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Primirea de către 
tovarășul 

Nicolae Ceaușescu 
a delegației

ora
A

/nfîmpinal 
cu succese

Deținători ai drapelului 
de exploatare fruntașă 
pe ramură, minerii pe- 

trileni nu-și desmint hotări- 
rea de a extrage cît mai mui- 
le tone de cărbune peste plan. 
Și urmarea firească a hărni
ciei sînt cele 1 398 tone date 
in plus pînă acum peste pla
nul Iunei august. La obținerea 
acestor rezultate un aport 
deosebit l-au adus sectoarele 
I, II și III.

Freamătul muncii a pă
truns pînă departe In 
inima munților, unde 

lucrătorii întreprinderii fo
restiere Petroșani își etalează 
in aceste zile, cu mai multă 
pricepere, măiestria în valo
rificarea cît mai superioară a 
aurului verde. Pînă în pre
zent au fost produse peste 
plan 500 bucăți traverse în
guste, 400 bucăți traverse 
normale, 100 mc cherestea ră- 
șinoase, 300 mc lobde indus
triale pentru distilare și 250 
mc bușteni de fag.

In buna organizare a proce
sului de producție se eviden
țiază sectoarele Roșia și Vul
can.

Si colectivul industriei 
morăritului și panifica
ției din Petroșani a 

obținut realizări deosebite în 
cinstea zilei de 23 August. 
Au iost produse peste plan 
6 000 kg pîine de- diverse 
sortimente. De asemenea, s-au 
efectuat probe tehnologice la 
noi produse de panificație, ca: 
plăcinte cu fructe, specialități 
cu marmeladă, franzelă .Bu
curești " și cozonac „Violeta", 
care vor fi puse în curind 
la dispoziția consumatorilor 
prin magazinele de specialitate 

Tnlre secțiile fruntașe ale 
unității se numără cele de 
la Vulcan și Petrila,

©

Pentru mina Dîlja, bilanțul pri
mului semestru de activitate nu a 
fost satisfăcător. La producția ex
trasă, minusul s-a cifrat la 18 000 
tone cărbune, Ia lucrări de pregătire 
sarcina a fost îndeplinită doar în 
proporție de 49,2 la sută iar pro
ductivitatea planificată s-a realizat 
abia în proporție de 93 Ia sută.

Cu scopul de a determina cauzele 
acestui insucces șl a stabili măsu
rile ce se impun în vederea redre
sării activității economice, a fost 
alcătuit un colectiv de specialiști 
de la C.C.V.J. șl de la mină. In 
urma analizei efectuate de colectiv 
s-a stabilit că principalele cauze 
care au determinat rămînerea în 
urmă a minei sînt :

— timpul de lucru în aba
taje a fost utilizat în mod ne
satisfăcător ;

— planul de stat nu a fost 
acoperit prin planul foilor de 
acord — recalculate Ia sfîrșit 
de lună ;

— deficiențe în organiza
rea și conducerea activității 
de producție — aproviziona
re, asistență tehnică, abateri 
de la disciplină, care au avut 
ca efect, între altele, micșo
rarea vitezelor de avansare 
în abataje.

Iată și cîteva din măsurile pe 
care colectivul Ie-a preconizat în 
scopul îmbunătățirii activității ex
ploatării.

Dintre variantele propuse și care 
privesc direct realizarea sarcinilor 
de plan s-a optat pentru aceea care 
prevede intensificarea în mod deose
bit a exploatării stratului 3 din blo
curile III și IV. S-a stabilit organi
zarea și plasarea a 5 brigăzi com
plexe la aceste două blocuri — care' 
să realizeze avansări de Î0 metri 
pe zi. In acest scop apare necesi
tatea pregătirii stratului 3 din blo
cul III, între orizonturile 490—535, 
pînă la 1 decembrie.

S-a accentuat asupra necesității 
introducerii unei discipline ferme

Un mers care
RU „merge11

A

privind determinarea normelor, a 
planurilor brigăzilor, înmînarea foi
lor do acord etc.

Pentru ca abatajele blocului IV 
să poată fi aprovizionate cu lemn 
corespunzător s-a prevăzut săparea 
unui suitor între orizonturile 579— 
607.

A apărut totodată necesitatea re
organizării transportului pe putui 
orb nr. 2, pentru a putea fi evacu
ate în bune conditiuni cărbunele șl 
sterilul de la orizonturile 579, 535 
și 490. Tot pentru îmbunătățirea ac
tivității de transport a reieșit ne
cesitatea punerii în' funcțiune a ce
lei de-a doua linii ferate pe gale
ria de coastă la orizontul 607, mon
tarea, la culbutor a unui împingă- 
tor pentru scurtarea dura'tei de for
mare a trenurilor; instalarea unei 
mașini de curățat vagonete în cir
cuitul de la suprafața puțului auxi
liar nr. 1 ; introducerea locomoti
velor cu- troley la orizontul 440.

In vederea realizării sarcinilor de 
pregătiri a rezultat că se impune în-

Francisc - VETRO

(Continuare - în pag. a 3-a)

P. C. din Reunion
In probe tehnologice

In anii treculi, transportul. pietrei 
concasate de la gura-de exploatare 
Jiet (a minej Lonea) spre pîlnia de 
rambleu hidraulic de la stația Defor 
era efectuat pe un funicular cu pl- 
loane din lemn.

De cîteva zile, constructorii lotu
lui Lonea de la grupul de șan
tiere Valea Jiului al T.C.M,M. au 
terminat construcția unui nou funi
cular, pe distanta Jiet — Defor, în 
lungime de 860 metri. Este vorba 
de o construcție robustă, cu piloni 
metalici, cu stație de acționare con

struită din schelet metalic iar sta
tia de întoarcere din beton armat. 
In prezent se efectuează prcbele 
tehnologice la noul funicular în ve
derea receptionării și dării în ex
ploatare.

Lucrarea a fost executată de că
tre brigada de montori funiculariști 
a lui Oprișa Ispas, sub conducerea 
maistrului Wiesenmaier Ervin.

De menționat că termenul contrac
tual de predare a lucrării este 30 
septembrie 1968.

Luni, la amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., împreună cu tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația P.C. din 
Reunion, formală din tovarășii Paul 
Verges, secretar general al Comi
tetului Central al partidului, Angelo 
Lauret, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C. din Reunion,

și Maurice Labenne, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. din 
Reunion.

Intr-o atmosferă caldă, tovără
șească, s-a procedat la a informare 
reciprocă în legătură cu activitatea 
și experiența celor două partide șl 
la un schimb de opinii în probleme 
actuale privind mișcarea comunistă 
și muncitorească, dezvoltarea pe 
mai departe a relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român șl Parti
dul Comunist din Reunion.

Ar- 
face 

tip
va
de
import,
în ba-

In clipele -de- răz.șg- dinaintea coborîrii în subteran (mineri de la sectorul Iii al minei Aninoasa).

Un nou abataj 
frontal

In sectorul VIII al minei 
Lupeni se fac intense pregăti
ri pentru deschiderea în stra
tul 15 a unui abataj frontal 
cu o lungime de peste 140 
metri.

Abatajul va fi dotat cu o 
combină de tip 1K52-Ș, care 
asigură tăierea și încărcarea 
mecanică a cărbunelui, 
marea abatajului se 
cu stîlpi hidraulic) 
SAGEM, aduși din 
încă neexperimentați 
zinul nostru.

Cabană 
forestieră 
la Sașa - Izvor

In urmă cu o săptămină, in 
bazinul Sașa-Izvor a început 
construcția unei cabane fores
tiere. Clădirea, cu un etaj, 
va dispune de cameră pentru 
maistru și cabanier, bucătărie 
și dormitoare cu 50 de paturi. 
Aici urmează să fie cazați 
muncitorii forestieri din ba
zinul Sașa-Izvor.

întreprinderea forestieră Pe
troșani continuă, de aseme
nea, lucrările la construcția 
cabanelor din exploatările fo
restiere Răscoala și Surupata. 
Blocurile de locuințe a cite 
patru apartamente, în con
strucție la exploatarea fores
tieră Bilugu, de la poalele 
Retezatului, se află în fază de 
finisare.

■ ea
gerat, a amenințat. Cum se schim
bă unii oameni!...
..La. rîndul său, prefăcuta. Apipie 

Ghizela,, ne-a, mărturisit, atunci. . că 
are nevoie de acest chiriaș (deoa
rece ea. nu, lucrează,iar.salariul 
soțului, nu-i ajunge ' să întrețină o 
familie cu.două fete mărjșo.are. Dar 
de ce ea nu. lucra ? Nu vroia. Avu
sese serviciu, dap .îl abandonase. 
Trebuia, să aibă grijă, de chiriaș. I 
s-a pus în vedere, să lichideze cu 
un asemenea chiriaș,. a cărui soție 
stă singură .și-și așteaptă mereu 
bărbatul să se, întoarcă acasă. A 
promis că de Ia. anul nou nu-I va 
mai primi în locuința sa, că îl va 
pune în vedere să se mute. Dar 
Popa a locuit. în continuare acolo 
pînă în , vara aceasta, cînd. s-a în
tors din detașare prietenul său Api
pie Marip. Popa și-a schimbat a- 
cum domiciliul. S-a mutat la altci
neva,' însă tot în apropierea soției 
prietenului său, cu care se întîlnea 
deseori, în apropierea propriei so
ții pe care nu vroia măcar s-o va
dă.
Ini

Poate da, poate‘ 
nu. Cert-este-că.'alînceput'să-i'facă 

, șicane,’ s-o amenințe că' pleacă de 
■ la/ea, s-o lovească chiar.

Hotărît, în 9 octombrie 1967 Po
pa - Constantin, bunic la 44 ’'de ani, . 
și-a’abandonat familia, s-a mutat în 
gazdă la niște vecini; la pretinsul 
său consătean, Apipie Anton, după 
ce acesta fusese detașat ' temporar 
cu serviciul în orașul Pitești.

• Aici, la soția prietenului său, o- 
mul s-a instalat ca acasă. Și-a adus 
cu el și lticrurile inclusiv cîteva ta
blouri frumoase cu care a împodo-' 
bit apartamentul. Aici dormea, aici 
lua masa, de aici-pleca la șut, aici 
se’întorcea de la șut. Iar Ia cîteva 
sute 'de' metri într-un apartament 
mare, frumos, soția lui sta singură, 
asîgu'rîndu-și exiistența lucrînd cu 
ziua'pe unde găsea. De atunci, din 
octombrie, și pînă acum, el nu i-a 
dat' măcar’ lin ban.

Sesizați asupra acestei situații, în 
decembrie 1967, însoțit de un lucră
tor de- miliție, am vizitat locuința 
cfetătencei Apipie' Ghizela, gazda 
amabilă a lui, Popa. Am discutat .pe ■ 
rînd cu fiecare. .Chiriașul, „grăbit" 
nu se prea grăbea ,cn destăinuirile. 
El tinea una și' bună : „Nu mă mâi 
întorc la ea; e rea de gură". La 

a acceptat to
tuși să-i facem o vizită soliei sale. 
Aici, discuțiile dintre soți n-au fost 
de loc principiale. Noroc cu omul 
în uniformă... Popa a tunat, a ful-

O . femeie,, cu*'puțin.' trecută 'de,’40 *" pătrar , de - veac ? 
de ani, bate-zilnic • drumul) la biroul 
de repartizare ța .forțelor de •"muncă 
din ‘Petroșani pentru, a primi',, un 
serviciu.'.Dar nu .primește,, deși, este 
înregistrata aici din' decembrie anul 
trecut. Șeful biroului respectiv,. Mo- 
torga Mihai i-a dat indicații „pre
țioase": „Mergi acasă, -la țară ai 
părinți, ai rude, 'să te întrețină".

Adică pe ea,' femeie de -peste 40 
ani, mamă a două fete și bunică, 

întrețină părințiiț?).
de peste 70
să-i ajute...

La , vîrsta 
de :a’ni ?!’ In loc ca 

Ciudată optică la-I Azi se constituie 
| C.O.E.F.S. Lupeni 

Azi după-amiază va fi con
stituit Consiliul orășenesc pen
tru educație fizică și sport al 
orașului Lupeni. Consiliul 
va fi compus din 15 membri. 
Activitatea Consiliului orășe
nesc pentru educație fizică și 
sport Lupeni va fi coordonată 
de călre C.M.E.F.S. Petroșani.

publicului 
autobuze 
Lupeni a 

o tablă 
care

( Spre inlotmuiea 
\ călător, în stația de
S din centrul, orașului
) lost bătută
? vopsită
? scris cu roșu, albastru și
? gru mersul autobuzelor
( vreo cinci linii. Cităm
( text : Bărbăleni — Paroșeni 
( din 25 in 25 minute; Bărbă-

I
lsni — Centru din 10 în 10 
minute; Urica- 
ni — Petroșani .

din jumătate in 
jumătate de oră 
ele.

Unanim 
este faptul 
autobuzele pe liniile noastre 
nu circulă zi și noapte iără 
întrerupere, din care cauză 
apar în mod firesc unele e- 
nigme pe marginea 
în cauză. Sosește 
dis-de-dimineață in 
vrea să meargă la 
La ce oră pleacă primul au
tobuz ? Din „mersul" afișat a 
fost omis acest mic „amă
nunt", care de iapt e problema

in cuie 
in alb pe> stă 

ne- 
pe 

din

cheie pentru că de la ora ple
cării primului autobuz ar fi 
posibilă calcularea celorlalte 
„din 30 în 30 de minute". La 
iei, nici ora ultimei 
spre Petroșani nu 
dențială in acest 
mers al autobuzelor 
/apt nu corespunde 
pului propus.

In contextul epocii sateliți- 
Și 
e- 
dc 
de 
a-

curse 
este evi- 
„original" 
care de 
nici sco-

^formol 
știut . eittodira

că

anunțului 
călătorul 

statie și 
Petroșani.

lor artificiali 
a mașinilor 
led tonice 
calcul este 
neconceput 
semenea 
mulate de 
care este

final informării marelui 
blic. Curioși să aflăm 
,,inifiativei" 
apărut acest „mers" citet Și 
pus la loc vizibil, descoperim 
în colțul drept al tabelei o 
inscripție: I.C.O. Lupeni.

De ce dați cu tifla-n pro
ptii firmă, stimabililor?

o
ior- 
texl 
des- 
pu- 

sursa
in urma căreia a 
„mers" citeț

Tiberiu KARPATIAN

IBIii

Complexul comercial din Lupeni 
cuprinde numeroase unități de des
facere printre care și un magazin 
alimentar cu autoservire.

IN CLIȘEU: Un aspect cotidian 
din magazin — cetățenii se aprovi
zionează direct cu mărfurile nece
sare gospodăriei lor.

In pagina a 2-a:

Fotbal divizia A: Jiul 
n-a confirmat așteptă
rile

@ După minutul 90

Primul cerc fila 
felie din Hafeg

Duminică 18. august, a avut 
loc, din inițiativa conducerii 
Casei de cultură din orașul 
Hațeg, ședința de constituire 
a primului cerc filatelic din 
acest oraș, spre satisfacția ze
cilor de cetățeni pe care-i 
animă pasiunea pentru timbre, 
pentru filatelie ca act de 
cultură.

de
's-o 
lor 
ea
unii oameni !

Dar să vedem
Maria' în această situație, după ce 
a trăit împreună cu soțul ei, ’ în 
liniște și bună’ înțelegere) nu mai 
puțin de 26 de ani.

Popa Constantin 
ani cînd a cerut-o 
Maria. Căsătoria o 
cei doi au pornit 
pe drumul' vieții. După 
trăili în județul Vîlcea, d'c 
sînt, au venit în Valea Jiului. So-' 
tul s-a angajat la mina Petrila. So
lia se 'ocupa de gospodărie și de 
creșterea celor două fete care acum'

. sînt soții, • una dintre ele chiar... 
mamă. Popa Constantin a fost în
totdeauna i 
ciozitate în

Toate au mers 
un an, în august, 

. constatat că soția 
te „defecte". Nu

de ce a ajuns Popa

avea numai 18 
de nevastă pe 
dată încheiată, 

la braț, fericiți, 
cîțiva ani 

unde
Intre soția lui Popa și gazda 

cea bună Apipie Ghizela — au

D, GHEONEA

un exemplu ' de conștiin-" insistentele noastre 
i muncă, un sot bun.

pînă acum
a

(Continuare in pag. a. 3-a)

bine
cînd bărbatul 
lui are cam rnul- 
le văzuse într-un

Mozaic iloral po
licrom în centrul 

Petroșaniului.

O veste bună
pentru amatorii
de drumeții

9

Comisia pentru ocrotirea monumentelor natu
rii, din cadrul Academiei Republicii Socialiste 
România, a luat o inițiativă care va bucura pe 
toți cei care iubesc frumsețile de neasemuit ale 
naturii. Este vorba de confecționarea unor pa
nouri mari, pe care sînt executate, in culori, 
hărți detaliate cuprinzînd cabanele, vlriurile și 

' drumurile sau potecile din munții Retezatului. 
Aceste cîteva zeci de panouri au fost deja con
fecționate urmind ca ih următoarele zile să fie 
montate la locurile de răscruce din munții Re
tezat.

Aceeași comisie a. luat măsurile necesare pen
tru a se 'confecționa și monta niște tăblițe indi
catoare care- vor fi așezate in jurul 'parcului na
tional din' Retezat, spre a atrage atenția ex
cursioniștilor, vînătorilo.r că se allă inttro zonă 
ocrotită.

Nicu SBUCHEA
Hațeg

Electronica
și asasinii
Din presa străină

După asasinarea lui Robert ’ Ken
nedy, a devenit cunoscut că Minis
terul Apărării încearcă să con
struiască un aparat electronic capa
bil să descopere un presupus asa
sin, existent la o distanță pînă unde 
ar putea ajunge bătaia unui pistol. 
Acest lucru a fost comunicat de 
președintele Johnson. El a și dat 
dispoziții să se accelereze lucrările 
privind perfecționarea unui aparat 
ușor transportabil care ar putea nu 
numai să descopere un obiect me
talic ascuns în îmbrăcămintea per 
soanei suspecte ci să și stabilească 
dacă acest obiect este o armă 
foc.

George Christian, purtătorul 
cuvînt al Casei Albe, a declarat
lucrările la aparatul pentru desco
perirea unei arme ascunse s-au des
fășurat pînă acum în secret. La în
trebarea privind rezultatele experi
mentării ușii care ar semnala ime- 
diăt« intrarea oricărei persoane

de

de 
că

(Continuare în pag. a 3-a)
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Ca urmare apă- 
greu față atacu- 

oaspeților. Dar
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Sportivii de Ia €•
CopU Eliberării64Î|1

al U.G.S.R. a inițiat
care va

Consiliul municipal 
sportivă dotată cu „Cupa Eliberării", 
întreceri numai pe sportivii ceferiști.

Duminică au intrat în intrecere fotbaliștii, 
plexului C.F.R. a avut ca adversară pe
C.F.R. (ambele din Petroșani). Jocul a fost 
tură tehnică și s-a încheiat 
1—1. De remarcat că, deși, 
campionatul municipal, ea 
mația complexului C.F.R., 
maiori de fotbal.

Ieri s-au disputat și Întrecerile la 
miază se vor întrece atleții, iar mîine 
leibaliștii.

o competiție 
angrena la

DIVIZIA A

cu un rezultat 
echipa depoului 
nu a reușit 
alcătuită în

Echipa com- 
aceea a depoului 

de o bună fac- 
de egalitate: 
activează în 

depășească for-să
grabă din clțiva a-

iții m®a
Stadionul din Petroșani a îost du

minică ueîncăpător. Balcoanele blo
curilor din apropiere șî acoperișu
rile terasă ale cele iței „tur. 
nuri", destul de departe de drep
tunghiul de gazon, au devenit ad-hț>c 
tribune. Asemenea afluență 
spectatori n-a mai cunoscut 
meci de fotbal la Petroșani de 
ultima evoțuție aici a rivalei 
ieri a Jiului, „t!M Craiova.

Se întîlneau, așadar, în primul 
meci acasă al Jiului din acest cam
pionat, fosta echipă a lui Coidum 
cu actuala sa echipă. A devenit o 
tradiție ca meciurile dintre aceste 
formații să atragă de fiecare dată 
mulți spectatori, să fie de un bun

de 
un 
la 
de

aftej® tarile

chim nu se vede, 
rarea face tot mai 
rilor insistente ale 
sporul nu se mai schimbă.

Finalul partidei îi găsește pe stu
denții craioveni în atac, cu multe 
mingi aruncate in și peste tribune, 
pentru a păstra punctul pe care, 
meritat, l-au cucerit. A doua repri
ză le-a aparținut și au știut 
fite atunci cînd a trebuit.

Evident, prima parte a 
a fost Ia discreția gazdelor

popice ; azi clupă-a- 
după-aniiază — vo-

să se

fost in-

nivel tehnic și spectacular, 
încheie cu victoria gazdelor

De data aceasta tradiția a
Urmată. Au infirmat-o înseși gaz
dele. Prestînd un joc sub nivelul 
capacității componenților săi, Jiul 
n-a reușit să obțină decît un punct. 
cedîndu-1 pe cel adus cu o șăptă- 
mînă în urmă de la Vagonul Arad. 
Optimismul robust al jucătorilor, 
antrenorilor și suporterilor, mani
festat înaintea meciului și în tim
pul său, ș-a frint în clipa cind 
mingea șutată cu sete de Silviu

sa pro- O nouă asociație sportivă

șters piciorul Iqi Geor-Ștănescu a 
gevici și s-a strecurat în plasă sub 
privirea 
minutul 
tea" din 
introdus 
ceput să creeze 
jîuliștilor. In minutul 70, șutul său 
extrem de puternic, expediat în ur
ina unei lovituri libere, a zguduit 
bara transversală a porții lui Zam
fir, iar peste numai trei minute tot 
el a creat faza și golul egalărli. Era 
deci, minutul 73. Pînă la finalul

stupefială a Iui Zamfir. Era 
73. De altfel, golul „plu- 
minutul 60 cînd proaspătul 
în teren, Stănescu, a în- 

panică în careul

jiu-

Dar n-au putut. Parcă 
oprit respirația ; nu mai

minut, 73, oaspeții prind 
cu 

șansa îl

partidei mai era timp pentru ca 
liștii să încline balanța victoriei de 
partea lor. 
cineva le-a 
aveau aer..

Din acest
aripi. Ei contraatacă periculos 
toți înaintașii și numai 
salvează pe Zamfir de la primirea 
altor goluri. Jiul intră in derută. 
Georgescu este epuizat, lui Libardi 
nu-i merge jocul, Naidin, nu 
are nici el destulă vitalitate, 
pescu încetinește mult ritmul,

întilniriț 
cind, 

vînd și aer și... Ozon, au luat 
ducerea în minutul 21 și au 
alte cîteva ocazii foarte hune 
majora scorul. Iată și faza din 

înscris golul Jiului;
m de poarta
oprește cu mîinile o minge 
Libardi execută excelent, 
colțul sting, lovitura liberă;

a- 
con- 
ratat 
de a 
care 

la distanță 
echipei sale.

s-a 
de 25 
Mincă 
înaltă, 
jos la
Gaboraș se întinde și respinge ba
lonul în picioarele Iui Octavian Po
pescu, care îl trimite puternic sub 
bară, în plasă. Dar puține asemenea 
faze ne-a oîerit Jiul în acest meci. 
Și cît așteptam de la ei...

In concluzie : joc de factură teh
nică modestă, rezultat echitabil: 
chipele și-au împărțit reprizele 
dominare și punctele. Jucători
marcați: Talpaî, Popescu și Sloker 
(în prima repriză), Peronescu de la 
Jiul, Ivan, Niță, Niculescu. 
cu de la „U" Craiova. Arbitrul 
tor Pădureanu din București a 
dus cu competență un meci 
nu i-a ridicat multe probleme.

Au jucat formațiile: Jiul: Zarniir
— Talpai, Georgevici. Stoker, Mihai
— Octavian Popescu, Libardi — 
Peronescu, lonescu (Achim), Geor
gescu, Naidin ; „U" Craiova : Ga
boraș (Plică) — Mihăilescu, Mincă, 
Popa, Niculescu — Ivan, Strîtnbcanu
— Martinovîci, Niță, Bălan (Stănes
cu), Circiumărescu.

D. GHEONEA

cadrul In
și localuri 

d aso-

Saptămuia trecuta, în 
Deprinderii de locuințe 
din Petroșani, a luat ființă 
ciațic sportivă. In asociație vor ac
tiva următoarele secții: de fotbal, 
de șali și de tir. Asociația sportivă 
I.L.L. Petroșani și-a început activi-

lalea cu un număr de 60 de mem
bri, număr ce se va spori conside
rabil în viitorul apropiat.

Așteptăm primele rezultate pozi
tive ale sportivilor de la Î.L.L. Pe
troșani.

Echipa Abatorul Hațeg
a rămas în campionatul județean
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Ecoul tribunelor s-a stins. 
Galeria oaspeților șl-.a retras 
bateriile de la și de pe tribu
na a 11-a unde s-a agitat timp 
de 90 de. minute, Favoriții lor 
îșl făcuseră datoria. Smulse
seră jiuliștilor un punct pre
țios. Cele două combatante 
s-au retras la cabine. Oltenii 
clocotesc de bucurie. Jiuliștil 
tac. Știu că sînt vjnovați. Nici 
noi nu vorbim, 
transcriem. Păreri 
lor oculari.

C, 
federal : 
c.hitabil. 
gazdelor, 
filor, in
priză, i-a costat un gol și 
un punct. Arbitrajul a 
bun.

VICTOR PADUREANU, 
meciului: Intilnlrea 

două reprize diferite. 
a aparținui Jiului, a 

craiovenilor, cînd, <su 
puțeau
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♦

♦

de fot- 
o com- 

cadrul 
de fot-

fotbaliștii din Hațeg au susținut un 
meci de baraj la Deva, cu formația 
Recolta din Rappltul Mare. 
Fotbaliștii hategani au cîșligat 
ciul cu scorul de 5—1 (2—0), 
tinînd dreptul do a participa în
linuare în campionatul județean de 
fotbal care va începe la 1 septem
brie a.c.

R

Achim 
cu ba
rau de 
Poate-1

E- 
de 
re-

de pe teren, cele 
impărfindu-și pe- 
dominare. Dintre 
foarte bine s-a 

nota)!

Stănes- 
Vic- 
con-

Scriem. Șl 
ale martorl-

care

DIVIZIA CSeria a V-a

a'5^șFB”
2-0 (1-0)

in

D. 'S.

I. BERCEA G. I.

pentru Ști- 
priina re-

în- 
lui

a doua a 
dinamică.

cite va

de atac al hunedorenilor, 
slab. Din această parte a 
reținem doar intervenția 
portarului Salomir la un

gol perfect va- 
frustrat de o 

11 metri. Acest 
descurajat și

unei lovituri libere
Cu 1—0
încheiat

fost deschis

deosebit de favorabile de 
De altfel, rezultatul de 
îi nedreptățește. Arbitrul 
anulat un

apoi i-a

80, au fost egalați 
minute, la o 

în fața porții

meciului a
Gazdele 

ocazii de a

DOBRE,
Joc bun,

Căderea
și in special a
cea de a doua

observator 
rezultat e- 

fizică

4 i
4
4
4
4

♦
4
4
♦
4
4

bit tul 
avut 
Prima 
doua
mal multă insistentă, 
lua ambele puncte, de la Pe
troșani. Am remarcat pe 'Pal
pai de Ia gazde, pe Ivan și 
Nită de la oaspeți.

TITUS CZON, antrenorul 
Jiului (vădit afectat): Nu-mi 
pare rău că am pierdut un 
punct. M-a supărat mai mult 
jocul slab al elevilor mei și 
iu special al celor de la ina- 
intare. Crezînd că dacă am 
dat un gol au cîștigat meciul, 
el n-au mai insistat in atac. 
Linia de mijloc a 
apărarea, deși, fn 
și-a făcut datoria, 
hăr/uită în repriza 
fost obligată să 
Mai intervine și forma 
a Iul Libardi.

ȘTEFAN COIDUM, antreno
rul ,,U“ Craiova (fericit la 
culme): Știam că avem meci 
greu cu Jiul, dar ia suiletul 
meu purtam o licărire de spe
ranță. li cunosc bine pe foș
tii met elevi. Dar și pe actua
lii. Sînt foarte mulțumit de 
rezultat și cred că el reflectă 
just situația 
două echipe 
rioadele de 
elevii mei 
comportat Niculescu, 
că n-are decit 18 ani, Ivan și 
Popa.

IVAN, 
fost un joc 
Jiul a avut o 
(prima) și noi una. 
goluri s-au 
de apărare, 
corect.

TALPA1, 
fotbal n-am jucat nici 
niei el. A lost un meci speci
fic de campionat in care nu 
s-au urmării decit punctele. 
Cu mai multă atenție, apăra
rea noastră putea evita golul 
egalizator.

MARIN DĂNEANU, specta
tor (Craiova): Sini foarte bu
curos de rezultatul nostru, 
al oltenilor, la care, sincer să 
fiu, nu mă așteptam. Un. 
punct la Petroșani, unde n-am 
prea cîștigat, e mare de tot. 
Mi-a plăcut Ivan, Ni/ă, Strîm- 
beanu de la noi. Talpai, Pe- 
ronescu, Libardi de Ia Jiul.

VASILE PANTELIMON. 
spectator (Petroșani): Nici nu 
mă gindeam să nu ciștige 
Jiul. Dar înaintarea a jucat 
slab. Nici haltia nu s-a miș
cat prea bine. Libardi nu-i în 
formă, Georgescu e greoi, Nai
din nu s-a descurat, 
nici atit. Nu știu ce-i 
ietii. îmi pare foarte 
acest punct pierdut. 
recuDerăm...

slăbit, iar 
linii mari, 
fiind mu): 
a doua, a 

cedeze- 
slabă

„U“ Craiova: A 
frumos, corect, 

repriză bună 
Ambele 

înscris din greșeli 
Arbitrajul a

Jiul: Prea

Gaboraș este bătut. Mingea șutate puternic de Octavian Popescu se odihnește în plasa.

Alte rezuHafe

DIVIZIA B

Universitatea Cluj
pid 2—0; Dinamo București 
— Vagonul 4—1 ; Petrolul 
Steaua 0—1 ;
Politehnica 4—0 ;
Crișul
name
A.S.A.

F.C, Argeș
U.T.Ă.

2—0 ; Progresul — Di- 
Bacău 3—1 ; Farul 
Tg. Mureș 1—0.

După cum se știe, echipa 
bal Abatorul Hațeg a avut 
portare nesatisfăcătoare în 
campionatului inter-județean
bal din acest an, clasîndu-se pe ul
timul loc în seria a Il-a, „Valea 
Jiului", în care a activat. Pentru a 
rămîno în campionatul județean,

poriiic
încă de simbală dimineața, 

afișe mari anunțau pentru 
duminică, la ora 10,30, meciul 
amical de handbal intre Ști
ința Petroșani și „U" 
va, colege de divizia 
sifi alita vreme de 
dc handbal, Îndemnați
timpul frumos, un marc număr 
de iubitori ai acestui frumos 
sport au luat duminică dimi
neața
stadionului 
Nu 
să 
cu porțile închise. Cineva din
conducerea A.S. Jiul Petroșani 
dăduse 
deschidă 
Aproape
spectatorii 
incinta 
nu vor 
ne (de 
pentru
știm ca să fie 
inraili spectatorii din Petro
șani. Apoi existau oameni de 
ordine care să-i evacueze pe 
cei care, lotuși, n-ar li ieși! 
dc bună voie, in zadar au in
sistat cei de la clubul Știința

Croie
li. Lip- 
meciuri 
și de

diurnul
Jiul.

știau că o 
lie primiți

me-
ob-

con-

să-i lase să vindă bilete, sg 
vadă lumea meciul. Au adus 
și oameni de ordine. Dur oa
menii ■ de ordine ai Jiului 
primiseră o dispoziție și tre
buiau s-o respecte. Cu multei 
greutate nc-a fost permis 
nouă accesul 
d ionului, 
ră, totuși, la 
deri ale unei

Metalul Hunedoara —
A.S.M. Cugir 3-0 (2-0)

In partida de duminică, Metalul 
Hunedoara a confirmat forma bună 
in care se află, după victoria din 
prima etapă obținută la Baia Mare. 
In întîlnirea eu A.S.M. Cugir, hu- 
nedoreiiii au desfășurat un joc în 
viteză, cu deschideri largi pe aripi, 
care au pus deseori in dificultate 
apărarea oaspeților.

In urma acestui joc bun, primul 
go) se înscrie în minutul 9, în ur
ma unei faze foarte frumoase con
cretizată de către Csergo: 1—0,
După gol, hunedorenii atacă cu și 
mai multă dezinvoltură, forțează 
majorarea scorului, lucru ce le re
ușește în minutul 27 cînd același 
Csergo ridică scorul la 2—0. Cugi- 
renii ies la atac, inițiază cîteva ac
țiuni frumoase, dar nu obțin decît 
o bară prin extrema stingă Dobai. 
Cu scorul de 2—0 se încheie pri
ma parte a meciului.

La reluare, jocul pierde din di
namism. Aceasta și ca urmare a 
faptului că oaspeții s-au retras în 
apărare, dar și din cauză că Csergo 
a fost accidentat iar Pleian, al doi
lea vîrf 
a jucat 
partidei 
bună a
șut a lui Grozeșcu și faza din mi
nutul 85 cînd Steiner a majorat 
scorul Ja 3—0 pentru echipa sa, 
șutind extrem de puternic din colțul 
careului de 16 m.

Rezultatul obținut de Metalul Hu
nedoara este meritat, datorîndu-se 
dominării teritoriale insistente de-a 
lungul întregii partide, cu excepția 
finalului 
echipei a

Partida 
de către 
Turnu Severin,

cînd potențialul fizic al 
scăzut.
a fost condusă cu scăpări 
arbitrul M. Biolan din

M. NEAGU

cutezătorii
Consiliul municipal al Orga

nizației pionierilor Petroșani 
a organizat competiția fotbalis
tică dotată cu „Cupa cuteză
torii". La întreceri s-au pre
zentat micii fotbaliști 
școlile generale din 
șani, Petrila și Lonea. 
aproape 6 săptămîni de 
re", în finală au ajuns 
pele școlilor generale

ETAPA VIITOARE :
Craiova Crișul j Steaua
U.TA.; Rapid — A.Ș.A. Tg. 
Mureș; Vagonul — Progre
sul ; Dinamo Bacău — Jiul; 
F.C. Argeș — Dinamo Bucu
rești ; Farul — Petrolul; Po
litehnica Iași — „U“ Cluj.

dispoziție să nu șe 
porțile. Motivul ? 
copilăresc: cică
odată intra/i In

stadionului, la hadbal, 
mai pleca. Vor rcimi- 

la 10,30 piuă la 17,3011 
meciul de fotbal. Nu 

chiar așa de

Minerm Lupeni
Minerul Metru

La prima sa evoluție pe te
ren propriu din cadrul turu
lui noului campionat republi
can de fotbal, divizia C, Mi
nerul Lupeni a întrecut echi
pa minerilor din Motru cu 
scorul de 2—0. Dacă rezulta
tul a mulțumit publicul spec
tator, nu același lucru îl pu
tem afirma despre maniera 
de joc în care a lost obținut,. 
Mai ales in primele 45 de mi
nute, gazdele nu au convins, 
nu au avut o concepție de 
joc elastică, o tactică eficace.

încă de la fluierul de înce
put al arbitrului, localnicii au 
luat cu asalt poarta oaspeți
lor dar au abuzat de driblin
guri nesfîrșite și pase pe me
tru pătrat. Că s-a jucat fără 
fantezie și fără creativitate, 
rezultă și din faptul că am
bele goluri — în minutul 22 
a înscris Poenar, iar în minu
tul 47 Cotroază — au fost 
marcate din poziții statice.

Meciul de duminică ne-a 
mai arătat că fotbaliștii din 
Lupeni sînt deficitari și la ca-

pitolul disciplină. In minutul 
32, Pall a fugit furios după 
un jucător oaspete — alerga 
de credeai că, o dată prins, 
fugăritul va fi... mîncat i — 
pentru motivul că a fost dri
blat de el. Insă corifeul acte
lor de indisciplină din aceas
tă întilnire a fost, [ară îndo
ială, Precup. Cu două minute 
înainte de fluierul final al ar
bitrului, el a răspuns în. mo
dul cel mai brutal și violent 
la un fault comis asupra sa 
de jucătorul Hada, fostul său 
coleg din echipa de juniori a 
Minerului Lupeni, pe care la 
luat la pumni. Actul lui e 
cu atit mai condamnabil, cu 
cît, în pauza meciului, dele
gatul Federației Romăne de 
Fotbal, Dobre Constantin, i-a 
cerut să se încadreze în nor
mele firești ale disputei fot
balistice.

In nota mediocră a meciu
lui se încadrează și arbitrajul 
sibianului Petculescu Ionel.

de la 
Petro- 
După 
„trie- 
echl- 

nr. 6
Petroșani și nr. 5 Petrila. Me
ciul s-a disputat sîmbătă du- 
pă-amiază pe stadionul Jiul.

După un joc 
care puștimea 
că avem talente 
că nu trebuie
după vedete pentru echipele 
de seniori, a cîștigat Ia li
mită, 2—1, echipa Școlii gene
rale nr. 5 Petrila.

frumos, în 
a demonstrat 
Ia noi acasă, 
să alergăm

Sîmbătă și duminică, pe terenul 
de handbal din incinta stadionului 
Jiul, în cadrul pregătirilor pe care 
le desfășoară în vederea începerii 
campionatului categoriei B la hand
bal, Știința Petroșani a primit repli
ca colegilor de la Universitatea 
Craiova.

Cele două meciuri — ambele au 
dat cîșlig de cauză petroșănenilor 
— au fost viu disputate, dînd po
sibilitate putinilor spectatori să ur
mărească faze palpitante, create pe

Metalul Aiud
Știința Petroșani 1-1 (0-1)

Jucînd la Aiud cu perfor
mera primei etape din seria 
a Vl-a, Metalul din localita
te — care învinsese cu 4—2 
pe Mureșul Luduș la aceasta 
acasă — Știința Petroșani a 

rezultat 
riguros 

teren 
realizat 

tot 
a-

Secvenlă din 
meciul de hand
bal dintre Ști
ința Petroșani 
și Universitatea 
Craiova.

rind de ambele echipe, iar antre
norilor sa stabilească „pe viu" sta
diul de pregătire al jucătorilor. Iată 
rezultatele tehnice: In primul meci, 
sîmbăță, 
33—26 ( 
ta - 
bună 
două 
dîrzcnie și în limitele sportivității. 
Mențiuni speciale pentru 
Sălăjan, Frîncu și Mahalagiu 
Știința) și Răduțoiu, Cîrstei 
nușe (de la Universitatea).

Cîteva considerațiuni generale: 
stadiu avansat de pregătire; băie
ții se mișcă bine în teren, după 
scheme tactice bine puse la punct; 
credem totuși că va trebui să se 
insiste mai mult pe contraatac șl, 
mai ales, pe 
uităm că în 
aprigă.

Cu aceste
antrenorului

Știința - 
(14—12), iar 
Universitatea 
pentru toți 

formații care

Universitatea 
duminică, Știin- 
34—28. O notă 
jucătorii celor 
au luptat cu

Cosma, 
(de la 
și Ce-

condiția fizică. Să nu 
campionat lupta e mai

constatari, ne-am adre-
echipei Știința,

in incinta slg- 
unde se strecurase!- 

I cileva deschi- 
porti, vreo sula 

de oameni, in 
majoritate spor
tivi. Specta
torii localnici, 
să vadă meciul 

de altfel foarte 
instalat pe gar,-

s-a ciștigat ? Nimic.
s-a pierdut ? Prilejul de 
înregistra unele veni- 

80 la sulă din Încasări 
echipei organizata-

Știinfa, iar 20 la suta 
Jiul, posesoarea terenu-

cate doieau 
de handbal, 
frumos, s-au 
duri-

Ce
Cc

a se
luri.
reveneau
loarc,
AS.
lui. La rindul lor, spectatorii 
au pierdut prilejul dc a ve
dea la lucru pe Știința acum, 
cu puțin timp înaintea înce
perii campionatului. Păcat...

G. D.

HANDBAL

prof. Barabaș Nicohe, rugîndu-l să 
ne comunice lotul pe care-1 va fo
losi în noul campionat. Ne-a răs
puns cu amabilitate: Florea, 
rincan. Loi A. (portari), 
Albu, Dan, Fodor, Frîncu, 
Popovici, Cosma, Sălăjap, 
giu, Ignătestu, Helezeu, 
IȚoman, Mihuț.

— Cînd începe campionatul și... 
primul meci ?

— La 1 septembrie, Ia Cisnădie, 
cu Textila (n.n. — proaspăta retro
gradată din divizia A).

— Echipa pe care 
susține pînă atunci 
de verificare ?

— Da, săptămîna

Ma-
Anghel. 

Fancsaly,
Mahala-
Popescu,

o antrenați va 
și alte meciuri

aceasta, proba
bil vineri la Craiova, unde vom în
toarce vizita colegilor de la Uni
versitatea și peste două-trel zile cu 
lotul Școlii sportive de elevi nr. 2 
din București pe terenul din Petro
șani, unde se află în tabără.

obținut un frumos 
de egalitate, Aplicind 
și elastic așezarea în 
4—3—3, studenții au
un joc bun, au dominat 
timpul mijlocul terenului, 
vînd o permanentă legătură 
între atac și apărare, au creat 
faze 
gol.
i—1 
le-a 
labil,
lovitura de la 
lucru i-a cam 
deși au condus cu 1—0 pînă 
în minutul 
pesto două 
vălmășeală 
Marincan.

Scorul a
minutul 2 de către Munteanu, 
care a șutat ireparabil sub 
bara transversală mingea tri

misă de Bulbucan în urma e- 
xccutării 
indirecte, 
in ța s-a 
priză.

Partea 
fost mai 
au avut
egala, dar le-au ratat pe rind. 
■Și studenții au avut bune o- 
cazii de gol, ratate de Bălă- 
neanu și Păneșcu. In minutul 
82 însă gazdele au restabilit 
egalitatea pe tabela de mar
caj și meciul a luat sfirșit cu 
scorul de 1—1. Rezultat ono
rabil pentru Știința, obținut 
în urma jocului bun al între
gii echipe și îndeosebi al a- 
părării. Se cuvin remarcați 
Tudor Vașile (cel mai bun de 
pe teren), Păsculescu, Știr, 
Munteanu, Marincan, Bulbu
can și Bălăneanu.

Știința a folosit aceeași for
mație din prima etapă, Briga
da de arbitri din Tg. Mureș, 
avînd la centru pe C. Cîm- 
pcanu, a condus neșatisfăcă- 
tor.
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40 pagini bogat ilustrate.

reportaje, anchete 
și internaționale pe 
știință, sport etc., 
foileton satiric, lest, 
caricaturi.

o

MARȚI 20 AUGUST

Ministerul Invătămîntului
prietenului

sau
(Urmare din pag. 1)

I. PENTRU CURSURILE LA ZI, LA:

0 I(Agerpres)fiicele 
cîteva

sale, cu 
persoane

la cori
de la inspec- 

de la unitățile

comunică

Cuprinde i
Interne 

teme de 
literatură, 
anecdote.

De vînzare la chioșcuri, de
bite O.C.L. și magazinele co
operației de consum.

existat șl există mari discuții, 
lurl. Au ajuns șl la comisia de 
păciuire consiliului popular 
nicipal.

Cu cîteva zile în urmă, am discu
tat din nou cu soția Iul Popa Con
stantin, cu una din 
Apipie Ghizela, cu 
care cunosc cazul.

Concluziile finale 
ția lui Popa, om care, orbit de pa
siunea pentru soția 
său, și-a părăsit fără 
meiate căminul clădit 
26 de ani. Vinovăția cade și asupra 
soților Apipie, de a-1 fi primit în 
apartamentul lor, mai ales în con
dițiile unei absențe îndelungate de 
acasii a Iui Apipie Marin.

Situația familiei Popa trebuie elu
cidată. Minerul harnic 
pe un drum 
Iară trebuie 
căminul lui, 
și simplu nu 
Apipie să 
intimitate 
ne la reglementarea situației sale 
familiale. Șă intervină pentru acest 
lucru și conducerea E.M. Dîlja, un
de lucrează acum Popa Constantin.

atestă

prietenului 
motive înte- 
în urmă cu

care a luat-o 
viața particu- 

s3 revină la 
lui care, pur 
cc trăi. Soții 

mare

greșit în 
ajutat 

la soția 
are cu

rupă legăturile de 
cu ■ acest om, să-i îndem-

Teglcmcntarea situației 
intervină pentru

5?

y

1 
s

Deși sițuatu la numai o oră 
și jumătate de mers, lejer, de 
orașul Vulcan, la capătul ri
nei șosele care ne poate scuti 
de efortul drugului pe jos, 
cabana Straja — Vulcan con
stituie un obiectiv turistic im- 
porlant. Am vizitat recent 
această cabană și am consta
tat că dispune dc suficiente 
puncte de atracție: uu bulei 
bine aprovizionat, rețea de 
curent electric, capacitate de 
40 locuri și mai ales împreju
rimi foarte atrăgătoare. Alti
tudinea cabanei I 419 m.

Ca și cabanele Straja Lu- 
peni, Cimpu lui Neag, I.unca 
Florii, Voevodu sau Rusu, 
cabana Straja Vulcan a deve
nit tradițională pentru excur
siile de sfîrșil de săptămînă 
ale minerilor din Valea Jiu
lui. Aerul proaspăt, mișcarea, 
voia bună, constituie factori 
toniiicanți care restabilesc pu
terea de muncă, fortifică or
ganismul. Ce poate ii mai 
plăcut decît stind în tinda 
cabanei să asculți melodii ale

gară la Livezeni.

S-au împlinit nu de mult 4 ani 
de Ia inaugurarea muzeului și casei 
memoriale care poartă numele cu
noscutului om de șliinlă Emil Ra- 
coviță. Evenimentul este semnifica
tiv, dală liind continua dezvoltare 
a instituțiilor comemorative din tos- 
ta localitate Șurăneșli, judelui Vas
lui, denumită azi
In ziua cind am fost oaspeții mu
zeului li trecea
35 000-lea vizitator. Lumea explorată 
de savant ne invită aici să-i cu
noaștem bizarele frumuseți- Intr-una 
din încăperi, o hartă înscrie iline- 
lariul celebrei expediții (1897—1800) 
întreprinse de 
Polul Sud, pe 
gica", comandat
căpitan Geriachc dc Govery... 
vim vasul in rada portului Anvers, 
Ircmălind dc dorul apelor nccunos-

„Emil Racovită"

pragul cel de-al

Racovifă la 
vasul „Bel

dii cutezătorul 
Pri-

V

ț

cute. Nu bucuria revelației unor 
noi păminturi li chema pe naviga
tori la drum, ci dorința de a cule
ge malerial știinfific despre regalul 
de cleștar cil pinguinilor și banchi
zelor. Urmărim călătoria bogată in 
inlimplări, solicitind slăpinire de

de 
oamenii de știință români.

JS

ăl (y

mun- ’■ 
cabanele, priveliștile te

din preocupările coti- I

nelipsitului aparat cu trauzis- f
tori, să imortalizezi pe peli- I
culă amintiri de neuitat, să 1 
culegi fiori, să faci plajă, să le « 
răcorești cu o... bere rece ?! \
N-am auzit un singur om care. t 
iăcind o excursie chiar de h
proporții reduse, să spună că 
a regretat timpul pierdut. O 
dală făcută cunoștința, 
lele,
răpesc 
diene.

Spre 
siatăm 
tOrii V <111 U1U1UI II <X VUUUIL 
locurile pitorești din împreju
rimi, cabanele. Nu mai de
parte decît ia Vulcan, un ce
tățean născut și crescut aici 
mi-a mărturisit cu seninătate 
că n-a urcat nici o dată 
cabană fiindcă... o vede 
jos. Să facem deci eforturi ca 
numărul celor care ocolesc 
cabanele, detestă excursiile 
pe munte să lie din ce în ce 
mai mic, spre satisîaeția noas
tră dar mai ales a ior.

regretul nostru, con- 
că o parte din locui- 

Văii Jiului nu cunosc

EMIL RACOVIȚA”

sine, fapte eroice din partea echi
pajului. Odată biruite, exploratorii 
ating țărmurile inospitaliere. Raco
vită culege date privind fauna an- 
tartică, urmărește modul de viată 
al focilor, pinguinilor, balenelor. Iz- 
binda activită/ii sale o reprezintă 
cele 60 de volume, inepuizabile ca 
interes științific și în zilele noastre 
pentru cercetători. Nenumărate o- 
biecle — trusă, aparat fotografic, 
ceas portabil, închid in ele ceva din 
poezia tainică a expediției. In altă 
încăpere, o gamă de exponate pre
țioase Inițiază in preocupările de 
speolog ale cercetătorului. Atlase, 
hirfi proiectează un mănunchi de 
lumină asupra mirajului vieții sub
terane, grotelor și peșterilor. înfri
guratele cercetări din spatiile ea- 
vernicole au dat la iveală o nouă 
știință — biospeologia. Azi, această 
șliinlă, care are ca scop elucidarea 
unor fenomene legate de istoria 
formării speciilor, preocupă nume
roși șavanti din întreaga lume.

Discipolii acestui mare reforma
tor al metodei fructifică ideile ști-

TELEVIZIUNE
17,30 TV petdru școlari, Consultații la matematici (clasa- a 

VUI-a).
TV pentru specialiștii din industrie.
Curs de limba engleză (reluarea lecției a VI-a).
„La virsta noastră" -— emisiune pentru tineret. 
Telejurnalul dc seară.
Buletinul meteorologic. Publicitate.
Film serial: „Thierry Ia Fronde",
Opinia dumneavoastră.
Film artistic: „Ierburi amare".
Panoramic.
Divertisment muzical.
Telejurnalul de uoaple.

Concursul de admitere, sesiunea 
de toamnă, în liceele de cultură ge
nerală, liceele de specialitate, în- 
vățămîntul profesional și învățămîn- 
tul tehnic pentru anul școlar J9Ș8— 
1969, va avea loc după cum urmea-

s-au făcui 
apelor freatice 
prundiș), lăr- 

știinlitic prin 
200 de specii 

subterană cer- 
ajuns la con-

inlifice ale lui Racovită. La loc de 
frunte stau cercetările tăcute 
către
care se bucură de un deosebii re
nume international. La Institutul de 
speologie din București 
interesante studii ale 
și hiporeice (ape de 
gindu-sc orizpptu! 
descoperirea a circa 
noi. Observind. viafa 
cetătorii români au
statări noi privind variațiile ciclice 
ale vertebratelor necunoscute incă 
de șliinfă. Pe baza unor studii sis
tematice au fost găsite osemintele 
a circa 100 de specii de mamifere 
din epoci imemorabile, din care 20 
sint o noutate pentru știința mon
dială. Succesele de răsunet mondial 
ale speologilor români se datorează 
pionierului biologiei moderne Emil 
Racovifă, spirit justițiar. ' cu vederi 
democratice, pasionat cunoscător al 
naturi/, a cărui amintire este păs
trată și cultivată cu respect.

liceele de cultură generală, 
liceele de specialitate (industriale, 
agricole, economice și sanitare), șco
lile profesionale, pregătirea prin u- 
cenicie Ia locul de muncă și școlile 
de maiștri — între 2 și 9 septem
brie ;

— liceele pedagogice de educa
toare, liceele de cultură generală cu 
profil artistic sau cu program de e- 
ducație fizică — între 28 august șl 
9 septembrie ;

— institutele pedagogice de în
vățători și școlile de ‘ specializare 
poștliceală — între 23 și 30 
tembrie.

— liceele de specialitate (econo
mice și agricole) — între 2 și 9 
septembrie;

— institutele pedagogice de învă
țători — între 23 și 30 septembrie.

Informații cu privire la condițiile 
de admitere și înscrierea 
curs pot fi obținute 
toratele școlare sau 
școlare respective.

Ana TEODORESCU
A. MIREA

II. PENTRU ÎNVĂȚĂMÎNTUL SE
RAL. LA:

-v- liceele de cultură generală 
înlro 25 și 30 august ;

— liceele de specialitate, școlile 
profesionale și școlile de maiștri — 
intre 2 și 9 septembrie.

I 
I 
i
I 
I 
I
I 
I
I
I
I
I
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MIERCURI 21 AUGUST
PROGRAMUL I

5,0(1 Buletin de știri; 5,05—
6,00 Program muzical 
mineață; 5,30 Buletin

Muzică și 
Moment

microfon,
9,00

de di- 
de știri; 
actuali- 
poetic; 
melodia

Buletin de 
La microfon, raelo- 

Matineu

ușoară; 
melodii» 

prefe- 
Spo.rt.

12,30 
muzică 
si jo- 

Anlena

de 
meteo-rulier; 

Prestigiul 
pe glob ; 

Melodii de Noru Deme- 
și Aurel Giroveanu; 
Radiojurnal. Sport, 

meteorologic; 16,20

PROGRAMUL H

OMUL 
CU 
TOLBA

111. PENTRU tNVĂȚĂMÎNTUf.
FĂRĂ FRECVENȚĂ, LA :

— liceele de cultură generală 
între 20 și 30 septembrie;

■J-

gării Livezeni tneep să 
de metale 

In timp ce în depozitul I.C.M. 
noi cantități de metale vechi, 
la C.F.R. depun o „muncă a- 
de îngreunate a transportă-

ce/ mar 
răspin- 
Oficiul 

cheamă

I
I

In spatele 
crească... munți întregi 
vechi, 
sosesc 
cei de 
siduă"
rit metalelor vechi spre Hunedoara. 
In ultimul timp, „au descoperit" un 
Buletin comercial al Ministerului 
Căilor Ferate care interzice trans
portarea de șpan sau tablă nebalo
tate. Ceieriștii, fără să tină seama 
că la Livezeni nu există instalații

încărcarea in vagoane a tubu- 
de tablă și a șpanului. Urma- 
Peste 200 tone de metale vechi 
nemișcate la Livezeni. Și e- 
perspective ca acești „munți

pentru o astfel de impachelare, au 
oprit 
rilor 
rea ?
stau 
xistă
metalici" să crească. Dacă și-n con
tinuare ceferiștii Vor refuza să trans
porte fierul vechi nebalotat, „mun
ții" de la Livezeni vor rivaliza azi- 
miine cu vlrh’rilc munților din îm
prejurimi.

P. BREBRN

Bărbatul din fotografie ne-a 
fost recomandat drept 
activ factor poștal in 
direa presei, de la 
P.T.T.R. Petroșani. 11
Corbu Vgslle și poar.r tolba 
de poștaș de peste 12 ani. Și 
O poartă cu cinste, cu folos.

Cind apare in sectorul său, 
oamenii II Intimpină pe la 
porti:

•— Nimic, nea Vasile ?
— Azi nimic, dar miine o 

șă ai două plicuri!
Șl pe lingă vești —■ care 

bucură sau. uneori, Întristea
ză, nea Vasile aduce in case
le a mai bine de 300 de abo
nat/ cuvlnlul tipărit. Trei sule 
penlru că numai atunci e sa
tisfăcut cind. știe că un ziar 
sau cel puțin o revistă ajun
ge in fiecare cămin.

— Nimic, nea Vasile ?
-— Cum să nu nene, 

ziarul sosit acum, 
Cală că-i ceva tare 
în pagina a Iha...

Și așa, de 12 ani.

iacă 
proaspăt, 

interesant

Adică de

Wu- 
Cln- 
16,30 
16,45 

" de Robert 
17,15 Odă limbii 

17,45 Mari ansani- 
românești de cîntece 

18,00 Buletin de 
Radiosimpozion :

6,00—8,25 
tați; 8,25
8.30 La 
preferată; 
știri; 9,05
di a preferată ; 9,30 
literar; 10,00 Tineret, mîndria 
tării — program de cîntece; 
10,90 Muzică populară; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Muzică 
ușoară; 11,45 Sfatul medicu
lui ; 12,00 Muzică
12.30 Intîlnire cu
populară și interpretul 
rat; 13,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic;
Soliști șl orchestre de 
ușoară; 14,00 Cîntece 
curi populare; 14,15
tineretului; 14,50 Cîntă Puica 
Igiroșeanu; 15,00 Buletin 
știri. Buletin 
15,15 Meridiane,
culturii românești
15.30 
triad 
16,00 
Ietin
tă Aurelia Fătu Rădutu ; 
Corespondentă specială; 
„Kreisleriana" de 
Schumann ; 
române; 
bluri 
și dansuri; 
știri; 18,02
24 de ani de la eliberare. Di
mensiunile elice ale prezentu
lui socialist; 18,20 Din cele 
mai cunoscute melodii popu
lare ; 18,40 Pagini celebre din 
opere ;
seară; 19,30 O melodie 
dresa dumneavoastră;
Buletin de știri; 20,05. 
artă; 20,20 De la 1 la 
luarea emisiunii din 
gust); 20,55 Noapte buna, 
pil;
Buletin meteorologic;
Moment poetic. Flori de au
gust ; 24,00 Buletin de știri ; 
0,05—5,00 Estrada nocturnă. 
Buletine de știri și meleo-ru- 
tiere, la orele: 1,00, 2,00 și

19,00 Radiogazeta de
p« a- 
20,00

A
5

17

7-a 
(re- 
an
co-

22,00 Radiojurnal. Sport.
22,80

7,30 
rae-
7,45

7,00 Melodii populare ; 
Buletin de știri. Buletin 
tep-rutier; 7,40 Muzică; 
Cîntă fanfara ; 8,00 La clari
net, Traian Lăscuț Fagărășa- 
nu ; 8,10 Tot înainte (emisiu
ne pentru pionieri); 8130 Bu
letin de știri; 9,00 Opera in 
foileton: „Petru Rareș" de 
Eduard Caudella; 10,00 Bule
tin dc știri,- 10,05 Cîntă Lu
minița Dohrescu și Al. Bano;

, 10,30 Emisiune literară Ipentru 
școlari ; 10,55 Opera în foile
ton — continuare; 11,15 Din 
cînteceie și dansurile popoare
lor ; 11,30 Concert de Estradă; 
12,00 Buletin de știri; Buletin 
meteorologic; 12,10 Opera Jn 
foileton — continuare ; 12,25 
Revista cîntecelor; 13,20 Arii 
din operete; 13,30 Muzică 
populară; 14,00 Radiojurnal, 
Buletin meteo-rutier; 14,08
Concert de prînz; 15,00 Mu
zică ușoară de Vasile Vese- 
lovski și Gelu Solomoneșcu; 
15,30 Orizont științific; 16,15 
Acordeonul vesel — muzică 
ușoară; 16,20 Sfatul medicu
lui ; 16,25 Recunoașteți inter- 
preții 1 — muzică ușoară;
17,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic; 17,15 Din comoa
ra folclorului nostru muzical; 
18,15 Patrie cu viitor de aur 
— program de cîntece; 13,30 
Pagini antologice din creația 
scriitorilor noștri; 18,30 Două 
melodii cu Juliette Greco; 
18,55 Buletin de știri;
Album folcloric; 
din opere; 19,50 
nescu ; 20,30 Ora 
lui; 20,50 Teatru 
„Marele fluviu își 
Ie" de Dan Tărchilă; 
Romanțe; 22,30 O operă 
30 de minute: „Isteața" 
Carl Orff; 1 
23,07 Lucrări 
lor noștri în 
monicii de 
23,54 Melodii 
Buletin de știri. Buletin me
teo-rutier.

I
I
I
I
I
I

peste 4 300 de ori a impărjit 
nea Vasile din tolba sa cuvln
lul tipărit care vine in casa 
omului să-l facă mai bun, mai 
in/elept.

(Urmare din pag. 1)

Text și tolo: A. DULA

4 brigăzi, creșterea 
lunare de la 51,4 

la 65 metri, dotarea a trei lu- 
cu mașini de încărcat.

analiza efectuată mai rezul- 
mina Dîlja va trebui dotată cu

15 august au fost formate 4 brigăzi 
de pregătiri, a fost amenajat planul 
înclinat nr. 2, acesta .fiind apt pen
tru transportul materialului. Pînă 
în prezent, efectivul a fost com
pletat cu 62 muncitori iar alții ur
mează să sosească. De asemenea, se 
urmărește zilnic 
lizează normele 
și la pregătiri.

modul cum se rea- 
alît in abataje cit

★

de ducere la 
fixîndu-se termene, ur- 

zilnic stadiul de reali-

o lună de cînd colecti-

Colectivul minei Dîlja se află în 
fața unui examen pentru promova
rea căruia s-au asigurat, sau ur
mează să se asigure în continuare, 
condițiile materiale. Se așteaptă a-

cum, ca fiecare salariat sa se șim- 
tă mobilizat în realizarea integrală 
a măsurilor preconizate, să parti
cipe cu întreaga putere de muncă 
și priceperea profesională la trans
punerea lor în viată. In acest sens, 
un cuvînt hotărîtor îl au de spus 
organizațiile de partid, sindicat și 
U.T.C. care vor trebui să canalizeze 
eforturile tuturor salariaților spre 
înfăptuirea revirimentului început. 
Cu acest prilej cadrele minei, ingi
nerii, maiștrii, șefii dc brigăzi vor 
avea prilejul să-și dovedească iscu
sința, puterea de organizare și de 
mobilizare a colectivelor pe care 
le îndrumă.

FILME
MIERCURI 21 AUGUST

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Căderea imperiului ro
man i Republica: Nuntă la 
Malinovka ; PETRILA: Am
prenta ; LONEA — Minerul: 
Orașul meșterilor; 
Zosia ; PAROȘENI : 
însîngerat; LUPEN1 
ral: Ce noapte,
Muncitoresc: Cuba 
CÂNI: Eroii do la

VULCAN:
Crăciun 

— Cui tu- 
băieți! ; 

58; URI- 
Telemark.

19,00
Arii19,30 

Concert E- 
specialislu- 
radiofonic 
adună ape- 

20,09 
în 
de 

23,00 Radiojurnal, 
i ale compozitori- 

repertoriul Filar- 
Stat din Cluj;

i lirice; 0,55—1,00

ființarea a încă 
avansării medii 
metri 
crări

Din 
tă că
3 mașini de încărcat, 5 locomotive 
Diesel și 180 vagonete -iar efectivul 
să fie completat cu 155 de oameni. 

Cuprinse într-un plan de acțiune, 
toate sarcinile au fost defalcate pe 
factorii responsabili 
îndeplinire, 
mărindu-se 
zare.

A trecut
vul de specialiști, condus de ingi
nerul șef al combinatului, a înche
iat analiza Ia care ne referim șl, 
după cum ne-a relatat inginerul șef 
al minei Dîlja, tov. ing. Kovacs 
Emeric, se întrevăd primele semne 
ale revirimentului.

De la începutul lunii august a 
fost sistematizat transportul la pu
țul orb nr. 2 șl s-a introdus lucrul 
în acord. S-au plasat cele 5 brigăzi 
complexe la stratul 6 și avansările 
sînt deja de 7—8 metri pe zi. De la

Electronica și asasinii
(Urmare din pag. I)

înarmate în reședința președintelui, 
lucrări începute de cîțiva ani, Gali- 
fano (unul dintre colaboratorii spe
ciali ai președintelui) și Christian 
nu au putut da un răspuns. Primul 
a declarat numai că „la scurt timp 
după preluarea 
dinte, Johnson 
lezc problema 
me ascunse, în 
tă fi detectată
care aceasta s-ar afla împreună cu 
alte metale. La început, cercetările 
în problema „realizării" proiectu-

postului de preșe- 
a cerut să se cerce- 
descoperirii unei ar- 
așa fel îneît să poa- 

chiar în cazul în

lui au fost efectuate de firma „Rând 
Corporation" care a ajuns la con
cluzia că perfecționarea aparatului 
„ar fi posibilă într-o oarecare mă
sură, dar este deosebit de dificilă". 
Atunci președintele a însărcinat 
Pentagonul cu realizarea tehnică a 
acestui proiect.

După asasinarea senatorului Ro
bert Kennedy, Casa Albă a primit 
din partea cetățenilor americani 
pește 5 000 de scrisori prin care se 
cerea să se adopte o lege privind 
limitarea comerțului liber cu arme. 
Guvernul s-a limitat la promisiunea 
de a folosi toată influența sa pen-

tru a convinge Congresul să adopte 
proiectul de lege care interzice „vîn- 
zarea prin poștă a armelor cu teavM 
lungă". Era vorba și despre elabo
rarea „unei legi model privind con
trolul asupra armelor" de către gu
vernele statelor și dc alte măsuri 
suplimentare ale municipalităților 
orășenești.

Dar proiectele privind limitarea 
comerțului liber cu arme de foc au 
adversari puternici, și se pare că 
tocmai din această cauză se pun 
speranțe deosebite în tehnica elec
tronică dc descoperire a ,unor asa
sini potențiali.

Combinatul de Ingrișiminte CONCURS
azotoase Tirgu Murea pentru ocuparea

Str, Gheorghe Doja nr. 300, telefon 4141, 5316, 2883, armatoarelor postura ?
LJvreazâ pe bazâ de co-

• Maiștri minerimandă oxigen tehnic caii-
tatea i-a îmbuteliat • Maiștri mecanici

Stația de Îmbuteliat oxigen funcționează și livrează
continuu in trei schimburi, .Sărbătorile legale și dumini
cile nu se lucrează.

ANUNTÂ

Peptru beneficiarii cu consuni mare de oxigen, asigu- Exploatarea minieră Lupeni
răpi spații de depozitare penlru a crea stocuri cu tuburi Str» Vifoș Gavrilă, nr. I
pline. Concursul se va ține în ziua de 15 septembrie a-C. ora 9

Se pot depune comenzi cu necesarul pe anul 1969 spre dimineața, la sediul exploatării.

contractare. Informații suplimentare se pot cere zilnic de la biroul
personal al alinei, teleion 140.
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VIZITA TOVARĂȘULUICORNELIU MÂNESCU ÎN ALGERIA
pe aeroportul 

ministrul român 
de Abdelaziz 

funcționari su-
Ministerului Afa-

ALGER 19. Corespondentul 
Agerpres, C. Benga, transmi
te : Ministrul afacerilor exter
ne al României, Corneliu . Mă- 
nescu, a sosit luni Ia Alger, 
într-o vizită oficială, la invi
tația ministrului afacerilor ex
terne al Algeriei, Abdelaziz 
Bouteflika.

La sosire, 
Dar el Beida, 
a fost salutat 
Bouteflika, de 
periori ai
cerilor Externe, ambasadori și 
membri ai corpului diplomatic 
acreditați la Alger. Pe aero
port se afla, de asemenea, Ni- 
colae Șipoș, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Alger, și membrii ambasadei.

La sosire, Corneliu Mănes- 
cu a făcut ziariștilor o de
clarație în care și-a exprimat 
convingerea că vizita sa în

Algeria, contactele șl întreve
derile pe care le va avea vor 
contribui la întărirea relațiilor 
româno-algeriene, la lărgirea 
lor în spiritul prieteniei între 
cele două popoare, conform 
intereselor lor și cauzei păcii 
mondiale.

In aceeași zi, Corneliu Mă- 
nescu a fost primit de Houari 
Boumediene, președintele Con
siliului Revoluției, cu care a 
făcut un schimb de păreri a- 
supra problemelor privind re
lațiile dintre cele două țări, 
precum și asupra unor aspec
te ale situației internaționale.

După aceea, Corneliu Mă- 
nescu a avut întrevederi cu 
Abdelaziz Bouteflika, cu ' No- 
uarredine Dellici, ministrul co
merțului, și cu Ahmed Ghozali, 
director general al Societății 
naționale alqeriene pentru 
transportul și comercializarea 
hidrocarburilor.

Conferința de presă a ministrului 
de externe al R.S. Cehoslovace

In 
pre- 
afa- 
Ce-

C.A.E.R. nu constituie o piedi
că pentru dezvoltarea contac
telor sale economice cu alte 
țări.

PRAGA 19 (Agerpres). 
cadrul unei conferințe de 
să, Jiri Hajek, ministrul 
cerilor externe al R.S. 
hoslovace, a arătat că stabili
rea de relații diplomatice cu 
R.F. a Germaniei este o pro
blemă complexă, ‘legată de 
securitatea europeană în ge
neral. Problema frontierelor, 
recunoașterea celor două state 
germane, nevalabilitatea 
de la început 
la Mtinchen, a 
zintă cele mai 
pecte în care 
Cehoslovace și 
niei au poziții 
ce împiedică stabilirea relații
lor diplomatice într-un viitor 
apropiat. Dimpotrivă, crearea 
unor misiuni comerciale con
stituie premisa dezvoltării re
lațiilor în domeniul comerțului», 
și al economiei. Hajek. a men
ționat că, de altfel, asemenea 
relații există și se dezvoltă a- 
tît între cele două state ger
mane, cît și între R.F.G. și ță
rile socialiste cu . care acestea 
nu întrețin relații diplomatice. 
El ă relevat, de asemenea, că 
participarea Cehoslovaciei la

Aniversarea
încă 

a acordului de 
spus el, repre- 
impoftante/ a*- 
guvernele R.S. 
R.F. a Germa- 
diferite, ceea

DESCHIDEREA EXPOZI
ȚIEI INDUSTRIALE IN
TERNATIONALE DE LA 
SYDNEY

SYDNEY 19 (Agerpres). —
In orașul australian Sydney 

s-a deschis luni expoziția in
dustrială internațională. In a- 
ceeași zi, ștandul Republicii 
Socialiste România a fost vizi
tat de ministrul australian al 
transporturilor, lan Sinclair, de 
vicepreședintele Asociației con- 
strucții-mașini R. Parker, de 
reprezentanți ai corpului diplo
matic și de diverși specialiști. 
Oaspeții au apreciat calitatea 
exponatelor românești.

R. P. CHINEZA. — Aspect de producție într-una din halele 
Uzinelor de motoare nr. 1.

revoluției din Vietnam
HANOI 19. — Coresponden

tul Agerpres, Adrian Ionescu, 
transmite: Intr-un articol con
sacrat aniversării a 23 de ani 
de la revoluția din august, 
care a deschis calea întemeie
rii Republicii Democrate Viet
nam, la 2 septembrie 1945, zia
rul „Nhan Dan" scrie că cei 
31 de milioane de compatrioți 
și combatanți sînt ferm hotă- 
rîți 
tul 
tru 
ne 
pra
Acțiunile de pe cîmpul de bă
tălie din Vietnam, ca și argu
mentele nesincere prezentate la 
convorbirile de. la Paris dove
desc că Statele Unite nu re
nunță încă la războiul de a- 
gresiune, la intențiile lor de 
a face din Vietnamul de sud 
o colonie și o bază militară. 
In fața acestei situații, poporul 
vietnamez din întreaga tară 
își sporește și mai mult vi
gilența și își intensifică lupta 
pentru salvarea patriei, 
rată în editorial.

împletirea strînsă Intre 
armată și cea politică a 
o ofensivă puternică pe toate 
fronturile, la insurecția gene
rală armată care a triumfat la 
19 august 1945. In acea zi, în 
plin centrul Hanoiului, drape
lul roșu cu steaua de aur a 
fost înălțat, anunțînd întregii 
omeniri progresiste victoria

să ridice tot mai sus spiri- 
revoluției din august, pen- 
a realiza cuvîntui de ordi- 
„totul pentru victoria asu- 

imperiăliștilor americani".

poporului vietnamez. Născută 
în circumstanțe extrem de 
complexe și dificile, R.D. Viet
nam a învins succesiv toate 

• obstacolele în drumul său, dra
pelul său fiind astăzi simbolul 
independentei, suveranității, u- 
nitații și integrității teritoriale 
a Vietnamului. Dejucînd toate 
planurile militare și politice 
ale imperialiștilor americani, 
care poartă pe teritoriul nos
tru un război barbar în speran
ța deșartă de a reîntoarce roa
ta istoriei, arată ziarul, poporul 
vietnamez este ferm încrezător 
în linia luptei împotriva agre
siunii americane, pentru sal
varea națională, în conducerea 
clarvăzătoare și sigură a parti
dului, este hotărît să învingă, 
fiind gata la orice
pentru independența și liberta
tea patriei, pentru reunificarea 
ei pașnică.

sacrificiu

se a-

Lupte violente între trupele 
federale și cele biafreze

(Agerpres). Pe ma- 
Imo, în sectorul 

aproximativ 30 ki- 
Aba, se desfășoa-

barieră defensivă naturală 
biafrezilor, situația militară

Acțiuni pentru 
legalizarea 
P.C. din R.F.
a Germaniei
DUSSELDORF 19 (Ager 

preș). După cum relatează co 
respondentul din Dusseldorl 
al agenției ADN, in nume 
roase 
ca 
niei, 
de 
scrisori deschise care chea 
mă populația să se pro 
nunțe pentru legalizarea 
Partidului Comunist din Ger 
mania. Aceste acțiuni au loc 
in cadrul campaniei desfă
șurate în ajunul împlinirii 
12 ani de la interzicerea Parti 
dului Comunist din Germania

In una din piețele centra 
le ale orașului Dusseldorf 
avut Ioc o discuție publică 
la care au participat repre 
zentanți ai diferitelor organi 
zații obștești ale orașului. Te 
ma discuției a fost anularea 
interzicerii Partidului Comu
nist din Germania. Mitingur 
și discuții similare au avut toc 
în alte orașe din R.F. a Ger 
maniei.

orașe 
Federală 
au fost 

mii de

din Republi 
a Germa 
difuzate zec 

manifeste ș

„Problema vietnameză nu trebuie
rezolvată prin mijloace militare"
Declarațiile unor senatori americani

WASHINGTON 1 
preș). — Senatorul 
democrat din partea 
Maryland, a cerut 
totală a bombardamentelor 
supra teritoriului R.. D. Viet
nam și retragerea trupelor a- 
mericane din Vietnamul de 
sud. El a declarat că progra
mul electoral al Partidului de
mocrat trebuie să-l oblige pe 
viitorul președinte al S.U.A. 
„să pună capăt imediat parti
cipării Statelor Unite la răz
boiul din Vietnam" și să re
nunțe la „vechea politică și 
greșelile trecutului".

La rlndul său, senatorul Poll, 
democrat din partea statului 
Rhode Island, a declarat în ca
drul unui interviu televizat că 
se pronunță pentru încetarea 
bombardamentelor asupra R.D.

19 (Ager-
Tydings, 

i statului 
încetarea

a-

Vietnam și pentru dezescala- 
darea acțiunilor militare ale 
Statelor Unite în Vietnamul de 
sud.

WASHINGTON 
preș). — Senatorul 
McCarthy, unul din 
ții Ia obținerea 
Partidului democrat ] 
gerile prezidențiale i 
și-a reafirmat duminică în ca
drul unui interviu televizat, 
poziția față de conflictul din 
Vietnam. El s-a 
tru încetarea l 
ritoriului R.D. 
ră ce ar duce 
structivă .convorbirile de la Pa
ris. El a subliniat că problema 
vietnameză nu trebuie rezol
vată prin mijloace militare.

CURIER « CURIER . CURIER
♦ ♦♦

Mika Șpiliak, președintele 
Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, a sosit într-o 
vizită oficială in Norvegia. La 
sosire, el a fost primit de pri
mul ministru al Norvegiei, Per 
Borten, și de alte persoane o- 
ficiale. In cursul vizitei, Mika 
Șpiliak va avea convorbiri cu 
premierul norvegian în legă
tură cu situația internaționa
lă, in special in legătură cu 
situația din Europa, precum și 
cu dezvoltarea relațiilor bila
terale dintre Norvegia și Iugo
slavia.

Continuîndu-și turneul de in
formare, Gunnar Jarring, re
prezentantul secretarului gene
ral al O.N.U. in Orientul Mij
lociu, a sosit luni dimineața la 
Beirut. El a fost primit de mi
nistru! de externe libanez, Fuad 
Butros, cu care a avut un 
schimb de păreri cu privire la 
evoluția situației din Orientul 
Mijlociu. După Liban, Gunnar 
Jarring va vizita Israelul, ur- 
mînd ca la 26 august să se 
întîlnească la Geneva cu se
cretarul general al O.N.U., U 
Thant.

Primul ministru al Turciei, 
Suleyman Demirel, a anunțat 
demisia comandanților celor 
trei arme, urmînd ca ofițeri 
mai tineri să fie promovați in 
aceste posturi inalte. Doi din
tre generali vor intra în di
plomație, iar al treilea va de
veni conducătorul unei mari 
întreprinderi de stat.

19 (Ager- 
l Eugene 
pretenden- 
investiturii 
pentru ale- 
din S.U.A.,

i pronunțat pen- 
bornbardărli te- 
Vietnam, măsu- 
pe o cale con-

CAMPANIA PREELEC
TORALA DIN S. U. A

„REDACTAREA PLATFORMEI PARTIDULUI DEMO
CRAT VA PRILEJUI O CONFRUNTARE MAJORA ÎN
TRE PRETENDENTII LA PREȘEDINȚIE".

O bombă a explodat dumi
nică in apropierea unei școli 
din localitatea Romana, la a 
cărei inaugurare participa și 
președintele Republicii Domi
nicane, Joaquin Balaguer. Ex
plozia a zguduit edificiul unde 
se găsea președintele, dar nu 
a provocat decit neînsemnate 
pagube materiale.

❖ ❖O
O demonstrație de protest 

organizată de sute de refu- 
giați din regiunile Siciliei, care 
au avut de suferit de pe urma 
cutremurului, a avut loc în cen
trul orașului Milano. Sicilienii 
au ocupat Galeria Victor Ema
nuel și au rămas in incintă toa
tă noaptea, împreună cu so
țiile și copiii, declarînd că nu 
o vor evacua pînă ce reven
dicările lor nu vor fi satisfă
cute.

ABA 19 
Iul rîului 
Owaza, la 
lometri de
ră de cîteva zile lupte violen
te între trupele federale și 
cele biafreze — informează un 
comunicat biafrez. Militarii 
biafrezi încearcă cu îndîrjire 
să oprească înaintarea forțe
lor federale — menționează 
comunicatul. Luptele se desfă
șoară chiar pe drumul ce lea
gă Port Harcourt-ul de Aba, 
ultima fortăreață importantă 
ce se mai află încă sub con
trolul biafrezilor.

Acum, cînd forțele federale 
au reușit să traverseze rîul 
Imo, care era o adevărată

august 
o con- 
preten- 
îndeo-

pentru 
durea-

urma-

a 
a 

trupelor lui Ojukwu a devenit 
și mai dificilă. Observatorii 
politici consideră că luptele 
ce au loc în momentul de fa
tă, destul de aproape de Aba, 
ar putea fi decisive 
evoluția conflictului ce 
ză de peste 14 luni.

In același timp, ca
re a recrudescenței luptelor, 
noi convoaie de refugiați se 
îndreaptă spre Aba.

Comisarul biafrez pentru in
formații. Ifegwu Eire, a lansat 
un apel organizațiilor inter
naționale și diverselor țări de 
a ajuta milioanele de biafrezi 
care suferă de foame.

WASHINGTON 19 (Ager
pres). Redactarea platformei 
Partidului democrat, care va fi 
prezentată spre aprobare Con
venției. naționale a partidului 
ce se deschide la 26 
la Chicago, va prilejui 
fruntare majoră între 
denții la candidatură,
sebi între vicepreședintele Hu
bert Humphrey și senatorul 
Eugene McCarthy în ce pri
vește războiul din Vietnam. 
Vicepreședintele, care caută 
să se distanțeze de politica 
administrației. Johnson în sud- 
estul asiatic, a declarat zilele 
trecute la New York că este 
qata să accepte majoritatea 
ideilor enunțate de adversarii 
războiului. Se apreciază însă 
că este puțin 
cepreședintele 
mite puncte 
preconizat de 
ne McCarthy.

ex- 
că 

sol- 
pri-

probabil ca vi
să accepte anu
ale programului 
senatorul Euge- 
Astfel, McCart-

MEXIC. — In urma violentelor manifestații studențești care se desfășoară de citeva săp
tămîni în capitala Mexicului, forțele armate au ocupat localurile universităților. Pentru a pro
testa împotriva acestei ocupații, studenții au organizat noi manifestații.

In fotografie : Aspect de Ia o demonstrație a studenților din Mexico

senatorul in
ducă o luptă

hy a cerut ca programul să 
declare că viitoarea adminis
trație democrată va pune ca
păt imediat bombardamentelor 
împotriva R.D. Vietnam și 
celorlalte acte de război îm
potriva teritoriului nord-vtetna- 
mez, deoarece „este clar că o 
asemenea măsură este un pre
ludiu esențial la orice nego
cieri fructuoase". In ce pri
vește bombardamentele, vice
președintele susține că înceta
rea lor trebuie hotărîtă în ur
ma unui așa-zis „qest de reci
procitate”. Humphrey și-a 
primat, totodată, speranța 
platforma democrată se va 
da cu un compromis în ce
vește războiul din Vietnam, 
compromis „care să satisfacă 
majoritatea democraților care 
doresc să rămînă în cadrul 
partidului și să sprijine candi
datul democrat”. Date -fiind 
divergențele profunde care e- 
xistă între punctul său de ve
dere și cel al senatorului 
McCarthy, acest compromis va

■ fi fără îndoială • greu de rea
lizat. De altfel, 
tenționase să
energică pentru acceptarea o- 
piniilor sale. Unul din princi
palii săi consilieri, Richard 
Goodwin, fost susținător al 
defunctului senator Robert 
Kennedy, a afirmat că în ca
zul în care platforma demo
crată nu va reflecta „în mod 
substanțial" propunerile lui 
McCarthy, acesta și sprijini
torii ■ săi intenționează să su
pună programul lor direct de
legațiilor la Convenție, sub 
forma unui amendament la 
platformă.
, In timp ce membrii Comite
tului de redactare a platfor
mei continuă să sosească la 
Chicago,, vicepreședintele Hum
phrey rămîne net favorit al 
cursei pentru obținerea candi
daturii la președinție. Intra
rea tardivă în luptă a senato
rului George McGovern din 
Dakota de sud și a lui Lester 
Maddox, guvernator al statului 
Georgia, nu au modificat în 
mod sensibil repartizarea dele
gațiilor între principalii candi
dați. Astfel, potrivit sondajului 
publicat duminică de „Was
hington Post”, Humphrey dis
pune la ora actuală de 675 de 
voturi sigure, iar 315 delegați 
îi sînt favorabili. (Pentru ob-

tinerea candidaturii 
sare 1.312 
său rival 
totalizează 
iar 55 de 
vorabili. McGovern’ nu se/ bu
cură decît de sprijinul a 32 
de delegați, iar numărul de 
voturi de care dispune Maddox 
este neglijabil. De altfel, po
trivit corespondentului agen
ției France Presse la Washing
ton, Jean Lagrange, guverna
torul statului Georgia, Lester 
Maddox, intenționează să de
vină nu atît candidat la pre
ședinție, cît purtătorul de cu- 
vînt al democraților sudiști, 
care doresc alegerea unui re
prezentant al statelor din sud 
drept candidat la vioepreședin- 
ție. Vicepreședintele Humphrey 
apreciază însă că în statele 
din sud „a apărut o nouă ge
nerație de liberali” și 
intrarea lui Maddox în 
electorală nu-i va crea 
tăți în această parte a 
lor Unite, în cazul în 
devine candidat la președinție. 
De altfel, Humphrey n-a res
pins posibilitatea să-l aleagă 
pe senatorul George McGovern 
drept candidat la postul de 
vicepreședinte.

Yr
CHICAGO 19 (Agerpres). 

Comisia de verificare a man
datelor candidaților care vor 
participa la Convenția națio
nală a Partidului democrat se 
întrunește astăzi la Chicago 
avînd de rezolvat cea mai 
lungă listă de contestări din 
istoria partidului. In fruntea 
listei — care cuprinde aproa
pe o treime din cei aproxi
mativ 3.000 de delegați — se 
află contestația împotriva de
legației statului Mississippi, 
formată din 44 de membri 
dintre care numai doi sînt ne
gri. Autorii contestației subli
niază că o asemenea compo
nentă nu reflectă situația 
lă din statul respectiv.

Dezbaterile din Comisia 
verificare a mandatelor 
declanșa o luptă serioasă 
tre susținătorii principalilor 
pretendenți Ia candidatura 
Partidului democrat, Hubert 
Humphrey și Eugene McCart
hy. încă înaintea începerii a- 
cestor dezbateri, organizatorii 
campaniei electorale a vicepre
ședintelui Humphrey l-au a- 
cuzat pe senatorul Eugene 
McCarthy că încearcă să „pa
ralizeze" activitatea convenției 
prin contestarea mandatelor u- 
nui mare număr de delegați.

sînt nece- 
Principalul 
McCarthy 

sigure.

voturi).
Eugene
409 voturi 
delegați îi sînt fa-

♦ ♦♦
După cum a anunțat postul 

de radio Aden, unități ale Re
publicii Populare a Yemenu
lui de Sud și ale Republicii 
Arabe Yemen continuă opera
țiunile de urmărire a detașa
mentelor regaliste care se re
trag din provincia Harib. In 
cursul unei lupte, zece militari 
regaliști au fost uciși, iar o 
importantă cantitate de arma
ment a fost capturată. Postul 
de radio precizează, totodată, 
că forțele guvernamentale au 
capturat, de asemenea, impor
tante documente care atestă 
că „Arabia Saudită a sprijinit 
forțele regaliste din Yemenul 
de Sud".

♦ ♦♦
Fostul ministru grec al eco

nomiei, Mitzotakis, împreună 
cu secretarul lui, s-a 
în Turcia. Autoritățile 
au semnalat de două 
mini dispariția fostului

astfel 
lupta 
qreu- 

State- 
care

rea-

de 
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tru, iar acum s-a anunțat că 
el a fugit cu o barcă. Autori
tățile grecești au dispus ca fa
milia lui Mitzotakis, care se a- 
flă la Atena, să aibă domiciliu 
forțat.

La Damasc a avut loc o în
trevedere între Ibrahim Ma- 
khos, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și ministru al 
afacerilor externe al Siriei și 
Mustafa Al Madani, ambasa
dorul Sudanului în Liban. Du
pă această întrevedere, Makhos 
a declarat, relatează agenția 
Reuter, că Siria respinge ac
țiunea de mediere a Sudanu
lui sau a oricărei alte țări 
în conflictul ivit cu Libanul, ca 
urmare a hotărîrii guvernului 
sirian de a adopta o serie de 
măsuri in domeniul economic 
și comercial.

Ziarul „Angakatan Bersend- 
jata", organ al armatei indo
neziene, anunță arestarea a 
526 „elemente comuniste" in 
regiunea centrală a Insulei 
Java, în cadrul unor largi ope
rațiuni militare lansate de au
torități la începutul lunii. Zia
rul face cunoscută în același 
timp demiterea a 17 ofițeri su
periori, din partea occidenta
lă a insulei, acuzați de a avea 
vederi pro-comuniste.

La Lusaka a fost dat publi
cității un comunicat comun al 
Congresului național african 
din Africa de sud și a Uniunii 
poporului african Zimbabwe, in 
care se arată că in luptele ca
re au avut loc în ultimele zile 
în Rhodesia, trupele regimului 
rasist a! lui lan Smith și uni
tățile speciale sud-africane au 
înregistrat noi pierderi. Ir lo
calitatea Mtoko, în urma unei 
ciocniri violente intre patrioții 
rhodesieni și o unitate a poli
ției, 14 militari inamici au fost 
uciși.

♦ ♦♦
Cu ocazia Zilei Constituției 

maghiare — 20 august — în 
localitatea Nagykoros a avut 
loc duminică un miting la care 
s-au celebrat, totodată, 600 
de ani de existență a acestui 
oraș. La miting a luat cuvîn- 
tul Pal Losonczi, președintele 
Consiliului Prezidențial al 
R.P.U.

♦ ♦♦
Corespondentul din Atena 

al agenției France Presse rela

tează că în ultimele zile au 
fost arestați in Grecia o serie 
de ofițeri de aviație marină, 
implicați in lovitura de stat ne
reușită a regelui Constantin din 
13 decembrie 1967. Printre a- 
ceștia se află fostul șef de 
stat major general al aviației, 
generalul Gheorghios Antona- 
kos, colonelul de aviație Dia- 
koumakos și contraamiralul Ro- 
zakis. Au fost arestați, de ase
menea, foștii deputați Mene- 
laos Xilouris și Constantin Ko- 
niotakis.

♦ ♦♦
Un comunicat dat publicită

ții la Addis Abeba de secre
tariatul general al Organiza
ției Unității Africane, informea
ză că Insula Mauritius a cerut 
oficial să devină membră a 
O.U.A. Această cerere va fi so
luționată in cursul reuniunii la 
nivel inalt a Organizației U- 
nității Africane, ce va avea 
ioc in septembrie la Alger.

♦ ♦♦
La Londra a fost dat publi

cității cel de-al 100-lea raport 
anual al T.U.C. Raportul, care 
va fi examinat la Congresul 
din' acest an al sindicatelor 
britanice, care se va deschide 
la Blackpool la 2 septembrie, 
preconizează o reconsiderare, 
din partea sindicatelor brita
nice, a sprijinului lor acordat 
„Consiliului pentru dezvoltarea 
economică", instituție națională 
care grupează reprezentanți 

ai guvernului și industriei. Ob
servatorii din capitala Marii 
Britanii apreciază că sindica
tele engleze vor declanșa, cu 
prilejul congresului T.U.C., un 
adevărat atac împotriva poli
ticii interne a guvernului Wil
son.

♦ ♦♦
Cabinetul algerian urmează 

să se reunească la începutul 
acestei săptămîni pentru a se 
pronunța definitiv in problema 
avionului israelian Boeing 707, 
deviat Ia 23 iulie la Alger de 
către membrii unei organiza
ții de rezistență palestiniene. 
Potrivit agenției United Press 
International, care citează sur
se informate din capitala al
geriană, oficialitățile algerie
ne au acceptat eliberarea în 
decurs de cîteva zile a celor 
12 israelieni — pasageri și 
membri ai echipajului — reți
nuți încă la Alger, urmînd ca 
un echipaj italian să transpor
te avionul la Roma, de unde 
el decolase înainte de a fi de
viat spre Alger și unde com
pania israeliană va putea in
tra din nou în posesia lui.

a
♦ ♦♦

Președintele Ciprului, arhie
piscopul Makarios, însoțit de 
ministrul de externe Spyros 
Kyprianou, a sosit luni la Hel
sinki, într-o vizită de patru 
zile. El va avea întrevederi cu 
președintele Finlandei, Urho 
Kekkonen, și alte oficialități. 
Președintele Ciprului va vizita 
ulterior Suedia, Danemarca și 
Norvegia. In cadrul turneului 
său, principalele probleme a- 
bordate vor fi, potrivit cercu
rilor informate, posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor Ciprului 
cu țările scandinave, precum 
și problema cipriotă. Țările 
scandinave, cu excepția Norve
giei, contribuie cu contingente 
la forța O.N.U. staționată în 
Cipru.

Potrivit ziarului bolivian „Presencia", ziaristul francez Regis 
Debray, condamnat de autoritățile boliviene la 30 de ani închi
soare sub acuzația de a fi participat la mișcarea de guerilă, 
ar fi făcut în urmă cu cîteva zile o tentativă de evadare, eșua
tă. Ziarul adaugă că Debray a fost transferat la închisoarea 
din Viancha, situată la citeva zeci de kilometri de La Paz, 
unde se află o puternică garnizoană.

Un avion de pasageri al 
companiei aeriene egiptene 
„United Arab Airlines", care 
zbura pe ruta Cairo—Damasc, 
s-a prăbușit duminică in Ma
rea Mediterană, la aproxima
tiv 100 km sud de Insula Ci
pru. Toate cele 40 de persoane 
aflate la bordul avionului (32 
de pasageri de diferite națio
nalități arabe și opt membri, 
egipteni, ai echipajului), au 
pierit.
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