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Meci internațional ia Petroșani

Valea Jiului își serbează cen
tenarul: 100 de ani de exis
tență — drumul străbătut de-a 

lungul unui veac spre, maturizare, , 
spre elevație. Acest dr.um, in perspec
tiva istoriei,, s-â desfășurat'de la lin 
trecut obscur', zbuciumați la prezen
tul viguros,' dinamic. Acest drum a 
fost parcurs în paralel cu metamor
foza oamenilor, vieții, și muncii lor. 
De la viața și munca de rob din tre
cut Ia viața și miinca liberă de azi 
— aceasta este; metamorfoza socială 
prin care au Jrpcut generațiile Văii 
Jiului. Intre ceea ce e astăzi Valea 
Jiului și demnitatea minerului zile
lor noastre există o echivalență per
fectă.

Dar ce. anume dă temei demnită
ții de miner ?

Am invitat la discuție pe această 
temă mai mulți mineri ai tonei.

Să începem cu o biografie de mi
ner — cu punctarea etapelor vieții 
unui om care și-a dăruit existența 
adîncurilor. .

— Am cunoscut mina la 17 ani...

Sint peste trei decenii de atunci...
Da, cu 33’ de ani în urmă, un ti- 

năr firav, rămas orfan de tată în 
urma unui accident subteran, îm
preună ’ cu ’cinci frați, a pășit pe 
..poarla‘1 mineritului. A lost cel inai 
mare dinlre orfani, deci „cap de fa
milie".. Ațest .titlu l-a obligat să 
iacă primii pași spre adîncnri. pe 
drumul vieții, al existenței de mi
ner. 'A, fost cnplător. vagonetar, mi
ner, maistru, apoi student iar acum 
locțiitor • șpf de sector, un tehnician 
cu prestigiu. . distins de dona ori cu 
Ordinul Muncii. Din tinăr firav, mi
na a1 format un ^bărbat viguros, un 
om cu prestigiu, stimat do colecti
vul minei, pe .comunistul PRINȚ SA- 
MOIIĂ. Despre meseria lui vorbește 
cu plăcere

— Ce-ți asigură prestigiul de mi
ner ? Conștiința valorii acestei me
serii, conștiința importanței tonelor 
de cărbune ce le extragi în subte
ran și le pili la dispoziția societă
ții. Dacă ți-ai format această con
știință, vei îndrăgi și mina,

CĂRBUNELUI
slrădtii să-ți perfecționezi califica
rea, perșonalilalea : devii ordonai și 
curajos, cinstit și apropiat 
meni, de ortacii tăi. Pentru 
aceste trăsături mina nu le 
în rindul oamenilor ei...

de oa- 
că îără 
menține

m căutat trăsăturile definite de 
veteranul minei în personali
tatea altor oameni de nădejde 

ai exploatării — mineri ai zilelor 
noastre.

Ion DUBEK

O clădire simplă care privită din 
exterior nu-ti spune nimic. Doar o 

, tăblifă așezată discret la intrare le 
anunță că aici se află Muzeul mi
neritului din Petroșani. Te sim/i ten
tat să-I vizitezi, fiind singurul mu
zeu de acest gen din fără.

încă de la intrare, rămii plăcut 
surprins de sobrietatea și 
deosebit de îngrijit in care 
așezate exponatele. Primul 
cu fotografiile — peisaje, 
miniereșli, il ai imediat ce 
în ptima sală, unde le 
harta Văii

(Continuare in pag. a 3-a)
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cic
artă plastică
A

aspectul 
au fost 
contact 
speciiic 

pătrunzi 
sală, unde te intimpină 

Jiului. Privesc această 
harfă în timp ce un -grup de tineri 
muncitori de la Exploatarea minieră 
Vulcan mă înconjoară, 
virile lor curiozitatea 
mai mylle amănunte 
mă si sigură vocea 
ne dă

„Aveți în fa/ă harta Văii Jiului 
pe care .se pot vedea cimpurile mi
niere. minele care se află in prezent 
în exploatare, cele in construcție și 
cele' care se vor deschide în anii 
următori. Prin deschiderea acestor 
mine producția va crește...".

Explicațiile continuă iar. 
ce grupul de mineri trece 
următoare, rămin să privesc 
sele peisaje ale Văii Jiului, 
tuși și frinturi din explicațiile dale 
in sălile următoare :

„Formarea cărbunelui... o mare bo- 
gălic...Exploatarea industrială a căr- 
burd&iiAi incepul insă abia în 1868 
De această bogăție pământului

Citesc in pri
de a afla cit 
Intervine cal- 
ghidului, care

explicațiile necesare :

In timp 
in sala 
frumoa- 
Aud to-

băștinașii nu s-au bucurat, deoarece 
vicisitudinile istoriei au tăcut, ca 
acest coif al patriei să fie supus do
minației străine... cimpurile miniere 
au fost acaparate de diferite socie
tăți străine, care urmăreau profi
turi prin exploatarea bogatelor ză
căminte carbonifere și a muncitori
lor...".

Uneltele primitive . folosite în tre
cut la extragerea ' cărbunelui (fistău, 
siredele, tiu, ventilator manual pen
tru aerai, ferăstrău cu arc, stufar, 
ștear/uri ele.) oferă o imagine a con
dițiilor deosebit de grele de- muncă 
și viată din trecut ale minerilor.

Privindu-le, îmi vin în minte ver
surile lui Coșbuc :

„Flămînd și gol făr-adăpost
Mi-ai pus pe umeri cît ai vrut 
Și m-ai scuipat și m-ai bătut 
Și cîine eu ti-anr fost".
Sălile următoare cuprind, mărturii 

ale celor mai importante momente 
din lupta maselor muncitoare din 
Valea Jiului împotriva asupririi so
ciale și naționale, documente privind 
grevele din 1871, 1906. 1916. 1918 și 
din activitatea partidului comunist. 
Despre greva din 6 august 1929 de 
la Lupeni vorbesc exponatele dinlr-o 
întreagă sală în făta cărora fără să 
vrei te oprești Îndelung.

Dezvoltarea tehnicii miniere in anii’ 
linierii populare, industrializarea so-

u (Comentarii 
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MĂRFURILE pe ruta depo

P. MUNTEAN!'

unități de desfacere

Soluție
„chimica !

la secția chimi
că a Termocentra
lei Paroșeni se e- 
fectuează o proba 
de cărbune.

In stafia de autobuz „Viscoza" din Lupeni de 
obicei e îmbulzeală mare, așteptare îndelungată. 
Șiruri de călători se legănau mai inlii de pe un 
picior pe altul, în stingă sau dreapta, in aștep
tarea autobuzului. Cină autobuzul întirzia și aș
teptarea devenea exasperantă, pașnicii călători 
își îndreptau privirea spre singurul mijloc de 
consolare: gardului de metal ce ocrotește spu- 
țiul verde, de 
așa, gardul s-a 
mînlul. Atunci 
între călători
Trebuia Împăcată și capra... și varza, susțineau 
unii. „Să 
— ziceau

care se rezemau. Azi așa, mîitie 
făcut in multe locuri una cu pă- 
a izbucnit conilictul, discuțiile 

și organele gospodărești locale.
L t 
j

se mute stafia ori să se dea jos gardul" 
alții. Dar cum nici una din aceste so

Jurnal
elite silo

li s-a părut optimă, gospodarilor, a-Iutii nu 
ceștia s-au decis asupra uneia mai „moderne" 
Ce, nu se poate aplica modernul și in ocrotirea 
gardului cu pricina și a ierbii de după el ?

...Așa că, la ideea citorva locatari din vecini, 
in frunte cu responsabilul de bloc Raco/zi Ște
fan (blocul D 2), gardul de metal a fost uns cu 
vaselină pe o porțiune de circa 100 de metri 
(măsură de prevedere!). Soluție... „chimică"! 
Modernă !

Astăzi, gardul triumfă sub privirile stupefiate 
ale călătorului care, neatent, rezemindu-se de el, 
se trezește cu pantalonul 
întreabă, desigur, călătorul 
soluție mai omenească ?

Iubim toti llorile, dar 
beri" care să le păzească,
e însă faptul că toate au fost făcute, se pare, 
sub ochii sau cu avizul anumitor organe din 
consiliu! popular orășenesc Lupeni.

Solutji erau desigur multe, chiar dacă nu 
prea... „moderne", in schimb rezonabile. Dacă 
nu ați găsit, vă propunem noi una. Reparați sau 
construifi băncile în stafia de autobuz. „Viscoza", 
pentru cei ce așteaptă mașina. Iar nai, cetăfenii, 
vă promitem că nu le vom strica și nu vom mai 
sta nici pe gard și nici... nu vom mai călca pe 
iarba de după el. Toate sînt ale noastre...

In ziua de 2 august, adunarea ge-, 
nerală a 'salariaților de la I.C.R.M. 
Petroșani a analizat felul în care au 
fost realizați indicatorii de plan pe 
primul semestru din acest an, măsu
rile ce trebuie luate pentru a pune 
la dispoziția • oamenilor muncii din 
județele Hunedoara și Alba mărfuri 
în cantități suficiente și de sorti
mente cît mai variate. Informarea 
prezentată în fala salariaților de to
varășul Klaibel Wilhelm, șeful 
treprinderii, 

Tiefat unele
în activitate 
lor, au scos 
mai există pe ruta parcursă de măr-

în-
re-

furi de la 
nitătile de

cît și discuțiile, au 
rezultate bune obținute 
de colectivul salariați- 

la iveală obstacolele ce

depozitele T.C.R.M. lă u« 
desfacere. Accentul prin

cipal s-a pus însă pe măsurile, ce 
trebuie luate în semestrul II în ve
derea realizării tuturor indicatorilor 
de plan.

In cuvîntul său, tovarășul. Coșto- 
viei loan, șeful serviciului contabili
tate, s-a referit în mod deosebit la 
cheltuielile de circulație, unde există 
o depășire de 243 000 lei față de 
cifra planificată. „Există două albii 
— a precizat vorbitorul — prin care 
s-au scurs acești bani: transportul 
defectuos și pierderile la ambalaje. 
Pentru folosirea mai deplină a mij
loacelor de transport propun intro
ducerea unor borderouri care să fie 
confirmate alît de șeful de depozit 
cît și de responsabilul unității care 
primește marfa. In acest fel se va 
ști în mod precis cantitatea de măr
furi transportate și distanta parcursă 
evitîndu-se încărcarea artificială a 
foilor de parcurs".

Bako Pongrațiu, merceolog. „Un&le 
magazine tind să comande doar măr
furi cu valoare mai mare refuzînd 
pe celelalte. In asemenea condiții 
mărfurile, se . stochează în depozite, 
iar cumpărătorii nu le găsesc în ma
gazine. Merceologii să aibă obligația 
să verifice ce mărfuri există în de
pozite, pentru că în magazine lipsesc 
unele sortimente fără ca acestea să' 
fie pe lista de comandă. Lipsesc de 
asemenea magazinele specializate, j

Fabian Francisc,' gestionar, șef de 
depozit: „In 'depozitul produselor 
chimice se fa'ce' adeseori simțită lip
sa unor mărfuri1 de sezon. E necesară 
o urmărire mai atentă a felului în 
care furnizorii respectă contractele, 
cantitativ, pe sortimente și termen".

Rusticeanu loan, șeful serviciului 
comercial : „Sîntem deficitari la re
clama comercială. A ști să prezinți 
mărfurile este o obligație a comer
țului nostru socialist. Utilă în acest 
sens este colaborarea între noi și 
unitățile de desfacere a mărfurilor. 
Ar îi bine ca la adunările generale 
ale salariaților să fie în viitor in
vitați și tovarăși din partea benefi
ciarilor. Propunerile și sugestiile lor 
ar contribui la îmbunătățirea activi
tății noastre".

In încheierea adunării a luat cu
vîntul tovarășul. Furdui Gheorghe, 
secretar al
Petroșani al 
comandări
I.C.R.M. pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan în semestrul II. Tradu
când în viață planul de măsuri vo
tat, în unanimitate, de adunarea ge
nerală a salariaților, întregindu-1 cu 
propunerile participanților la discu
ții vor fi înlăturate cu siguranță ob
stacolele ce mai există în calea măr
furilor pe ruta depozit — unitățile 
de desfacere.

(Continuare in pag. a 3-a)
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sar 
miniereșta

Printre manifestările cultural-artis- 
tice de prestigiu consacrate aniver
sării Centenarului exploatării indus- 

' triale a cărbunelui în Valea Jiului 
și a Zilei minerului, un loc de sea
mă îl ocupă deschiderea, 
Casei de 
organizată 
troșani a 
tiei, care 
de pictură 
minică, la 
prim vicepreședinte al 
popular municipal provizoriu, în cu
vîntul său de salut, a relevat con
tribuția artiștilor plastici din Valea 
Jiului în oglindirea, prin mijloace 
de expresie variase, a vieții, mun
cii și realizărilor minerilor.

Conglomeratul de lucrări plastice 
— ale 
lagyi 
Iosif, 
Bianu 
Emil, 
Clara, 
Nino 
poezia muncii și vieții minerilor.

Expoziția este deschisă zilnic pînă-n 
25 august.

în holul 
cultură, a unei expoziții 
de conducerea filialei Pe- 
U.A.P. Vernisajul expozi- 
cuprinde peste 50 lucrări 
și grafică, a avut loc du- 
ora 10. Tov. Blaj Traian, 

Consiliului

lui Sylvester Victor, Szi- 
Geza, Fodor Kalman, Matyaș 
Tellmann Iosif, Florea Aurel, 
Elena, Costea Simion, Csatai 
Sylvester Ecalerina, Surugiu 
Szlamka Adalbert și Nagy 

Ervin — aduce în expoziție

PLUSURILE DE GESTIUNE
UN IZVOR AL

Apatarea avutului obștesc consti
tuie o sarcină de răspundere a con
ducerii unităților economice. Măsu
rile întreprinse în ultimul timp pen
tru stîrpirea tuturor răufăcătorilor 
și a delapidatorilor care văd in a- 
vutul obștesc o sursă de cîștiguri 
ilicite, găsesc un tot mai mare spri
jin din partea oamenilor cinstiți.

In general la unitățile C.C.V.J.. 
gestionarea bunurilor materiale este 
asigurată în mod satisfăcător. Con
ducerile unităților aparținătoare de 
C.C.V.J. au dovedit și dovedesc o 
preocupare susținută în selecționarea 
gestionarilor, in asigurarea condiți
ilor optime de păstrare a bunurilor 
etc. Creșterea exigentei cadrelor de 
conducere și a organelor de control

financiar intern' a 
rea considerabilă, 
giine, a lipsurilor 
suri care în anii precedent prezen
tau o situație alarmantă.

N-au fost însă eliminate pină 
prezent cauzele datorită 
produc plusuri în 
1967, organele de 
intern ale C.C.V.J. 
suri în gestiunile

determinat scăde- 
aproape în între- 
în gestiune, lip-

in 
cărora se 

gestiuni. In anul 
control financiar 
au constatat plii- 
de materiale, de

peste un milion lei. In primul se
mestru al anului 1968, la mai puțin 
de jumătate din unitățile C.C.V.J. 
s-au constatat din nou plusuri în 
valoare' de 511 mii lei. Intre cazu
rile 
rile

edificatoare menționăm plusu- 
constatate la unele materiale 
pot fi ușor valorificate în afara

state lipsuri în- gestiune și atunci 
toate sint in ordine. Pentru a . evita 
aceste lipsuri, gestionarii, „ajutați" 
de șefii de 'sectoare, creează plusuri. 
In bonurile de consum sint' înscrise 
cantități mai mari decît cele efectiv 
necesar,o. . Vizele pentru eliberarea, 
materialelor sînt acordate cu multă 
ușurință, fără un control preventiv 
temeinic. După semnarea bonurilor 
o mare parte .din materialele solici
tate — pentru aprobarea cărora sec
torul a insistat, prezentînd argumen
te că fără aceste materiale procesul 
de producție nu se va 
bune conditiuni — nu 
de sectoare, rămînind 
Or, această practică
constituie un permanent izvor de ri
sipă. Toate acestea înseamnă o gos
podărire slabă ă avutului obștesc,

desfășura in 
sînt ridicate 
în gestiune, 
nesănătoasă,

nostru ei au prezentat un fru
mos spectacol în fata otela- 
rilor.

schimb 
aparent 
(o ma- 
Petrila, 
pentru

Ioan POP
șef serviciu C.F.I. 

din C.C.V.J.

Iluminat 
fluorescent 
în subteran

tropneumalice, prevăzute cu 
becuri fluorescente. Acestea 
au și fost repartizate tuturor 
sectoarelor cu activitate în 
subteran.

La noul 
restaurării
Transilvania"

Zilelc trecute, la lucrările 
de deschidere ale orizontu
lui XIV A, de la sectorul de 
investiții al minei Petrila, a 
fost introdus iluminatul fluo
rescent — cu lămpi electrice 
de tip „Barbara" (de produc
ție poloneză).

Tot pentru ușurarea muncii 
in mină și desfășurarea a- 
cesteia in condiții de securi
tate, Exploatarea minieră Pe
trila a mai fost dotată de 
curînd cu 100 lămpi elec-

Dansatorii 
petroșăneni 
în orașul 
oțelarilor

Formația de dansuri popu
lare a Casei de cultură 
Petroșani s-a deplasat, 

. minică, la Hunedoara.
preună cu alte formalii 
artiști amatori

din 
dii- 
lm- 
de

Restaurantul „Transilvania", 
aliat în curs de amenajare 
în noul complex comercial 
din Petrila, a fost dotat cu 
o mașină de gătit electrică. 
E vorba de un utilaj modern, 
economicos cu 18 plite. Du
rata pregătirii mincărurîlor 
ctî noua mașină de gătit se 
reduce la jumătate, iar costul 
consumului energetic pe o 
lună la 800 Iei fată de 3 000 
lei — valoarea motorinei 
consumate lunar la o sobă cu 
injector.

Asemenea mașini de gătit 
sînt în curs de achiziționare 
de către conducerea T.A.P.L. 
și pentru restaurantele „Mi

dii! județul . nerul" și „Carpați" Petroșani.

care 
unităților (lemn de mină, laminate 
feroase și neferoase, piese de 
etc.) precum și alte cazuri 
neverosimile prin natura lor 
gazie neînregistrată la E. M. 
342 bucăți plăci de nylon
filtre presă la preparația Petrila, 63 
bucăți lămpi de mină la E. M. Ani- 
noasa, 152 bucăți măști pentru sal
vatori la E. M. Vulcan și altele.

De menționat că volumul plusuri
lor, departe 
la an, după 
se menține, 
riale valori
apariției acestor plusuri ? Mai per
sistă încă în concepția unor gestio
nari, iar în unele cazuri și a unor 
conducători care răspund de activita
tea gestionarilor, ideea că, la un 
control, important este să nu se con-

(Continuare în pag. a 3-a)VREMEA Comitetului
P.C.R., care 
prețioase-

municipaj 
a făcut re- 
colectivuJui

de a scădea de la an 
cum ar fi firesc, acesta 
atingind la unele mate- 
mari. Care sint cauzele

Ieri, temperatura maximă a 
aerului a fost de plus 22 de 
grade la Petroșani și plus 15 
grade la Paring. Aseară, la 
ora 20, termometrul a 'înregis
trat o temperatură de plus 17 
grade și, respectiv, 10 grade.

IN CURSUL ZILEI DE AZI: 
Vreme instabilă, cu cer va
riabil. Vint slab din sectorul 
nordic.

D. CRIȘAN

„Hai să ne ju
căm copii"... (in
tr-unui din noile 
cartiere ale orașu
lui Petrila.

vaselină. Se 
putea găsi o

uns cu 
: nu se

nu vom
Ceea ce c mai trist,

căuta „cer-

ST. V1NT1LESCU

Mi ine ni nu poate fi
• t.

imșeiat
Noul secretar general al Or

ganizației Statelor Americane, 
Galo Plaza Lasso, efectuează 
în America Latină primul tur
neu. După ce a vizitat Argen
tina, Uruguay, Paraguay, Bra
zilia și Chile, Galo Piaza in
tenționează să prelungească a- 
cest voiaj pentru lunile au
gust, septembrie și octombrie 
cu scopul de 
țările alianței

La plecare, 
fi declarat că
mult și va vorbi mai puțin". 
Dar nu a putut să-și țină pro 
misiunea, ci s-a lansat dm ce 
în ce mai des în discursuri 
pentru a afirma că Organizația 
impune transformări radicale 
pentru a-și redobindi presti
giul. Galo Piaza încerca astfel

a vizita toate 
interamericane. 
Galo Piaza ar 

va „asculta mai

nemulțumirea Influenta revistă mexicană, 
activitățile Or- ' „Siempre", comenta astfel cu

vintele lui Galo 'Piaza: „Noi 
cei din America Latină știm 
bine că nu este posibil să se 
lichideze viciile, congenitale ale 
Organizației Statelor America
ne printr-o simplă schimbare 
birocratică, ' cum a fost înlo- 

'cuirea uruguayanului Mora cu 
ecuadorianul Piaza... Consilierii 
Departamentului de Stat sub- 
apreclază inteligența- latino- 
americanilcr dacă au impresia 
că ne pot face să credem că 

a unui
funcționar bine retribuit al 
O.S.A. ar face ca aceasta, dis
creditată cum este, să poală 
renunța la practica rușinoasă 
de servilism față de stăpînii 
nord-americani".

să tempereze 
provocată de 
ganizației pe care latino-ame- 
ricanii le critică răspicat • și 
pe bună dreptate. Vorbind do

i;

Din presa străină

necesitatea de a ridica rolul 
alianței interamericane, Galo 
Piaza cere în atelași timp să-și o simplă schimbare 
vadă propriile atribuții lărgite, 
astfel incit problemele pe care 
Wanshinglonul nu reușește să 
le rezolve, să poată, spre sa
tisfacția sa, să fie soluționate 
de secretarul general al O.S.A.
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iugoslav 
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acest frumos succes merită 
toii componenții echipei și

putini ani. 
urmărită 

a debutat 
fotbalului 

con-

întîlnirilor 
i că ni se 
asemenea

in finală și-au in
discipline de con-

cu intermitențe, de-a lungul majorității 
de concurs, făcînd greu practicabil te- 
handbal și pista de atletism și minîn- 

voleibaliști la sală, sportivii au oferit
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cu răbdare 
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in formă elevi

măcinata înc-on- 
oaspeților a fost

Ciofica a. reu- 
sa prezinte 
cei mai 
ai săi.
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Ozon au
în ciuda terenului 

„acont" suporterilor 
ieși 
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A devenit o tradiție pentru fotba
lul Văii Jiului, ca,în fiecare an, 
cu prilejul Zilei minerului să ne vi
ziteze echipe de peste hotare.

In augustul acestui ari, onoarea 
de a ne fi oaspete a revenit echipei 
iugoslave Spartak Subotița, 
cută publicului 
ciul susținut în 
celași prilej, în

Intîlnirea de 
de uri public 
promițător sub 
de calitate. Faze inteligent 
struite, driblinguri reușite, schimbări 
rapide în circulația balonului anun
țau o partida echilibrata. Așa aveau 

aproape 
O ușoa- 
avut td- 
a ratat

cunos- 
petroșănean din mc- 
orașul nostru, cu a- 
urmă cu
duminică, 
numeros, 
aspectul

Faze

să se potroacă lucrurile 
de-a lungul întregii reprize, 
ră notă de superioritate a 
tuși formația locală care
multe ocazii de a înscrie. Cele mai 
bune ocazii le-au ratat, pe rind, 
Naidin, Libardi, fonescu, Octavian 
Popescu, iar Naidin, Sandu, Ionescu 
— Peronescu — Octavian Po- 
pe5»u la o minge ce se plimba 
„neînsotită" prin fața porții adver
se... Alte Ocazii au fost lămurite în 
ultimă instanță de portarul oaspete 
Zaklanoyici, întotdeauna pe fază, 
curajos.

Oaspeții 
zii de a 
Torzik și, 
Vitkovioi, 
destrămate 
promptă a
Georgevici. La pauză scorul era alb.:. 
0—0.

In repriza secundă, jocul a avut 
o singură direcție : spre poarta lui 
Zaklanovici care, suprasolicitat 
înaintarea jiulistă,
scoată de trei ori balonul din plasa 
propriei porți. Autori, în ordine : 
Ionescu în minutul 52, coautor — 
Peronescu ; Georgescu în minutul 
70, după un „serial" de driblinguri 
reușite ; Libardi (nici nu se puica 
altfel) in minutul 84, coautor

au avut și ei citeva oca- 
înscrie prin TankOvîci, 
mai ales, prin impetuosul 
dar acțiunile lor au fost 

de apărarea sobră, 
Jiului, în care a excelat

de 
a fost nevoit să
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so™1^— (Metalul Hunedoara
1-2 (O-1)

In continuarea pregătirilor în ve
derea noului campionat, hunedbre- 
nii au susținut duminică o nouă 
partidă, în compania 
nare A, U.T. Arad, 
un timp nefavorabil, 
cut totuși datorită

METALUL HUNEDOARA

v

0) 5-0 (l“0)

rezultatul de 3—0 în fa- 
meritat. Elevii 

muncit mult și 
greu, 

că în 
întot- 
teren

susținute 
însă mai 
insistentă

«O

Nu de mult, ia Cheile Bicazului 
i desfășurat etapa finală a cam

pionatului republican de alpinism pe 
echipe. Au luat parte alpiniști cu 
multă experiență, cum sini cei din 
Brașov, în frunte cu mestrul emerit 

sportului Aurel Irimla. Alpiniștii 
la Metalul Hunedoara, antrenați 
Dan Pichiu, nu s-au înspăimîutăt 
faima 

splendida 
cut I și 
rîvnit de

adversârilor, reușind o 
performanță, ocupînd lo- 

cîștigind astfel titlul mult 
campioni republicani.

Pentru 
aprecieri 
antrenorul lor.

Clasamentul final pe echipe se 
prezintă în felul următor: 1) Meta
lul Hunedoara (Avei Rițișan, Gheor- 
ghe Barabaș, Emetic Beleg și Ion 
Dumittâș) — 142 puncte; 2) Institu
tul de petrol, gaze și geologie din 
București — 140 puncte ; 3) Armata 
II Brașov — 139 puncte.

moase și situațiilor de gol create 
la ambele porti. In prima repriză, 
metalurgiștli au jucat mai bine, do- 
minind majoritatea timpului dar, 
deși au avut multe situații favora
bile de a deschide scorul, prin Cser- 
go, Covaci și Steiner, au ratat e- 
xasperanl. De menționat și faptul că 
portarul GOrftea a apărat 
bine.

Primul gol a fost înscris 
39 de către Șchiopii, la un 
atac. La reluare, Covaci și
aflați in careul mic, ratează pe rind. 
In min. 63, Petescu (U.T.A.) trage 
prin surprindere de la semidistanța 
și majorează scorul la 2—0 pentru 
echipa sa. In min. 63, la un șut al 
lui Covaci, Bakos plonjează la min
gea care se-ndropta spre poartă și... 
p&nalti. Execută Tătatu șl... 1—2.

Pentru ambele echipe jocul a fost 
binevenit, mâl ales că antrenorii au 
menținut in teren echipele cu cârc, 
probabil, vor începe 
Iată aceste formalii: 
col — Ceaușii, Matei, 
zescu — Popa ReniUs, 
vu) — 
Covaci,
(Cănnoi) — Birău, 
Czako — Lcretor, Petescu - 
le, Șchiopu (Pop), Domide, 
trescu (Sima).

campionatul. 
Metalul : So- 
Tălaru, Gro- 
Stelner

Păunescu (Steiner),
Ciocănarii i U.T.A.:

Bakoș,

r (Pîr- 
Csergo, 
Cornea 
Pojotii, 

- Axen-
Dumi-

Peronescu. Golurile nu i se pot im
puta portarului; 
tinuu, apărarea 
nevoită să cedeze și numai pripeala,
imprecizia și, uneori, automultumi- 
rea jiuliștilor au făcut ca scorul să 
nu ia proporții.

Așadar,
voarea Jiului este 
lui Titus 
cu folos, 
dlnd un
apropiatul campionat vor 
deauna cu capul sus de 
(cel puțin în meciurile 
acasă). Poate ar trebui 
multa dăruire, mai multă
la balbn, la orice balon și, ceea ce 
este mai important, mai multă dis
ci plină din partea unora dintre com
ponenta lotului jiulist — în teren, 
pe tușe, in afara stadionului.

Jucătorii de la Spartak alcătuiesc 
cu o

dar defici- 
■ fizică, 
bine re- 
halonu- 

dar că 
ca acela

o formație omogenă, lînără, 
buna pregătire tehnică, 
tari la capitolul pregătire 
Ei au dovedit că stăpînesc 
gulile conducerii și lovirii 
lui, ale trasului la poartă, 
nu rezistă unui ritm alert i 
impus duminică de Jiul.

De data aceasta, suprimăm capito
lul „evidențieri". Nu pentru că n-ar 
fi fost. Dar îl rezervăm i 
din campionat, în speranța 
vor oferi 
prilejuri.

Brigada 
— Lazăr
Aron și Barna Francisc (la tușe), a 
condus corect următoarele formații: 
JIUL: Zamfir
Stoker, Georgescu (Pop) 
Octavian Popescu (Mihai) 
nescu,
Naidin 
novici 
kovici, 
belj - 
kovici, Bleskanj II.

D. GHEONEA

Petroșanide arbitri din
Nicolae, (la ,centru), Șțefan

Talpai, Georgevici, 
Sandu, 

Pero- 
Libardi, Ionescu (Naidin),
(Achim). SPARTAK: Zakla-

— Kopilovici, Kustodici, Tan- 
Sebok — Bleskanj I, Bor-

- To-rzik, Gvozdanovici, Vit-

OASFEÎII
TIR CU ARCUL

Paralei cu întrecerile de handbal, 
volei, atletism și popice, desfășura
te în cadrul competiției dotate cu 
„Cupa Minerul", pe stadionul Jiul 
din Petroșani a avut loc simbăfă 
după-amiază și duminică dimineața 
și un concurs de. tir cu arcul.

Concursul a fost 
egida Consiliului 
șani al U.G.S.R. și i 
programul general 
sportive prilejuite 
Centenarului mineritului în Valea 
Jiului și a Zilei minerului.

La acest frumos sport, caro, din 
păcate, se bucură de. puțină popu
laritate in Valea Jiului, au fost pre
zente formațiile A.S.A. Cluj (băieți 
și fete), Mureșul Tg. Mureș (băieți 
și fete), Voința Tg. Mureș (băieți) 
și Sparlac Petroșani (băieți). între
cerile s-au disputat pe echipe — bă
ieți și fele

Ploaia 
contenit 
spre ora 
te mult 
a redus

In urma disputării probelor și 
adunării punctelor, cei 
s-au dovedit a 
mureșenii cit și 
în acest sport, 
rile de campioni 
demonstrat încă 
in sportul cu arma lui Cupidon.

Iată ordinea ciștigătorilor Ia In
dividual: FETE: 1) Pall Ilona, Mu
reșul — 477 puncte ; 2) Szabo Vic
toria, Mureșul — 428 puncte ; 3) 
Berindeanu Voichița, A.S.A. Cluj — 
308 puncte. BĂIEȚI: 1) Heitman Io
sif, Mureșul — 595 puncte; 2)
Moldovan Ion, A.S.A. Cluj — 579 
puncte ; 3) Cristorcanu Ion, A.S.A. 
Cluj — 571 puncte.

Pe echipe, clasamentul se prezin
tă astfel: FETE: 1) Mureșul; 2) 
A.S.A. Cluj. BĂIEȚI: 1) A.S.A. Cluj; 
2) Voința ; 3) Mureșul.

Echipa Sparlac Petroșani, numă- 
rînd în rîndurile sale pe aninosenii

organizat 
municipal 
a tăcut parte din 
ai manifestărilor 
de sărbătorirea

sub 
Petro-

și individual, 
măruntă și deasa care n-a 
duminică do dimineață pină 
prinzului, a îngreunat foar- 
concursul, iar timpul noros 
buna vizibilitate a țintelor, 

a
mai buni 

fi oaspeții. Atit 
clujenii, cu tradiție 
care dețin și titlu- 

rcpublicani, și-au 
o dată măiestria

In zilele de 3 și 4 august, terenul de handbal 
șl pista de atletism de Ia stadionul Jiul din 
Petroșani, sala de sport a Institutului de mine 
din localitate și arena do popice din Pelrila au 
găzduit întrecerile finale pe țară ale „Cupei Mi
nerul".

Competiția — rezervată sportivilor din aso
ciațiile sindicale miniere din intreaga țară — a 
fost organizată de U.G.S.R. și Ministerul Minelor 
cu prilejul sărbătoririi Centenarului mineritului 
in Valea Jiului și a Zilei minerului.

Cele șase județe calificate 
mis reprezentanții la patru

curs: handbal, atletism, popice. întrece
rile au fost viu disputate, multe din ele s-au 
ridicat la un bun nivel tehnic și au fost urmă
rite de un mare număr de spectatori. Deși ploaia 
a căzut, 
timpului 
renul de 
du-i pe 
spectacole plăcute, înregistrind rezultate bune 
și foarte bune.

Dar să derulăm filmul întrecerilor, așa cum 
s-au desfășurat și cum s-au terminat.

formațiile din Valea Jiului, a ocupat 
primul loc in întrecerea dirză cu 
cele 5 adversare, intre care echipa 
județului Cluj a avut un euvînl greu 
de spus.

Și la popice s-a concurat pe echi
pe — tete și băieți — și individual. 
Dacă la fete, reprezentanta noas
tră, Blok Elisabeta, n-a ocupat decît 
locul 3, la o diferență de numai 2 

fată de a doua clasată, la bă- 
valorosul jucător lonean, T6- 

Mihai, a cucerii primul loc, 15- 
in urmă popicari

HANDBAL)
B La startul întrecerilor de hand- 
y bal s-au aliniat șase echipe. Prin 
Bl tragere la sorți au fost împărțite in 

doua serii.

@In dimineața zilei de simbătă S-au 
disputat meciurile :
GORJ—TULCEA. Intllnire de fac

il tură tehnică modestă, în finalul că- 
S reia maturitatea f gorjenilor și-a spus 
FJ cuvîntul. După ce la pauză luaseră 
H un avans substanțial, în repriza se

re cunda au slăbit alura jocului și au 
încheiat partida cu o diferență de 
IO goluri: 35—25 (22—13).

HUNEDOARA — HARGHITA.
și bine puși la punct cu pregătirea 
fizică, reprezentanții județului Har
ghita n-au putut rezista presiunii 
insistente a hunedorenilor (echipa 
județului Hunedoara a fost compusă 
din jucători de la Minerul Lupeni 
și Utilajul Petroșani). Ei au cedat 
cu scorul de 26—20 (12—9).

CLUJ — GORJ. Gorjenii, 
noniu, Davitoiu și Carigoiu 
formă, au obținut a doua
consecutivă, și încă la un scor 
cludent: 38—22 (13—5).

In după-amiază aceleiași zile 
jucat, în ordine :

HARGHITA
cinele de hotar 
frumos, in cai 
mație cu 22—-

TULCEA — 
tulcenii 
Iringere consecutivă : 20- 
pentru Cluj.

HUNEDOARA
Cea mai bună
reprezentativa

De-

compor- g 
pornite e

Tamaș Vasile, Boionduț Petru, Cos- sa 
linaș Ion și pe elevul din Petroșani 
Edelin Francisc, a avut o 
tare submediocru. Săgețile
din arcurile lor au nimerit cel mai q 
adesea extremitățile țintelor, așa că A. 
n-au putut obține nici măcar un loc H 
mai bun.

FONici chiar Tamaș Vasile, cotat în , j 
primele rinduri ale trăgătorilor cu 
arcul din țară, nu s-a mai regăsit 
pe sine din concursurile anterioare, gj 
fiind nevoit să rămină, do data a- 
ceasta, in anonimat.

Să credem c-a fost un accident și £3 
că in viitoarele concursuri, trăgăto- 
rii de la Sparlac Pelhoșani, al că
ror număr am vrea să crească, ne 
vor dovedi adevărata lor valoare.

' ■

cu Ma
in bună 
victorie 

con-

— MARAMUREȘ, 
au oferit un 
a învins prima 
(8-5).

CLUJ. La rindul 
au înregistrat a doua

re
13

Ve- 
joc
for-

— MARAMUREȘ, 
echipă a turneului, 

Maramureșului n-a

lăsat nici o speranță 
tri, surclasîndu-i cu scorul de 29—17 
(11—7).

Dimineața celei de-a doua zile de 
concurs a adus în întrecere patru 
formații.

Locurile 5—6 și le-au disputat re
prezentativele județelor :

HARGHITA — TULCEA. Tulcenii 
au pierdut și al treilea meci, re- 
semnîndu-se la glndul 
lalți au fost, intr-adevăr, 
decît ei. Scorul intîlnirii : 
(9-5).

Pentru locurile 3—4 s-au 
echipele județelor :

CLUJ — HUNEDOARA.

meci,
că toii cei- 

mai buni
18—9

inlrecut

jucătorilor noș-
V <a L E 1

FETE :
P-d.;

clasamentele: 
t) Barzi Ida, 

Șvedac lulia,

o echipa 
condusă 
maestrul 

gorjenii au

Mullcind
riadul, 
șit să 
finala 
și mai

Chiar după primele 
greutate), județul Hunedoara a 
luat conducerea in clasamentul 
neral, cu 2331 de puncte, pe care 
n-avea s-o mai predea pină în filia
lă.

Probele următoare au adus clin 
nou în primele rînduri pe alletil 
hunedoreni (toii slut din Valea Jiu
lui, de la A.S. Jiul Petroșani și de 
la A.S. Minerul Lupelii). întrecerile 
s-au desfășurat individual și, prin 
aditiține de puncte, s-au stabilit Jo- 
ciir.il?! în clasamentul general.

lată cum arată clasamentul la in
dividual: FETE: 1) Nemeș Marga
reta, Hunedoara — 2002 puncte ; f 2) 
Pometescii Maria, Hunedoara — 1863 
puncte'; 3) Oros Maria, Maramureș 

1758 puncte. BĂIEȚI: 1) Giurîi.'Jcu 
Horia, Cluj — 1743 puncte ; 2) Albu 
Petru, Maramureș — 1568 puncte; 
3) Gabor Ioan, Hunedoara — 1567 
puncte; 4) Helezău Petru, Hunedoa
ra — 1538 puncte.

Clasamentul pe județe se prezintă 
astfel: 1) Hunedoara — 8422 punc
te; 2) Maramureș — 7774 puncte; 
3) Gorj 
6202 ] 
puncte; 6) Harghita

p.d. 
ieți, 
rok 
si nd
din celelalte judele.

Dar iala cum arată 
INDIVIDUAL 
Cluj — 443
Cluj — 439 p.d.; 
Hunedoara — 437 
BĂIEȚI: 1) Tdiok
— 665 p.d. ;
— 642 p.d.; 
ghita

Pe 
fel: 
Cluj 
p.d.;
Tulcea
— 1575 p.d.

2)
3) Blok Elisabeta, 
p.d. INDIVIDUAL 
Mihai, Hunedoara

2) Bribn Nicolae, Cluj
3) Șandor Erneric, Hăr- 
p.d.
situația se prezintă ast-

— 624 
echipe, 
t) Flunedoara — 2140 p.d.; 2)
— 2112 p.d.; 3) Gorj — 1913

4) Harghita — 1831 p.d.; .5)
1667 p.d.; 6) Maramureș

Și Ia volei, cele 6 echipe au fost 
împărțite în două serii. Procedeul 
de desfășurare a meciurilor a fost, 
ca și la handbal. In prima serie 
s-au disputat întîlnirile:

GORJ — TULCEA. Cu 
sobră, bine dotată tehnic, 
cu pricepere din teren de 
sportului Ion Crivăț,
cîștigat intîlnirea cu 3—0.

GORJ — HARGHITA. Cu 
zentativa Harghitei, gorjenii 
avut nici o problemă. Ei au 
nat repede meciul tot cu scorul de 
3—0.

TULCEA — HARGHITA. Harghita 
a cedat din nou repede, cu 3—4) 'și 
In fata voleibaliștilor județului Tul
cea.

Un scurt clasament al seriei I a 
1) Gorj; 2) Tulcea; 3) Harghita.

In seria a Il-a, în care a figurat 
și reprezentativa 
meciurile au fost 
mai ridicai. Aici, 
din prima serie 
mureșenii, iar pe 
lor — clujenii.

MARAMUREȘ 
Ca și la handbal, 
rainureșeni au fost 
nedorenii nu 
un set: 3—

MARAMUREȘ — CLUJ. Meci scurt, 
terminat cu 3—0 in favoarea primei 
echipe, în rindul căreia figurează 
jucători bine dotați fizic și tehnic.

HUNEDOARA — CLUJ. După 
infringere, reprezentanții noștri 
avut satisfacția unei victorii 
3—0. Slabă consolare, deoarece 
aveau să joace numai pentru locu
rile 3—4, ca și la handbal de alt
fel. Clasamentul seriei : 1) Maramu
reș 2) Hunedoara; 3) Cluj.

Întrecerile finale la volei le-au 
imitat, în linii mari, pe cele de la 
handbal.

Pentru locurile 5—6 au jucat re
prezentativele județelor;

HARGHITA — CLUJ. Superioară 
Ia capitolul tehnic, echipa clujeni
lor a învins cu 3—0, lăsînd ultimul 
loc, 6, barghiteriilor.

In disputa locurilor 8—4 s-au Jn- 
tilni't echipele reprezentative ale 
județelor :

TULCEA — HUNEDOARA. Volei
baliștii hunedoreni1 aveau să-și imite 
colegii de la handbal, învingînd cu 
3—0 și asigurîndu-și tot locul 3.

Locurile 1—2 și le-au disputat, 
întocmai ca la handbal, echipele 
județelor:

GORJ — MARAMUREȘ. Șî, întoc
mai ca la handbal, au cîștigat ma
ramureșenii, cu scorul de 3—0.

Clasamentul general pe județe se 
prezintă astfel: 1) Maramureș; 2) 
Gorj; 8) Hunedoara ; 4) Tulcea ;
5) Cluj: 6) Harghita.

repie- 
n-au 

termi-Luptînd 
cu multă voință, în urma îhfrîngerli 
suferite în fața maramureșenilor, 
hunedorenii 
victorie : 
loc 3 în 
chipelor 
echipa a 
organizat 
și a contraatacat rapid, 
prin Fancsalv, Naghi A. și Ion Con
stantin, care au fost și principalii 
realizatori ai echipei.

Finala pentru locurile t—2 a avut 
un caracter 
celor două

GORJ — 
dovedească 
tehnică, sa 
tători, „înghesuiti" 
umbrele, un joc pasionant, 
desfășurat la... Înaltă tensiune, 
ciul a decurs fot timpul sub semnul 
echilibrului de iorfe pe teren și a 
scorului pe tabela de marcaj (ine
xistentă la această importantă co.m- 
petitie). Timpul regulamentar de joc 
nu a dat cfșlig 
formații. Scor : 
cele două reprize 
prelungiri, 
șal în 
pierdut calmul, 
tioneze haotic, 
rili în 
rii lor 
și sa 
final : 
județului Maramureș, 
pe cei mai buni jucători 
Ier,
gorjeni s-au remarcai : portarul Ma- 
rioniu, Davitoiu, Carigoiu și Cion
tea.

Clasamentul general pe 
1) Maramureș; 2) Gorj; 3) 
doara ; 
Tulcea.

fa t-a
au obținut o frumoasă 

18—9 (5—3) și meritatul
clasamentul general al e- 

de handbal. Do data asta, 
acționat mai gîndit, și-a 
mai bine jocul in apărare 

mai ales

dramatic și a prilejuit 
formații —
MARAMUREȘ — să-și 
buna pregătire fizică și 
ofere numeroșilor spec- 

în fîșuri și sub 
cursiv, 

Me-

de cauză vreunei
12—12. Numai după 

a 10 minute de 
maramureșenii s-au deta- 

cîștigători. Gorjenii și-,au 
au iriceput să ac- 

lăsîndu-se descope- 
în timp ce adversa- 
să-și păstreze calmul 
g-oluri avans. Scor

echipe :
Hune-

4) Cluj; 5) Harghita; 6)

general pe județe

apărare, 
au știut 

ia două
17—15 pentru reprezentativa 

care a avut 
în Schu- 

Redes, Pop, Pall Iosif. De la

i — 6782 puncte; 4) Cluj — 
puncte,- 5) Tulcea — 5325

— 5293 puncte.

județului nostru, 
de un nivel tehnic 

locul gorjenilor 
l-au ocupat mara- 
cel al harghiteni-

- HUNEDOARA, 
voleibaliștii ma- 

imbatabili. Hu- 
le-au putut lua decît 

l pentru Maramureș.

O 
au 
cu 
ei

Intră-n concurs 
reprezentantul ju
dețului Hunedoa
ra, Helezău Petru, 
ciștigăfornl pro
bei de aruncarea 
greutății.
Foto: D. AUREL

o săgeată 
in centrul țintei 
și concurenta Pali 
Ilona de la Mure-. 
șui Tg. Mureș va 
deveni ciștigătoa- 
rea concursului.

Clasamentul final

1. Hunedoara
2. Maramureș
3. Gorj
4. Cluj
5. Tulcea
6. Harghita

puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte

PREMIILE
întrecerilor, care 
vile au linirt în- 

maxim'um nervii

20
18
18
13
8
7

Deși județele Maramureș și Gorj au totalizat 
același număr de puncte. Maramureșul a ocupai 
locul 2 în clasamentul general avînd. două locuri 
I, în timp ce Gorjul nu arc nici unul.

POPICE
Reprezentativa de popice a jude

țului Hunedoara, formată în exclu
sivitate diit jucători ce activează la

La sllrșitui 
timp de doua 
cordali la 
sportivilor, antrenorilor, dele-
galilor și organizatorilor, a a- 
vut loc ieslivitalea de pre
miere a celor mai buni dintre 
cei buni. In sala jocurilor dis
tractive de la Casa ric cultură 
din Petroșani se adunase un 
numeros public, dornic de a-i 
insoji pe reprezentan/ii celor 
șase județe pină in clipa des
părțirii.

Pe rind, tovarășul MIREA 
CONSTANTIN, activist cu 
probleme de sport la U.G.S.R., 
a inminal premiile echipelor 
și sportivilor clasaii pe pri
mele locuri, dorindu-Ie succe
se tot mai mari in muncă și 
in activitatea sportivă.

Reprezentativele județelor 
Hunedoara, Maramureș și

Gorj, clasate, in ordine, pe 
primele trei locuri, au primit 
cite o frumoasă cupă și o di
plomă, iar ocupantele 
toatelor trei 
premiate cu 
tiv.

Spectatorii 
manilestalie < 
prezentantilbr noștri, scandind 
in cor Hu-nc-doa-ra, cind to
varășul Mirea Constantin ă 
inminal. cea mai frumoasă cu
pă, „Cupa Minerul" pe fără, 
tovarășului Slăbii Aurel .re
prezentantul județului Hune
doara, al minerilor Văii Jiului.

Cu aplauze entuziaste pu 
lost răsplătite și celelalte e- 
chipe, cind delegații lor au 
primit premiile pentru care 
ele luptaseră din răsputeri.

urmă-
locuri au tost 

echipament spor-

au făcut o caldă 
de simpatie re-

BRAVO/ BRAVO BĂIEȚII
»»»

ciir.il
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PROGRAMUL I: PROGRAMUL H:

■interjudețene au

industriale. In a- 
drumetii, jocurile

locuri. Frumoase, pline 
reconfortante drumeții 
elevii de la școlile ge- 
și nr. 5 Lupeni, nr. 2

Programele de activități pe peri
oada vacantei de vară, întocmite de 
consiliile pionierilor din școlile Văii 
Jiului, au la bază, după cum e fi
resc, rezultatele consultărilor prefe
rințelor, dorințelor și solicitării V 
tuturor elevilor. In aceste programe 
(din marea majoritate a școlilor ge
nerale) și-aii găsit Ioc acțiuni utile, 
interesante, atractive care atestă o 
grija permanentei a educatorilor pen
tru prețiosul timp liber al vacanței. 
Sint școli care și-au planificat un 
număr destul de mare de acțiuni : 
18 (Școala geherâlă nr. I Petrila). 
15 (Școala generală nr. 5 Petroșani). 
In zilele in care la școală sint ini-

j Examenul 

hunicula-

țiate și bine organizate acțiuni care 
atrag cu adevărat, animația copiilor 
e maximă. Sîht însă și acțiuni pla
nificate precis (cu data și ora exac
tă) care rîimîri doar... pe afișul În
gălbenit de razele solare; elevii din 
aceste școli n-au fost obișnuiți să 
se simtă atrași (totuși!) și înspre 
școală (de exemplu la școlile gene
rale nr. 6 Petroșani, nr. 2, nr. 3 și 
nr. 4 Petrila etc.). Iu alto, școli n-a 
existat o preocupare nici cel puțin 
în direcția... afișării programelor de 
activități la focuri vizibile (la șco
lile generale nr. 1 Lupeni și nr. 4 
Vulcan).

In general, activitatea pioniereas
ca pe timpul vacanței de vară s-ă 
axat pe un număr marc de excursii 
și drumeții, în împrejurimile orașe
lor și comunelor Văii Jiului, avînd 
toate un caracter de cercetare a 
faunei, florei, folclorului sau trecu
tului istoric, de cunoaștere amănun
țită a proceselor tehnologice din u-

nele întreprinderi 
ceste excursii și 
pionierești, sportive sau distractive, 
întrecerile de șah —■ de cele mâi 
multe ori (și c foarte bine) organi
zate chiar dc elevi — ocupă unul 
din primele 
de farmec și 
au organizat 
nerale nr. 4
și nr. 5 Petroșani. Deosebit de in- 
teresante excursii 
întreprins pionierii de la Școala ge
nerală nr. 4 Petroșani.

O activitate frumoasa se desfășoa
ră zilnic în taberele județene de 
Vața, Blăjeni, Săcel și Horliorod.

Toate aceste acțiuni, organizate 
zilele vacanței, alit de diverse
interesante, vor face ca forțele sim
țitor reîmprospătate ale elevilor să 
se materializeze în viitoarele rezul
tate bune la învățătură, din noul 
an școlar.

la

iii
și

Vasile COCHECI

riștilor

Ince— Alb I Andronache ? 
pem golireu I

Prin acest telefon au 
put cele 24 de ore de 
care la care au fost 1 
duminică, cei care răspund de 
funcționarea iunicularului A- 
ninoasa sud — prepatatia Co- 
roețti. Programul de lUcru a 
purtat simpla denumire de: 
schimbarea cablului tractor.

După telefon, a urmat ope
rațiunea de golire: ,una cupă 
goală, apoi trei cupe pline; 
după zece minute: două cupe 
goale, 
goale, una plină; 
goală la 50 metri; 
IDO, 150, 200 de rnelri 
nici una.

Oin 6. Se ptezintă 
maistrul Crislcscu Vasile 
căluții de funicular. In 
timp iți face apariția , ți 
netul țel adjunct al 
Certiitu Alexandru. începe ope
rația cea mai delicată ți de. 
răspundere: matisarea (adică 
Îmbinarea) cablului cel nou cu 

vechi. Trecind lirele de 
prin miinile Iui lovan Li- 
Kacoți Arpad, Dota Teo- 
Muntean Alexandru. Bir- 
Gheorghe el au dovedit

i ince- 
incer- 

supuși,

două pline; apoi trei 
una cupă 

apoi la 
apoi...și

la lucru 
și iă- 
SCUtl

1 "îgi- 
minei,

N0uTA|l din fără
Incepind cu Viitorul ari șdolar, in înVățăminfuf superior vor fUttC- 
ționa noi secții și facultăți destinate pregătirii do specialiști frî 

diferite domenii de activitate. La Facultatea de drept din Buturești 
funcționa, începînd din toamnă o secție de științe administrative ai 
rei absolvenți vor lucra in sectorul administrației locale. Programa 
nalitică are la. bază științele juridice, ia care se vor adăuga pe par
curs specialitățile proptii, printre care, sistematizarea, contabilitatea, ur
banistica etc. Necesitatea sporirii număriilui de cadre specializate în 
domeniul creșterii animalelor a impus înființarea facultăților de zooteh
nie în toate institutele agronomice — din București, Cluj, Iași, Tifrii- 
șoara. Absolvenții se vor ocupa direct de sectorul creșterii animatelor 
Lucfînd în ferriiele zootehnice ale cooperativelor agricole de proditelfe, 
întreprinderilor agricole de stat, combinatelor agro-alimentare etc.

gm Cercetările întreprinse în ultima vreme de specialiști, au condus 
la descoperirea unei noi rezervații bălndâfe. ih Dobrbgea. întreaga 

extremitate sudică a comploxuliii de lacuri RâZelni —- Sirtde, ce conține 
o salinitâte de peste 15 grame lâ litrii de apă, cu ape puțin adinei șf 
condi.țiî avantajoase ale regimului iielioterm, reprezintă un loc indicat 
de tratament îri afecțiunile reumatismale, maladii ale sislemalui 1666- 
mdtor.

Aceste însușiri deosebite au dus la Irifiirițâreâ unei stațiuni bâirisd- 
climâterice: Nuritâși — după ntimeld frumosului lac pe mâlurile căruiâ 
stâțiuriea a și început să pfitidă cgntUf-Uri,

Pentru viitor, planul de activitate al Oficiiilui Național de Turism 
prevede 6 serie de acțiuni pentru ameriâjârdă moderna și SXplOâtâiW 
complexă a acestei noi stațiuni balneare.

(AgdrprSă)

cel
of el
viu,
dor,
ton

'măiestria meșteșugului Însușit, 
dc-â lungul anilor, cu tenaci
tate, cu perseverentă.

contactul miinii 
era plăcut. Nu 
nilneni. Așa a 

zi în care mul(i 
din tihna bine-

După 
două ore, lotul era gala, (in 
alte locuri din Vale, matisarea 
durează și un schimb). A ve
nit apoi rindul celor șase 
mecanici sprinteni — Ellimie 
Erast, Suhai; Francisc, Costi- 
naș Petru, I-lăbian Emil, Vile 
Alexandru, Cira Gheorghe, să 
se urce din pilon in pilon pen
tru a dltlfa cablul vechi spre 
păminl iar pe ccl nou pe ro
lurile dc susținere.

Ploua. Și era o ploaie rece, 
siciiloare, iar 
cu metalul nu 
s-a plins Insă 
trecut o zi. O 
cititori gustau
meritată a unei zile dc du
minică...

Ora 13. S-a încheiat întin
derea cablului nou. Urmează 
la rină iar cei cinci meșteri 
in matisare —• lovan, Kacoși, 
liota, Munteanu, Birloh. A- 
cecați indemînare, aceeași 
dexteritate, și îmbinarea du
rează iar numai două orc. A 
începui apoi reglarea dispozi
tivelor de legare la cupe. Erau 
prczenli toți cei sosilt dimfnea- 
/a. (Bine se gindise maistrul 
scriind in program: „Atențiu
ne I Tov. conianrlali la schim
barea cablului iși vor aduce 
mlncure pentru schimbul doi...") 
Continua să fie prezent ți in
ginerul cel tinăr, cu privirea 
inteligentă, Cernita.

A 
niște, 
văi ie 
Asta
lui condus de maistrul Barbu 
Adrian. începe încărcarea fu- 
nicrrlarului. Se efectuează ope
rația inversă celei de la miji- 
rea zorilor: una cupă goală 
la 200 metri, apoi la 150, 100, 
50 metri; trei v cupe goale — 
una plină; două goale — doua 
pline; una goală — trei pline. 
La ora 23,30 se anuala la te
lefonul preparafiei Coroeșli:

— Transport normal 1
Piuă la sosirea schimbului 

de luni dimineața, au plecat 
pe drumul aerian 800 cupe cu 
cărbune scos dc la suie dc me
tri din adincuri. 
burca încă...

Deci, succes I 
prima schimbare
tractor au lost necesare două 
zile. Succes, pentru că era 
programat ca in cadrul veri
ficărilor să se transporte 500 
cupe, dar s-au. transportat 800. 
Fără surprize, fără de/ec/iuni. 
Succes, deoarece ne-am con
vins că, altă dată, putem 
schimba cablul in opt, ccl mult 
zece orc (maistrul Cristescu). 
Acesta a fost examenul la ca
re au fost supuși duminică 
funiculariștii aninoseni. Un e- 
xamen greu. Trecut însă au 
brio.

urmat apoi o ora de li- 
pe dealul Iazului ți pe 
străbătute de funicular. 

pină la sosirea schimbu-

Cărbunele a-

Pentru că la 
a cablului

Francisc vâl'RO
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17.30 TV pentru școlari.
18,00 TV pentru specialiștii din industrie.
18,36 Curs de limba engleză — reluarea lecție; 

a 4-a.
19,00 Pentru tineret.
19.30 Tâlejurriâlul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. Publicitate.
20,00 Film serial: „Thierry la Fronde".
20,26 Opinia dumneavoastră.
20,35 Filmul artistic „Lungul, scurtul și superio

rul" producție a studiourilor engleze.
22,00 Festivitatea 

Mondial al 
la Sofia.

23,00 Telejurnalul
23,15 închiderea emisiunii.

de închidere a Festivalului 
Tineretului și Studenților de

rte noapte.

5,60 Buletin de știi/j; 5,05— 
6,00 Program muzical de di
mineață; 5,30 Buletin de știri; 
6,(k)—8,25 Muzică și actuali
tăți; 8,25 Mdrttdrtt poetic; 8,30 
La microfon, melodia preferată;. 
9,00 Buletin de știri; 9,05 Lâ 
microfon, melodia preferată;
9.30 Matineu literar; 10,10 Ps- 
giîli din operete; 10,30 MluzicS 
populară; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Pagini din operete; 11,45 
Sfătui medicului; 12,00 -Dansuri 
de estradă; 12,30 Irttîlnire tfd 
melodia populată și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojurnal. 
Sport, Buletin ffldfedroldgte; 
13,20 Soliști $i orchestre de 
muzică ușoară; 14,00 Cîhtecd 
de dragoste Și jocuri peculate; 
14,15 Antena tineretuiui; )4,5o 
Formația vdcâl instrumentală 
„Coral"; 15,00 Buletin do știri. 
Buletin mefen-ratier; 15,05 
Mic recitai de harpă Liana 
Pasquali;
15.30 Șirag de melodii; 16,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin Bta- 
teorologiC; 16,20 Orchestra de 
muzică populară „Bărăganul" 
din Slobozia; 16,30 Corespon
dență speciala; 16,45 Siinfo- 
flietta de Mircea Basarab; 17,15 
Odă limbii române; 17,45 Pie
se corale de Milîâil Bîrcă; 
18,00 Buletin de știri; 18,02 
Radiosifflpozion. Aria de âc- 
(iune a opiniei publice; 18,20 
Muzică populară interpretată 
dd Maria Mărcu și Ion Lăceâ- 
nu; 18,40 Pagini celebre din d- 
pere; 19,00 Radiogazetâ de sea
ră; 19,30 o melodie pe adresa 
dumneavoastră; 20,00 Buletin de 
știri; 20,05 A 7-a artă; 20,20 
Emisiunea „De Ia 1 la 5" (re
luare); 20,55 bfoapte bună, co
pii; 22,00 Radiojurnal; 22,30 
Moment poetic; 1,00—5,00 Es
trada nocturnă. Buletine de 
știri și meteo-ruticre la orele 
1,00; 2,00 și 4,00.

15,15 Meridianul

7,00 Melodii populare;
Buletin de știri. Buletin meteo- 
Futfej; 7,40 Muzică; 8,00 Jo
curi populare; 8,10 Tot iris. 
iAte (dftiîsitirie pentru piofiiSrî)';
8.30 Buletin dc știri; 9,00 O- 
(1<Sră îri foileton : „Oberon" de 
Weber; 16,00 Buletin de știri; 
10,05 Ciută Ana Gherman și 
Nlcdlae Nitesc-U; 10,30 Emisiu
ne literară pentru școlari; 
10,55 Opera in foileton — con
tinuare; 11,15 Din cîntecele po
poarelor; lî,30 Ciută Mihaela 
Păsărin, Cristiana Pongratz și 
George Răpcăti; 12,60 ' Buletin 
de știri, Buletin meteorologic; 
12,10 Opera în foileton (conti
nuare); 12,25 O Vizită în dis
coteca noastră — muzică ușoa
ră; 13,22 Arii din operete;
13.30 Album teteloric; 14,00 
Radiojurnal. Buletin nteteo-ru- 
tier; 14,08 Concert de prînz; 
15,00 Muzică ușoară de Ed
mond Ddda și Emanuel Iones- 
cu; 15,30 Orizont științific; 
15,45 Muzică populară; 16,15 
Două melodii interpretate de 
Sonia Cruceru; 16,20 Sfatul 
medicului; 16,25 Pagirif clasi
ce în interpretări modeme; 
17,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic; 17,15 Lexicon fol
cloric muzical. Litera P; 18,30 
Pagini antologice din creația 
scriitorilor noștri; 18,50 Nou
tăți cu Tonny James și for
mația The Shondelles; 18,55 
Buletin de știri; 19,00 Orches
tra de muzică populară a An
samblului „Ciocîrlia"; 19,30 
Consultație juridică; 19,40 Cer
cul melomanilor. Shakespeare 
și muzica epocii sale (relua
re); 20,30 Ora specialistului; 
20,50 Teatru radiofonic. Festi
val de comedie : „IJibernatus", 
comedie de Jean Bernard Luc; 
22,00 Muzică populară; 22,20 
Prime audiții de operă „11 Cam- 
panello" (Clopoțelul) de Doni
zetti; 23,00 Radiojurnal; 23,54 
Liniște — muzicii ușoară;. 0,55 
—1,00 Buletin de știri. Buletin 
meteo-rutier.

I

Pe defileul
Bumbești —■

Livezenl

9999999999999999999999999999999999999999^

Confesiuni despre
■i

ceea ce înseamnă
A

demnitatea de miner
/Urmate din pag 1)

prin păr-

din copi
ile citire

venit Ia Lonea. Visul 
a devenit realitate, 

crezut despre mineri 
am constatat pe viu.

Unul din ei e tinărul COJOCARII 
IOAN — un brigadier destoinic, ve
nit de 10 ani in Vale, de 
țiie Dorohoiului.

— Am îndrăgit minerii 
lărie. Am avut în cartea
o poză cu minerii în abataj. Mi s-ari 
părut oameni dîrji, niște cutezători 
care sfarmă slincile subterane. Așa 
am vrut să ajung și eu. Cind am 
crescut, am 
din copilărie 
Ceea ce am 
in copilărie
Meseria de miner e o meserie grea. 
Dar dacă omul e cinstii față de el 
insuși poale învinge cu ușurință 
greutățile. Pentru aceasta trebuie șă 
înveți, să iubești munca. Nu m-aș 
mai putea despărți de mină. Anul

0 vizită la Muzeul
mineritului

(Urmare din pag. t)
Scrisori de la cititori

acesta am terminat clasa a Viii-a. 
Dar vreau să merg mai departe: la 
liceul seral industrial, sau la școala 
de maiștri. Mina are nevoie 
meni fol mai bine pregătiți, 
nu vreau să rămîn în urmă !

voie imediată de transfuzie de sin
ge. Bar de unde ? De la noi — or
tacii ! Toți oamenii din schimb i-au 
sărit în ajutor pentru a-i dona din 
sîngele nostru. Omul a fost salvat. 
Și încă o întimplare, într-o zi; asta 
s-a întimplat mai recent, din tavan 
s-a pornit o avalanșă de cărbune, 
punind in pericol abatajul. Conduce
rea minei a vrut să ne trimită mi
neri din alt sector să salveze locul 
dc muncă. N-am fost de acord, 
liolărit să rănliiiem pe Ioc, Deși 
buia să lucrăm cu mare atenție, 
pericolul surpării ne amenința, 
unul din cei zece ortaci n-a dat 
poi. Lucrind col la cot,
schimb abatajul a fost rearmat și 
pericolul evitat. Sînt necesare do
vezi mai elocvente despre această 
frumoasă trăsătură ce ți-o formează 
munca în subteran : solidaritatea 
minierească? Iată de ce iubesc mi
na, iată de ce. în concediu fiind, de
parte de ortaci, mă simt parcă bol
nav și abia aștept să mă reîntorc 
intre tovarășii mei de muncă.

Am 
tre- 
deși 
nici 
îna-

înfr-un

de 
Iar

oa- 
eu

Un alt interlocutor, tot 
năr — minetul șef de 
ASAFTEI IORGU.

lî-tin
schimb 

întrebării 
noastre îi răspunde cil dezinvoltură :

— Cred că trăsătura cea mai ini
moasă a minerului este spiritul 
solidaritate în fața greutăților, 
crederea reciprocă între ortaci, 
povestesc o inlîmpiarc care s-a
(recul la puțin timp după venirea 
mea la mină. In abatajul nostru s-a 
produs intr-o zi o surpare. Un Ortac 
s-a accidentat grav pierzind mull 
singe. Pentru a fi

cialistă — fac obiectul ultimei săli. 
Viafa nouă, perspectivele de dezvoN 
tare ale mineritului in Valea .Jiului 
sini prezentate tot in această ultimă 
sală.

Mă opresc in fata cărții de im
presii. O răsfoiesc. Doi turiști din 
Israel notează: „Am Vizitat Muzeul 
mineritului din Petroșani, impresiile 
noastre silit adinei ți de neuitat. Fe
rice de poporul care și-a putut crea 
o viată atit de înaintată prin lupta 
tiilor săi". Un profesor de la 
mia de mine din Freiberg 
nota: „Muzeul mineritului 
fidel dezvoltarea mineritului 
tehnicii in Valea Jiului. In mod deo
sebit am fost impresionat de mate
rialele referitoare la momentele 
luptă revoluționară 
mâni de aici".

Zilnic, prin sălile 
tindă gtupurl de 
studen(i ți uiți vizitatori atit din 
Valea Jiului cit și din alte localități 
ale tării.

Noi impresii, noi aprecieri...

Acade- 
(R.D.G.) 
reflectă

și a

a minerilor
de
ro-

muzeului se 
muncitori, etăvi,

pe-

AFAȚĂ IN FATĂV

de 
tn- 
Vă 
pe-

pierzind 
salvat a avut ne-

CONCURS 
pențru proiectele unor lucrări 

sculpturale decorative în București

Despre trăsăturile definitorii ale 
profilului minerului zilelor 
noastre ne-au vorbit și arti

ficierul Rancea Alexandru, minerii 
Bari Iosif, Rusii Constantin, Torac 
Nicoiae și mtilți alții. Sint toți mi
neri fruntași, mîndri de existența lor 
socială. Optica fiecăruia asupra dem- 
nilății de miner se structurează pe 
aceleași coordonate; a fi miner în
seamnă OM, om al cinstei și ai ot- 
dinei, încrezător în puterea colecti
vului minier, capabil a se dărui total, 
fără rezetvă, bătăliilor cotidiene in 
inima muntelui pentru a menține 
prestigiul brigăzii, pentru a asigura 
bunăstarea familiei. Iată semnifica
țiile demnității minicrești !

patru

Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, Comitetul de cultură și ar
tă al municipiului Bucul ești și Un:u- 
nea Artiștilor Plastici organizează 
un concurs pentru realizarea proiec
telor necesare decorării, cu
grupuri sculpturale, a aleii princi
pele care duce la Monumentul Eroi
lor Luptei pentru Libertatea 
porului și a 
lism.

La concurs 
dual sau în 
plastici, membri 
prezentate proiecte: a) pentru două 
grupuri statuare avînd ca teme 
„Formarea statului national român" 
(Unirea) și „Cucerirea independen
ței naționale", caro vor 
sale la intrarea în parc, 
dintre coloane; b) pentru 
puri sculpturale avind 
„Lupta împotriva exploatării capita
liste" și „Eliberarea tării 
gust 1944), care 
locurile rezervate 
mă a podului.

Prin dimensiuni 
crările realizate trebuie să se 
greze organic în ansamblul monu
mentului, 
tații do concepție, concurenții 
prezenta 
două din 
gîndu-se 
danie.

Pârlicipanții 
ne proiectele

Patriei, pentru

pot participa, 
colectiv, toii 

ai U.A.P.

inso til de o prezen-

i Po- 
Socia-

indivi- 
artiștii 
Vor fi

fi âmpla- 
in spatiile 
două gru- 

ca teme

(23; Au-
vor fi așezate pe 
pe prima platfor-

și compoziție, lu- 
inte-

In vederea asigurării uni- 
vor 

pentru cel puțin 
înțele- 

aceasta lucra rile pan-

proiecte
cele patru lucrări, 

prin

la concurs vor depu- 
la scara 1/10 in gips

Adeseori călătoresc 
tre Petroșani ți Gorj. Uneori îmi 
transport și bicicleta, de care am 
nevoie pe drumul dintre stația C.F.R. 
și comuna Căr-piniș. Intre felul în 
care se comportă funcționarii care 
eliberează biletele de transport pen
tru bicicletă la stația C.F.R. Betro- 
șâni și cei de ia Bumbești există o 
măre diferența. Cei din Petroșani tă
răgănează nejustificat de mult.

cu trenul iii-

elf»

berarea biletului și îmi vorbesc pe 
un ton jignitor... „ce-i bă, iar vii la 
noi după bilet" ? Spre deosebire, la 
Bumbești, întotdeauna sînt servit re
pede și in mod politicos. Doresc sa 
amintesc funcționarilor de la maga
zia din stația C.F.R. Petroșani că șt 
di au datoria de a so purta cuviin
cios față de calatori...

Mițu ALEXANDRU, 
muncitor la E. M. Lâiieâ

FAPTA UNUI OM CINSTIT
tti-In tina din zifefe trecută atri 

rnis-o pe fetița mea, Elfena, la uni
tatea nr. 80 de vînzare a plinii din 
Lupeni cu o bancnotă de 50 de lei. 
Din neatenție, vinzătoarea Zaharia 
Aneta a dat restul, după cumpăra
rea udei pîifiî, ca și cîttd ar fi pti- 
mit doar 25 lei de ia Elena. Indignat 
m-am deplasat la magazin și «m cerut

explicații vînzătoarei. Ea mi-a promts 
că a doua zi, după ce își va face mone
tarul, îini Va restitui banii. Intr-ade- 
văr a doua zi mi i-a restituit. Aduc 
mulțumiri vînzătoarei pentru corec
titudinea de care a dat dovadă.

Benchea 1OAN
muncitor la E. M. I.upeni

PLUSURILE DE GESTIUNE
UN IZVOR AL RISIPEI

(Urmare din pag. 1)

toate acestea înseamnă nepăsare.
De altfel, din explicațiile dăte de 

gestionari privind natura plusurilor, 
reiese că nu există o preocupare su-

alb, nepatinat,
fare a soluțiilor încadrate in ansam
blul monumentului 
montaj) și de o no 
acestor soluții. Fiecare grup de pro
iecte va purta

Proiectele- .și 
vor fi depuse, 
Sinul, pinu la < 
1968. Rezultatul 
anunța în termen de 30 de zile de 
ia data încheierii lucrărilor juriului.

Premiile acordate vor consta in 
adjudecarea executării lucrării de 
către autorii proiectelor selecționa
te. (Agcrpreș)

(desen sau ioto- 
tă explicativă a

un „motto". 
documentația cerule

Ia sediul Muzeului 
data de 5 decembrie 

1 concursului se va

MIERCURI 7 AUGUST

PETROȘANI ■ 
Un dolar găurit; 
I-liroșima, dragostea 
TRILA : Război și 
NEA — Minerul :
extaz; VULCAN: Sus 
domnilor 
ȘENI : 
LUPENI 
dc aur; 
neagră;
automobilul.

polițiști :;
Testamentul i

— Cultural :
Muncitoresc :
URICANI :

7 Noiembrie : 
Republica : 

mea; PE- 
pacei LO- 
Agonie și 

miinile, 
PARO- 

incașului; 
Praștia 

: Pantera 
1-eriți-vă

Precupeața «Sin Risipiți

baticuri se găsesc, 
duce lipsă. O 
ales, acestea

inte- 
din 

mu- 
șt-a 

cliente" pentru „mar- 
s-o aducă.

STS ÎNSEMNARE
pe care urma 
purces apoi

cttmpăral mai 
baticuri 

bucala, 
din nou in Vale. 
Intr-o localitate 
bucăți, in alia

La scurt

Chiurlan Ioana, din comuna 
Risipiți, Calafat, a venit în 
Valea Jiului pentru a „sonda 
terenul". S-a interesat prin ma
gazine ce 
dc care se 
resau, mai
urmă. Dar n-a plecat din 
nicipiul nostru pină nu 
găsit și 
fa“ 
A
Ia 
A
multe 

a cîte 60 Ici 
limp a apărut 
Cu baticuri, 
vindea 5—6
cam toi pe atitea. Dar nu le 
da cu prețul cu care le cum
părase. Nn se mulțumea nici 
ctt-n ciștig de cîțiva Iei ia un 
batic. Pentru fiecare basma, 
precupeața" pretindea 100 lei. 

Ca marîa să aibă trecere, îi 
iăcea o reclamă...

— Ia niariă a-ntiia ! ! E pro
curată la negru, de la străini. 
Nu costă decît 100 Iei baticul.

Mulți naivi au crezul in pa
lavrele „comerciantei" și s-au

avinlat care mai do care să-i 
cumpere „excepționalul pro
dus". Ce mai, Chiurlan Ioana 
iși desfăcea, destul de bine, 
..marfa" pe la colțuri de străzi, 
Ia intrarea în piețe. Cum se 
afla în deplină prosperitate nici 
prin gînd nu-i trecea Ioanei 
că o dată și o dală ii va seca 
izvorul cîștigului fără muncă 
și nu va ieși basma curată din 

afacerile-i necu
rate. Doar cînd 
a fost invitată 
cu marfa la 

miliția municipiului Petroșani 
și-a dat seama că nu-i a bună. 
După un „inventar" minuțios, 
„produsele comerciantei" din 
Risipiți au fost depuse la ju
decătoria Petroșani. împreuna 
cu dosarul de. trimitere in in
stanță. Aici S-a despărțit de 
baticuri și probabil ți de „me
seria" de precupeață. Chiurlan 
Ioana a fost condamnată pen
tru speculă la 3 luni închisoa 
re corecțională — timp în caro 
va putea medita suficient asu
pra (aptelor sale.

I. DURF.C1 
căpitan de miliție

ficidntă pentru gospodărirea judici
oasă a avutului obștesc. ,.Materia
lele nu au fost ridicate de sector". 
Alunei de ce au lost comandate ? 
Dar gestionarul de cc nu a înscris 
In bonul de consum cantitatea efec
tiv eliberată ? „Plusurile se. datbfesc 
greșelilor de recepție, de cintărire 
sau de cubare a materialelor", obiș
nuiesc să spună unii gestionari. Și 
ani de-a rindul aceste greșeli au fost 
considerate inerente. La E. M. Vul
can s-au constatat 1851 bucăți de 
traverse pentru calea ferată în plus 
față de evidența contabilității. E 
greu de crezut că aceste plusuri pro
vin dintr-o greșeală de măsurare- 
cintărire sau cubare a traverselor.

O altă cauză generatoare de plu
suri o constituie superficialitatea tu

care se procedează uneori, la scoa
terea din activ a materialelor. „La 
casare am prezentat doar cutiile măș
tilor de autosalvâre" — a declarat 
Purece Petru, maistru la lămpariă 
de la E. M. Uricani. De multe ori 
comisiile de casare nu-și desfășoară 
efectiv activitatea, ci se rezumă doar 
ia îndeplinirea unor simple formali
tăți.

Este necesar ca din partea con
ducerii sectoarelor să existe mai 
multă preocupare in gospodărirea 
materialelor. Iar din partea resortu
lui contabilității, care trebuie să ve
rifice îndeaproape în ce măsură ma
terialele eliberate din gestiuni sint 
Utilizăte în procesul de producție, 
se cere mai multă exigență la acor
darea vizelor de control preventiv.

an

Secția de distribuire 
a energiei electrice

VALEA JIVLVI
PETROȘANI

Facfe Ounoscut cdhsumăt&rilor de energie electrică din 
răzâ brășului Rbtroșăni, că pdt anunță îhtreiupetile de cu
rent electric și cere remedierea lor Ia telefonul nr. 1737 al 
Secției de distribuire ă energiei electrice, unde este asigu
rat în permanentă un serviciu prevăzut cu personal compe
tent și destinat intervențiilor solicitate de abonați.
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FESTIVALUL MONDIAL
AL TINERETULUI
ȘI STUDENȚILOR

SOFIA 5. Corespondentul A- 
gerpres, Gh. leva, transmite: 
Penultima zi a celui de-al 
9-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților a fost 
consacrată luptei pentru pace, 
împotriva armelor nucleare. Di
mineața a fost inaugurată ex
poziția de fotografii cu tema 
„Să nu mai fie război". Seara, 
tîrziu, pe velodromul din oraș 
a avut loc un mare miting con
sacrat luptei pentru pace, co
memorării bombardamentelor 
asupra orașelor Hiroșima și 
Nagasaki, împotriva armelor 
nucleare, pentru dezarmarea 
qenerală și totală. La toate a- 
ceste manifestări au luat 
și tineri delegați ai țării 
tre.

Clubul cehoslovac din 
a găzduit luni o caldă 
nire între tineri reprezentanți 
ai Republicii Socialiste Româ
nia și ai Republicii Socialiste 
Cehoslovace. Tinerii din țara 
noastră au mai avut întîlniri 
cu reprezentanți ai tineretului 
din R.P.D. Coreeană, -Iugo
slavia, Siria, cu delegația stu
denților din Polonia, cu dele
gația tineretului socialist din 
Olanda, cu reprezentanți ai ti
neretului din 
etc.

Lucrările pe 
ferinței pentru

3- 
parte 
noas-

Haiti, Tanzania

comisii ale con- 
drepturile tine-

retului și lucrările colocviului 
„Colaborarea internațională și 
solidaritatea tineretului" ’ s-au 
încheiat în ședințe plenare.

Emoționante au fost întîlni- 
rile tinerilor din orașele victi
me ale celui de-al doilea răz
boi mondial. Programul stu
dențesc a cuprins seminar.il 
politic avînd ca temă „Rolul 
organizațiilor studențești în 
lupta împotriva imperialismu-. 
lui, colonialismului și neocolo- 
nialismului, pentru eliberare na
țională". Tot luni a luat sfîr
șit și festivalul de filme care 
s-a desfășurat timp de mai 
multe zile pe ecranele cinema
tografelor din capitala Bulga
riei. Pe diferite scene laureați 
ai concursurilor artistice au 
prezentat concerte de muzică 
clasică, -vocajă și instrumen
tală, de muzică și dansuri 
populare. O serie de concerte 
au fost consacrate luptei pen
tru pace.

La teatrul de vară din parcul 
Libertății, delegația română a 
prezentat un: concert național. 
Miile de spectator: au aplau
dat îndelung frumusețea cîn- 
tecelor și dansurilor noastre, 
măiestria interpretativă a tine
rilor artiști români, multi din
tre ei premiați cu medalii la 
actualul festival de la Sofia.

R. P.
și studenților de

Intilniri între delegații in cadrul Festivalului mondial al tineretului 
Sofia.

a partidului 
n din S.U.A.

Conferința nigeriano-biafreză 
de la Addis Abeba

ADDIS ABEBA 5 (Agerpres). 
In capitala Etiopiei, Addis 

Abeba, s-au deschis oficial luni 
lucrările conferinței nigeriano- 
biafreze. Delegația guvernului 
federal nigerian este condusă 
de Anthony Enahoro, iar dele
gația biafreză de către colone
lul Ojukwu. Aceasta constituie 
a treia încercare din ultimele 
patru Tuni de a se pune capăt 
ostilităților nigeriano-biafreze 
și a urmărilor tragice ale aces
tui război civil. Ordinea de zi 
a conferinței a fost stabilită 
in cadrul convorbirilor preli
minare care au avut loc în ca
pitala Nigerului, Niamey. Prin
tre principalele probleme asu
pra cărora se va îndrepta aten
ția participanților la conferin
ță’ se vor afla condițiile ce tre
buie îndeplinite pentru înce
tarea focului și posibilitățile 
de ajutorare a victimelor răz
boiului. Cuvîntul de deschide
re a fost rostit de împăratul 
Etiopiei, Haile Selassie, cars a 
făcut un apel reprezentanților 
Nigeriei și ai Biafrei da a re
nunța la divergențele perso
nale în scopul ajungerii la o 
încetare cît mai urgentă a osti
lităților, precum și la reglemen
tarea justă și echitabilă 
blemei în ansamblu.

Deschiderea lucrărilor 
rinței se caracterizează,

a pro-

confe- 
potri-

R. P. a Yemenului
de sud

Acțîuni ofensive ale 
trupelor republicane

ADEN 5 (Agerpres). După 
victoria obținută duminică asu
pra elementelor rebele concen
trate în orașul As-Said, trupe
le guvernamentale ale Repu
blicii Populare a Yemenului de 
sud au continuat ofensiva pe 
un front larg ce cuprinde a- 
proape întreaga regiune Said. 
Orașul As-Said, este considerat 
drept unul din centrele prin
cipale de rezistență ale ele
mentelor dizidente. După cum 
anunță agenția MEN, șoseaua 
dintre localitățile Aulaqi și 
Beihan din apropierea frontie
rei cu Arabia Saudită se află 
sub controlul cîtorva regimen
te republicane.

ob-vit părerii exprimate de 
servatorii prezenți în capitala 
Etiopiei, prin intransigența po
zițiilor adoptate de cele două 
delegații. Așa după cum a de
clarat șeful delegației nigerie- 
ne, Anthony Enahoro, guvernul 
său nu va accepta să piardă re
giunile bogate în petrol, re
vendicate de către secesioniști, 
cu atît mai mult cu cît situația 
militară îi este net favorabilă. 
„Nu văd vreo formulă de pace 
acceptabilă care să nu includă 
renunțarea la secesiune și ac
ceptarea unei Niqerii unite, a 
declarat Enahoro".

Purtătorul de cuvînt al de
legației biafreze a lăsat să se 
înțeleagă că triburile ibo au 
suferit 'pred mult îtf Cel’e 14 luni 
de război ca să mai poată da 
înapoi. „Cum poate fi forțat să 
revină în cadrul unei țări 
popor care a fost 
crima, incendiere 
spus el. Guvernul 
clarat deschis că 
trebuie exterminați".

un 
decimat prin 

și jaf ?, a 
federal, a de- 
toți biafrezii

BRAZZAVILLE 5 (Agerpres). 
Intr-un interviu acordat du
minică seara postului de radio 
„Vocea revoluți.ei congoleze", 
președintele Alphonse Massam
ba-Debat a declarat că luni va 
fi format un nou guvern con- 
golez, menționînd că se întîm- 
pină greutăți în alegerea mem
brilor viitorului cabinet. El 
a arătat că în urma unei reu
niuni a conducerii armatei și 
a apărării civile s-au analizat 
toate problemele politice, cău- 
tîndu-se soluții pentru norma
lizarea situației.

Ideea care a predominat dis
cuțiile — a arătat președinte
le Massamba-Debat — a fost 
aceea a recunoașterii că ac
tualele instituții congoleze sînt 
depășite și se impune ca. o 
măsură urgentă revizuirea Con
stituției țării. Dizolvarea Adu
nării Naționale și a Biroului 
Politic al Mișcării Naționale 
Congoleze, care , a avut loc cu 
cîteva zile în 
numai o fază 
me.

Președintele
a anunțat totodată, că a fost 
creată o comisie care să apla
neze divergențele existente în
tre armata populară și unită
țile de apărare civilă.

urmă constituie 
a acestor refor-

Massamba-Debat

TURCIA. — Aspect din timpul unei mari 
a avut loc recent in piața Cagaloglu, cu ocazia 
strațiilor antiamericane, prilejuite de prezența 
turcești.

„Declarația din 1 august a Casei 
Albe — o încercare de a induce 
in eroare opinia publică mondială"A

MIAMI-BEACH 5 (Agerpres).
In renumita stațiune balnea

ră Miami-Beach (statul Flori
da), s-a deschis luni Convenția 
națională a partidului republi
can chemată să desemneze pe 
candidații la posturile de pre
ședinte și vicepreședinte ai 
S.U.A. și să aprobe platforma 
electorală a partidului.'La con
venție participă 1.333 de dele1 
gați (dintre care numai 30 sînt 
cetățeni de culoare). Autorită
țile au luat măsuri excepțio
nale de securitate, peste 100 
de aqenți ai serviciului secret 
patrulînd în mod discret în ju
rul sălii unde se desfășoară 
convenția republicană,. în timp 
ce în aer zboară în permanen
tă elicoptere ale marinei mili
tare. De asemenea, fiecare per
soană care se apropie de clă
dire trebuie să prezinte o le
gitimație specială, toate servie
tele și mapele cu acte fiind 
percheziționate.

Trei personalități republicane 
își dispută obținerea învesti
turii la președinție: fostul vi
cepreședinte al S.U.A., Richard 
Nixon, guvernatorul statului 
New York, Nelson Rockefeller 
și guvernatorul statului Cali
fornia, Ronald Reagan.

Un sondaj întreprins luni în 
rîndurile delegaților la con
venție de către agenția Asso
ciated Press (ale cărui 
zii sînt confirmate de 
je similare), arată că 
Nixon deține un avans 
cotracandidații săi, fără 
însă siguranța că va 
victoria din primul tur de scru
tin. Agenția arată că un număr 
de 574 delegați s-au pronunțat 
în favoarea fostului vicepreșe
dinte, în timp ce 238 au expri

conclu- 
S~nda- 

Richârd 
față de 
să aibă 
obține

mat sprijinul față de Rockefel
ler și 159 pentru Reâgan. .Res
tul voturilor delegaților nu au 
fost încă acordate cu certitudi
ne nici unuia din cei trei can
didați. Majoritatea necesară 
.pentru a primi investiture la 
președinție este de 667 voturi.

In ce privește pe candidații 
la postul de vicepreședinte, po
trivit agenției UPI, numele cel 
mai frecvent menționate sînt 
ale senatorilor Mark Flatfield 
și Charles Percy, precum și al 
lui Howard Baker, ginerele li
derului minorității republicane 
în Senat, Everett Dirksen.

In cercurile observatorilor se 
apreciază că Richard Nixon va 
depune toate eforturile pentru 
a obține investitura încă din 
primul tur de scrutin. Guver
natorul Rockefeller consideră 
că un eșec al acestor intenții 
ale vicepreședintelui vor avea 
drept rezultat întărirea pozi
țiilor proprii și eventuala sa 
desemnare drept candidat la 
președinție. Intr-o încercare de 
a obține un număr cît mai ma
re de voturi din partea dele- 
gaților la convenție, Nixon a 
lăsat să se înțeleagă că ar fi 
dispus să accepte candidatura 
lui Rockefeller pentru postul 
de vicepreședinte. Propunerea 
a fost respinsă categoric de 
guvernatorul statului New 
York.

In legătură cu platforma e- 
Iectorală a Partidului republi
can, observatorii politici sub
liniază că ea are un conținut 
„moderat" și după cum arată 
agenția UPI, în ce privește 
problema vietnameză, ea este 
redactată în termeni mai mo
derați decît se aștepta chiar și 
administrația Johnson.

Evoluția evenimentelor 
din Congo (Brazzaville)
Declarațiile președintelui Massamba-Debat

BRAZZAVILLE 5 (Agerpres).
După tensiunea înregistrată 

în ultimele zile în Congo (Braz
zaville), situația redevine nor
mală. Mici grupuri de militari 
asigură mai mult simbolic pa
za unor clădiri importante din 
capitala țării sau patrulează 
din cînd în cînd pe străzile 
principale din Brazzaville. Bari
cadele au dispărut aproape cu 
totul. Chiar în jurul palatului 
prezidențial circulația este li
beră. Ministerele și serviciile 
administrative și-au reluat deja 
activitatea.

Luni au fost emise două de
crete prezidențiale prin care 
Massamba Debat confirmă nu
mirea căpitanului Marien 
Ngouabi în postul de coman
dant șef al armatei și a loco
tenentului Sylvain Goma în 
funcția de șef al statului major 
general. Decretele emise de

președintele , Massamba Debat 
ar constitui, după părerea ob
servatorilor politici, un indiciu 
al rolului deosebit de impor
tant pe care militarii îl vor 
deține în noul guvern. Pînă în 
prezent nu au fost dezvăluite 
oficial nici un fel de amănun
te în legătură cu lista noului 
guvern, la a cărei elaborare lu
crează președintele Massamba 
Debat. Surse informate, citate 
de agenția United Press Inter
national, menționează că o se
rie de miniștri din vechiul ca
binet au refuzat să facă parte 
din noul guvern.

Pe de altă parte, s-a anunțat 
că eventuala fuziune a armatei 
populare naționale și apărării 
civile a constituit luni după- 
amiază obiectul dezbaterilor u- 
nui comitet mixt creat sub e- 
gida Comitetului național re
voluționar. O asemenea fuziu
ne ar permite — subliniază co
mentatorii politici — constitui
rea unei forțe armate unice, 
comandată de un singur stat 
major, în cadrul căreia ar pu
tea fi ulterior integrată și po
liția.

I VIETNAMUL I DE SUD
BOMBARDAREA 
AEROPORTULUI 
DE LA TUY HOA

SAIGON 5 (Agerpres). Du-’ 
minică spre miezul nopții, 
unități ale artileriei Fron
tului Național de Eliberare 
âu declanșat puternice bom
bardamente asupra unor im
portante obiective strategice 
americano-saigoneze aflate în 
perimetrul aeroportului mi
litar de la Tuy Hoa, Ia 390 
km nord-est de Saigon. Pur
tătorul de cuvînt al coman
damentului „aliat” a decla
rat că au fost provocate pa
gube însemnate instalațiilor 
aeroportului. Pe de altă par
te, relatează agenția France 
Presse, forțele patriotice con
tinuă să înainteze spre capi
tala sud-vietnameză. Dumi
nică seara, o patrulă saiqo- 
neză a fost atacată de pa- 
trioți chiar în imediata a- 
propiere a cartierului Cho- 
lon.

SAIGON 5 (Agerpres). —
Atacurile declanșate de 

forțele patriotice asupra for
tificațiilor trupelor america
no-saigoneze în apropierea 
capitalei Vietnamului de sud, 
în delta Mekongului, în zo
na platourilor înalte și în 
alte regiuni ale țării devin 
din ce în ce mai intense. Un 
detașament al patrioților a 
reușit din nou să pă‘rundă 
pînă în imediata apropiere 
a cartierului Cholon, anga- 
jînd lupte îndîrjite cu uni
tăți militare americano-sai
goneze. Ciocniri violente in
tre patrioți și trupele inami
ce au avut loc luni diminea
ța la numai 21 kilometri de 
Saigon.

In cursul ultimelor -48 de 
ore, focurile artileriei patrio
ților au doborît două elicop
tere americane de tip „Uh-1" 
în -zona Saigonului și în a- 
propierea orașului Tam Ky. 
De asemenea, un avion a- 
merican de recunoaș'ere a 
fost doborît în regiunea pla
tourilor înalte. Fortificațiile 
americano-saigoneze din lo
calitățile Ploi și Phoc Le au 
fost supuse unui intens bom
bardament de către forțele 
F.N.E. Concomitent, patrioții 
au atacat cu mortiere insta
lațiile militare americane 
din provinciile Phuoc Tuy și 
Chau Doc, precum și din sec
torul Triton. Ei au declanșat, 
de asemenea, o serie de a- 
tacuri coordonate asupra u- 
nor obiective militare deți
nute de inamici în sectorul 
Tuy Hoa, printre care un ae
rodrom. In jungla U Minb 
din Delta Mekongului, la a- 
proximativ 250 kilometri de 
Saigon, au avut loc lupte 
grele între detașamente ale 
F.N.E. și unități ale infante
riei- americane.

■ I
.................................................................................................. i

HANOI 5 (Agerpres). Un 
purtător de cuvînt al Minis
terului Afacerilor Externe al
R. D. Vietnam a dat publicită
ții o declarație în care respin
ge .declarația din 1 august a 
Casei Albe, pe care o apre
ciază ca o încercare de a in
duce în eroare opinia publică 
mondială și de a masca efortu
rile S.U.A. de intensificare a 
războiului de agresiune îniDo- 
triva Vietnamului.

In declarația purtătorului de 
cuvînt se arată că scopul ac
tualelor convorbiri oficiale de 
1a Paris dintre reprezentan
tul. guvernului R. D. Viet
nam și reprezentantul gu
vernului S.U.A. este de a se 
ajunge la o încetare necondi
ționată a bombardamentelor și 
a altor acte de război împo
triva R.D. Vietnam și apoi să 
se discute și alte probleme ca
re interesează cele două părți. 
Dar, după aproape trei luni de 
convorbiri, guvernul S.U.A. 
declară cu insistentă, ca și pî
nă acum, că numai cînd guver
nul R.D. Vietnam va întreprinde 
acțiuni de „reținere". S.U.A. 
vor țînceta complet bombarda
mentele asupra Vietnamului de 
nord. De asemenea, S.U.A. re
curg" și la alte manevre pen
tru a .eluda rezolvarea proble
mei principale a convorbirilor 
de la Paris și a împiedica pro
gresul lor.

Intre timp, se spune în con
tinuarea . declarației, Ia sfîrși- 
tul lui. iulie, președintele 
Johnson a dezvăluit la’.Hono
lulu-intențiile săle de a inten
sifica războiul de agresiune în 
Vietnam și. încercările de a se 
menține în Vietnamul de sud.
S. U.A. intensifică războiul în 
ambele zone ale . Vietnamului. 
In Vietnamul de nord continuă 
bombardamentele barbare; asu
pra unei părți importante a te-, 
ritoriului țării. In. sud sînt adu
se în continuare noi «trupe a- 
mericane. și ale țărilor sateli
te. Regimul lui Thieu-Kv inten
ționează să înfăptuiască „mo
bilizarea generală" pentru a-i 
transforma pe tinerii sud-viet- 
namezi în carne de tun pentru 
S.U.A.

In încheierea declarației, Mi
nisterul Afacerilor Externe sub-

demonstrații a studenților din Istanbul, care 
decesului unui student rănit în cursul demon- 
navelor flotei a 6-a americană in porturile

CURIER
0 Cen I, vicepremier al 

Consiliului de Stat, ministru al 
afacerilor externe al R.P. Chi
neze, a avut convorbiri cu mi
nistrul afacerilor externe al 
Pakistanului, Arshad Husain, 
care se află la Pekin într-o vi
zită oficială la invitația guver
nului chinez.

0 Corespondentul din Ate
na al agenției France Presse, 
relatează că generalul de a- 
viație in retragere, D. Mitsakos 
a fost arestat de autoritățile 
grecești in apropierea locali
tății Kalamata din sudul Pe- 
loponezului. El este învinuit de 

I a fi participat la organizarea 
unei mișcări de opoziție în rîn- 
dul forțelor armate grecești.

0 Un avion de pasageri de 
tip „Convair" a reușit să ate
rizeze pe aeroportul din Mil
waukee, statul american Wis
consin, avind „înfipt" în fuse- 
laj un mic avion particular cu 

V

care se ciocnise în zbor. In 
timpul ciocnirii,, secundul apa
ratului „Convair" a fost rănit, 
dar pasagerii sînt nevătămați.

0 După cum anunță Agen
ția Centrală Telegrafică Core
eană, la Panrrfunjon a avut 
loc o nouă ședință a Comisiei 
militare de armistițiu, la care 
reprezentantul părții coreene a 
protestat pe lingă partea ame
ricană împotriva acțiunilor pro
vocatoare desfășurate în ulti
mul timp, in ciuda protestelor 
și avertismentelor repetate.

0 După aproape o săptă- 
mînă de calm relativ, la Grand 
Rapids (statul Michigan), au 
reizbucnit duminică incidentele 
rasiale. Poliția a făcut uz de 
bastoane de cauciuc pentru a 
împrăștia o manifestație a ti
nerilor de culoare care cereau 
acordarea de drepturi egale.

0 Generalul Franco a de
cretat luni „stare de alarmă" 
in provincia bască Guipuzcoa, 
ca urmare a asasinării în ora
șul San Sebastian a șefului

vor 
întreaga 

pentru stagnarea 
convorbiri de la 

asemenea, se cere 
necondiționată a

liniază că Statele Unite 
trebu: să-și asume 
răspundere 
actualelor 
Paris. De 
încetarea
bombardamentelor și a tuturor 
celorlalte acte de război des
fășurate pe teritoriul R. D. 
Vietnam, încetarea agresiunii 

, din Vietnamul de sud, retra
gerea trupelor americane și 
ale țărilor sateFte și recunoaș
terea Frontului Național de 
Eliberare — organizatorul și 
conducătorul luptei împotriva 
agresiunii S.U.A., pentru sal
varea națională, în Vietnamul 
de sud.

PARIS 5. Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, trans
mite: Conferința de presă ți
nută luni Ia Paris de purtăto
rul de cuvînt al delegației 
vietnameze Nguyen Thanh Le 
a fost consacrată examinării 
evoluției convorbirilor ameri- 
cano-nord-vietnameze. Cu a- 
cest prilej, purtătorul de cu
vînt a prezentat Declarația 
Ministerului Afacerilor Externe 
al RID. Vietnam, dată, publici
tății la Hanoi, la 4 august.

Purtătorul de cuvînt al dele
gației R.D.V., Nguyen Thanh 
Le, a făcut totodată cunoscut 
ziariștilor și ’ declarația Comi
tetului Centrai, -al ’ partidului 
Neo Lao Flăksât, la cea de-a 
6-a aniversare a Acordurilor 
de la Geneva din, 1962 asupiti 
Laosului. In această declara- 

. ție se arată că 'adevăratele 
cauze ale.’ agravării situației în 
Laos constau în. politica de 
agresiune a Statelor Unite. De
clarația conchide: „Poporul 
nostru cere guvernului S.U.A. 
să înceteze imediat orice acti
vitate de intervenție și de
qresiune împotriva Laosului și 
în primul r.înd bombardarea și 
mitralierea de către aviația 
mericană a zonei eliberate a 
Laosului, pentru a se crea con
diții favorabile reglementării 
problemelor interne ale popo
rului laoțian de către el însuși, 
pe baza acordurilor de la Ge
neva și în conformitate cu si- 
tuția reală existentă în a- 
ceastă țară".

a-

a-

JAPONIA. De-a lungul liniei de cale ferată unind portul 
Yokohama de Tokio, tineri studenți din capitala japoneză, 
și-au exprimat într-un marș-protest reacția indiqnată față de 
hotărîrea companiei naționale de cale ferată J.N.R. de a 
mări transporturile de combustibil necesar instalațiilor ame
ricane aflate în jurul capitalei.

Mărșăluind de-a lungul terasamentului, sute de studenți 
au cerut ca prezența bazelor americane în Japonia să ia 
sfîrșit.

poliției secrete spaniole. Du
pă cum se știe, autoritățile 
consideră că asasinarea aces
tuia a fost înfăptuită de un 
grup de separatiști basci.

0 In timpul unei demonstra
ții antirăzboinice, care a avut 
loc duminică la New York, po
liția a arestat 50 de persoane. 
Manifestația s-a desfășurat cu 
prilejul împlinirii a 23 de ani 
de la lansarea primelor bombe 
atomice americane asupra o- 
rașelor japoneze Hiroșima și 
Nagasaki. Cei peste 1.000 de 
participanți la demonstrație 
purtau pancarte și scandau lo
zinci de protest împotriva răz
boiului și a folosirii armei nu
cleare.

0 Agricultorii italieni conti
nuă acțiunile lor de protest îm
potriva intrării în vigoare a po
liticii agricole comune. Peste 
5.000 de țărani au organizat 
la Florența o puternică mani
festație, cerînd revizuirea regu
lamentelor comunitare, în spe
cial a celor care privesc po
litica prețurilor. La Bologna,

mii de țărani au organizat, de 
asemenea, o acțiune de pro
test, blocind, cu ajutorul trac
toarelor, principalele străzi ale 
orașului.

0 Peste 7.000 de persoane 
din localitatea Pinotepa, situa
tă in sudul Mexicului, au ră
mas fără adăpost, ca urmare 
a cutremurului in urma că
ruia și-au pierdut viața 9 per
soane, iar alte cîteva zeci au 
fost rănite. Aproape jumătate 
din clădirile orașului au fost 
distruse. Oamenii de știință 
mexicani au stabilit că dato
rită mișcării seismice, orașul 
Ciudad de Mexico s-a depla
sat cu 2 cm spre sud.

0 Potrivit ultimelor știri so
site din Filipine, cutremurul 
care a avut loc vineri Ia Ma
nila, a făcut 210 victime. Se 
apreciază în același timp că 
cel puțin 200 de persoane se 
află încă îngropate sub ruinele 
fostului Turn al Rubinelor, imo-' 
bil cu cinci etaje din capitala 
filipineză care a fost distrus în 
întregime. Echipele de salvare
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preajma 
vacanței 
politice 
italiene

O dată cu încheierea lucră
rilor Camerei Deputaților și 
ale Senatului, activitatea poli
tică italiană s-a redus în foar
te mare măsură. Se simte a- 
propierea vacanței politice, 
chiar dacă guvernul —, după 
ce a prezentat parlamentului 
proiectul de buget pe anul 
1969, care va fi dezbătut la re
luarea lucrărilor, în toamnă — 
se află în faza de perfecționa
re a programului de măsuri a- 
nunțat. După publicarea moțiu
nilor curentelor celor două 
partide — socialist și social
democrat — în vederea pri
mului lor congres după unifi
care, evenimentul politic care 
a reținut atenția în Italia este 
reuniunea Consiliului Național 
al Partidului democrat-creștin 
(P.D.C.).

Organul conducător suprem 
al partidului, care beneficiază 
de o majoritate relativă în par
lament a analizat rezultatele 
alegerilor politice generale de 

. la 19—20 mai, care s-au soldat

CORESPONDENȚA

cu renunțarea socialiștilor de 
a mai face parte dinlr-o coa
liție guvernamentală de centru 
stînga. (Ca urmare a acestei 
renunțări, criza guvernamenta
lă a fost soluționată prin lor- 
marea unui cabinet monbcolor 
democrat-creștin). Consiliul Na
țional al democrat-creștinilor f-* 
studiat, de asemenea, proble
mele create de modul în care 
s-a soluționat criza de guvern, 
relațiile cu grupările dej stîn
ga și îndeosebi cu comuniștii, 
precum și posibilitatea de a 
se restabili un echilibru chiar 
în interiorul partidului majori
tar, între diferitele 
rente.

Atît secretarul 
Mariano Rumor, cît 
vorbitori au recunoscut jcă a- 
legerile de la 19 mai „au În
cheiat o perioadă", dar au în
seninat, în același timp, 
cepului unei situații delicate" 
Aceasta a făcut ca problema 
centrală a dezbaterilor jsă fie 
aceea a „relansării" cîjt mai 
curînd posibil a coaliției de 
centru-stînga, deoarece un alt 
tip de alianță nu este posibil, 
iar recurgerea la noi alegeri 
ar dăuna' țării. In ce privește 
relațiile cu comuniștii — deși 
s-a recunoscut că nu se poate 
să nu se țină seama de forța 
P.C.I., care a crescut și mai 
mult după ultimele alegeri - 
conducerea democrat-cr.eștină, 
în speță gruparea majoritară, 
consideră că aceștia au fost 
și vor rămîne în opoziție.

In cursul dezbaterilor, repre
zentanții aripei de stînga de- 
mocrat-creștine, ai cărei mem
bri nu fac parte din guvernul 
Leone decît „cu titlu perso
nal", au subliniat că „relansa
rea" centrului-stinga presupu
ne o modificare de structură 
atît în rîndurile socialiștilor, 
cît și ale democrat-creștinilor. 
Ei doresc, de asemenea, o co- 
lab'orare mai ștrînsă cu toate 

•'forțele de stînga, inclusiv cu 
comuniștii. Este necesar, spun 
ei, „un răspuns politic care 
să aibă în vedere aportul P.C.I. 
la rezolvarea cerințelor tării".

Dezbaterile Consiliului Națio
nal al P.D.C. în cele două pro
bleme cheie analizate, s-au în
cheiat fără să fi intervenit rea
lizarea unei comunități de o- 
pinii între diferitele curente 
ale partidului. Documentul fi
nal al grupării majoritare a fost 
aprobat, dar reprezentanții 
stîngii au votat împotrivă. Do
cumentul dă- mandat Direcțiu
nii partidului să studieze con
dițiile care ar favoriza relua
rea colaborării între democrat- 
creștini, socialiști-unificați și 
republicani.

sale cu-

partiduluî,
și ceilalți

GIORG1O PASTORE 
corespondentul Agerpres 

la Roma

au dezgropat duminică noap
tea, la 66 de ore după Cutre
mur, un copil în virstă de 6 ani, 
nevătămat, ceea ce a sporit 
speranțele autorităților m des
coperirea altor supraviețuitori.

0 Revista americană „News
week" afirmă că expertii for
țelor navale americane ar fi a- 
juns la concluzia că submari
nul nuclear „Scorpion", dispă
rut cu două luni în urmă, ar 
fi explodat in adîncul Oceanu
lui Atlantic, la aproximativ 560 
km sud-sud-vest de Insulele 
Azore. Potrivit revistei, experții 
ar fi ajuns la această conclu
zie analizind înregistrările fă
cute în mod permanent de in
stalațiile ultrasecrete ale forțe
lor navale americane care su
praveghează adincul Oceanu
lui Atlantic. „Newsweek" afir
mă că specialiștii speră să gă
sească epava submarinului in
tr-o zonă în care adincimea o- 
ceanului este de aproape 3.650 
metri.
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