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Pe șantierele de locuințe

EXISTĂ FRONT DE LUCRU 
PENTRU ANOTIMPUL 
FRIGUROS?

4 ;

Nicolae CERBU 
directorul filialei Băncii de.investiții f

Mecanizarea își «pune 
cuvînttil și-n inima mun
ților, Dinții Herăstrăului 
mecanic se înfig îh 
trunchiurile arborilor- din 
exploatarea forestieră 
Răscoala.
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■in localitățile din Valea Jiului, 
constructorii ridică an de an zeci 
de blocuri n6i și moderne ca și 
alte obiective social-culturale me
nite să asigure oamenilor muncii 
condiții tot mai bune de trai. Și 
în acest an, constructorii au ca sar
cină să execute și să predea în fo
losință un număr de 1494 aparta
mente, un complex comercial . la 
.Petrila, și alte obiective precum și 
să înceapă lucrările la alte 14 blo
curi cu 757 apartamente, blocuri 
ce vor constitui frontul de lucru 
pentru iarna anului curent și plan 
de predare pentru 1968

Dacă din punct de vedere valo
ric, rezultatele preliminate pe cele 
9 luni (78 la șută din prevederile 
anuale) sînt satisfăcătoare, nu ace-

S. O. S
munfi

din
era

Elicopterul se întorsese 
ultima cursă. ' Echipajul 
adunat, pe pajiște în jurul, co
mandantului Ștefănescu Con
stantin. Acesta schițg planul 
pentru viitoarele zboruri. Fă
cea calcule. Venit în ajuto
rul lucrătorilor de la energo- 
e&nstrucții, elicopterul trebuie 
folosit cu chibzuială și să 
maximum de randament, 
terialele de construcții

dea 
Mu
tre-

ÎNSEMNĂRI 
DE REPORTER

buiau transportate pe cele 
mai scurte căi la. locuri greu 
accesibile de pe piscurile și 
văile din împrejurimile Băni- 
ței, unde urma să se constru
iască linia electrică de înaltă 
tensiune.

In timp ce echipajul discuta, 
de grup se apropie un flăcău 
tîrînd după el o bicicletă. Ți
nea în mină un plic.

— Cine este comandantul ? 
— se adresă el aviatorilor din 
grup.

— Dar ce s-a intîmplat ? — 
îi întrebă Ștefănescu Constan
tin, în timp ce lua plicul din 
mina țînărului venit. Numai 
privind figura acestui aviator 
iți impunea respect; un om 
în floarea virstei, inalt, bine 
legat, cu o figură de atlet, fața 
deschisă, zîmbitoare.

După ce citi conținutul pli
cului fața-i deveni severă, pe 
jrunte-i apărură 
Iși privi echipajul 
tepta ca șeful lor să 
vestea. i

'— Viața unui om 
pericol, 
mașina, 
cu mine.

S-au reîntors . în cort,au

lași lucru se poate spune 
realizările fizice, deoarece 
prezeh/din cele 1 494 apartamente 
s-au recepționat și predat defini
tiv numai 404 apartamente, ceea ce 
reprezintă doar 27 la sută din pre- 
vederrle antale 1 Cele mai slabe re-- 
zpLțațe isțaul'‘înregistrat la MnUe- 
rul. Petroșani care din cele 330 a- 
parâp&entei-.planificate n-a predat 
definitiv nici-until, cu toate că are 
2 blocuri însunjînd 132 apartamen
te gata. , însă, fără apă și căldură. 
La-șantierele Petrila si Vulcan rea
lizările’ reprezintă doar 40 la suta 
dinș,prjevedier,ifei anuale iar la șan
tierul iLupeni numai 23 la isută. 
Insă, dacă se va depune în conti
nuare un efort deosebit, se pot 
crea condiții ca pînă la 30 septem
brie â'c. să se termine si recep
ționeze definitiv blocurile C 3 b și 
C 3 c de Ia Petroșani (132 ajjarta- 
meftte); T 9 — Petrila (120 aparta
mente).; D 7 —. Vulcan (72 aparta- 
mentei și Ă 8 — Lupeni (88 apar
tamente) la care lucrările sînt în 
faze tie terminare’'Dăr și’ prin ■pre- 
dâfață acestor apartamente realiză
rile vor reprezenta totuși numai 54 
la jw£ă -din. prevederile anuale (40 
la sută Petrâțani, 70 la sută Pe
trila, 60 Ia SHW Vulcan și 46 la su
tă Lupeni)..

Trebuie arătat că, chiar în cazul 
cînd constnectorii vor reuși să ob
țină’realirfWIe de mai sus, sarcina 
lor pe trimestrul IV nu este de loc 
ușoară. In timp ce în 9 luni ter
mină un număr de 816 apartamen
te, în cele trei luni care au mai ră
mas pînă la sfîrsitul anului tre
buie să» predea tin număr de 678 a- 
partamente (340 restante și 238, din 
trim. IV) din care : 198 la Petro
șani. (3 blocuri); 120 la Petrila (3 
blocuri); 152 la Vulcan (3 blocuri); 
88 Ia -Lupeni-fl bloc) și 120 la Uri- 
cani'(T bloș), apoi să termine un 
complex Comercial lai Petrila șj să 
asigure un’ front de lucru cores- 
puhzător execuției pe timp' frigu-

despre 
pînă în
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niște cute, 
care af
le spună

este în 
Urgent alimentați 

Echipajul II zboară

F. GLÎGOREȘTEANU

(Continuare in pag. a 3-a;

Cu toate că am trecut 
țiul de toamnă, cromatica 
Iui de pe Valea noastră 
firmă încă acest adevăr astronomic. 
Și totuși e toamnă.

Toamna e ayatimpul poeziei. Cu
prinși de nostalgia "atmosferei au
tumnale, pașii ne poartă în aceste 
zile pe-nserat spre strada princl- 
P«tă, • Intr-o promenadă fn timpul 
căreia să respirăm adânc, cu sete, 
pnețla străzii. Pentru Că există o 
asemenea poezie. O știm cu toții.

O știm și o simțim cind, cu to
tul involuntar, încetinim pașii sub 
feeria revărsată din becurile cu 
vapori de mercur de pe strada 
noastră principală. O-simțim și cind 
poposim o clipă -pe băncile din 
scuarul de lingă liceu, și cind ad
mirăm vitrinele aranjate cu gust, 
și cînd notăm cu plăcere că a mai 
apărut o perlă nouă (a se citi uni
tate comercială modernă) în salba 
străzii, și cînd...

Mergînd la pas vom putea con
templa cu atenție fotul . din jurul 
nostru. Vom observa (fără să-i gă
sim poezia, pentru .că nu are) că 
acuratețea și bunul gust cu care 
a fost amenajat noul cafe-bar, nu 
s-a revărsat și asupra frontispiciu- 
Iui acestuia. N-a mai rămas' ceva 
mărunțiș oare și pentru zugrăvi
rea suprafeței pe care mortarul 
proaspăt se îmbină fără nici o ar
monie cu vopseaua rămasă de pe 
timpul cînd localul era tot bar, dar

echinoc- 
peisaju- 

nu con-

uitate bufet expres. Cu mult îna
inte de dața deschiderii, conduce
rea T.A.P.L. anupțase in coloanele 
ziarului nostru că „fn curînd va 
fi deschis un bufet expres, cu au
toservire...". Pentru evitarea ori
cărei nedumeriri "propunem in a- 
tenția conducerii T.A.P.L. Petro
șani consultarea Dicționarul en
ciclopedic român fn legătură 
cu cuvlntul „autoservire", îh- 
trucît unitatea deschisă de curind 
tiu are nimic comun ou sensul a- 
devătăt al națiunii. Noul' bufet ex
pres este denumit foarte original 
„Hai la noi". Așadar, stimate con- 
sumatpr, hai Ia „Hai Ia noi".

lacto-bar. Fruntea acestui local mo
dern merita ceva mai mult, chiar 
și o firmă luminoasă. In vitrina 
restaurantului „Minerul" și a lacto- 
bafulul citim în trei limbi că • „ta 
această unitate sigt serviți- și tu
riști slrăibf". Un- adevărat rebut 
mintal sub toate aspectele. Făcînd 
abstracție de sensul figurat al tex
tului, anunțul este dă un grotesc 
demn de satirltelw Xaraaiălfc-sEM». eu teaie astea strada noastră
fa în r'zxlzil n I f X» «SnîFXiî w» citit t-a». „ ■ , ,jși are poezia ej, poezie pe cârc 

9 votb cînta de fiecare dată cind 
se ivește prilejul. Că se mai stre
coară și Versuri ticluite de poeți 
fără talent, asta-i cu totul altceva. 
Sclipirile' lor sînt efemere tocmai 
pentru că sînt lipsite de gust și 
nu sînt în ton cu normele esteticii 
cotidiene. Oricît de „originale" se 
par unora aceste „inovații", ele nu 
vor imprima nici patină dar nici 
prospețime străzii. Vor avea aceeași 
soartă cu frunzele luate de vîntul 
de toamnă. Se vor pierde în abi
sul uitării.

TIBERIU K AR P ATI AN

că* în celelalte unități nu stal ser
viți cu aceeași; amabilitate (poite 
și mai și) turiștii străini ? Textul 
putea să fie redactat in termeni 
mai ospitalieri, din care să reiasă 
că la aceste -unități turiștii sint 
bineveniți și, dacă este carul, ■ co
lectivul de aici se străduieș
te ca ei, turiștii, să se simtă bine 
in aceste 
s-au simțit 
da!

Dar iată 
străzii in 
dinspre Casa de cultură). Aici zi
lele trecute s-a deschis o nouă u-

localuri, bine cum. nu 
poate nici unde. Asta

că am ajuns la capătul 
Piața Victoriei (venind

Brigada condusă 
de Roșculete Du
mitru de Ia lotul 
T.C.M.M. . Live- 
zeni. Ea execută 
în fiecare lună 
mai multe tuburi 
din beton pentru 
canalizări decît 

planificate
(Continuare în pag. a 3-a)

I VITRINA ȘTIRILOR ZILEI
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"0 Atelier pentru prestații 
de servicii către popul a (ie

La Livezeni a început tru uz casnic, ș. a. Tot 
construcția unui modern 
atelier mecanic pentru 
servicii către populație.
Aici vor funcționa sec
ții - pentru construcții 
rrietalice, lăcătușerie, re
parații de mașini pen-

H Spectacol de 
la Petroșani

In zilele de 28 șî 29 ■ 
septemlirie ,ne vizitează 
orașul un colectiv al 
Operei Române din Bu
curești. Cu acest prilej

aici se va amenaja o, 
secție pentru reparații 
auto -întreținere, verifi
care și spălarea autotu
rismelor. Noul atelier 
va.fi terminat și dat in 
folosință' în trimestrul 
II al, anului viitor.

operă

frunte ai operei ■ române 
printre care Teodora 
LUcaciu, artistă errieri- 
l ’ Elena Dima, lori Sto
len, D. Konya, Nicolae

artiștii'din Capitală vOr ' Florei' și alți artiști ' cu- 
prezenta- pe scena Casei 
de cultură din Petroșani 
un .recital extraordinar 
de •'canto și balet.- Iși 
dau concursul artiști de

noscuți publicului nos
tru care au\obținut suc
cese remarcabile- în țară 
și peste hotare:

• A sosit mustul
Inpepînd de ieri, Trus

tul de alimentație pu
blică Pețroșani a pus 
la dispoziția populației, 
must din , struguri care 

.se prepară >. pe. loc, .A- 
ceastă noutate alimen-

tară de sezon poate fi 
găsită la grădina, de 
vară terasa „Minerul". 
Tot aici consumatorii 
găsesc mici, grătare și 
alte preparate culinare.

F. ISÎRATE
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JIUL A fACUT JKWZA LA ffi MUM$

duminică al 
restanta în 
excepțională 
Mariana, ca-

Liă Barabaș inițiază Un nou atac la poarta băimărenctlor.

este aceeași : 
Toți jucătorii 
ineficacitatea 
sufletul spec- 
impresil de

se hotărîseră 
inceftitlidiiie.
cu Mureșul 

i-a arătat pe 
din nou de-

1.
2.
3.
«>
5.
C.

CATECOim C

Aceeași carență la Minerul 
țnCîicacitatea

eu A.S.A. Tg. Mureș ÎS aceasta a- 
căsd, Este uh rezultat valoros, ți- 
rtlFiâ toni de faptul b* muteșahii 
au pletdut o singdHI partidă th o 
etopd, w «vitid si meritul da « fi 
InVlhS pe Steaua ft) Capitală st de 
a fi administrai in etapa * I n în- 
vifM tori tor Jiului dir> a V«a
juvMorito pnețiPtii nu m»i puțin 
de irei autori hi OilH&lil uftteia 
primit.

Așa-i fMbalul... Clnf-*rfl cre
zut ră Fttiil, după CM * invirts fee 
Rapid IN BucuMU, nu va putea 

de .,U" 'W? Minimi ia 
echipa Jiul» ei raimto-
ducerea in fmmațto « iui toh Va
sil# (îmi îrrtilfiiril de duminică), 
P&p. Miha! Șl Naldih a fost de bun 
augur, iătelii au muncit plai ia e- 
pulzare șl astfel i-au smuls un 
punct echipei iui Bone. PcMte tă 
a terii la mijloc șl riUșatri* mureșe
nilor pentru ea Pariovkt. avid după 
titlul de golgeter, a ratat un 11 me
tri, duort ca le transformase pe 
celelalte trei acordate în acest tur 
de campionat echipei sale.

Principalul este că Jiul a adus un 
punct prețios de la Tg. Mureș, pre

i

I
îI
I
I

înaintașilor lupeneni 
nu nimeresc poartă, 
au aceași carență — 
Și fiostalpia crește In 
"tatorilor, iăf bhnele
altă dată se vestejesc aidoma 
frunzelor toamnei. Asta a fost totul 
în meciul de duminică.

Au jucat forihațiile : Minerul Lu- _ 
petli! Gram — Pralea, Riza, Păli, I 
Nehgde Poehar, Ambruș — Co- » 
troară. Sima, Cărare (Uilecan), Pre-I 
cup. Mureșul Deva: Udvary, — I 
Dăscălescu, Hangan, Zamșa, Mii-- 
reȘan — Adălh, CsergS — Onea, I 
Homegy, Iancu, Molhar. NeSâtis-1 
făcătof aPHitrajul ldi bfcli GhSor- _ 
ghe

I

(Tg Jiu). " I
V. COANDRAȘ |

AGENDA CAMPIONATULUI
In etapa a îV*a a c*mpien*tului regional fn Valea Jiului 

au avut tec «Ibăt iBtilhiri: la Vulcan, Mineral din fo-
câlltate * jucat cti IX.O. Hunedoara de care a dispus cu sco
rul de 2—1 idr pe terefiiil dfh Fetrlla...

Știința PetrOfiilI *-
Fotbaliștii de la $titfiț« șl-au fă

cut KJ0. adversarii ihtf-Uh meci pe 
care l-au avut la discreție măjbri- 
talea timpului. Vofblhd despre iii» 

. vihgători, răsplătiți la sfirșilul me
ciului cu aplauzele celor... cîțivâ 
spectatori (unde-s afișele cate *ltib 
dată împînzeău orașul t), putem a- 
firma că opoziția ifidfrjită, din pri
ma parte a intîlnirii, a anUmeni- 
lot, le*a stimulat parcă mal mult 
inițiativa și pofta de gol. $1 golu
rile au „căzut" unul cile unul. Ba 
început mși greu apoi difl ce Lh 
ce mei facil. „Factorul curant'
j «temi Științei l-a cfefizUlUit iHttvi
ziunea «i ptomptttudtfiea-n inter»

In

Meritul este 
eu sublinieri

ludiu încurajator pentru meciul de 
duminică de la Gluj.
al tuturor jucătorilor, 
penttb iofi Vasile.

G. Dinu

REZULTATELE TEHNICE:
SteaUa -*• Dinamo 1—0 (0—0). A 

rrutftal Naprea; Rapid »- Progresul 
1—1 (0—0) Au marcat: Ion Ionescv 
și ȚârSlungă; „U" Craiova — Pe
trolul 2—0 (1—0). Au marcat : De- 
selnicu șiCîrciumăreseu; A.S.A. 
Tg Mures — Jiul 0—0; F, C; Ar
geș — Dinamo Bacău 4—0 (B—j). 
Au marcat : Nații (2), Țurcan și Io- 
niță; U.T.A. — Steagul roșu 1—0 
0—0). A marcat Ghivu, Farul — 

>,,U“ Cluj 1—1 (1—0). Au marcat : 
Iancu și Barbu.

HA1DBAL

victorie
înaintea meciului de duminică 

dintrt* S. S. Petrtfcăni — Constric
torul fiaia Mare, echipa gazdă nu 
avea la activ, după trei etape, 
nici e victorie, singurul punct fi
ind Obținut 13 Craiova In îHtîlhi- 
nitea cti forrAația locală Universi
tatea. Scorul meciului a fost 7

Ktfipa a iV-a Ie-a adus 
handbalistelor din Petroșani 

mă victorie din acest tur de cam
pionat și încă o victorie catego
rică : 15—8 în fața jucătoarelor de 
la Constructorul Baia Mare.

De la intrarea pe teren gazdele 
s-au mobilizat, au atacat puternic. 
și după 5 minute conduceau deja 
cu 4—0. De altfel ele aveau să-și 
păstreze tot timpul jocului avan
tajul pentru ca în finalul partidei 
să se distanțeze la o diferență de 

Minerul Anlnoaea 5-0
veitții a neobositului „ochi de pisi
că" — Muhteanu. Prețios în acope
rirea mijlocului terenului și, de 
aici, la păstrarea inițiativei în joc 
a fost Și aportul fundașului central 
Tudor și a Înaintașului „ginditot" 
știr. Beneficiind in atac de doi îna
intași th vervă de șui, Pănescu și 
BălăheahU (eulotil celor cinci go
luți), Șliinta „n-a avut probleme" 
deett o mică parte din intHnirea 
Cu Minerul Aninoesa. La polul ©- 
pu& atumrienli, cu Broască „îm 
fipt" Itttoe CehStantifiesCu șl Tudor 
șl pătmanent anihilat de acești*, 
n-*u CoijȘttUh dectt rare «tacuri 
periculoasa ți acelea destrăatăie 
din ra$8.

Duminică pe sfadlo» 
din lUpeni a aVlit 

meciul internațional 
rugbi între echipa 
localitate, Minerul 

șl tSz.afny -*■ R, P. Pt>- 
loflâ. inaifitea îficeperii 
jocului, rugbiștii noștri 
le-au oferit flori oas» 
peților, iar aceștia lâ 
rîndul lor le-au prins 
în piept cite o insiffiă. 
După ce fanfara * Itj- 
lonăt imnurile de stat 
ale celor două țări prie- 
tefie, arbitrul Bojdttes- 
du Aurel dlfi Petrdșani 
« fluierat începerea îtl- 
tîlnirii.

AntrenOtiil Suba Mif- 
eea a trimis in tereiî 
o formație bine rbitată 
Ja antrenamente, omo
genă și 
vii" lui 
victorie 
-12). 
practicat

simt Uihe iftcAMtol, Oi- 
g«hrii»du-se mal foin® 
la gfăffiadă și cîștigind 
teren îfi Momentele di
ficile. „Motorul" între
gii echipe a fuficțtofiai 
le „parametri" wfttsii, 
linia de trei sferturi fi
ind continuu și îndea
juns „alimentată* 1 * * * * * * * 9 * 11 * * 14' cu 
„combustibilul" nece
sar. Iii aSibfele reprize 
au dbmifiat minerii, de- 
rutfnd apărarea polo
neză prin forța și vi
teza lor de pătrundere. 
La un atac neregula- 
mentar al polofieillor 
arbitrul dictează lovitu
ră d« pedeapsă. Dar Ca 
este fatală de Precup, 
Mai tirziu, Trlpon Se 
infiltrează prin apărarea 
adversa și culcă bato
nul îfi terenul de țintă. 
Transformarea este fă
tată tot de Precup. Apoi 
polonezii sînt cei care

După cum se știe, Rapid va jtteb 
rrtf uri in „Cupa campionilor eu- 
rOfriiii" la PloVtliv țK. P. Bulgaria) 
cU formația locală Trakia, iar Stea
ua va întîlni la București echipa 
F. C. Austria, Viena, intr-un meci 
clintind pentru „Cupa cupelor". De 
aceea cuplajul iHterbueureștean Ra
pid — Progresul șl Steaua — Dl- 
naflio s-a disputat sîmbătă. As* că 
duminieâ th S orașe din țară s-au 
cehsumat doar 5 îhtîlhiri din 
a V|-a a campionatului categoriei 
A de fotbal. Performerele etapei 
au fost Jiul și ,.U“ Clu.) ebre au 
sthuls puncte prețioase îh depla
sare. După ce în etapa a V-« Jiul 
a plScăt steagul acasă ir, fața arge
șenilor, într-un meci de mare 
luptă, și pe care, repetăm, nu me
rita să-1 piardă, duminică a recii-» 
perat Unul din cele două puncte 
„oferite" plteștăriilor fâcind 0—<>

Universitatea Craiova
Steaua
A.S.A. Tg Mureș
F. C. Argeș
Dinamo București
Petrolul

'7—8. Farul
7—8. Universitatea Gluj
9, Dina mo Baeău

10 Jiul
11. U.T.A,
12—13. Steagul roșu
12—13. Progresul
14. Rapid

După jocul prestat îh partida cti 
Tractorul BrașOv se părea că fot
baliștii din Lupeni 
să evadeze din 
Partida de duminică 
Deva, în schimb, ni 
fdtbaliștii din Lupeni 
zorientați din punct de vedere tac
tic, deficitari la capitolul tras pe 
peurtă.

Iată uh scurt tabel sinoptic al 
intilnirii : minutul 2 Sima trage 
puternic pe lingă poartă; min. 3 
Precup execută o lovitura liberă 
de pe partea stingă a terenului; 
Pralea șutează dar mingea se lo
vește de un apărător advers șl fe- 
viiie lâ Sima care înscrie; mih 6 
Csergd înscrie din ofsaid; mih 29 
Cărare este accidentat; min. 30 Ho- 
ftieghi îl lansează pe impetuosul 
Csergo căre aduce egaiarea; min. 80 
același Csăfgo face o Cursă excep
țională dar Pralea îl deposedează, în 
min 83 Cotroază execută o foar
fecă reușită trimîțînd mingea în 
bară.

După încheierea acestui tabel 
sinoptic în care am consemnat doar 
fadele mai importante ale îhtîl- 
nirii, fragmentate așa cum s-âu 
petrecut ele, vom mai spune cîteva 
cuvinte despre comportarea nesa
tisfăcătoare a localnicilor. înainta* 
rea a driblat prea mult, Pall a rupt 
tricoul adversarului său, Precup 
a dat buzna și a călcat totul în pi
cioare (și pe Dăscălescu în min, 80). 
iăr BilUcati, mezinul echipei, a in
trat mereu cil mingea între trei ju
cători (asta-i o plăcere a lui ’) și 
n-a scăpat niciodată de acolo tea
făr In sfîrșit, doi jucători care 
s-ău deosebit de ceilalți —■ Sima Si 
Pralea — prin faptul că au pus mal 
mult suflet în joc. Apărarea... n-a 
știut să se apere, lăsîndu-Se .de 
foarte multe ori trasă pe sfoară lă 
contraatacurile devenilor și în 
special ale lui Csergo. Meteahna

ca atare „ele* 
au obținut o 
categorici (17 

Lupenenii oh 
un joc ofen-

la prima
față de adversarele lor.7 goluri

După modul cutn au jucat dumi
nica, după victoria comodă obți
nută în dauna urmașelor lor îfi 
clasament, elevele profesorului 
Eugen Bartha și antrenorul însusi 
merită felicitări. Noua echipă a 
S. S. Petroșani numără îh rîndu- 
tile sale jucătoare tinere, talen
tate, dornice de afirmare. De ase

: 1
1

menea, gabaritul echipei este su
perior celui al echipei de anul 
trecut, lucru important și necesar 
mai ales pentru compartiftientiii 
părăril. Am remarcai duminică 
jucătoarele noastre multă poftă 
joc, repliere rapidă din apărare 
atac, blocaj bun la seniicefc 
ceea ce este mai important, o frec
vență mărită a șuturilor Ia poar
tă. Pe rînd Domșa (golgetera eehi-

a- 
la 
de 
în 
Și,

Și,
îh ciuda protestelor 
din ambele tdbere, a

Ne-au mai plăcut
Mathe de la Știința
Futnea de la Minerul Anlnaasa.

Meclul a plăcut spectatorilor 
unor jucători 
fost captivant.
Pisculescu $i 

șl oarecum

V. T.

CELELALTE JtEZULTATE: Mine
rul Ghelar — P«tln|UI Unea 2^-0; 
Consiracterul Hunedoara — Mine
rul Ufltani 1— li Minerul Telluc — 
Constructorul Lupehl 7—i; Abato
rul Hațeg — Preparatorul Petrila 
o—i.

«TAPA VHTOARt; Preparatorul 
Petrii* — Mteorul Gheitr; Con
structorul Lupeni — Abatorul Ha- 
țeyi Minerul Urtatni — Minerul 
Teilor; 1.C.O, HnartMti — Con
structorul Hutortteart; Minerul A- 
nliiMM — Miletul VuIcmc Peria
tul Lofiea — Știi®)* Frtruțuul. 

I

beneficiază de o lovi
tură de pedeapsă. Ea 
este executată de Litu- 
ianski dat balOiliil tre
ce pe lingă buturi. Cea 
mei frumoasă fază s-a 
petrecut in repriza a 
doua cînd Roșu, în ur
ma unei aruncări dfe la 
tușă, îi depășește pe 
toți apărătorii polonezi 
Și Chică balâiiul îfi t«- 
refiul de țintă. Lupe
nenii au Obținut o vic
torie frumoasă datorită 
Voitiței și puterii lor 
de luptă, a clarvizlufiii 
cu Cate și-au construit 
atacurile. Jocul a plăcut 
publicului, victoria Ob
ținută de fflineri fiiftd 
meritată. S-8u remarcat 
Tripon, Szilvester, Pre
cup și Roșu de la gaz
de și Kluikovschi, Fi- 
kpcrek, Kargal, Hone- 
la, Lituianski de la 
oaspeți.

G. V.

pei), Mureșăn (posesoarea unui 
șut pUtethit), Szolga (o sportivă qtei. 
perspective) au șutat puternic la 
poartă, de lă distanță, înscriind 
goluri de toată frumusețea. NU 
putem încheia modestele aprecieri 
pentru jocul bun de 
echipei gazdă fără a 
mod deosebit forma 
ă poffăriței CătUțOiu 

re * scbs goltiri aproape Sigure. 
Elevă sîrguincioasă lă Liceul din 
PetfiOșănl și handbaliste talentată, 
Mariana are deschis drumul afir
mării sportive.

Oaspetele, proaspăt promovate 
în divizia B de handbal și ocu
pantele locului 9 în clasament, 
din 16 echipe, au dovedit totuși 
unele calități demne de apreciat: 
contraatacuri frumos concepute și 
finalizate, șuturi puternice pe spa
țiul porții, o bună demarcare a 
unora dintre ele. Au fost însă de
pășite la capitolul pregătire fizi
că, Ia luptă pe semicerc iar cele 
două portărițe ale lor au vădit o 
formă slabă.

Golurile echipei noastre au foăt 
Marcate dă Dbmșâ Măria 7 (5 din 
lovituri de lă 7 m), Szolga, Cso- 
bânsk.y Și Torok oîte 2, Barabaș 
și Mtireșân. Pentru oaspete au în
scris Pintea și Varga cite 3 și Be- 
rindan 2 (artibelă din lovituri de 
la 7 m). Arbitrul Drăgoiu Alexan
dru din Timișoara ă condus bine. 
El a aplicat fără ezitare noile mă
suri ale F.R.H. Așa se explică și 
numărul măre de lovituri de la 7 
m acordate celor două echipe: 6 
gazdelor, una fiind ratată de Cso- 
bansky și 3 oaspetelor. Făcăoaru 
fiind autoarea unei ratări,

Victoria petroșănenceloi .Onsti- 
tuie un bun suport moral pentru 
meciul de duminica viitoare eu 
I.S.E-. București pe care-l vor sus
ține tot deasă, pe terenul Jiul.

Dumitru GHEONEA
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HUM IMMITHI LMMI
Din primăvară n-am mat 

vorbit cu lucruri neMmtfltțt- 
te. La drept vorbind rifc in
tenționam s-o fda ntet fteum 
dacă nu-mi ajungeau la urechi 
vaietele a trei adrese uitate 
pe undeva prin sertare și ne- 
resoivtte. Prima, cm nr. 4 6Î5 
awi 4 aprilie a. c., era adre
sată de Oficiul P.T.T.R. Pe
troșani, .mctomiul refele ai 
i.N.E.h. Prin adresă se cerea 
racordarea ia refeâaa de cu- 
rent electric a celor dtruă 
chioșcuri not, de dift&urt a 
presei, de la Petrila țl Lupemi. 
in adresă se specifica tmm că 
insftMțRt se vu face rubteran, 
iar cablul tm fi put la ais&s- 
sifie de Oficial P.T.T.R. Pe- 
troțani. Lunile a« trecut dat 
cererea in iac să fie onorată 
a fast... uitată.

Probabil că cei de la l.R.E.H. 
n-au „specialiști* să ezeeate 
lucrarea — și-au spus tovără
șii de la oficiu plictisiți de a- 
tifea luni de așteptare. In 13 
iîdlte tL. 4
nergo-montaj Livezeni sâ exe
cute lucrarea. EntfgO, între
prindere serioasă, nm emțtdt- 
csit să se ocupe de asemenea 
„fleacuri". Ața cft în Stua da 
8 august a fvM trimisă a nouă 

^dreiă la l.ft.E.H., seefte re
țetă. Dăcă cumva Credeți Gtt 
s-a dat cufs acestei adrese vi 
înșelați. Luna septembrie • 
pe sfîrțlte dur lucrările nici

vorbă să înceapă. Sesizat de 
„operativitatea" eu ear* I.RA.H, 
onorează comenzile mi-am luat 
picioarele la spinare ți m-am 
dus la Petrila. Era pe înse
rate, așa Că dintr-e ochire 
mi-am putut da seama care e 
chioșcul cu pricina.

— Puni seara] Ce mai faci?
— Stau pe otbecăltflea. N-ăi 

cumva O lampă cyft măcar o 
lumtnare ? Astă-vară cit au 
font zilele lungi a măi mers, 
dar acum ?...

—* N-ăm nici măcar un muc 
de luminate. Dăr ia Stai utl 
pic.

L-am lăsat în beznă și am 
pipeta tocmai la Alttdin. Am 
ama noroc ea i-am pășit a- 
eusB.

Ce Vini te aduce pe la 
mine ? — wra întrebat.

— Nu vîntttl, a întunericul 
=— POm zis. Te rog împrumu
tă-mi lampa.

— Ți-o dau cu dragă Mni.
Cu lampa această și » cutie 

it dttbritart mown dus la 
chîoțe. Temporar am rezolvat 
problema la chioșcul din P«- 
IHM» dar cu rei de la înupeni 
ce ne facem ?

Poate găsiți vreo soluție 0- 
perditva ?i deftnittva pentru 
afnîhdouă chioșcurile, tovarăși 
de la I.R.E.H. Țin să vă infor- 
Miz Că AIMM thi-U împrumu
tat lampa pentru scurtă vreme.

O. c.

tea

l»,W Telejurnalul de seară.
14,00 Aventurile Iul Rabin
20.30 Mari ansambluri. ArMmbtul de rumen și a&t- 

suri din Bdta Măre.
21,00 Seară de teatru: „mi erui de la răsurii" Co

medie de Bsgddn Pătrittacu ttușdeu. (nter- 
pretează Teatrul de Stat „Victor fon Popa" 
din Birlad. Ih pdttză! șah.

22.30 Tetei flitul de noapte.
22,43 Închiderea emisiunii.

(Urmare din pag. 1)

Pe defileu. La plecare, înarmați cu... răbdare, la fnopolăra... cit 
povești pescărești! Foto: N.. Moldoveanu

Literatura universal in
prin raportări și Comparații ce ae 
fac cu celelalte literaturi.

Incursiunea într-un domeniu atit 
de vast, chiar și numai în treizeci 
și cinci de ore (cile sînt afectate 
de programa

TRIMMAartelor 
istoria 
istoria 
Introducerea cursului de 

universale în 
de studiu din

Istoria literaturii universale, cel 
mai nou obiect de învățămînt in
trodus în liceu la clasa a Xl-a, sec
ția umanistică, face parte dintr-o 
serie de patru materii programate 
a fi studiate în anii următori (ce
lelalte trei sînt :
istoria 
plastice, 
muzicii și 
științelor),
istorie a literaturii 
rîndul obiectelor 
școală a fost determinată, Intre al
tele, de ponderea pe care operei» 
ce fac obiectul acestui studiu „o 
dețin în formula de cultură gene
rală a tuturor Oamenilor cultivați 
de astăzi" (Tudor Vianu). Menită, 
alături de toate obiectele de invă- 
fâffijfil. a lărgi orizoptuL. cultural 
al. tinerei, generații, istoria Irteraiu- 

...tll liȘjpersale fac» o tKtgpre în rș-
Vista a scriitorilor, opefelor șî cu
rentelor care le reflectă.

Intecțistiînd contribuția pe care 
toate popoarele, indifererit de mă
rime, o aduc la tezăurlil culturii 
universale, noul obiect de învătă- 
mînt ajută la formarea unul Siftlt 
nMtlir de iSfarhiMf* a valorilor, 
la formarea gustului pentru litera
tura adevărată, la jiistâ înțelegere 
a fenomenului literar românesc,

EXISTA FRONT DE LUCRU
PENTRU ANOTIMPUL FRIGUROS ?

ȘCOLII
analitică parcurgerii 

cursului) prileju
iește popasuri pe 
marginea unor 
curente literare, 

Întregii evoluții a lî-de-a lungul 
teratttriî. universale, pornind de Ia 
marile civilizații orientale (egiptea
nă, asitfrbâOiloniănâ, etnaieă, In
dians și chintzS) pentru a ancora 
îti lirica personală și în ultimele 
experiențe dramatice cultivate în 
veacul nostru („teatrul absurdu
lui").

O călătorie pasionantă spre mie
zul marilor valori este mediată de 
un ghid de o ridicată valoare 
manualul, alcătuit de un colectiv 
de reputați critici literari și pro
fesori 
vidiu 
Edgan 
fflâte 
de un alt auxiliar prețios, o cule
gere d» tatle menită a trezi, prin 
fragmentele alese, interesul pentru 
lectura integrală a operelor lite
rar».

Trezind un explicabil interes la 
elevi, chiar de la prima oră, cursul 
de istorie a literaturii universale 
va putea depăși, credem, domeniul 
strict umanist, devenind materie de 
studiu și pentru secția reală.

Prof. IRONIM MUNTEAN
Liceul Petroșani

universitari (N. I. Barbu, O- 
Drîmba, Romul Nfunteșmu, 
Papu). Sintetic, îh cea mai 

parte, manualul este dublat

Studiat harta munților și au 
stabilit eu aproximație unde 
putea fi găsii accidentatul. 
Apoi ultimele pregăttfl. Eli
copterul s-a făcut nevăzut 
peste crestele pleșuve ale mun
ților Paring.

...Orele treceau una după al
ta. Restul echipajului (cu ta
băra in apropierea Biniței) 
stătea și scruta zarea. La 0- 
rizont nu se zărea insă nimic. 
Erau atențl la cel mai mia 
zgomot de motor. Se apropia 
amurgul. De la Sfatul popu
lar nu primiseră nici o veste 
pe calea telefoanelor. Deoda
tă, din partea opusă, picat 
parcă din cer, apăru elicopte
rul. Aviatorii se priveau unii 
pe alții îmbujorați. Coman
dantul le citi pe fețe bucuria, 
satisfacția îndeplinirii unei mi
siuni dificile de către echipaj. 
De aceea, modest cum e, li se 
udteeă celor care n-au fost 
in cursă :

— Cum, tot aici sînteți ? 
N-ați mincat de prînz ?

— V-am așteptat.
— A fost accidentat rău ? 

se interesă unul mai tînăr.
— Avea o dublă fractură și 

nu putea fi transportat de a- 
colo pe brațe sau călare. L-am 
găsit în munți. L-am luat și 
l-am transportat la clinica din 
Cluj, Acum e în afară de orice 
pericol.

— Vreun alpinist ?
— Nu, răspunde comandan

tul. Un cadru didactic, om de 
știință căruia îi plac excursi
ile. A alunecat într-o prăpas
tie. Ei, dar ce să mai vorbim 
de asta ! Hai mai bine spre 
microbuz. La cantină ne aș
teaptă cu mîncarea.

S-a așternut din nou liniș
tea. După un timp, Ștefănes- 
cu Constantin le spuse avia
torilor :

— Miine dimineață toată 
lumea la post. Avem mult de 
lucru și trebuie să-l dăm gata.

In fața cantinei se despăr
țiră. Inserarea pusese stăpîni- 
re peste oraș...

...Pare un fapt în aparență 
simplu. Intîmplarea a pus în
să la grea încercare echipajul 
elicopterului, nervii coman
dantului. Trei ore și jumătate 
de zbor, de încordate, de luptă 
cu furtunile și stihiile vremii. 
Aterizarea, apoi decolarea în 
creierul munților Carpați. To
tul însă a decurs normal. E- 
chipajul lui Ștefănescu Con
stantin are sentimentul dato
riei împlinite.

$

ț (Urmare din șJȘp. 1)

roe de 7ă7 apartamente.
Pe drept cuvînt se pune întreba

rea : cum de s-a ajuns și în acest 
-an în situația anului 1966, cînd tot 
în trimestrul IV s-ău terminat și 
predat un număr de 764 aparta
mente ? Aici se poate răspunde că. 
în afară de greutățile care au dxis- 

, tat în legătura cu aprovizionarea 
șantierelor cu unele materiale șt în 
special cu ciment și cărămidă de 
placaj, situația rea de pe șantiere 
ft fost cauzată și de faptul că îi: 
cursul trimestrului 1V 1M6 aproa
pe tot efectivul, a fost concentrat 
pe terminare* blocurilor restante 
din trimestrele MII și s-a neglijat 
asigurarea frontului de lucru pen
tru timpul de iarnă.

Dar, fiindcă am ajuns la cuvîii- 
tal , front de lucru", să vedem cufn 
Se prezintă situație in acest an 
Conform prevederilor contractuale, 
urma ca pînă în prezent, din cele 
14 blocuri care constituie frontul de 
lucru pe 1967/llWă si fie atacate 
13 blocuri din care 2 la Petroșani, 
5 ta Petrila. 3 la Vulcan și 2 Ia Lu- 
peni însă au fost atacate mimai 6 
blocuri (1 Petroșani 1 Petrila. 1 
Vulcan si 3 Ltlpeni)

Țiri.nd seama de stadiile 1* cere 
au ajuns lucrările Ia cele 67B apar
tamente ce urmează a se termina 
în trimestru! IV Șt după fltfMUl de 
execuție actual, sg pare că șantie
rele aiung în situat** de a*și con

stitui front de lucru din... blocurile 
cu termen de predare în 1967. Aceas
tă apreciere poate fi trasă din sta
diile fizice existente în prezent. 
Astfel, din cele 678 apartamente 
ce Urmează a se termina si preda 
in trimestrul IV 1967, numai la 146 
apartamente se execută lucrările de 
finisaj interior, 164 fiind glisate și 
cu planșee executate, 298 aparta
mente glisate avînd executate fitl- 
mai o parte din planșee, 40 de a- 
oartamente fiind la zidărie și 40 a- 
partamente la betdtthe-fUfldații. Ce
le mai mări rămîneri în urmă e- 
xistă 1* blocurile B 3 a sl B 3 r Pe
troșani, F 3 și D 8 VulcMn, A 7 L>u- 
peni, I Uricani, fi 1 si B 2 Petrila 
De ttsemenfeb, sînt mult rămase în 
urmă lucrările de 1* centratele ter
mice nr. 2 Lupeni, nr, 2 microraion 
B+C Petroșani și extindere 2 Ct. 1 
Petrila precum și lucrările de la 
complexul comercial Petrila și în 
special cele de la corpul A, cut 
prinzînd spațiile destinate pentru 
restaurant, cofetărie și farmacie. 
I a Lupenl re IntîmpinA mart greu
tăți în execuția rețelelor termice și 
accesul Ia blckurile A 8. A 7 și A 6 
din cauza neexecutăMi drumuiui de 
acces pentru care există proiect 
încă din trimestrul H 1M7.

O mare greutate care va conduce 
la stagnări în timpul iernii este a- 
ceea că șantierele n-au reușit să-și 
constituie nici acum stocurile de 
materiale necesare desfășurării 
neîntrerupte a procesului de pro

ducție șl în special materialele cu 
consum mare (ciment, nisip și agre
gate pentru betoane). In ce pri
vește lucrările de finisaj exterior, 
deși în comparație cu alți ani s-a 
depus un efort mal mare reușind 
ca majoritatea bincuritor Să fie fi
nisate, contribuind prin aceasta la 
înfrumusețarea orașelor noastre, în
că n-au fost atacate lucrările la 
blocurile I 1 și I 2 Petrila iar la 
blocul B 200 Lupeni lucrările au 
fost sistate. De asemenea, o parte 
din blocuri neavtnd asigurate prin 
plan fondurile, necesare pentru 
terminare iar blocurile C 6. G 3 și 
G 4 de la Vulcan neavînd proiecte 
și amplasamente, este necesar ca 
secția de investiții a Sfatului popu
lar regional să urgenteze rezolvarea 
ăefestor probleme

Țlnînd seama de importanța pe 
care o prezintă aceste lucrări în 
Valea Jiului, se impune ca Sfatul 
popular regional și Trustul regio
nal de construcții Hunedoara-Devft 
conducerea Grupului de șantiere 
Petroșani și a șantierelor să anali
zele de urgență âCeaStâ problemă sl 
să dispună luarea unor asemenea 
măsuri care să contribuie atît Ia 
terminarea șl predarea blocurilor cu 
termen de predafe în 1967. cit Și la 
asigurarea unui front de lucru co
respunzător care să permită tuturor 
muncitorilor constructori să mun
cească în tot timpul iernii în cen- 
dițiuni cit mai bune.

PROGRAM DE RADIO
27 septembrie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,05 Program ffîuzicâl de 
dimineață; 5,30 BULETIN DE 
ȘURI; 5,35 ACTUALITATEA, A- 
GRARA; 6,00 RADIOJURNAL. Su
marul presei. Sport. Buletin me- 
teâ-rutier; 6,20 Radio-publicitate;
6.30 BULETIN DE ȘTIRI; 6,35 Re
comandări din program; 7,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin me- 
teo-rutler; 7,45 Sumarul presei: 
B OO Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri); 8,20 MOMENT POETIC;
8.25 La microfon, melodia prefe
rata; 9.00 BULETIN DE ȘTIRI; 9,03 
La microfon, melodia preferată;
9.25 Sfatul medicului; 9.30 Melodii 
populare; 10,00 Arii din operete: 
10.10 Curs de limba franceză; 10,30 
Clnteee si jocuri populare; 10,45 
Potpuriuri de muzică ușoară: 11,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 11,03 Cronica 
economică; 11,18 Parada soliștilor 
si a orchestrelor de muzică ușoară: 
12,00 Melodii distractive de Teniis- 
tocle Popa; 12,13 MIORIȚA: 12,25 
Recita! de operetă Adriana Co
drean»; 12,35 Emisiune de folclor: 
13,00 RADIOJURNAL. Buletin me
teorologiei 13,13 Succese ale mu
zicii ușoare; 13,30 intilnlre eu me
lodia populară și interpretai pre
ferat; 14,00 Voci tinere la microfon;
14.30 Pagini din muzica ușoară: 

15,00 BULETIN DE ȘTIRI. Bu
letin meteo-rutier; 15,05 ACTUA
LITATEA LITERARA; 15,20 La mi
crofon Ana Ispas și Alexandru 
Dumbravă; 15,50 Piese interpre
tate la saxofon; 16,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteoro
logic; 16,15 Scrisori pe portativ;
16.30 DIALOG CU ASCULTĂTO
RII; 16,45 Soliști și formații artis
tice de amatori; 17,10 Călătorie în 
isteria civilizației; 17.40 Laureați 
ai celui de-al IV-lea Concurs inter
național „George Enescu“ — 1967; 
18.00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 
Uzina văzută de aproape; 18,25 Mu
zică ușoară cu formația James 
Last; 18,40 ANTENA TINERETU
LUI; 19,00 Concert de melodii ro
mânești; 19,30 Sport; 19.40 Varie
tăți muzicale; 20,00 RaDIOGAZETA 
DE SEARA. Cronica economică;
20.30 O melodie pe adresa dumnea
voastră; 20,50 Interpret! de odini
oară al folclorului nostru : Grigoraș 
Dlftlcu: 21,05 ATENȚIUNE. PĂ
RINȚI !: 21.25 MELODII MAGA
ZIN; 22,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 22.15 De la 
un cîntec la altul; 22,45 MOMENT 
POETIC: 23,00 Visare — Muzică 
ușoară; 24.00 BULETIN DE ȘTIRI: 
0.03 Melodiile nopții — muzică 
ușoară; 2,55 — 3,00 BULETIN DE 
ȘTIRI.
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Lucrările Adunării Generale 
a 0. N. 0.

VIZITE

i
NEW YORK 25. — Trimisul spe

cial Agerpres, Romulus Căplescu 
transmite : Datorită faptului/ că trei 
din cei patru oratori care au luat 
cuvîntul luni dimineața în cadrul 
Adunării Generale a O.N.U., la 
reluarea dezbaterii politice genera
le, au fost reprezentanții unor sta
te din Africa — respectiv Lesotho, 
Ghana și Republica Sud-Africană — 
problemelor acestui continent le-a 
revenit ponderea cea mai mare.

Alegerea ca președinte al actua
lei sesiuni a reprezentantului Ro
mâniei constituie mai presus de 
toate o recunoaștere a meritelor 
politice ale acestei țări, care și-a 
cîștigat respectul întregii lumi, a 
spus la începutul cuvîntării sale 
J. W. K. Harlley, vicepreședinte al 
Consiliului național al eliberării 
din Ghana. Trecînd apoi în revistă 
evoluția continentului african în ul- , 
timul deceniu, el a declarat că a- 
ceasta ș-a caracterizat prin elibe
rarea de sub colonialism a majori
tății teritoriilor acestui continent, 
dar că partea de sud a Africii ră
mâne încă sub controlul unor colo
nialiști și rasiști inveterâți, și că 
„vîntul prefacerilor*' pare a se fi 
oprit pe malurile rîului Zambezi. 
Popoarele africane cît și prietenii 
lor nu pot îngădui alianța pericu
loasă care pare a se închega în 
sudul Africii și care îi unește pe 
rasiștii de la Pretoria, pe colonia
liștii portughezi și pe rebelii din 
Rhodesia. Subliniind necesitatea a- 
doptării unor noi acțiuni împotriva 
acestor forțe refractare progresului, 
el a condamnat, totodată, pe cei 
ce sprijină activitatea mercenari
lor în Congo.

Conducătorul delegației R.S.A, 
ministrul afacerilor externe, Hilgard 
Muller, care a încercat să răspun
dă la acuzațiile aduse” și să justi
fice politica guvernului său, expri- 
mîndu-și totodată dezamăgirea că 
O.N.U. nu sprijină această politică, 
ceea ce ar demonstra, chipurile, 
„incapacitatea sa de a face față pro
blemelor care confruntă lumea" — 
și-a rostit discursul în fata unui 
auditoriu compus din numai cîteva 
persoane, întrucît marea majorita
te a delegaților, în frunte cu cei 
africani, au părăsit sala în semn 
de protest față de politica de a- 
partheid.

După ce și-a manifestat satisfac
ția că pentru prima oară fotoliul 
prezidențial este ocupat de repre-

zentantul unei țări socialiste, Va
clav David, ministrul de externe al 
R. S. Cehoslovace, s-a ocupat de o 
serie de probleme ale situației in
ternaționale. El a arătat că bombar
damentele americane contra Repu
blicii Democrate Vietnam constituie 
„o nesocotire completă a normelor 
generale recunoscute ale relațiilor 
internaționale". Sprijinind poziția
R. D. Vietnam și F.NjSs din Vietna
mul de sud, el a declarat că revine
S. U.A. să facă primul pas și să pu
nă capăt bombardamentelor, „în 
loc de a pune condiții" și de a 
apela la națiunile unite, care nu 
sînt competente să se ocupe de a- 
ceastă problemă.

★
înainte de deschiderea ședinței 

de luni dimineața a Adunării Geș> 
nerale, biroul adunării a hotărît în 
unanimitate să recomande completa
rea ordinii de zi definitive cu cele 
două puncte propuse de A. Gro- 
mîko în cuvîntarea sa de vineri, 
privind „încheierea unei convenții 
asupra interzicerii folosirii armelor 
nucleare" și „necesitatea urgentării 
definirii agresiunii în lumina ac
tualei situații internaționale".

VIETNAMUL DE SUD

mareșalul 
Mosco- 
invita- 

aceeași 
Alexei 

Consiliului

MOSCOVA 25 (Agerpres). — Pre
ședintele Pakistanului, 
Ayub Khan, a sosit luni la 
va într-o vizită oficială, la 
ția guvernului sovietic. In 
zi, el a avut întrevederi cu 
Kosîghin, președintele
de Miniștri al U.R.S.S., și cu Niko
lai Podgornîi, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Tot luni au început convorbirile 
sovieto-pakistaneze în cadrul căro
ra :— după cum arată agenția TASS 
— sînt abordate probleme ale ex
tinderii în continuare a relațiilor 
bilaterale și probleme internațio
nale de interes comun.

★
CANBERRA 25 (Agerpres). —- 

Președintele Italiei, Giuseppe Sara- 
gat, a sosit luni într-o vizită de 
șase zile în Australia. El va exa
mina cu oficialitățile australiene 
probleme de interes comun pentru 
cele două țări.

★
DELHI 25 (Agerpres). — Primul 

ministru al Indiei, Indira Gandhi, 
. l-a primit luni pe Mahmud Fawzi, 

asistent al președintelui R.A.U. pen
tru afacerile externe, cu care a dis
cutat o serie de probleme referi
toare la situația din Orientul Apro
piat. Fawzi a transmis premierului 
indian un mesaj personal din partea 
președintelui Nasser.

Puternică ciocnire între patrioți 
și o unitate blindată americană

SAIGON 25 (Agerpres). — O pu
ternică ciocnire a avut loc dumini
că noaptea între forțele patriotice 
sud-vietnameze și o unitate blindată 
americană” la 12 km de localitatea 
Tam Ky, capitala provinciei Quang 
Tri. Luptele,' scrie corespondentul 
agenției France 
mai multe ore.

Alte ciocniri.

Presse, au durat

de mai mică am-

ploare s-au înregistrat în apropie
rea bazei militare de. la Dong Ha 
și la sud de Da Nang,. unde un e- 
licopter american a fost doborît 
de tirul patrioților.

Totodată, agențiile de presă sem
nalează că cel mâi mare" depozit 
de carburanți al aripatei americane, 
situat în platourile centrale,, a fost 
incendiat.

Mexicul a ratificat tratatul privind 
interzicerea armelor, nucleare 
în America Latină

CIUDAD DE MEXICO 25 (Ager
pres). — Ministerul Afacerilor Ex
terne al Mexicului a anunțat că : 
președintele țării, Gustavo Diaz 
Ordaz, a semnat tratatul privind

Dmiuti amia a Uliii Noieiai loinoilioui
li a inmiIdi Mi

RI0 DE JANEIRO 25 (Agerpres). 
Luni s-a deschis la Rio de Janeiro 
(Brazilia) cea de-a 22-a sesiune a- 
nuaiă- a Fondului Monetar Interna
țional Și a guvernatorilor Băncii 
Mondiale. La sesiune participă a- 
proximativ 800 de delegați, între 
care și miniștri de finanțe din 
principalele țări occidentale.

Timp de patru zile cît vor dura 
lucrările acestei reuniuni vor ii 
discutate problemele privind crearea 
de lichidități adiționale pe calea 
„extragerilor speciale" așa cum s-a 
hotărît la recenta întîlnire de la 
Londra a grupului „celor zece" 
(marile puteri financiare ale lumii 
capitaliste), precum și reforma 
F.M.I. In mod inerent, relevă a- 
genția France Presse, va fi evocată 
și problema ajutorului pentru ță
rile în curs de dezvoltare.

Reuniunea a fost inaugurată prin- 
tr-o cuvîntare rostită de președin
tele Braziliei, Arthur da Costa e 
Silva, care și-a exprimat speranța 
că hotărîrile ce vor fi adoptate vor 
tine seama de caracteristicile eco
nomiilor diferitelor țări membre ale 
F.M.I. Brazilia,, ca țară în curs de 
dezvoltare, a spus Costa e Silva, 
are nevoie de diversificarea expor
turilor sale cu scopul de a depăși

Mondiale
stadiul actual de simplu vînzător 
de materii prime pe piețele țărilor 
dezvoltate.

In cuvîntul său, Pierre Paul 
Schweitzer, directorul general al 
F.M.I., care s-a declarat de acord 
cu hotărîrea grupului „celor zece" 
privind „extragerile speciale" a sub
liniat că problema care se pune în 
prezent este aceea de a se stabili 
dacă există o penurie de lichidități 
și în caz afirmativ în ce cantități 
ar fi necesare după intrarea în vi
goare a acordului Ia care s-a ajuns 
în cadrul „celor zece".

Cît privește raportul Băncii Mon
diale, aflat în discuție acesta cri
tică între altele S.U.A. și alte țări 
industrializate de a se fi bazat prea 
mult pe politica monetară în lupta 
împotriva inflației, în loc de a fi 
promovat o politică financiară în 
acest domeniu. El menționează că 
dificultățile economice din S.U.A. 
și alte țări lovesc deopotrivă în 
țările în curs de dezvoltare, subli
niind totodată că media dobînzilor 
cerute de băncile din țările mari 
capitaliste a crescut în cursul a- 
nului fiscal încheiat la 5,54 la sută 
față de 5,08 la sută în aceeași pe
rioadă a anului precedent.

interzicerea armelor nucleare în 
America Latină. Senatul mexican 
a ratificat tratatul la 12 septem
brie, Mexicul devenind prima țară 
care a procedat la aceasta, iar pre
ședintele Ordaz este primul șef de 
stat care l-a semnat.

înainte ea documentul să intre in 
vigoare, el trebuie să fie aprobat 
de toate țările Americii Latine și 
sprijinit de cele cinci puteri nu
cleare Guvernul mexican a comu
nicat că nu va permite distribui
rea, sau experimentarea de arme 
nucleare în interiorul granițelor 
sale și nu va experimenta sau dis
tribui arme nucleare în interiorul 
altor țări latino-americane. Tratatul 
nu interzice folosirea energiei ato
mice în scopuri pașnice.

încheierea sesiunii miniștrilor 
de externe ai țărilor membre 
ale O. S. A.

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
La Washington a luat șfîrșit cea 
de-a 12-a reuniune consultativă a 
miniștrilor de externe din țările 
membre ale Organizației Statelor 
Americane. Convocată la propune
rea Venezuelei, reuniunea a adop
tat o rezoluție îndreptată împotriva 
Cubei sub . pretextul că această 
țară 
țiuni 
tină 
fost
France Presse, de „reticențele uno
ra care se opun cu fermitate tu
turor imixtiunilor, chiar și din par
tea O.S.Ă., în treburile interne ale

ar încuraja și organiza ,,ac- 
subversive" în America La- 
Recomandările rezoluției au 
atenuate, potrivit agenției

unei țări (Mexic și Cnile)“, precum 
și de caracterul consultativ al reu
niunii.

Intr-o încercare de a izola Cuba, 
Statele Unite au propus întocmi
rea unei „liste negre" cuprinzînd. 
firmele din țările occidentale care 
fac comerț cu Cuba. Propunerea b 
fost însă respinsă. O altă recoman
dare privind boicotarea navelor 
care fac escală în porturile Cubei 
a fost adoptată în urma unor dez
bateri descrise ca „dure” de agen
țiile de presă Chile. Columbia, E- 
cuador. Mexicul si Uruguayul s-au „ 
abținut la votarea acestei reco-, 
mandări

NIGERIA

După lupte grele trupele federale 
au ocupat orașul

provinciei orientale. rela- 
Surse fede-

LAGOS 25 (Agerpres). — Un co
municat oficial difuzat la Lagos a- 
nunță că, după lupte grele, trupele 
federale au ocupat orașul Okpatu. 
situat la numai 11 km de Enugu, 
capitala
tează agenția Reuter.
rale afirmă în același timp că un 
eșalon de aproximativ 3 000 sol
dați federali înaintează în direcția 
regiunii Asaba, controlată de tru
pele biafreze. Referitor la situația 
din provincia de centru-vest, agen
țiile de presă anunță că noul ad
ministrator militar 
colonelul Ogbemudi 
că forțele federale 
treaga provincie 
giunii Asaba, situată pe litoralul 
fluviului Niger în apropiere de 
provincia orientală. Potrivit decla
rației sale, noile autorități au insti
tuit un comitet pentru evaluarea 
daunelor suferite de provincia de 
centru-vest în perioada celor șase 
săptămîni de ostilități militare. 
Daunele materiale provocate statu
lui și persoanelor particulare din 
această perioadă, a arătat el, se ci
frează la aproximativ 35 milioane 
lire sterline.

Postul de radio Enugu a anunțat 
că un tribunal special instituit a 
condamnat la moarte patru per
soane acuzate de tentativă de 1B-

Okpatu
vitură de stat dejucată de autori
tățile din Biafra la 23 septembrie. 
Persoanele acuzate urmăreau: să 
răstoarne guvernul colonelului 
Ojugwu Odumegwu. Sentința a 
fost executată. Postul de radio și 
oficialitățile de la Enugu nu au 
dezvăluit numele persoanelor im
plicate, dar se apreciază că ele fac 
parte din rîndurile ofițerilor supe
riori ai armatei- biafreze.

r •
r 1

Dcnhiderra CMfresdui 
internațional de astronautics

BELGRAD 25 (Agerpres). — In 
capitala Iugoslaviei s-a deschis luni, 
sub patronajul președintelui Titd, cel 
de-al 18-lea Congres internațional 
de astronăutică. La lucrări parti
cipă aproximativ 1 000 de oameni 
de știință și experți din aproape 30 
de țări. Din România participă o 
delegație condusă de acad. E. Ca- 
rafoli.

fe reușite 
Urveyor-5"

PASADENA 25 (Agerpres^ 
Specialiștii Laboratorului de 
propulsie cu reacție de la Pa
sadena. (California) au imobi
lizat printr-un semnal trans
mis de pe Pămînt, toate ar
cuitele sondei lunare „Sur
veyors", pentru ca acestea Să 
poată rezista celor două săptă
mîni de noapte lunară, în cart 
perioadă temperatura scade 1$ 
minus 155 de grade. Pe bordul 
sondei a fost declanșat numai 
un sistem de încălzire pentru . 
a se evita ca 
să fie avariate 
tens.

„Surveyors", 
nizat lin la 10 
transmis pe Pămînt ÎS 0Q&'fo
tografii — mai mult decît du- 

Jolul imaginilor transmise de 
daug sonde lunare americane 
asemănătoare precedente. De ■ 
asemenea, a fost efectuată cu 
succes o experiență de de
clanșare a unor mici motoare 
rachetă pentru cunoașterea 
reacției acestora pe solul lu
nar. Specialiștii din Pasadena - 
speră că vor reuși ca „Sur
veyors" să-și reia activitatea 
peste două săptămîni, cînd va 
începe ziua lunară.

instrumentele 
de frigul in-

care a asele- 
septembrie, a

•• r.

Greva cadrelor didactice din Bolivia
Membrii corpului didactic din 

Bolivia au hotărît, în cadrul unei 
mari adunări sindicale să continue 
greva lor pe o perioadă nedeter
minată. Măsura a intervenit după 
o întrevedere avută de o delegație a

Un nou satelit 
de comunicații

Corporația pentru comunica
ții prin intermediul sateliților 
(COMSAT) a anunțat că mier
curi ia Cape Kennedy va fi 
lansat deasupra Oceanului Pa
cific- un nou satelit de comu
nicații destinat folosirii în sco
puri comerciale.

greviștilor cu președintele țării, ge
neralul Rene Barrientos., Acesta 
din urmă ar fi acceptat una din 
cererile profesorilor — punerea în 
libertate a cadrelor didactice ares
tate sub acuzația de solidarizare cu 
partizanii — dar a refuzat spori
rea salariilor și destituirea minis
trului educației naționale, recla
mate de greviști

• LONDRA. Incepînd de la 
8 octombrie a. c. atît ziua* cit 
și noaptea, poliția britanică va 
supune examenului antialcoolic 
pe oricare automobilist, a de
clarat Barbara Castle, minis
trul transporturilor britanice.

Explicînd necesitatea unei ă- 
semenea măsuri, Barbara Castle 
a precizat că „în Anglia în ’îie- 
care an 30 000 de accidente'se -ț 
datoresc stării de ebrietate.-
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Inundații catastrofale
Sul au provocat inun
dații catastrofale. Rîu- 
rile Guariba, Taquari, 
Canos și Sao Goncalo 
s-au revărsat, 60 000 de 
persoane trebuind să 
fie evacuate. Pagubele

Ploile torențiale ca
re. au căzut la sfirșitul 
săptămînii trecute asu
pra orașului Porto A- 
legre și a unei mari 
părți a statului brazi
lian. Rio Grande do

Ain Brazilia
sînt consțde- 

; periferiile o- 
Porto Alegre

materiale 
rabile. La 
rașului 
2 500 de case sînt inun
date. Numeroase șo
sele, căi ferate și linii 
de comunicații sînt ta-?” 
trerupte.
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