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Freamăt de șantier

Qtrăbătînd tunele 
și viaducte, tre

nul șerpuiește domol 
printre , stînci, lășînd 
parcă anume călătoru
lui de la geam răgaz 
pentru : a sorbi nease
muita frumusețe a ta
blourilor ce se succed 
secundă după secundă, 
ca -într-un film fantas
tic.-Dar călătorul care, 
cu < aproape 20 de ani 
în urmă' și-a dăruit o 
parte din entuziasmul 
șițorța sa victoriei 
irnpotriva stîncilor și 
apelor învolburate ale 
bătrînului Jiu, făurind 
o’ nouă cale de fier, 
retrăiește intens anii 
acelei minunate tine
reți de visuri și împli
niri. In cântecul roți-

Livezeni, oamenii , so
cialismului au reluat 

■lupta cu stinca hotă- 
rîți să alăture apelor 
înspumate și drumului 
de

-lei
ții •

■ •' lui
1 un

PRELUDIU LA 0 MARE
SĂRBĂTOARE A MUZICII
Cel de-al IV-lea Concurs

Internațional „George■ ■ ' ■ < - „ . . , ,- tiști și capodopere ale,muzicii, in- terpreți, compozitori, iubitori de.: frumos veniți de pe toate meri-‘ dianele. ■ . ;: Programul ; bogat al manifestări-, lor, numele ■ personalităților și numărul formațiilor: de, prestigiu în- > Scrise pe afișele concertelor și spec- ,- tacolelor: asigură și celei deșa pa- tra ediții a Festivalului un înalt nivel artistic. Interpreti de pi.Uție mondială cum șînt: violonistul David . Oistrah, violoncelistul Mstislav Ros-tropovici si dirijorul Kiril Kon- drașin, pe care publicul românesc a mai putut să-i asculte și;să-i admireși cu alte prilejuri,' violonistul Isaac : Stern,1 ’pihntttii. VVilhelm Kempff, Friedrich; Guida, Van Cli- burn. cunoscuți pinâ acum doar prin intermediul discului, ca și alți valoroși muzicieni .străini, , se vor ■ succeda pe podiumul ■ săiilor : de concerte, făcînd o dată mai mult dovada , nedezmințitei .Tor maeștrii.Alături de'aceștia,.'. ,din'străinătate v°r sosi pentru a onora cu prezență lor Festivalul de la Bucu- • rești și cinci remarcabile tormații muzicale : Baletul Operei Mari, din Paris, colectivul Filarmonicii, de Stat din Moscova, dirijat d,e Kiril Kondrașin, colectivul Filarmonicii din Los' Angeles, dirijat de Zubin Mehta, Norietul ceh și Cvartetul „Țatrai".Cum este și firesc, țara: gazdă, va figura-: pe agenda manifestărilor cu tot ce are mai reprezentativ în domeniul creației și interpretării muzicale. Orchestrele simfonice aie Filarmonicii „George. Enescu *, Ra- ■diotelevifîuriii, Cirietn'ățbgrafiei. ale filarmonicilor .din, Cluj și; Timișoara. ’ Arișaifiblul "Teatrului ; de Operă și Balet din București, împreună cu. cei mai reputați dirijori, Soliști 'vocali.si' irisțrtirill-iițiști; eîn- , -tăreți. si- bălăririi rdtoâtn, ' fcf Văr a- ‘ ducet'd cohtribuție de seatoT'Tă‘de- pl,ina reușită ă/Festivălului., Este de remarcat participarea în mai . mare număr,, la ' actualul Festival, a formațiilor de muzică de cameră T,n^ictii puternice vor domni in sălile in care peste o sută de tineri muzicieni t- soșiți din 25 de țări — se v.or prezenta . la concursul de interpretare. Juriile,; alcătuite din numeroase personalități ale vieții muzicale internaționale, ..își vor începe în curînd frumoasa dar si dificila « lor misiune. ' . ,O noutate în cadrul, ediției din acest an a Concursului și Festivalului o constituie organizarea Simpozionului, lui George 1In' sălile 'Festivalul Enescu". în de organizare a acestor manifestări muzicale domnește acum atmosfera febrilă caracteristică ajunului unui important even!ni.
. Sanda ION ESCU redactor la Agerpres

și Festival
Enescu"

Din '19S8, cînd a -fost instituit pri- ' mul Concurs și Festival Internațional „George Enescu",■ luna septem- - 'brie a devenit'din trier în -trei ani1 of adevărată lună a muzicii, o;sărbă- ■ toăre închinată > puterii ’ magiee a artei sunetelor. Semnificația: acestei sărbători este insă mult mai adînCă': ea reprezintă un .omagiu1 adus de' muzicienii de . pretutindeni ; creației ; și memoriei' unuia dintre artiștii noastre ’-r- compozitorul,' tul, dirijorul român George Enescu.. P in e nultele iovezi de dinii i- ție si respect față de geniul muzi- c anulu mân < ar a -t»'j să ■- corde inspirația sa creatoare cu vi- l ația sensibilii ții poporului său se află și aceste ample manifestări înscrise în tradiția marilor :evenimente, artistice internaționale; .De la o ediție la.alta, concursul si’festivalul care poartă numele, lui George: Enescu și-au confirmat tot ‘mai mult prestigiul, înmănunchind ar-

Drum auto forestier 
dat în exploatareÎntreprinderea deJ construcții forestiere— Deva a dat recent în exploatare un important, drum auto forestier : Ciban —- Obîrșia Lotrului/ Noul .drum permite punerea în Valoare a unei mari, cantități: de ru
șinoase din bazinul forestier, ai Lo- • teului. I.egînd între- ele: două, mari bazine - împădurite : din ; regiunile Hunedoara și Argeș. ei constituie totodată un obiectiv de interes turistic. '. Constructorii forestieri din regiunea Hunedoara execută în acest an 120. ‘.km de drumuri forestiere și : turistice în masivele; împădurite.■ (Agerpres) .

fier panglica șose- 
asfaltate. Frumuse- 
sălbatice a defileu- 
i se adaugă astfel 
ndu aport de fru

de oa- 
nou și

reprez'eritativi - ai-' epocii vioionis-
lor de tren auzi : ecoul;
exploziilor, al prăbuși- ^us'eț" f~ăurttă
iilor năpraznice : de 
stînci, freamătul mun
cii aspre ce lăsa în 
urmă tunele, viaducte, 
terasamente la înăl
țimi amețitoare...

Un fapt petrecut de 
aurind vine nu- numai 
să amintească, dar să 
și readucă în actuali
tate, să continue epo
peea Bumbești—Live
zeni. La 2 septembrie 
pe unul din cele 4 
sectoare ale. șantieru- 
lui de modernizare a 
șoselei de 
Jiului s-au 
mii metri 
asfalt. La 
nii de la 
niei ferate

menii acestui 
•mare șantier.

pe defileul 
turnat pri- 
pătrați de 

două dece- 
tăierea- li- 
Bumbești—

șoselei 
-Să- 

du vine să creeze o 
nouă și modernă ar
teră a circulației ' ru
tiere menită să con- 

’tribuie la avîntul eco
nomiei și în același 
timp la deschiderea 
unui acces larg spre 
frumusețile acestui colț 
de țară: O arteră ru
tieră, care 
liniei ferate, va apro-

■ pia plaiurile Țării, Ha-

sfaltarea
Livezeni

asemenea

I. BRANEA

(Cont în pag. â 3-a)

Inițiativa și hărnicie 
la colectarea fierului vechitigrul electromecanic. Au fost con- vocați toți uteciștii din organizație ...Duminică dimineața soarele se ivise -incandescent Parîngului. Vîntul simțea un pic 'de titoare de. toamnă. __________________se îndreptau veseli înspre locul de întîLnire fixat,5 După: ce s-au adunat,. pentru â decurge măi bine munca s-au împărțit - î-n - două grupuri. Un grup format • cțin ? Sava Gheorghe, Fazekâș Alexandru, Lă- zări pun tru și G >ș Aleman ru împreun cu Caiman Adalbert si-au deplasat-.l felierul electr irrieca i<; Un alt grup de. tineri — Pălinaru Vasile. Ivanov Sergheniev, Beke Constantin,, Szilveszter Arpad si -mulți alții, au intrat în subteran , on îuș de utecistul Lean Pavel, membru în biroul organizației. Munca a început cU avînt. Cei din subteran, pete de tuburi.deteriorate cei di felul de deșeuri,,Mai tîrziu. cele două grupe: s-au reîntîlnit Iîngă rampa de ■ încărcare, fredonînd triptic..In spre ziuă, de mină, fier vechi cel. colectat, de primul grup.. In-total s-au adunat 7 tone De la ?5 tone, cît s-au angajat uteciștii de la sectorul XII să adune m acest an. cantitatea de fier vechi a crescut la 45 tone. Deci pînă .acum au depășit angajamentul luat cu 10 tone.

...7 tone, de fier Vechi colectate întrt-o singură dimineață. O cifră lapidar înscrisă în darea de seamă a organizației U.T.C. nr. 12. de la E. M. Petrila și în nota . încheiată pentru predarea I C.M -ului. . Un scurt, însă demnDar de, unde inițiativă,?, Era într-o sî.mbătă. dalberf, secretarul : U.T.C. de la sectorul -de la comitetul U.T.C. al 'exploatării sarcina , de a organiza o ac.- țrune de colectare a fierului vechi In scurt timp a luat legătura cu conducerea cîtorva sectoare. Din pa -"Ri. ac stora a venit pt punerea ea acțiunea de muncă patriotică să i ne in subteran și la ate-

de după crestele adia .ușor și se răcoare, preves- Cei 20 de tinerimetalului ■ vechi fapt consemnat de luat în seamă, a pomiț aceastăCaiman A- 'ofganizației XII primise

de muzicologie dedicat Enescu. ' -e tinatț i h luia â și Concursul „George 2 birourile Comitetului

adunau din galerii.- ca- piese de macaze și bucăți de șină. Iar la suprafață strîngeau tot

)

A. B.nu ți-e la îndemînă să (Continuare in pan. a 3-a)
La rampa de încărcare din apropierea carierei Banița se pregătește 

un nou transport de piatră.

MIRAJUL■Ai intrat după cumpărături în magazinul cu autoservire din . Piața Victoriei Petroșani. Soliciți la casă un b.on pentru 200- gr. salam italian. Prețul — 5,60 lei, dar casierița, o lucrătoare mai în vîrstă,. -blondă, ți-o ia înainte :i — Vă fac un bon de 6 lei !Vii cu bonul de 6 lei la vînzătoarea de dincolo de tejghea, o lucrătoare mai tînă- râ și mai înaltă, care în momentul cînd îți ia bonul te și- întreabă : -• — Ce-ați dorit ?— Salam italian.' Luat la repezeală, nici știi să-i spui cît. Dacă ți-ar fi luat- la casă numai 5,60 iei puteai spune precis: „Două sute: de grame salam italian". Dar luat așa, prin surprindere»

In secția mecanică de : ’ la: U.R.U.M.E. - se. construiesc și mașini. de curățat vagpneți de, mină.. Uteciștii Gropșan, Andrei \.și Sanda Gheorghe ce lucrează la ele obțin cu regularitate depășiri de 45—-50 l» sută.
Aiiiigl iu lucratorii 
din floMlol pioiedioi Mii

Pe linia îmbunătățirii protecției muncii 
întreprins în ultimul timp numeroase acțiuni. 
Comitetul de Stat pentru Protecția Muncii a luat 
măsuri menite să întărească propaganda de pre
venire a accidentelor și a îmbolnăvirilor profe
sionale în rîndul salariaților. In acest scop, re
cent, în cadrul unei consfătuiri au fost instruite 
cadrele tehnico-inginereșți care lucrează în do
meniul protecției muncii. Tot cu acest prilej au 
fost prezentate și studiate actele normative nou 
apărute în acest sector de activitate. La între
bările puse de participanți au răspuns reprezen
tanți ai Comitetului de Stat pentru Protecția 
Muncii. Consfătuirea a constituit un valoros 
schimb de experiență pentru cadrele tehnico-in- 
ginerești care lucrează în domeniul protecției 
muncii în unitățile economice din Valea Jiului.

Ing. IOAN STANILĂinspector de stat pentru protecția muncii
CIUPELIIcalculezi cîte grame de salam revin în plus pentru 40 . de bani. Dar, nici vînzătoarea nu-și bate capul cu așa ceva. In exemplul dat ar veni pentru bănii plătiți 214 grame, însă vînzătoarea cîntărește 200 grame-salam și, politicoasă cum e, ți-o spune:— Poftiți 200 salam.In realitate această „rotunjire" nu- este altceva decît una din practicile prin care unii lucrători din comerț extind ciupeala rotunjind nu prețul, ci propriul buzunar pe seama „iuțelii" de mînă și . mai ales a pungii cumpărătorului. Este un mijloc de a nu da rest, de a da ciupelii o spoială de... corectitudine. Și, pe cum se vede, această practică a devenit molipsitoare pentru multi. vînză’ori. La magazinul

alimentar din halele orașului Petroșani, un cumpărător a cerut o jumătate 'de telemea cu 17,80 lei kg. Bucata de brînză fu aruncată cu violență pe c-întar și’ înainte de potolirea balansorului, vînzătoarea — o tînără brunetă dictă :— V-am pus de 10 lei..— Am cerut o jumătate kilogram care este 8,90 lei.— Vai ce om rău sînteți ! — apostrofă vînzătoarea fără nici o jenă.Curios, în timp ce se petrecea dialogul cumpărător-vîn- zător. limba balanței se opri indicînd o linioară mai puțin decît o jumătate de kilogram.— Spuneai că ,. trebuie să plătesc în plus •— reluă cumpărătorul.— V-am spus eu că sînteți
I
I

Tinerii.' din subteran ieșiseră, me.lodia ■ unui cîntec pa- făța lor erau transportate de o locomotivă .Diesel trei cărucioare, .pline < u . Le-au descărcat peste
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F0TBAL• Agenda campionatului regional
URICANI

Golurile lui Duplea
Duminică au intrat in competiție și echipele de fotbal ce 

activează în campionatul regional. După cum se știe, cam
pionatul regiunii noastre se va desfășura într-o formulă nouă, 
formațiile din Valea Jiului activează in seria a Il-a. Prima 
etapă a adus noilor promovate bucuriile succesului sau pe cele 
ale unui succes moral. Minerul Uricani a învins cu 3—1 pe 
Parîngul Lonea, echipă cu vechime în campionatul regio
nal, „Preparatorul" Petrila a dispus la limită, 1—0, de Mine
rul Vulcan, iar Constructorul Lupeni a reușit un meritoriu 
rezultat de egalitate în compania formației Știința Petroșani, 
pretendentă la titlu în campionatul trecut. In sfîrșit, cea de a 
șaptea echipă din Valea Jiului, Minerul Aninoasa, s-a de
plasat la Hunedoara, unde a jucat cu echipa l.C.O. din loca
litate. Iată citeva amănunte de la cele trei partide disputate 
în Valea Jiului:

LUPENI

Just rezultatDeși nu au obținut victoria, fotbaliștii de la Constructorul Lupeni au plecat mulțumiți de pe teren. Era și firesc. Se comportaseră destul de bine în întrecerea cu studenții petroșâneni, jucători cu mai multă experiență, cu state de serviciu în campionatul regional, și obținuseră un just rezultat de egalitate. Tînăra echipă a constructor
HAflUBAL

Victorie în prima etapă
Stilija — WiMlta II Timlitara 17-12Dimineață frumoasă de început de septembrie. Singura manifestare sportivă mai importantă a zilei în orașul Petroșani — meciul de handbal dintre echipele Știința Petroșani — Politehnica II Timișoara. Această etapă inaugurală de campionat s-a soldat, șpriț satisfacția iubitorilor handbalului din Petroșani, cu o victorie a echipei noastre. Cu o formație modestă, fără nume de greutate, dar ai cărei com- ponenți au muncit pînă la epuizare, Știința și-a depășit în final adversarul, relativ bine pus la punct mai ales cu condiția fizică.Repriza întîi este echilibrată. Ambele echipe joacă bine, construiesc faze frumoase, înscriu goluri spectaculoase din acțiuni ingenios concepute. După ce Popovici ratează un 7 metri în min. 3, Drig deschide scorul pentru Știința și seria celor șașș goluri ale sale. Peste un minut oaspeții egalează. Apoi „hora golurilor" continuă cu... unul tu, unul eu... pînă în ultimul minut al primei reprize, cînd timișorenii iau a- vans de un gol : 8—7 pentru Politehnica II, In această repriză, ca și în secunda de altfel, am remarcat oofta de joc a tînărului inginer Drig Horia, autorul a patru goluri, unul mai frumos ca altul, și a lui Roman.Partea a doua a întîlnirii începe sub semnul dominării insistente a gazdelor. Băieții profesorului Ni- colae Barabaș intră pe teren deciși să încline balanța victoriei de partea lor. Ei atacă puternic, se infiltrează deseori pe semicerc printre apărarea înaltă a oaspeților, și, cu toată opoziția, de multe ori salvatoare, a portarului timișorean, urcă mereu scorul în favoarea lor. Studenții timișoreni fac eforturi pentru a împiedica ca scorul să ia proporții, și, totodată, mai înscriu cîteva goluri, ratînd și o lovitură de la 7 metri. Pe alocuri, unii dintre ei abuzează de fault, fapt ce le atrage eliminarea pe cîte două minute de pe teren Fluierul final al arbitrului Ziska E. din Sibiu, care a condus cu autoritate, i-a găsit pe handbaliștii petroșăneni în avans cu 5 puncte față de colegii lor din ’ "ușoara : 17—12 pentru Știința, ’u marcat Drig Horia (6). Mahalagiu (5) Fodor (3), Anghel (2) și Roman pentru localnici, iar pentru oaspeți cele mai multe goluri le-au înscris Fendler. Pintea. Blum s! Zamfirache.Victoria petroșănenilor este fără îndoială meritată. Ea a fost obținută în fața unui adversar solid, în

de egalitaterilor din Lupeni, dornică de afirmare, a luptat cu multă hotărîre, de la egal la egal cu partenerii de întrecere. Și cînd se va roda mai bine în jocurile de campionat regional, ea va opune o dîrză rezistență. oricărei echipe din serie, chiar șl în meciurile din deplasare/ Deocamdată comportarea ei a fost bună și promițătoare. ’ 

urma unei dăruiri totale a compo- nenților .tinerei noastre echipe; A- precieri se cuvin majorității jucătorilor care au evoluat. Nu putem trece însă cu vederea alte aspecte : comportarea sub orice critică a portarului Bocănici, care a primit multe, goluri ușor parabile și cazul de indisciplină al portarului Mărgu- lescu, absent duminică din echipa sa. Motivul absenței este întemeiat. Timp de mai multe zile, alintatul Sică a bătut cîmpii prin Capitală după un 10c într-o echipă... mare. S-a întors la lotul Științei' cu trei zile înaintea meciului oficial cu Politehnica II Timișoara, motiv pentru care antrenorul Barabaș l-a suspendat pe bună dreptate pe două etape.
G. DINU

P.S, Meciul de duminică a în
ceput în prezența a 100 de specta
tori (!?) deși... (recitiți începutul 
cronicii). Cînd însă la poartă nu 
mai încasa nimeni au năvălit pe te
ren alte cîteva sute. Acesta-i ata
șamentul pentru echipele noas
tre (?!). Cînd se pune cu atîta acui
tate problema sprijinirii nu numai 
morale ă echipelor, spectatorii aș
teaptă deschiderea porții mari... 
Ața nu-i ajutăm cu nimic pe cei ce 
ne fac duminicile plăcute.

Ore de destindere
la Aușelu

In munții ce împrejmuiesc 
Valea noastră sînt multe ca
bane. Majoritatea dintre ele au 
bufete și bucătării bine orga
nizate. Vinătorii și pescarii 
sportivi au însă slăbiciune 
pentru cabana Aușelu. Deși 
mai modestă și fără bufet (n-ar 
fi rău să se studieze posibili
tatea înființării unui bufet), e« 
este mereu gazdă a vînători- 
lor și pescarilor. Faptul este 
explicabil. E doar cabana lor.

Așezată într-un loc pitoresc, 
locul unde-și dau întîlnire 
văile Țapu și Clăbucetul, ca
bana îi primește ospitalieră. 
Liniștea ce domnește aici, des
trămată doar de susurul apei, 
foșnetul frunzișului și ciripi
tul păsărelelor, curățenia ce 
domnește pretutindeni dau o 
notă de confort și intimitate. 
Reamenajarea ei, faptul că 
este iluminată electric, e me
ritul comitetului filialei de vl«

Pe arena sportivă din Uricani s-â disputat întîlnirea de fotbal dintre echipele Mine- rul din localitate și Parîngul Lonea. In prima repriză cele două formații au prestat un joc frumos, e- chilibrat, presărat cu faze de gol, dar rămase fără rezultat. In min. 22, Mistodie de la gazde a primit o pasă, a driblat doi adversari și a șutat puternic de la 30 de metri obligînd portarul advers să respingă balonul în corner. In min. 43 oaspeții sînt 
pe punctul de a în-

scrie,, dar. mingea expediată de la 16 metri de către Aruncu- teanu (dintr-o lovitură liberă) a întîlnit bara transversală.In repriza a doua, echipa minerilor din Uricani a intrat pe teren hotărîtă să cîști- ge. Introducerea lui Jura în linia de atac i-a dat acesteia mai multă agresivitate. Primul gol a fost marcat în min. 58 de către Duplea. Peste 9 min.. la o învălmășeală; Incze a înscris în pro
prie poartă: 1—1.Gazdele însă nu s-au descurajat și în min.

PETRILA

Debut promițătorEchipa Preparatorul Petrila a avut de trecut o probă dificilă în fața formației Minerul din Vulcan. Gazdele, în special, au făcut totul pentru a obține victoria; victorie care n-a venit decît în min. 77, cînd au profitat de o „cădere de tensiune" în compartimentul apărării oaspeților.Jocul a început în nota de dominare a gazdelor. încurajați de public, tinerii jucători de la Preparatorul au pornit într-un adevărat iureș spre poarta oaspeților. Dar acest iureș a rămas multă vreme fără rezultat. Spre sfîrșitul reprizei întîi oaspeții au dominat teritorial și au „bombardat" poarta gazdelor, dar anemic, imprecis sau direct în brațele portarului. Golul victoriei a fost înscris în min 77. 13e- raru de la gazde a centrat, de pe dreapta, Halasz a interceptat și a expediat balonul în poarta vulcă- nenilor.In ansamblu, meciul a fost modest ea factură tehnică. De la gazde s-au remarcat întreaga apărare, Halasz, Beraru și Velea, iar de la oaspeți portarul Lupulescu, Scrobut și Chiceanu. A arbitrat foarte bine brigada condusă la centru de Mureș Ștefan din Petroșani.La juniori, Preparatorul Petrila • Minerul Vulcan 1—3.
Ion TEȘCAN corespondent

nătoare. Pentru curățenia, con
fortul și ospitalitatea cu cate 
te întîmpină cabana nu poți 
să nu aduci cuvinte de laudă 
cabanierei Cîmpeanu Sofica. 
Cit e ziulica de mare cabanie
ra muncește neobosită ca o al
bină.

Despre transformările înnoi
toare ce au avut loc la cabana 
Aușelu ne-a relatat printr-o 
scrisoare minerul pensionar 
Ciur loan, corespondent vo
luntar al ziarului și mare pa
sionat de vînătoare. In tovă
rășie cu alți Yînători, tot cam 
de vîrsta lui, a făcut o ex
cursie de două zile la cabană și în împrejurimi. De vînăl j 
n-au vîhăt nimic. Spre bucuri.- s 
soțiilor, au cules însă zmeură j și afine. Chiar și fără vînătoa- i 
re excursia a fost tare fru
moasă și presărată din belșug 
cu... povestiri vînătorești.

D. C.

77 au luat conducerea printr-un gol marcat de același Duplea, pentru ca tot el să stabilească scorul final la 3—1 în favoarea formației din Uricani. S-au evidențiat LUpa, Svedak și Farkaș de la oaspeți, Duplea (cel mai bun de pe teren), Mistodie, Ciminga și Bușu de la gazde. A arbitrat bine Ion Pa- nait din Petroșani.La juniori, Minerul Uricani — Parîngul Lonea 0—4.
NICOLAE BOTA corespondent

Iată celelalte rezultate din seria „Valea Jiului" : Minerul Teliuc — Minerul Ghelar 4—1; Abatorul Hațeg — Constructorul Hunedoara 2—1; l.C.O. Hunedoara — Minerul Aninoasa 0—0.ETAPA VIITOARE: Minerul Ghelar — Minerul Aninoasa; Parîngul Lonea — l.C.O. Hunedoara; Știința Petroșani — Minerul Uricani; Minerul Vulcan — Constructorul Lupeni; Constructorul Hunedoara — Preparatorul Petrila; Minerul Teliuc — Abatorul Hațeg.
CLASA M E N T U L

1. Minerul Teliuc i 1 0 0 4—1 2

2. Minerul Uricani i 1 0 0 3—1 2

3— 4. Abatorul Hațeg i 1 0 0 2—1 2

3— 4. Preparatorul Petrila i 1 8 0 1—0 2

5— 8. Constructorul Lupeni />//!■ 0 1 0 1—1 1

5— 8. Știința Petroșani 1 0 1 0 1—1 1

5— 8. l.C.O. Hunedoara 1 0 1 0 0—0 1

5— 8. Minerul Aninoasa 1 0 1 0 0—0 1

9—10. Constructorul Hunedoara /,'. 1 0 0 1 1—2 0

9—10. Minerul Vulcan 1 0 0 1 0—1 0

11. Parîngul Lonea 1 0 0 1 1—3 0

12. Minerul Ghelar 1 0 0 1 /l—4 ■ 0

MEXICUL IN AȘTEP
TAREA „OLIMPICILOR"

De data aceasta pentru a parti
cipa la a XlX-a Olimpiadă, tinere
tul sportiv al lumii se va întîlni pe 
meridiane latino-americane, în Me
xico. Gazdele se pregătesc de mult 
ca această olimpiadă să se desfă
șoare în condiții optime. E o ches
tiune de mîndrie națională, ceea ce 
la mexicani înseamnă mult de tot. 
Aflîndu-tnă în capitala Mexicului 
am putut constata interesul gene
ral față de acest eveniment.

De pe acum în paginile ziarelor 
se discută intens despre detalii, des
pre șansele fiecărei țări partici
pante. Se fac pronosticuri, sau chiar 
se încheie pariuri, obicei trainic 
încetățenit pe aceste meleaguri. 
Periodic în presă apar replici vio
lente la unele afirmații făcute în 
străinătate în sensul că altitudinea 
de 2 260 m la care se află capitala 
mexicană ar putea prejudicia per
formanțele atletice sau chiar sănă
tatea concurenților.

Ca să ajungi din centrul orașului 
pînă la locul unde va fi instalat 
cartierul general al jocurilor olim
pice, trebuie să străbați Avenida

Europa
„Oameni foarte primitori și 

stăpîniți de curiozitate", așa 
ne caracterizează studentul 
Schoone Van Pierre de la Fa
cultatea de litere a Universi
tății din Amsterdam. Și cînd 
și-a făcut ieri apariția in car
tierul Aeroport din Petroșani 
împreună cu soția Gaila și ea 
studentă la Facultatea de 
limbă engleză din aceeași uni
versitate și fiul Aaron în 
virstă de 5 ani într-un origi
nal vehicul cu... tracțiune hi- 
po, au fost imediat semnalați.

Acești tineri dornici de 
călătorii au plecat cu trenul 
din Amsterdam în luna mai. 
Ajunși în Turcia, însă, au so
cotit că o călătorie , în Europa 
e mai originală și mai ieftină 
cu căruța,.. Itinerariul Zor cu- 
prinde: Franța, Grecia, Tur
cia, Bulgaria, România, Un
garia, Cehoslovacia, Polonia 
și Germania. Și-au impus să 
parcurgă cit mai mult pe zi 
pentru cuprinderea întregului 
itinerar pînă la începerea 
cursurilor la facultate. Nu sînt 
niște extravaganți, ci niște te
merari. In insula Creta au ; 
predat ore de engleză și fran
ceză și au mai făcut rost de 
ceva bani de drum. In gene
ral au căutat să evite aglo
merările din marile orașe. 
Și-au căutat drumul mai mult 
prin sate și orășele mici. „Pre
tutindeni oamenii acestor așe
zări sînt mai primitori și mai 
curioși" — spun ei.

Amănuntele despre această 
originală familie — oaspete de 
o zi în orașul nostru — ni 
le-a transmis profesorul Fe- 
renczi Mihai.

Insurgentes, un bulevard de 22 km, 
considerat de localnici ca fiind cel 
mai lung din lume. Din dimensiu
nile acestui bulevard se poate de
duce lesne care sînt dimensiunile 
metropolei mexicane, populată azi 
de cca. șase milioane de locuitori. 
Din Avenida Insurgentes cobori pe 
șoseaua ce duce Ia Cuernavaca și 
ajungi în cartierul „Jardins de Pe- 
dregal" (grădinile Pedregal). Alei 
se înalță orășelul universitar unde 
în prezent se construiește comple
xul olimpic. Acum cîteva milenii 
vulcanul Ajuseo a intrat în erupție 
acoperind cu lavă zona dimpreju- 
rui actualei capitale. Acum vreo 
15 ani, un grup de urbaniști și ar- 
hitecți mexicani au elaborat un pro
iect îndrăzneț care apoi a tran
sformat acest teritoriu vulcanic în 
unul din cele mai frumoase și ori
ginale cartiere urbane ce se pot 
imagina Poți vedea aici edificii 
construite în cel mai riguros stil 
funcțional — cuburi de- ciment de 
culoare roz, verde, violet, albastră, 
roșie — instalate pe un teren acci
dentat. Nu știi ce să admiri mai



«tbagul - »oșu

Rezolvare
doar pentru unii...

Ml SCRISORILE SOSITE LA REDACȚIE

Nu de mult, intro notă critică apărută în numărul 5 530 al ziarului „Steagul roșu" se făceau unele reproșuri conducerii minei Paro- șeni că" nu se îngrijește să asigure salariaților cale de acces corespunzătoare spre incinta exploatării. După un timp conducerea minei a rezolvat problema.- Dar într-un mod foarte original A făcut ce a făcut și a aranjat cu conducerea I.E.C

Lucia e din nou

PE URMELE 
MATERIALELOR PUBLICATE

Paroșeni să permită trecerea sala- riaților minei prin incinta termocentralei. Dar numai o categorie de salariați și anume : cei din corpul ... tehnicienilor (ingineri și alții cu încadrări similare sau apropiate) Ei au intrat în posesia unor legitimații în baza cărora li se permite trecerea prin curtea termocentralei. Sînt scutiți, astfel, de ocoliri obositoare. Minerii și ceilalți muncitori din serviciile auxiliare ale minei au fost lăsați pe dinafară... să facă cale lungă peste Jiu la mină. Și ce bine le cade minerilor să facă kilometri în plus de drum anevoios și cu ocolișuri înainte și mai ales după șut!... Cum se vede treaba, conduce' minei Paroșeni a rezolvat... to. T3>e căi ocolite" problema căii de acces la întreprindere, favori- zînd ne imii și nemulțumind pe alții (majoritatea covîrșitoare muncitori). Aceasta nu poate fi numită rezolvare, ci mai degrabă o încurcare, o complicare a problemei.Nu li se poate pretinde tovarășilor de la I.E.C. Paroșeni să permită trecerea tuturor salariaților de la mină prin incinta uzinei. Așa ceva nu-i normal să se practice.'De ce nu a căutat soluția directă : drum de acces pînă la incinta

Cu cîteva zile în urmă, la redacție ne-a sosit o scrisoare semnată de soții Elena și Gheor- ghe Bozu din Lupeni. Iată pe scurt conținutul ei :
„Intr-o dimineață, fiica noastră 

Lucia, în vîrstă de patru luni și ju
mătate s-a trezit mai devreme ca 
de obicei. Obrajii îi erau aprinși ca 
jarul și buzele i se uscaseră din 
cauza temperaturii. I-am pus termo
metrul. Mercurul s-a ridicat cu re
peziciune pînă la gradația cifrei 41. 
Amîndoi am pornit degrabă cu ea 
la spitalul din Lupeni. Acolo se 
afla de serviciu medicul Golea Car
men. Văzînd starea gravă a micuței 
paciente, medicul și-a pus repede 
stetoscopul și a început s-0 consulte. 
După ce a stabilit diagnosticul i-a 
prescris tratamentul necesar. Toată

In Editura Politică a apărut
P. IANCUEESCU R BEȘCHEA

conducerea minei de a amenaja un propriu din șosea minei Paroșeni ?

Sintetizînd experiența înaintată pe care au acumulat-o organele sindicale în stimularea inițiativei creatoare, lucrarea redă pe larg condițiile de apariție ale mișcării inovatorilor și raționalizatorilor, particularitățile, sensurile și mai ales locul pe «re-1 ocupă această forță înnoitoare în promovarea progresului tehnic.Orientarea tematică a procesului de inovare, ajutorarea promotorilor noului în găsirea celor mai optime soluții de rezolvare la un înalt nivel calitativ a problemelor ridicate de procesul de producție, stimularea morală și materială în strinsă concordanță cu eficiența e- conomică sînt redate în lucrare pe bâza experienței acumulate în regiunile Galați, Hunedoara și Oltenia.

6 septembrie

ziua și toată noaptea următoare, 
la căpătîiul bolnavei a vegheat 
personalul medico-sanitar.

In dimineața zilei următoare mi
cuța Lucia a 
ceput să 
Lucia se 
mai biftie. In 
s-a prescris 
sară pentru remontarea stării gene
rale. Nu peste mult timp ea s-a în
sănătoșit complet și a părăsit spi
talul, reîntoteîndu-se acasă îm
preună cu noi, veselă și plină de 
viață**.In încheierea scrisorii, soții Elena șî Gheorghe Bozu mulțumesc din inimă medicilor Golea Carmen și Adesman Erik, precum și tuturor surorilor din secția pediatrie.Sînt rinduri izvorîte din inimă, rînduri de mulțumire adresate oamenilor în halate albe, partidului — căci el e cel care a asigurat aceste condiții de îngrijire a sănătății fiecărui om din întreaga țară.

deschis ochii și a în- 
privească în jur. 
simțea deja mult 
zilele ce au urmat i 

medicamentația nece-

5 septembrie
13,00 In direct. Emisiune eco 

nomică.
13.30 Pentru copii ;■ Ecranul 

cu păpuși. „Cinci săptă
mâni în balon", adapta- . 
re după romanul lui 
Jules Verne. Interpretea
ză colectivul Teatrului 
de păpuși din Bacău. '

19,00 Pentru tineretul școlar: 
„1001 de întrebări".

1.9.30 Telejurnalul de seară. 
19,50 Buletin meteorologic. 
20,00 Deschiderea festivă

21,30

22,20
22,35

a 
celui de-al IV-lea Con
curs și Festival Interna
țional „George Enescu" 
1967. Transmisiune din 
sala Palatului. In pauză 
filme documentare. 
Hocus-Pocus. Emisiune 
muzical-distracttvă cu 
Gitte și Rex și ansam
blul Les Parisiennes. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

3
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Freamăt 
pe defileul Jiului
(Urmare din pag. 1) Pe acest sector vom 

întîlni succedîndu-se 
îmbrăcăminții de as
falt, porțiuni de îm
brăcăminte din beton 
vibrat. Vor fi porțiu
nile. de mare dificul
tate, mereu
mai reci, unde îmbră
cămintea de beton vi
brat asigură șoselei 
trăinicie și viață lungă.

țegului de întinsele 
timpii ale Olteniei.

Numai graiul cifre
lor este în stare să în
fățișeze proporțiile lu
crărilor de moderniza
re a șoselei pe aceas
tă porțiune extrem de 
dificilă. Pe lotul Live
zeni, cu o lungime de 
7,5 km, se execută 14 
mii m c terasamente, 
peste 50 mii m c de- 
rocări cu exploziv, iar 
pe porțiuni unde apro
pierea liniei ferate nu t...... 
permite folosirea ex- care metru pătrat de 
plozivului se vor de- șosea se dă o bătălie 
roca peste 7 mii mc 
stincă cu ciocanele de vînd ca 
abataj. Este de ase
menea impresionant 
volumul fundațiilor, 
parapetelor, zidurilor 
de sprijin > și dl altor 
lucrări de construcții 
rutiere care vor consti
tui suportul benzii de 
asfalt. In acest sector 
lung de numai 7,5 km 
se vor construi 20 de 
poduri și podețe, între 
care cel de la Polatiște 
va avea o deschidere 
de 16 m.

umede,

J\în Zori și pînă-n
U amurg șantierul 

vibrează sub efortul 
încleștării dintre om 
și stincă. Pentru fie-

aprigă; constructorii a- 
»•

ceasta bătălie excava
toare, automacarale, 
motocompresoare, <_. 
lindri compresori și 
alte utilaje moderne. 
Brațe puternice de o- 
țel ridică blocuri de 
stincă de mii de kilo
grame și le așează in 
ziduri de sprijin a că
ror grosime ajunge pî
nă la 3 m. Zidarii 
Criza Iosif, Presence 
Ilie, artificierul Hor- 
văt Andrei, excavato-

,dilați'1 în a-

ristul Gavrilă Alexan
dru și ceilalți con
structori execută astăzi 
lucrări care mâine ne 
vor incinta privirea. 

Deși lucrările pe 
șantier se află încă la 
început, de pe acum 
au apărut elemente de 
bilanț, mărturie a hăr
niciei și dîrzeniei con
structorilor. In prezent 
pe lotul Livezeni, o 
porțiune de 2 km de 
șosea este pregătită 
pentru turnarea îm
brăcămintei de asfalt. 
O altă porțiune de 2 
km a fost atacată pen
tru pregătire. La Po- 
latiște, unde șoseauă 
modernizată va fi cu 
3 m deasupra nivelu
lui drumului actual, 

d- lucrările sînt de ase
menea avansate.

Cu fiecare explo
zie ce taie drum 

larg în stincă, cu fie
care zid ce înalță ni
velul terasamentului, 
oamenii șantierului a- 
propie ziua cînd pan
glica asfaltului se va 
împleti liniștită și pri
mitoare cu firul zbu
ciumat a' apei Jiului.

Cînd cei mari — gospodarii loca
lităților — se îngrijesc de amena
jarea locurilor de joacă în noile 
cartiere, bucuriile copilăriei sînt 

mai numeroase
MIRAJUL

(Urmare din pag. 1;

intîi: cutezanța constructorilor sau 
sensibilitatea celor ce au plantat 
aici superbe grădini cu flori. Mi s-a 
spus că pentru a construi acest car
tier, excavațiile și nivelările de te
ren au fost reduse la minimum. 
S-au folosit în schimb cu curaj și 

■',/antezie toate particularitățile so
lului. Unele edificii lasă impresia 
că se mențin într-un echilibru pre
car deasupra terenului frămîntat 
peste care s-a împietrit de milenii 
lava vulcanică. Pereții anumitor 
clădiri au fost construiți conform 
tehnicii utilizate încă de azteci, la 
vremea lor meșteri neîntrecuți în 
durarea de ziduri trainice din care 
unele se păstrează aproape intacte 
și azi. Iar străzile poartă nume te
lurice : apa, vîntul, Soarele, Luna, 
ploaia, focul ..

In acest cartier se află orășelul 
universitar, altă dovadă a tenaci
tății, curajului și spiritului inven
tiv mexican. Este poate expresia 
cea mai vie a Mexicului modern. 
La construcția lui au lucrat patru 
ani cîteva mii de muncitori sub în
drumarea a 150 de ingineri arhi- 
teeți. toți mexicani și aproape toți 
tineri Orășelul ocună 225 hectare și 
ajci studiază cca. 60 000 de studenți. 
mult veniți din alte țări ale Ame- 
ricii Latine. Construcția a costat 
300 milioane de pesos, adică 25 mi- 

I lioane de dolari Dar s-a realizat o

operă singulară. Ansamblul uni
versității are un colorit și o fru
musețe ce captivează atenția vizi
tatorului. Influențe aztece și maya 
se amestecă cu linii arhitectonice 
ultramoderne. Clădirea bibliotecii 
cu cele 13 etaje ale sale, aproape 
fără ferestre, prezintă patru fețe 
care sînt părți componente ale unei itorilor spectatori 
grandioase picturi murale în mo
zaicuri multicolore, cu simboluri și 
motive aztece și maya, cu scene

• infățișînd aspecte ale conquistei. In 
total, cetatea universitară numără 
peste 50 de clădiri unde funcțio
nează 20 de facultăți și șapte insti
tute de cercetări științifice. Pe o su
prafață de 10 hectare a orășelului 
studențesc se construiește în pre
zent „Villa Olimpica*' ce cuprinde 
52 de edificii cu cite 11, 10 și 4 etaje 
destinate cazării oaspeților. Res
taurante noi vor oferi atleților me
niuri la alegere de pe toate meri
dianele, știut fiind că modificarea 
bruscă a regimului alimentar se 
poate răsfrînge nefavorabil asupra 
performanțelor atletice. In ce pri
vește terenurile de competiții spor
tive organizatorii depun eforturi 
din cele mai mari. In prezent se lu
crează intens la lărgirea capacității 
stadionului universitar (în afara 
altor trei terenuri de fotbal) pentru 
ca el să poată cuprinde 110 000 
spectatori Se ridică tribune spe-

ciale pentru oficialități, invitați de 
onoare, reprezentanți ai presei 
mondiale etc. Stadionul va dispune 
de un sistem de iluminație perfec
ționat pentru competițiile nocturne 
și de un spațiu de parcare pentru 
7 000 de vehicule. Piscina olimpică, 
împărțită în patru secții, oferă vi- 

5 600 locuri pe 
bănci și cam 2 000 în picioare. Com
plexul sportiv include de asemenea 
12 terenuri de baschet (adaptabile 
pentru volei), patru terenuri de 
fotbal, 12 de tenis, 10 de handbal 
și multe altele destinate altor disci
pline. Este interesant de remarcat 
că toate aceste instalații moderne 
se află tocmai pe locurile unde cu 
multe secole în urmă s-a dezvoltat 
uimitoarea civilizație a toltecilor și 
aztecilor, care a uluit .mai întîi pe 
conquistadorii spanioli și apoi pe 
cercetătorii Europei. In locurile un
de strămoșii mexicanilor au durat 
temple semețe pentru adorarea zei
lor și alte opere de artă, mexicanii 
secolului XX și-au instalat cetatea 
universitară, care e principalul cen
tru de cultură al țării și pe deasu
pra poate oferi găzduire corespun
zătoare unei competiții internațio
nale de talia Olimpiadei.

Vasile OROS, corespondentul Agerpres la 
Rio de Janeiro

om rău — încheie vînzătoarea.Se, folosesc practici „subtile" pentru camuflarea ciupelii la cîntar. Rămii surprins cînd la raionul cu mezeluri și brînzeturi al magazinului cu autoservire din Piața Victoriei, dacă dai bonul ăflîn- du-te în fața unuia din cînta- re, vînzătoarea îți cîntărește la celălalt cîntar aflat în capătul opus al tejghelei. La magazinul de mezeluri și brînzeturi de pe strada Republicii, raionul produse lactate, cîn- ’ tarul se află așezat nu în fața cumpărătorului ci în capătul de lîngă fereastră unde nu te poți deplasa în momentul cîn- tăririi, deoarece acolo se găsesc ceilalți cumpărători care stau la rînd. Ai de-a face cu un fel de „regie" a ciupelii, dar destul de stîngace.Sare în ochi persistența a- cestor practici, perseverența cu care unii vînzători le a- plică. Te întrebi : organizația comercială are în sfera ei de preocupări combaterea ciupelii, cultivarea cinstei, a bunului simț ? Atunci cînd pleacă din magazin, omul muncitor, care-și cîștigă banul cu propria-î sudoare, trebuie să fie convins că a fost servit

PROGRAMUb I; 6,00 RA-
Sumarul presei.Buletin meteo-iutier,-6.30 BULETIN DE ȘTIRI; 7,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin meteo-rutier; 7,45 Sumarul presei;8,00 Tot înainte,- 8,20 MOMENT POETIC; 8,20 La microfon, melodia preferată; 9,25 Sfatul medicului; 9,30? De laI munte, la mare,- 10,10 Curs de limba franceză; 10,30 Jocuri din cîmpia dunăreană; 10,45 Farmecul unui vals,- 11,00 BULETIN DE ȘTIRI,- 11,18 Parada soliștilor șl a orchestrelor de muzică ușoară; 12,00 Melodii de Camelia Dăscălescu și. Ma- . rius Mihail; 12,35 Răsună cîn- tecul și jocul pe întinsul pa- : triei; 13,00 RADIOJURNAL;13.30 întâlnire cu melodia popu

lară și interpretul preferat; 14,00 Cîntă Alifl Noreanu și Wilma Goich; 15,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo-rutier,- 15,20 Varietăți folclorice; 16,00 RADIOJURNAL; 16,15 Revista melodiilor,- 16,45 Muzică populară; 17,10 Călătorie în istoria 
civilizației; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 19,00 . Concert de melodii românești; 20,00 RADIOGA- ZETA DE SEARĂ; 20,30 O me
lodie pe adresa dumneavoastră; 21,05 TEATRU RADIOFONIC 
SERIAL: „Ursita" de Bogdan 
Petriceicu IJașdeu, seria a III-a; 21,23 „Melodii-magazin"; 22,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin meteorologic; 22,15 Muzică u- șoară; 22,45 MOMENT POE
TIC; 22,50 Săptămîna culturii 
bulgare; 23,00 Muzică ușoară ,- 24,00 BULETIN DE ȘTIRI; 0,05 Melodiile nopții; 2,55—3.00 BULETIN DE ȘTIRI.

I
HKUGRAMDIOJURNAL.

Sport. Bule-
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6 septembriePETROȘANI — 7 Noiembrie : Cartea de la San Michele,- Re
publica : Compartimentul ucigașilor,- Petrila: Cheile cerului; LONEA — Minerul: Jandarmul la Slew. York; LUPENI 
— Cultural: Zodia fecioarei; 
Bărbăteni: Reîntoarcerea pe pămînt; Uricani: Cimaron; Pa- 

. roșeni: Lumea minunată a fraților Grim.
CIUPELII

știi cum o cheamă? mult exista bunul o- vezi pe raft inscrip-

corect. Dar dacă nu ais această convingere ce poți face? Există cutia cu reclamații și sesizări — ți se poate spune. Dar cum s-o reclami pe vînzătoarea cafe te-a nemulțumit cînd nu Mai de' bicei săția „Aici servește vînzătoarea cutare". S-a renunțat la această măsură, deși e foarte ne- . ; cesâră !Dar controlul pe teren din partea organelor de resort ? Sînt folosite formele de educare a lucrătorilor din comerț pentru combaterea ciupelii, pentru cinste și corectitudine ? Căci, nu în puține cazuri, autorii nemulțumirii cumpărătorilor sînt unele dintre tinereie cadre din comerț de la care normal aștepți, cu totul altceva;Afli cu deplină satisfacție că un gestionar sau altul, care și-a băgat mîna pînă în cot în avutul obștesc, și-a primit pedeapsa binemeritată. Dar unii vînzători au ales calea ciupelii pe seama , buzunarului cumpărătorului. Cu picătura, cum vine mai bine la mină: la rest, la cîntar, la „rotunjeală". Pe ei de ce să nu-i vedem? Sînt contaminați de același virus!
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Intîlnirea reprezentanților unor țări socialiste la Bslgrad CONGO (Kinshasa)

STEAGUL, RQȘU
t

Mercenarii au părăsit 
orașul Bukavu

BELGRAD 4. — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite : Luni- a sosit la Belgrad delegația economică guvernamentală română condusă de Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care va participa la întîlni-
Incidente în zona 
Canalului de SuezCAIRO 4 (Agerpres). — Forțele . armatei izraeliene au încercat să lanseze luni dimineața pe canalul de Suez un vas înarmat și alte două ambarcațiuni și au deschis focul asupra poziției egiptene din regiunea Canalului de Suez și a portului Tewfik, relatează agenția M.E.N., reluînd un comunicat difuzat de Republica Arabă Unită. Forțele egiptene au ripostat.

★TEL AVIV 4 (Agerpres). — Potrivit agenției France Presse,purtător militar de cuvînt izrae- lian a declarat că forțele egiptene au atacat două ambarcațiuni raeliene în Golful Canalului Suez, la sud de Port Tewfik, artileria egipteană a deschis asupra pozițiilor izraeliene. țele izraeliene, a declarat intervenit pentru a reduce cere bateriile egiptene.La ora 15,30, ora locală,rea focului cerută de observatorii O.N.U., a intrat în vigoare.

rea reprezentanților unor țări socialiste europene, în cadrul căreia se va efectua un schimb de păreri și informații privind dezvoltarea relațiilor economice eu statele arabe. .. ’ ’La sosire în gara Dunav, delegația economică guvernamentală română a fost întîmpinată de Kiro Gligorov, vicepreședinte al Vecei Executive Federale, Mustafa Șabici, membru al Vecei Executive Federale și alte persoane oficiale. ,A fost de față ambasadorul Republicii Socialiste România la Belgrad, Aurel Mălnășan. .

KINSHASA 4 (Agerpres). — Mercenarii care au părăsit duminică orașul Bukavu sprijiniți de aproximativ 800 de jandarmi katan- ghezi, au ocupat luni localitatea Goma, relatează agenția U.P.I. citind surse diplomatice din Kinshasa. Se relatează că înaintea intrării mercenarilor, orașul Goma era pustiu. Băștinașii și rezi- denții străini au fost evacuați în momentul în care postul de radio al mercenarilor a anunțat că a- ceștia se îndreaptă spre Goma. A- genția citată relatează că este posibil ca în această localitate coloana de mercenari să primească întăriri și să-și completeze proviziile de alimente și medicamente. I ■

un
iz- de iar foc Forel, au la tă-înceta-

imrua unbr ofițeri 
SUPERIORI III R.n.UCAIRO 4 (Agerpres). egiptean că fostulR.A.U. și locțiitor al comandantului suprem al forțelor R.A.U., mareșalul Abdel Hakim Amer, a fost pus în stare de arest la domiciliu. Potrivit aceluiași ziar, alți 50 de ofițeri și civili, printre care și fostul ministru de, război, Badran, au fost arestați. Documentele care au fost culese pînă acum atestă că mareșalul Amer și persoanele din anturajul său intenționau să se reinstaleze la conducerea forțelor armate egiptene.Președintele Nasser a deschidă o anchetă în Persoanele arestate vor vit rezultatelor acestei deferite unui tribunal militar.

9 Ziarul „Al Ahram" a anunțat prim-vicepreședinte al

hotărît' să acest caz.fi. potri- an chete,

Sesiunea Consiliului ministerial al O.U.A;(Agerpres). — Luni la nivel înalt a O.U.A. și vor exa- Kinshasa lucrărileKINSHASA 4 au început la sesiunii Consiliului ministerial al Organizației Unității Africane, la care participă delegați din 37 de țări membre. Lucrările au fost deschise de președintele Joseph Mobutu. Participanții la sesiune vor definitiva ordinea de zi a reuniunii

mina situația din Rhodesia, din coloniile portugheze, din R.S.A., precum și probleme referitoare la lichidarea rămășițelor colonialismului pe continentul african și la consolidarea colaborării economice, politice și culturale între țările membre ale Organizației Unității Africane. - - . 1 '
Primul ministru Kollias despre politica 
interna și externăATENA 4 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la o recepție care a avut loc la Salonic cu prilejul deschiderii celei de-a 32-a ediții a Tîrgu- lui Internațional-de la Salonic, primul ministru al Greciei, Kollias, s-a referit la unele probleme de politică externă și internă a guvernului grec El a subliniat că Grecia rămîne credincioasă alianțelor sale din cadrul N.A.T.G, și principiilor Cartei O.N.U. In același timp, el a declarat că Grecia

a Grecieidorește să aibă relații pașnice cu toate țările. Referindu-se la relațiile Greciei cu țările vecine, Kollias a arătat că „guvernul grec dorește sincer aplicarea normală â acordurilor recente încheiate cu Iugos- la via, Bulgaria și România". Gu- vernul grec dorește, de asemenea, reglementarea pe cale pașnică a tuturor divergențelor cu Turcia și tinde spre consolidarea relațiilor cu această țară.
încheierea lucrărilor Conferinței 
miniștrilor de externe latîno-americaniASUNCION 4 (Agerpres). — In capital.a Paraguayului au luat sfîr- '

poitro slamlarflizaieaGENEVA 4. Corespondentul A- gerpres, Horia Liman transmite: In sediul Palatului Națiunilor au început luni lucrările Conferinței Națiunilor Unite pentru standardizarea denumirilor geografice. Participă cartografi, lingviști și mai ales toponi miști din numeroase țări, printre care .și România. Conferința are drept . țel găsirea mijloacelor de a. suprima diferențele ce există în ce privește denumirile de orașe, cursuri de ape,

munți, etc. Ea : va . elabora - principiile .standardizării denumirilor geografice atît. pe plan național cît și internațional, astfel îneît să sporească exactitatea hărților și o mai bună informare în respectiv.Conferința va examina rea relativ la creareapermanente de experți ■ ai Națiunilor Unite pentru denumirile, geografice, care va avea ca sarcină să stimuleze cooperarea între țări.

domeniulpropune-cpmjșiei

După farsa alegerilor de la SaigonDupă că la Saigon, Hue și Da Nang, principalele centre sud-viet’namțațe, cei doi generali au suferit pierderi de voturi însemnate cu toată grija autorităților de a le asigura un rezultat favorabil. ' •In al doilea rînd, observatorii septembrie: chiar și ziarele, re- de presă apreciază ca semnificativ nunțînd la comentarii, s-au mul- faptul că dintre cei zece candidați țumit numai : să anunțe lapidar că Thieu și Ky, șeful regimului sud- voturi l-a obținut

SAIGON 4 (Agerpres). cum anunță agențiile occidentale de știri, populația saigoneză s-a trezit luni dimineața fără să manifeste vreo curiozitate prea mare față de rezultatele alegerilor prezidențiale care au avut loc la 3
civili, numărul cel mai mare ; de Trung , D’-ph vietnamez și, respectiv, primul mi- Dzu, un avocat saigonez ca^ fțanistru, „se îndreaptă spre victorie". remarcat prin atacurile sal* directe împotriva . guvernului de presă, surprinză- gonez. ; f----In orice caz, apreciază observatorii politici, așa-zisele alegeri •_ prezidențiale sud-vietnameze nu au fost altceva decît o . obișnuită, farsă electorală menită să dea o, iluzie de legalitate regimului marionetă de la Saigon. Aceasta, cu-atît

O asemenea apati®; apreciază corespondenții toare poate pe alte meridiane-, a- pare -cît«se poate de firească la Saigon, deoarece nimeni nu se îndoia înainte de- începerea așa-zi- selor alegeri ■ că, Thieu și Ky vor ieși victorioși. Prevăzători, aceștia nu omiseseră nici o măsură (înce- pînd de la demiterea unor gene- mai mult cu cît la urne n7a fost rali) menită să le îndepărteze. rivalii și să le asigure „succesuTf.In afara rezultatului propriu- zis al alegerilor, două elemente atrag atenția în climatul politic saigonez. In primul rînd, faptul
chemată decît populația dintr,-o cincime a teritoriului sud-vietna? mez, restul de patru cincimi du-se sub controlul forțelor tului Național de Eliberare.

Tren cu viteza sunetului

aflîn-Froii-

în diametru. Pus in 
funcțiune de două mo
toare de rachetă, el a 
străbătut distanța de 
300 de metri în 1,97 
secunde, ceea ce co
respunde unei viteze 

proiectul ' • 920 kilometri pe 
oră.

După părerea profe
sorului Ozawa, trenu
rile viitorului vor fi 
acționate de rachete și 
vor alerga pe role în 
locul liniilor de cale 
ferată, nemaiavînd roți distanța Tokio — oh- 
și dezvoltînd o viteză ka in 35 de minute, 
egală cu cea a sune- față de 3 ore și 10 
tului. El intenționează minute cit sînt nece- 
. . , . j 7 > sare trenului Hikari,sa-si echipeze modelul . .. .. ,■: _ - cel mai rapid din lu-

cu trei motoare de me, care leagă cele 
rachetă care, potrivit , două orașe pe „New 
cdlculelor, îl vor de- Tokaido Line". ; : i: >

plasa cu o viteză * de 
1180 km/h. In concor
danță cu .rezultatele 
experiențelor efectuate, 
profesorul Ozawa ad
mite ca un tren lung ' 
de 220 de metri și cu 
un diametru de 6 me
tri, echipat cu 4 mo
toare cu reacție va fi 
capabil să se deplase
ze cu o viteză de 980 
km/h, transportînd 
1 000 de pasageri. El 
a precizat ci trenul 
viitorului va acoperi

TOKIO 4. Corespon
dentul Agerpres, Flo- 
rea Țuiu, transmite: 
In laboratoarele Uni
versității „Meijo" din 
Nagoya se află intr-un 
stadiu foarte avansat 
de studiu 
construirii unui tren 
fără roți, care să se 
deplaseze pe role cu 
viteza sunetului. Un 
model al unui tren a- 
semănător, „Mach I“, a 
fost deja construit re
cent de profesorul Hi- 
șanojo Ozawa de la 
universitatea mențio
nată. Trenul a atins 
o viteză de 920 de ki
lometri pe oră într-o 
cursă experimentală. 
Prototipul are 45,8 ki
lograme, 3,5 metri lun
gime și 12 centimetri

poată concretiza sugestiile reuniunii la nivel înalt latino-americane . șit duminică lucrările Conferinței de la Punta del Este (Uruguay), privind crearea unei Piețe comune latino-americane.Participanții la conferință s-au limitat la recomandarea de coordonare progresivă a politicii : lor economice. A fost creată o comisie juridică compusă din trei membri în scopul de a arbitra divergențele de interpretare a tratatului de la Montevideo (Uruguay), prin care au fost puse bazele A- sociației latino-americane a liberului schimb.

miniștrilor cl'j externe latino-ame- ricani din țările membre ale Asociației Latino-americane a liberului schimb (ALALS) și ale Pieței comune din America Potrivit agenției France conferința s-a încheiat fărăCentrală.Presse, să
Programul spațial al S.U.A.că fecundate. El va rămîne pe orbită timp de 70 de ore, după care va cădea în Oceanul Pacific de unde va fi recuperat. Un laborator din Honolulu va studia consecințele efectelor combinate de presiune și radiații cosmice asupra creșterii acestor organisme și microorganisme. Toate aceste organisme vor fi supuse în spațiu radiațiilor de stronțiu-85 și razelor gamma. Eventualele schimbări în structura celulară a lor vor furniza ’indicații utile pentru viitoarele zbo-

nutriției și divizării celulelor vor fi studiate asupra amoebe- lor. Efectele lipsei de gravitate vor fi urmărite cu mare atenție a- supra organelor de reproducere.Sonda lunară „S'ur- veyor-5“ va avea la bordul său o cameră de luat vederi, un magnet minuscul destinat să atragă particulele de fier care s-ar putea găsi pe solul lunar, precum și un dispozitiv, care va dispersa pe suprafața Lunii curium-242 radioactiv. Savanții speră ca prin intermediul par-vea'la bord 10 milioa- ruri umane de lungă tidulelof dei curium- ne de amoebe, viespi, durată, cum ar fi zbo- 242 radioactiv care va muște bețive, insecte ruj către planeta Mar- pătrunde în solul coleoptere, microorga- , .nisme vegetale, boabe te’ care va dura aPro’ nar sa P°atafl desco- de cereale, diferite ximativ doi ani. Efec- perite și alte elemen- larve și ouă de broas- tul presiunii ■ asupra te' existente pe Lună

cosmic anunțat
CAPE KENNEDY 4 (Agerpres). — Administrația națională pentru problemele aeronauticii și Cercetarea s pa ț i u1 ui (N.A.S.A.) acă la 7 septembrie va fi lansat pe orbită laboratorul de cercetări biologice „Biosatelit-2“. La 8 septembrie urmează să fie -lansată și sonda lunară americană „Surveyor-5“, destinată să ajungă în Marea Liniștei de pe Lună, un loc posibil pentru aselenizarea itorilor cosmonauți mericani.„Biosatelit-2" va

vi-a-a-

Cutremur de pamînt în Peru
In capitala Perului și în împrejurimile sale s-a înregistrat duminică 

un cutremur de pămînt de gradul 6 pe scara Richter. Epicentrul aces
tei mișcări seismice s-a aflat la 250 mile (400 kilometri) nord de Lima. 
Cutremurul nu a provocat pagube materiale.

Festivalul cinematografic <ie la VenețiaIn cadrul actualei ediții a Festivalului cinematografic internațional de la Veneția a fost prezentat duminică filmul „Oedip rege" realizat de italianul Paolo Passolini, după celebra tragedie a lui So- focle. Filmul, care candidează pentru premiul „Leul de aur", s-a bucurat de aprecierea publicului și

a criticilor de artă. Rolurile principale sînt interpretate de Franco Citti, Silvana Mangano, Alida Valii, ele;

Prezente românești
In sala municipalității/ din 

- Montevideo s-a deschis prima 
expoziție internațională a tea
trelor de operă. Participă 16 
țări, printre care și Republica 
Socialistă România.

Sînt expuse decoruri, cos
tume, fotografii ale unor cân
tăreți celebri, partituri origi
nale.

Demonstrație studențească la LondraUn grup de studenți africani din Rhodesia a organizat duminică o demonstrație în fața reședinței primului mi-BONN. -—.Potrivit unor date statistice, ' publicate Ta Bonn, în primele șase luni ale acestui an 
7 742 persoane și-au pierdut viata nistru britanic din Lon- în urma accidentelor de automobil pe autostrăzile din R.F.G., iar 214 116 au fost rănite.

in care se subliniază că guvernul britanic rămîne „răspunzător pentru' atrocitățile care se comit în Rhodesia" Orice convorbiri între guvernul britanic și celdra. Demonstranții au _remis o scrisoare adre- al lui lan Smith, fără sată primului ministru participarea reprezen-

tanților populației afri» cane, sînt complet inacceptabile africanilor, se arată în ; scrisoare. 'Studenții au încercat să demonstreze și in fata reprezentantei rho- desiene, dar au fost imprăștiati de politie.
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