COORDONATE 
CULTURALE; 12,25 Dansuri din 
operete,- 12,35 Din folclorul mu
zical al popoarelor,- 13,00 RA
DIOJURNAL. Buletin meteoro
logic,- 13,13 Succese ale muzicii 
ușoare,- 13,30 Intllnlre CU me
lodia populară și interpretul 
preferat; 14,00 Gintă Elena Nea- 
gu șl Vico Torriani; 14,15 DE 
CE? DE UNDE? DE CÎND?
14.30 Șirag de melodii; 15,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meto-ruuer; 15,05 ACTUALI- 
TATEA LITERARA; 15,20 Re

Cinstirea 
vredniciei

(Urmare din pag. 1)

nelui din Lupeni. Tovarășul dr. 
ing. Roman Petru, a dat citire Or
dinului ministerului minelor prin 
care s-au acordat diferite titluri 
Uhor ingineri și tehnici eh I ai ex
ploatării.

cei decorați, colectivele de mun
citori, ingineri și tehnicieni ai ce
lor două unități au fost felicitați 
apoi de către Iov. Ciriperu Vaslle, 
șeful E.M. Lupeni, dr. lug. Roman 
Petru, directorul general al C.C.V.J.

In continuare a luat cuvîntui to
varășul Lazăr David, prim-secretor 
al Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani. Vorbitorul a subliniat 
semnificația sărbătoririi Zilei mi
nerului, a trecut în revistă succe
sele obținute de colectivele minie
re din bazin pe linia înfăptuirii 
sarcinilor de plan pe 1967. După Ce 
a felicitat colectivele pentru reali
zările meritorii în îndeplinirea și 
depășirea indicatorilor de plan, to
varășul Lazăr David a vorbit des
pre sarcinile ce revin colectivelor 
exploatărilor și uzinelor din bazin 
în vederea înfăptuirii obiectivelor 
trasate de Congresul al IX-lea «1 
P.C.R., pentru valorificarea de noî 
rezerve interne care să permită 
sporirea eficienței întregii activi
tăți economice.

Adunarea festivă închinată Zi
lei minerului s-a încheiat cu un 
program artistic prezentat de for
mațiile clubului sindicatelor din lo- 
caiitato

Veselie pe tăpșanul 
«le lingă, Jiu

(Urmare din pag. 1)

cele de radio cil tranzistor! și min- 
glile de fotbal ca și de volei au um
plut cupa distracțiilor la iarbă ver
de. Fiecare și-a petrecut după bu
nul plac ; Geologul Raica loan și-a 
adus cu sine acordeonul și, îngînăt 
de Jiu, eînta pentru cei din jur, 
pe cînd minerii Gorea GaVrilâ, 
Sînmărtean Petru și Avram Sl- 
mion deapănă amintiri dih primele 
zile de lucru în subteran.

Inserarea i-a readus pe sărbăto
riți în oraș unde, la club, a conti
nuat veselia pînă tîrziu, la o sea
ră cultural-distractivă urmată de 
dans.

cital de operă Dlonisle Konya;
15.50 Melodii populare inter
pretate de Ana Dărillă; 18,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteorologic,- 16,15 Cîntecele 
primei Iubiri; 16,30 DIALOG 
CU ASCULTĂTORII,- 16,45 Mu
zică populată • interpretată de 
Matioara Tănase — Drag om it, 
Achim Nica și Ion Văduva,- 
17,10 Călătorie în istoria civi
lizației; 18,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 18,05 UZINA VĂZUTĂ 
DE APROAPE; 18,25 Formația 
Cornel Popescu; 18,40 STUDIUL 
PRIVIND DEZVOLTAREA ÎN
VĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR» 
Opinii, sugestii, propuneri; 
19,00 Concert de melodii româ
nești; 19,30 Sport; 20,00 RA- 
DIOGAZETA DE SEARĂ. Cro
nica economică; 20,30 O melo
die pe adresa dumneavoastră;
20.50 Cîntă Angela Baciu,- 21,05 
TEATRU RADIOFONIC SE
RIAL : „Aurul negru" de CeZăr 
Petrescu; 21,25 Melodii maga
zin; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 
22,15 Muzică ușoară; 22,45 MO
MENT POETIC,- 23,02 Cânte
ce de pretutindeni; 24,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 0,05 Melo
diile nopții,- 2,00 Buletin meteo- 
rutier,- 2,02 Melodiile nopții 
(continuare); 2,55—3,00 BULE
TIN DE ȘTIRI.
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Arestarea unui grup 
de contrarevoluționari în Cuba

HAVANA 7. Corespondentul A- 
gerpres, Victor Stamate, transmi
te : Organele securității de stat ale 
Republicii Cuba au capturat zilele 
trecute în provincia- Piner del Rio 
un grup de contrarevoluționari. 
Asupra lor s-au găsit arme de di
ferite tipuri, muniții, posturi de 
radiorecepție și transmisie etc. 
Patru dintre ei au fost prezentați 
duminică în sala hotelului „Ha- 
bana Libre" delegaților, observato

R. P. BULGARIA

ÎNFIINȚAREA UNUI NOU INSTITUT
DE CERCETĂ^

SOFIA 7 — Corespondentul A- 
gerpres, Gh. leva, transmite:’ Pe 
lîngă Comitetul de stat pentru 
știință și progresul tehnic de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri al R.P. 
Bulgaria a fost înființat Institutul 
central de proiectare pentru orga
nizarea științifică a producției, 
muncii și conducerii. Sarcina aces
tui institut constă în efectuarea de

Lupte crîncene între mercenari 
șî armata congoleză

KINSHASA 7 (AgerpreS). — Tru
pele congoleze, care duc operațiuni 
împotriva mercenarilor de peste o 
săptămină, au primit luni ordin să 
se îndrepte spre regiunea Kasese 
(centrul triunghiului Kisangani — 
Kindu — Bukavu) unde se află ma
rile plantații aie căpeteniei merce-

„Lunar Orbiter-5 “ 
transmite fotografii

La centrul de cercetări spa
țiale din Pasadena s-a anunțat 
că, duminică, camera lunară 
americană „Lunar Orbiter-5" 
a fotografiat mai multe zone 
ale părții invizibile a Lunii. 
Fotografiile recepționate la 
stația de reperaj din Madrid 
nu vor fi publicate decît mai 
tîrzțu. „Lunar Orbiter-5" va 
continua să fotografieze zone 
din partea vizibilă a Lunii, 
aceste fotografii urmînd să fie 
recepționate la stația din 
Goldstone (California).

Fotografiile vor servi, la sta
bilirea acelor zone propice de 
pe suprafața Lunii unde ur
mează să aselenizeze viitorii 
cosmonauți americani conform 
programului „Apollo“. „Lunar 
Orbiter-5", lansată marțea 
trecută, evoluează în prezent 
pe o orbită alungită cu peri- 
luna de 160 km, iar apoluna 
de 5 920 km.

Insula Capri devastată de un incendiu
După cum anunță agenția Ansa, incendiul care a izbucnit sîmbătă 

în insula Capri a mistuit timp de 24 de ore o mare parte din vegetația 
insulei. Potrivit părerii specialiștilor, vor trebui circa 10 ani pentru ca 
insula să capete din nou aspectul său luxuriant.

Arestări în Indonezia
Citind cotidianul indonezian 

„Ampera", agenția France Presse 
anunță că fostul prim ministru 
.Uf Sastroamidjojo și alți doi a-

* BONN. — O firmă vest-ger- 
mană a anunțat că în viito
rul apropiat va putea pune 
in vînzare un televizor portativ 
în culori. Aparatul, adaptat pro- 
cedului vest-german „Pal", are o 
greutate de 11,5 kg și va costa 
1 500 mărci vest-germane. 

rilor și ziariștilor străini prezenți 
ia conferința Organizației laitjno- 
americane de solidaritate.

Membrii grupului au aiătat în 
fața asistenței cum au fost recru
tați și instruiți (de către C.I.A.), 
ei au declarat că aveau ca misiune 
distrugerea unor obiective econo
mice, organizarea de atentate și 
alcătuirea unor formațiuni de luptă 
împotriva regimului din Cuba.

cercetări legate de proiectarea '.și 
organizarea unui sistem unic de 
prelucrare a informațiilor economi
ce cu ajutorul mașinilor de calcul, 
de a studia probleme legate de or
ganizarea științifică 1 a producției și 
a muncii în instituții și întreprin
deri. La cerere, institutul elaborea
ză și proiecte tip de organizare a 
producției și a conducerii.

narilor Jean Schramme. Agenția 
France Presse relatează că Schram- 
me și restul trupelor sale au aban
donat numeroase poziții, printre 
care Punia, Lobutu și altele, în- 
tr-o încercare disperată de a ajun
ge la BukâVU, de unde să fugă îw 
Ruanda. Două coloane ale armatei 
naționale congoleze, se îndreaptă 
în prezent spre Bukavp pentru a-i 
încercui pe mercenari. Agenția con
goleză de presă reiate luni' dimi
neața că în apropiere de acest oraș 
au loc lupte crîncene între- merce
nari și trupele armatei naționale. 
■Mercenarii au distrus numeroase 
poduri și au incendiat suprafețe 
întinse de plantații pentru a-și a- 
sigura ariergarda. Un număr de 50 
foști jandarmiykatanghezi care nu 
vor să plece din Congo au dezer
tat din serviciile mercenarilor și 
s-au predat trupelor armatei na
ționale congoleze. ;

Rezultatele alegerilor 
din Iran

TEHERAN 7 (Agerpres). — Po
trivit rezultatelor finale ale alege
rilor legislative din iran, partidul 
de guvernămînt din această țară 
— Partidul Noul Iran — a obținut 
mai mult de 80 la sută din manda
tele Camerei superioare și inferi
oare a parlamentului și ale came
relor regionale. Din cele 219 man
date ale Medjilisului (Camera in
ferioară) partidul menționat a ob
ținut 180 de mandate.

dețpți ai fostului președinte Su
karno, al căror nume nu a fost 
precizat, au fost arestați sub acu
zația de a fi întreprins acțiuni în 
favoarea lui Sukarno.

Puternica explozie inir-un oraș cipriot
Corespondentul din. Nicosia al agenției France Presse relatează că 

o puternică ■ explozie s-a produs in noaptea de duminică spre luni în 
orașul cipriot' Limassol. Ca urmare a exploziei, ale cărei cauze deocam
dată nu sint cunoscutei) numeroase imobile au suferit -avarii. Nu s-au 
înregistrat viptime omenești.

Chemarea C.G 
al P-G din Grecia

ATENA 7 (Agerpres) — Recent 
a avut loc cea de-a Xl-a Plenară a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Grecia. Cu acest pri
lej a fost adresată o chemare cla
sei' muncitoare, țărănimii și celor
lalte pături sociale din țară, pentru 
a cneea o largă uniune patriotică 
împotriva dictaturii militare.

Unitatea patriotică a poporului — 
se spune în chemare — constituie 
acea forță care va duce Grecia pe 
calea unei vieți democratice înnoi
te,

Incitate In twoia 
ilKtmală jrt-ilrtnnmîii

SAIGON 7 (Agerpres). — La nu
mai cîteva zile de la deschiderea ei 
Oficială, campania electorală sud- 
vietnameză pentru așa-zisele ale
geri prezidențiale din septembrie 
a și înregistrat luni primele inci
dente. După cum informează co
respondenții de presă, candidații 
civili la posturile de președinte și 
Vicepreședinte al Vietnamului de 
sud i-au acuzat luni pe cei doi can
didați militari Thieu și Ky că au 
organizat sabotarea unui turneu pe 
care îl începuseră prin țară spre 
a-si expune „programul". Candida
ții civili, care urmau să viziteze 
22 de orașe, au fost nevoiți să se 
reîntoarcă la Saigon după numai o 
zi, întrucît organismul însărcinat 
cu centralizarea propagandei elec
torale nu le-a pus la dispoziție nici 
măcar mașinile pentru transport.

Se pare, apreciază în legătură cu 
aceasta agențiile de . presă, că echi
pa Thieu-Kv a și început să pună 
în practică primele măsuri în ve
derea asigurării unor alegeri „fără 
surprize“. De altfel, ei au și re
nunțat Ia turneul lor electoral, 
fiind probabil siguri încă de pe a- 
cum de rezultatul alegerilor.

Manifestații împotriva 
războiului din Vietnam

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Sute de persoane au manifestat 
duminică pe străzile Washington
ului cerînd încetarea războiului 
din Vietnam. Manifestația s-a în
cheiat cu un miting, care a avut 
Ioc în Piața Lafayette și la care 
numeroși vorbitori au condamnat 
politica vietnameză a administra
ției. Vorbitorii au cerut, de ase
menea, să se pună capăt discrimi
nării rasiale care a provocat ac
tualele tulburări din S.U.A.

O manifestație a avut loc la New 
York împotriva prezenței în port 
a unui distrugător american reîn
tors recent din Vietnamul de sud. 
Poliția a arestat 12 persoane. Tot 
la New York a avut loc o demon
strație organizată de „foștii com
batanți și rezerviști care se pro

BILANȚ TRAGIC
Ziarele din Caracas relevă că violentul cutremur care s-a produs 

recent în Venezuela a provocat moartea a peste 300 de persoane, iar 
alte 80 sînt date dispărute. In cursul cutremurului, 40 de clădiri mari 
au fost total distruse, 318 distruse partial, ele neputînd fi locuite, iar alte 
224 de locuințe nu prezintă suficientă securitate locatarilor.

Ziarele menționează, de asemenea, că circa 40 000 de persoane au 
părăsit Garaoas-ul și s-au stabilit în provincie.

Accident de elicopter
Guvernul federal nigerian a a- 

nunțat duminică seara că șeful sta-

Deschiderea Conferinței 
juriștilor din țările arabe

KHARTUM 7 (Agerpres). — Du
minică, în capitala Sudanului a 
început Conferința juriștilor din 
țările arabe. Cuvîntul de deschi
dere a fost pronunțat de primul 
ministru sudanez, Ahmed Mah- 
goub, care a adresat un apel ju
riștilor arabi, cerîndu-le să joace 
un rol mai activ în realizarea și 
întărirea unității arabe.

Acord izraelo-iordanian 
cu privire la refugiafii arabi

IERUSALIM 7 (Agerpres). — 
După cum anunță agențiile occi
dentale de presă, duminică, pe u- 
nul din podurile de peste fluviul 
Iordan, a avut loc o întîlnire în
tre oficialități iordaniene și izrae- 
liene, organizată sub auspiciile 
Crucii Roșii Internaționale, în ca
drul căreia s-a ajuns Ia un acord 
cu privire la formalitățile care 
trebuie îndeplinite de refugiații a- 
rabi din teritoriile de pe malul 
vestic al Iordanului, ocupate de 
forțele izraeliene, și care doresc

O hofârîre a guvernului Irakului*?
BAGDAD 7 (Agerpres). — Con

siliul de miniștri irakian, reunit 
sub conducerea președintelui Aref, 
a ratificat duminică seara legea 
cu privire la terenurile petrolifere 
încredințate spre exploatare Com
paniei naționale irakiene a petro
lului. Aceste terenuri s-au aflat în 
trecut în posesia societăților pe
troliere străine care operau în

Va îi refinanțată
BEIRUT 7 (Agerpres). — Ecou

rile crahului renumitei bănci liba
neze „Intra" încă nu s-au stins, 
încă nu se știe dacă banca va fi 

nunță pentru încetarea războiului 
în Vietnam".

★ •

MELBOURNE 7 (Agerpres). — 
Corespondenții agențiilor de presă 
transmit că duminică la Melbourne 
a avut loc o mare demonstrație 
antirăzboinică, la care au luat 
parte docheri, marinari, metalur- 
giști, femei și studenți. Ei purtau 
placarde și scandau lozinci prin 
care cereau încetarea - războiului 
din Vietnam, rechemarea trupelor 
australiene de pe fronturile sud- 
vietnameze. In aceeași zi, aproxi
mativ 2 000 de locuitori ai orașu
lui Melbourne s-au întrunit într-un 
miting, la care au denunțat agre
siunea S.U.A. împotriva poporulu: 
vietnamez.

în Nigeria
tului major, colonelul J. Akahan. 
și-a pierdut viața într-un accident 
de elicopter, la întoarcerea din- 
tr-o inspecție în zona operațiuni
lor dintre trupele federale și cele 
biafreze. Și-au pierdut viața și cei 
doi pi-loți ai elicopterului. A foșt 
deschisă o anchetă asupra împre
jurărilor în care s-a produs acci
dentul.

Lucrările conferinței vor dura 
pînă la 9 august. Pe ordinea de 
zi figurează examinarea situației 
din lumea arabă, după recentul 
conflict armat arabo-izraelian, pre
cum și măsurile ce trebuie luatfe 
pe plan juridic pentru lichidarea 
urmărilor lui.

să se reîntoarcă la Căminele Jor. 
Potrivit acordului, cei' aproximativ 
200 000 de refugiațf se vor putea 
întoarce la casele lor dacă vor do
vedi că, în momentul declanșării 
ostilităților, la 5 iunie, aveau do
miciliul stabil acolo și s-au refu
giat pe malul estic al Iordanului 
în perioada 5 iunie — 4 iulie. Ce
rerile în acest sens vor putea fi 
înaintate pînă la 31 august a. c„ 
și vor purta emblemele IzraelulUi, 
Iordaniei și Crucii Roșii Interna
ționale.

Irak (Iraq Petroleum, Basrah Pe
troleum și Mossul Petroleum), iar 
ulterior, după cum se știe, au fost 
naționalizate în proporție de 99. la 
sută.

Legea promulgată duminică la 
Bagdad, precizează agențiile de 
presă, interzice retrocedarea ori
căror porțiuni din terenurile na
ționalizate către companiile străine.

banca „Intra“?
declarată falimentară, sau guvernai 
libanez va hotărî că este în inte
resul economiei naționale a țării .să 
o refinanțeze. Agenția France 
Presse relatează că la o cerere a 
guvernului de Ia Beirut în legătu
ră cu această afacere, comitetul 
special de anchetă înființat la 16 
ianuarie 1967 nu a putut să se pro
nunțe dacă banca trebuie lichidată 
s-au refinanțată. Această amîhare 
pare să stîmească neliniște în cer
curile financiare din Occident. O 
mare societate elvețiană a ce
rut, potrivit agenției France Pres
se, ca o importantă parte a bunu
rilor americane din bancă (pe 
care le girează) să fie investite în 
compania de aviație libaneză „Mid
dle East Airlines-Air Liban". In 
cercurile autorizate se crede-că în 
felul acesta o parte din acționarii 
străini ai acestei bănci, mai ales 
americani doresc să-și instituie 
controlul asupra traficului aerian 
al Libanului, mai ales in urma 
hotărîrii acestei țâri de a-Și crea o 
companie aeriană de stat.

Dezvăluiri ale 
refugiaților haitieni

SANTO DOMINGO 7 (Agerpres). 
Numeroși cetățeni haitieni care au 
reușit să părăsească țara și se află 
în Republica Dominicană au re
levat că dictatorul Duvalier a 
înăsprit, teroarea dezlănțuită îm
potriva adversarilor săi politici. 
Motivul acestui val de terorism 
l-ar constitui descoperirea unui 
pretins complot care ar fi vizau 
răsturnarea guvernului condus de 
Duvalier. Astfel, tatăl colonelului 
Max Dominique, ginerele lui Du
valier, ar fi fost împușcat săptă- 
mîna trecută într-o închisoare din 
Haiti, unde fusese deținut pe mo
tiv că ar fi conspirat împotriva 
președintelui. Numeroși cetățeni 
haitieni aflați în prezent la Santo 
Domingo cer autorităților să nu fie 
extrădați, întrucît, afirmă ei, tați 
cei care au fost predațî au fost 
împușcați.

REDACȚIA $a ADMINISTRAȚIA i Petroșani stt. Republici tir. MR.W-tWW.1 Tiparul i LPJi Subunitatea Petroșani 40 369


