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După oțrt luni_ de muncă rodnică

@ Plus 21 960 forte cărbune extrase peste 
plan, pe combinat

® Pe cînd revirimentul așteptat (și promis) la 
minele Dîlja și Paroșeni ?

Pe loc de frunte — 
minerii din Petrila

Pentru a doua oară în acest nn 
(prima dată au avut această onoare 
in luna martie) în luna august, mi
nerii din Petrila au obținut un deo
sebit succes: au ocupat primul loc 
în întrecerea ce se desfășoară între 
exploatările carbonifere din bazinul 
Văii Jiului. (Procent de realizare a 
sarcinilor: 104,4 la sută). Aceasta 
după ce minerii din Lupeni reușise
ră să ocupe locul de frunte patru 
luni consecutiv. Totuși, ,,zestrea" a- 
cumulată de minerii din Lupeni 
este mai substanțială — plus 45 970 
tone cărbune, fală de 18 400 tone 
ale celor din Petrila.

Cuvinte de landă merită și colec
tivele miniere de la Aninoasa, Uri- 
cani. 1 onea și Vulcan; au adăugat 
la cărbunele extras în lunile ante
rioare depășiri de cile 2 370, 507, 
468 și 224 tone cărbune.

Miiiele de Ia Dîlja și Paroșeni au 
adăugat și ele, numai că au adău
gat minusuri (de 7 210 și 1 977 tone) 
la minusurile anterioare.

Conform calculelor încheiate ieri 
fa combinat, bilanțul • celor opt luni

de muncă din acest an este favora
bil. Cu depășirea din august (1 060 
tone) plusul, pe C.C.V.J., se ridică 
la 21 960 tone cărbune cocsificabil 
și energetic.

Privind ritmicitatea
— nimic nou

In întrecerea dintre sectoarele pro
ductive ale combinatului, realizarea 
cea mai înaltă (114 la sută) a înre
gistrat-o sectorul II de la mina Pe
trila (șef de sector ing. Anitescu 
Nicolae). 11 urmează îndeaproape 
colective la fel de harnice —, sec
torul II de la mina Lonea (111 la 
suta), sectorul I de la mina Vulcan 
și sectorul I de Ia mina Lupeni 
(110 la sută).

In ceea ce privește ritmicitatea- 
în care-și îndeplinesc sectoarele 
productive ale combinatului sarci
nile, nici o constatare deosebită; au 
rămas sub plan opt colective. La 
fel ca și tn luna trecută, cele mal 
mari rămîneri în urmă avîndu-le sec
torul II de la mina Dîlja (minus 
5 782 tone) și sectorul III de la mi
na Lupeni (minus 3 293 tone).

F. V.

Strungarul Colbert Iosif lucrează în secția mecanică de la I.I.L. Pe- 
■troșani. Este apreciat ca un muncitor ce execută numai lucrări de 
bună calitate.

Cetatea cu zidu
rile dărîmafe.^

len după-amîază a fost constifuif

acțiuni interesante și mai ales utile.
In încheierea ședinței a luat cu-

sala mică a Casei de cultură din Pe
troșani a fost constituit cabinetul

Excursie cu caracter 
de schimb de experiență

In ziua de 3 septembrie, 37 sala- 
riati ai T.A.P.L. Petroșani an plecat 
intr-o excursie cu caracter de schimb 
de experiență. Timp de trei zile, 
autocarul O.N.T. Carpați îi va purta 
pc excursioniști pe itinerariul Petro
șani — Sibiu — Rîmnicu Vîlcea — 
Pitești — Curtea de Argeș — Sla
tina — Craiova — Turnu Severin

— Herculăne — Caransebeș — Ha
țeg — Petroșani. Pe lingă cunoaște
rea realizărilor din ultimii ani, a 
orașelor, stațiunilor balneoclimate
rice și locurilor istorice pe care le 
vor străbate, excursioniștii vor a- 
cumula bogate cunoștințe profesio
nale care dorim să se reflecte po
zitiv în activitatea lor de viitor.

Pe strada
„Cărbunelui"

Am inlîlnil deunăzi, pe una din străzile Pe- 
troșaniuligi o neînțeleasă perseverentă in a nu 
recunoaște avantajele drumului pietruit sau as
faltat. Pe o distantă de aproximativ 200 de me
tri, zeci de autocamioane frămintau sub ro/i in
tr-un du-le-vino neîntrerupt, noroiul apărut par
că d intr-un izvor veșnic nesecat. Și am mai tn- 
tilnit pc aceeași stradă, economiști 
care an socotesc, trag linii, adună, 
și inmuResc făcind calcule bizare, 
cile străzi ar putea fi asfaltate sau
banii chelluifi pentru uzura prematură a mașini
lor Aulo-expcdifici, combustibilului, I.L.L.-ului, 
T.C.yi.M.-ului, ale minei Dilja, l.C.RN.-ului Șt

care, în lic- 
scail, impari
Ei socotesc 

pietruite, cu

Jurnal

in veridici- 
șlim pentru 
de neiertat 
și, mai cu 
de mică, ar

!
?

ale altor întreprinderi, a căror adresă exactă 
poate fi găsită cu multă ușurință : strada Cărbu
nelui, la numerele 2, 4, 13, 14, 20 ș.a.m.d.

De ani de zile, economiștii acestor întreprin
deri se ambi/ionează să nu creadă 
talea calculelor. Ei consideră, nu 
care motive, că ar face o greșeală 
dacă ar pune lofi mină de la mină 
resurse proprii, mai cu o dotatie cil
include o dată pentru totdeauna această sursă 
veșnică de cheltuieli.

Uzura mașinilor crește, pe stradă, se înmul
țesc gropile, noroiul continuă să lie îrămintal 
de rofile mașinilor, iar în zilele de caniculă, 
praful, răscolit de rotile autocamioanelor, consti
tuie un permanent atentat la sănătatea locuito
rilor și la curățenia din casele lor.

In nenumărate rinduri a fost înserată in co
loanele ziarului această lacună in păienjenișul 
de străzi al orașului (strada nu e o arteră oare
care, nu e provizorie. Dimpotrivă are un pro
nunțai trafic de autocamioane, o circulație in
tensă. Zilnic peste 2000 de muncitori circulă la 
întreprinderile amintite mai sus. Pietonii nu cir
culă pe trotuare pentru că acestea nu există). 
O mai semnalăm o dală : intr-adevăr nu se poa
le pune mină de la mină pentru pavarea sau 
asfaltarea ei l

Adică să dispară gropile, noroiul și praful ? ,

municipal pentru probleme de orga
nizare științifică a producției și a 
muncii.

La ședință au participat membrii 
comisiei economice a comitetului

vîntul tov. ing. Pîinișoară Titus care 
a arătat că în munca ce o va des
fășura, cabinetul se va bucura de 
sprijin permanent din partea comi
siei economice a comitetului muni-
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Ziare la vînzare 
liberă 
în Paroșeni

De cîteva zile, de Ia agen
ția P.T.T.R. din Paroșeni se 
pot procura ziare și reviste Ia 
vînzare liberă. Această măsu
ră răspunde dorinței exprima^ 
te de cititorii presei din car
tierul energeticienilor care, 
înainte, trebuiau să meargă 
Ia Lupeni pentru a cumpăra 
ziarele și revistele de care a- 
veau nevoie. Acum și le pot 
procura cu ușurință, la ei a- 
casă.
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S-a spus cîndva că omul care nu 
rezistă la propriile sale porniri este 
asemenea unei cotali cu zidurile dă- 
rîmate. Acum două mii de ani, gre
cii 'spuneau că omul este cea mai 
mare enigmă a naturii și preconi
zau autocunoașterea în scopul de a 
avea putința reținerii de la «cele 
porniri ce sînt potrivnice firii ome
nești. „Omul a primit de la natură 
armele înțelepciunii și ble virtuții 
spunea Aristotel, pe care se cade 
să le întrebuințeze mai ales împo
triva pasiunilor sale rele".

Jocurile de noroc îmbracă haina 
inocenței, dar ele pot deveni patimi 
nocive, care, dacă nu vor fi stăvi
lite la timp, vor ruina material și 
spiritual ființa umană, dezumani- 
zînd-o.

Blag Dumitru din Petrila a fost 
un muncitor harnic, un soț devo
tat familiei și un tată plin de dragoste 
pentru cei doi copii, care își puneau 
mari speranțe în el. Iată însă că 
pentru Blag Dumitru un nevinovat 
joc c|e cărți, dintr-o după-amiază li
beră, a devenit o patimă mistuitoa

re. Strădania sa de a' realiza un 
cîștig prin care să compenseze pier
derile ce le-a avut în scurt timp a 
fost deșartă. Patima jocului l-a or
bit, i-a paralizat voința, ducîndu-l 
la nn pas de dezumanizare. Astăzi 
părintele iubitor de altă dată nu 
este zguduit cînd își vede copiii 
flămînzi, iar soțul devotat familiei 
a devenit o brută care-și maltratea
ză soția atunci cînd aceasta încear
că să-l aducă pe drumul cel bun.

Tudor Gheorglie din Vulcan a a- 
juns la un pas de prăbușire datori
tă aceleași patimi. A ajuns pină 
acolo îneît a fu: t pasări pentru a 
putea să-și alini iteze patima sa 
nevolnică și irL’.J. /

Patima jocului de noroc l-a deter
minat pe Olenlci Mircea din Vul
can să-și alunge soția cu doi, copii 
pentru a organiza în casă — cămin 
legitim al copiilor săi — un ade
vărat fripou,' frecventat de Cîrpaci

Horia NELEGA

(Conlinuate în pag. a 3-a)
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Școala esfe gafa 
de a primi elevii

In perioada vacanței de va
ră școlile cunosc freamătul re
novărilor și înnoirilor. La 
Școala generală nr. 1 din Pe
troșani au. fost terminale lu
crările de reparații, zugrăvire 
a claselor și parchetarea unor 
săli. Școala este acum mai 
frumoasă, mai atrăgătoare, ga
ta de a primi elevii, de a le 
oferi condiții mai bune de în
vățătură.

Grădina de vară 
„Sfraja" 
din Vulcan

Mult așteptata grădină de 
vară „Straja" din Vulcan și-a 
deschis porțile. Amenajată în 
spatele restaurantului cu ace
lași nume, prevăzută cu multe 
mese și cu un frumos ring de 
dans, grădina de vară „Stra
ja" a cunoscut din prima zi 
o mare afluență de consuma
tori. Berea rece, proaspătă și > 
suficientă, mititeii, cîrnăciorii, 
deservirea promptă — sînt a- 
tuuri care îndeamnă la vizita
rea grădinii de vară „Straja". 
Chiar dacă vara e pe sfîrșile. 
Decît niciodată...
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La îmbunătățirea aprovizionării
populației cu bunuri de larg consum

INDUSTRIA LOCALĂ A VĂII JIU
LUI POATE CONTRIBUI MAI MULT

Numeroase bunuri de larg consuni — Pentru producerea cărora nu sint necesare inves
tiții, ce ar depăși posibilitățile unei întreprinderi de industrie locală — continuă să 
fie aduse an de an, de către I.C.R.M. Petroșani, cu mari cheltuieli de transport, din 

localități îndepărtate. Dacă aceste bunuri (mașini de gătit din tablă, plite, coluri, burlane, ca
zane pentru rufe, stropitori de grădină, cărucioare de aragaz și numeroase alto articole de me
naj sau de uz gospodăresc) ar fi produce pc plan local, pe lingă beneficiile ce s-ar realiza de 
către întreprinderea producătoare, s-ar obține și însemnate economii pentru întreprinderea co
mercială cu ridicata, prin scutirea cheltuielilor de transport. Toate acestea, împreună cu alle 
avantaje evidente — valorificarea resurselor locale, utilizarea forței de muncă disponibilă din 
alte ramuri ale economiei — ar contribui în final în mare măsură, la dezvoltarea economică 
a întregului nostru municipiu.

In magazinele din Valea Jiului care desfac către cumpărători bunuri de larg consum in
tre noianul de articole ce poartă etichete ale întreprinderilor de industrie locală, cele produse 
de I.I.L. Petroșani se găsesc în cantități minime și, trebuie să recunoaștem, intr-un sortiment 
sărac; cîteva planșete pentru tăiței, grătare de lemn și planșete pentru tocat carne, toate aces
tea instituind într-un an, o vâloâre de numai 34 mii lei. Raportata Ia volumul total al mărfuri
lor contractate de I.C.R.M., cu întreprinderile de Industrie locală din întreaga țară,' contribuția 
I.I.L. Petroșani pentru aprovizionarea populației cu bunuri de larg consum reprezintă deci, cu 
excepția mobilei, mai puțin de... 0,1 la sută.

Lipsește solicitudinea 
din partea comerțului

„Vrem să producem ■'inele articole pentru 
preocuparea cărora, intr-adevăr beneficiarii au 
cheltuit întotdeauna sume mari — ne-a relatat 
tovarășul Eugen Stănescu, inginerul șei al I.I.L. 
Ne preocupă includerea in planul de producție 
a unor însemnate cantități de plasă de sîrmă pe 
care o vom oferi și exploatărilor miniere. Vrem 
să producem și articole de uz gospodăresc, cu- 
noscînd greutățile ce le întimpină comerțul cu 
procurarea unor mărfuri din acest domeniu. 
Vrem sa sprijinim comerțul. Dar în aceeași mă
sură vrem să fim și noi sprijiniți de comerț. înfi
ințarea unor noi secții, dotarea acestora cu utilaje 
și piesele necesare prelucrării, este condiționată 
de creșterea beneficiilor noastre. Aceste benefi
cii vor spori numai dacă unitățile comerciale se 
vor preocupa într-o mai mare măsură de des-, 
facerea articolelor ce le producem, dacă vinză- 
torii vor impulsiona vînzarea acestora, oierin- 
du-le cu prioritate cumpărătorilor. Dar, în unele 
cazuri nu numai că unii saiariați din comerț nu 
dovedesc solicitudine față de produsele noastre, 
dimpotrivă, ne creează greutăți in desfacerea 
produselor '.

I. MUSTAȚĂ

(Conlinuate in pag. a 3-a)
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municipal de partid, conducători de 
întreprinderi și organizații economi
ce din Valea Jiului, șefii serviciilor 
și compartimentelor pentru organi
zarea științifică a producției și a 
muncii, specialiști din toate unită
țile economice din municipiu.

Au luat parte tovarășii ing. Almă- 
șan Ștefan, secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R., ing. 
Bașturea Paraschiv, adjunct de șef 
de secție la Consiliul Economic, ing. 
Pîinișoară Titus, secretar al Comi
tetului municipal de partid Petro
șani.

Tov. ing. Almășan Ștefan a arătat 
scopul organizării cabinetului pentru 
probleme de organizare științifică a 
producției și a muncii, precizînd mo
dul de lucru al acestuia, atribuțiile 
ce revin comitetului de direcție ca
re va asigura conducerea activității 
cabinetului.

Printre principalele sarcini care 
revin cabinetului se numără ; orga
nizarea de conferințe și semi,narii 
pentru popularizarea problemelor de 
organizare științifică a producției și 
a muncii, instruirea unor cadre de 
conducere din întreprinderi, organi
zarea de discuții în grup a unor 
probleme tehnice, organizarea unor 
simpozioane și sesiuni de comunicări 
științifice, seminarii pe ramuri, schim
buri de experiență, cursuri de infor
mare de scurtă durată, expoziții, a- 
cordarea de consultații.

In intervenția sa tov. ing. Bașfu- 
rea Paraschiv a vorbit despre sta
diul, eficienta și perspectivele ac
țiunii de organizare științifică a 
producției, accentuînd asupra temei
niciei cu care va trebui organizată

cipal de partid.
Cabinetul constituit va avea un 

cîmp larg de activitate și va avea 
menirea să rezolve sarcini impor
tante. Vom face totul ca aceste sar
cini să fie bine îndeplinite.

★
In comitetul de direcție al Cabi

netului municipal pentru probleme 
de organizare științifică a produc
ției și a muncii au fost numiți ur
mătorii tovarăși : ing. Davidescu 
Gheorghe, director tehnic la C.C.V.J. 
— președinte; ing. Burlec Cornel, cer
cetător științific la Unitatea do cer
cetări și proiectări a C.C.V.J. — 
secretar (director al Cabinetului)) 
conf. dr. ing. Lețu Nicolae, prorec
tor al I.M.P., ing. Kormocz.ky loan, 
inginer șef la C.C.V.J., ing. Raco- 
veanu Constantin, inginer șef ad
junct Ia I.E.C. Paroșeni. Martonossy 
Imola, șeful serviciului de organiza
re științifică a producției și a mun
cii la F.F.A. „Viscoza" Lupeni, ing. 
Anuțoiu Constantin, inginer șef al 
I. F. Petroșani, ing. Maier Ioan, șe
ful R.C.M. de la Nodul C.F.R. Petro, 
sâni, ing. Stanciu Vaier, șef de sec- 
tie la Unitatea de cercetări și pro
iectări a C.C.V.J., Săcăluș Gheorglie, 
prim-secretar al Comitetului munici- 
pal U.T.C., ing. Cava Sever, activist 
la Consiliul municipal al sindicate
lor.

Tov. ing. Davidescu Gheorghe |a 
mulțumit pentru încrederea ce l sU 
acordat, asigurînd comitetul munici
pal do partid că noul comitet de 
direcție se va strădui să-și îndepli
nească în mod exemplar sarcinii’.

Fr. VETRO

INTERVIU

Sus
@ Gongul noii stagiuni teatrale petroșănene va 

bate în curînd ® Ce premiere vom vedea O In oc
tombrie, Teatrul de stat sărbătorește două decenii de 
activitate @ Regizorul Ion Olteanu, maestru emerit al 
artei, pregătește pentru deschiderea stagiunii două 
piese din dramaturgia originală.

Doar o lună a mat rămas pină la tradiționalul Începui 
de stagiune teatrală. In această perioadă, cinci forfota repe
tițiilor a cuprins întregul colectiv artistic al Teatrului de 
stal, cinci munca de pregătire a unor spectacole de valoare 
nu se mai află (după două sâptămini) în stadiu incipient, 
am considerat binevenită... palparea pulsului vie/ii teatrale 
petroșănenc. Pentru aceasta, l-am solicitat pe tov. prof. 
PETRU STOICAN, directorul Teatrului de stal „Valea Jru- 
lui", să ne răspundă la citcva Întrebări. Conținutul convor
birii îl consemnăm în cele ce urmează.

— Obligația de onoare a fiecărui 
teatru este de a afirma și impune, 
prin realizări de seamă, piese ale 
dramaturgiei originale. Ce piese 
din literatura româna ați inclus în 
repertoriul stabilit pentru anul tea
tral ce vine ?

— Din dramaturgia română con
temporană anunțăm premiere presti
gioase. Ne-am orientat înspre piese 
bine cotate, care, pregătite temei
nic, să ne asigure un succes deplin. 
Avem această datorie de a,debuta 
in noua stagiune cu spectacole de 
ținută artistică îngrijită, care să sa
tisfacă exigențele publicului nostru 
local. Vom monla, pentru început, 
piesa lui Alexandru Popescu „Croi
torii cei mai mari din Valahia", lu
crare dramatică încununată anul aces
ta, cu premiul special al juriului Con
cursului de dramaturgie, organizat de 
Comitetul de stat pentru cultură și 
artă. Repetițiile la această piesă, 
deja începute, se desfășoară sub ba-

Activitatea cultural-artistică la Cîmpu Iui Neag are acum un nou...... cîmp" de desfășurare. Rea-
menajat, căminul cultural (in clișeu) cunoaște în prezent o activitate în continuă eflorescentă.

gheta maestrului emerit al artei Ion 
Olteanu, de la Teatrul „C. I. Notta- 
ra" din București, cunoscut publi
cului nostru după succesul repur
tat in urmă cu două stagiuni de 
spectacolul cu „Atrizii" lui Victor 
Eftimiu. In continuare, vor vedea 
lumina rampei piesele „Nicnic" de 
George Pancu și Anca Bursan, „Lo
vitura" de Sergiu Fărcășan — o 
saliră la adresa incompetenței, a fal
sei autorități și a o serie de alte 
falsuri din contemporaneitatea noas
tră — și „O casă onorabilă" do 
Horia Lovinescu.

Din dramaturgia română clasică, 
lot regizorul Ion Olteanu va monla 
cunoscuta „Fîntîna Blanduziei" de 
Vasile Alecsandri,

— Ce colectiv de actori vor in
terpreta cele două piese („Fîntîna 
Blanduziei" și „Croitorii cei mai mari 
din Valahia") cu care se va face 
deschiderea festivă a stagiunii?

— Rolurile din cele două piese 
vor fi susținute de actori de la 
teatrul nostru. In plus, pentru rolul 
lui Basarab din „Croitorii" l-am 
invitat pe apreciatul actor de Ia 
Teatrul Național din Craiova, Va
sile Cosma, aplaudat anul trecut ți 
la noi după turneul teatrului cra- 
iovean cu „Procesul Horia".

— Din literatura universală, cla
sică șl contemporană, ce piese vom 
putea vedea în viitoarea stagiune?

— „Totu-t bine cînd so sfîrșește 
cu bine" de W. Shakespeare și 
„Caviar sau linte" de G. Scaranicci 
și R. Tarabusi.

Interviu consemnat de 
Viorel TEODORESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Noi utilaje pentru 
minele din bazin

De curînd, minele Lonea și Petrila 
au fost dotate cu cite un transpor
tor blindat TP-2, In același timp un 
abataj frontal de la E. M. Vulcan 
a fost înzestrat cu un transportor 
TR-3.

Do asemen.ro, Ia minele din bazin 
au mai fost repartizate 700 lămpi 
de mină și 200 vagoneți,

asemen.ro
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Au fost desemnafi campionii 
municipiului Petroșani

FOTBAL, DIVIZIA A
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PENTRU FOTBAL; TEREN 
6 000.

GEORGEVICI, STOKER, 
PE-

%
(!)

'!)

(i)

<!)

STADION JIUL; TIMP BUN 
ALUNECOS; SPECTATORI: CCA.
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Ceea ce trebuia să se întîmple, 
s s-a întîmplat. Jiul a cîștigat întîlni

rea cu F. C. Argeș. A cîștigat-o co
mod, la un scor concludent, în urma 
unul joc de o bună factură tehnică, 
în care toti cei 11 jiuliști intrat! pe 
teren la Începutul partidei au făcut 
multă risipă de energie, au acționat 
unitar, au știut ce vor din primele 
minute de joc.

Duminică, elevii Iul Ozon au con
vins. El au dovedit că dacă aruncă 
In luptă toată capacitatea de acțiu
ne, toate cunoștințele tehnice șl tac
tice, pot realiza jocuri frumoase, 
pot obține rezultate onorabile. I-am 
urmărit duminică muncind pînă la 
epuizare, combinînd Inteligent, cre- 
înd faze subtile șl, ceea ce este 
mai important, șutînd mult la poar
tă. Deocamdată Insă ne-au oferit un 
singur mec! bun. Așteptăm să con
tinue la fel de bine și în întîlnirile 
următoare și nu numai pe propriul 
teren. Am vrea să-l vedem mereu pe 
Achim în verva de duminică, rlsl- 
pindu-și adversarii pe drum, șutînd 
din orice poziție, cu ambele picioa
re, la fel de periculos, pe spațiul 
porții. Am vrea să-i vedem mereu 
pe Peronescu alergînd neobosit, sa- 
lutîndu-și din... viteză adversarii; pe 
Libardi conducîndu-șl cu calm și lu
ciditate coechipierii; pe Sandu mun
cind cu toată energia și elasticita
tea lui; pe Zamfir apărînd curajos, 
cu siguranță, buturile echipei sale; 
pe Tslpal nelăsînd nici o speranță 
extremelor stîngi; pe Stoker și Mi
hai închlzînd toate drumurile adver

sarilor... Am vrea să-i vedem pe 
toți, mal ales, muncind. Muncind cu 
toate puterile lor pentru fotbal, 
pentru victorie.

Dar dacă duminică băieții ne-au 
plăcut, dacă au luptat mult, dacă au 
înscris trei goluri, dacă toată lumea

AnlrcnOrul jiuliștilor, Titus Ozon 
după ce echipa sa a obținut prima 
victorie în acest campionat.

Reznifafe tehnice
Steaua — Dinamo București 0—1; Jiul — F. C. Argeș 3—0; 

Vagonul — Farul 3—2; Petrolul — U.T.A. 1—0; Rapid —Pro
gresul 0—1; A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo Bacău 4—0; „U“ 
Cluj — „U" Craiova 4—1; Crișul — Politehnica 1—1.

CLASAMENTUL
1. „U" Cluj 4 2 1 1 9—5 5
2. A.S.A. Tg. Mureș 4 2 1 1 7—3 5
3. Farul 4 2 1 1 5—4 5
4. „U" Craiova 4 2 1 1 7—7 5
5. Politehnica 4 2 1 1 4—5 5
6. Vagonul 4 2 1 1 7—S 5
7. Dinamo Bucureșli 3 2 0 1 6—3 4
8. Jiul 4 1 2 1 5—3 4
9. Steaua 4 2 0 2 4—2 4

10. U.T.A. 4 2 0 2 5—4 4
11. Progresul 4 2 0 2 5—5 4
12. Petrolul 4 1 1 2 1—2 3
13. Dinamo Bacău 4 1 1 2 5—10 3
14. F. C. Argeș 3 1 0 2 4—6 2
15. Rapid 4 0 2 2 1—4 2
16. Crișul 4 0 2 2 2—6 2

a fost mulțumită, ceva trebuie să le 
impislăm : automulțumirea. La 3—0 
au oprit motoarele cînd puteau să 
mal înscrie. Șl trebuiau să mal în
scrie. Să fie zestrea bogată pentru 
mal tîrziu. Nu de multe ori ți se 
ivesc prilejuri ca cel de duminică 
de a face scor. Nu vrem prin aceas
ta să subapreciem formația arge- 
șeană. Dar ea a fost duminică mult 
sub nivelul pe care i-1 cunoaștem 
șl, repetăm, numai automulțumirea 
înaintașilor noștri, completată de 
numeroasele ratări, unele dintre cele 
mal favorabile, au făcut ca elevii 
lui Bălănescu și Mladin să nu plece 
cu cel puțin 6 goluri de pe stadio
nul Jiul. Fără Dobrln, F. C. Argeș 
este o echipă ca Rapid fără cuplul 
Ionescu — Dumitriu, este o echipă 
fără pretenții. Cel puțin așa a ară
tat duminică la Petroșani. F. C. Ar
geș dispune de jucători talentatl, 
tineri, buni tehnicieni, dar au ne
voie de coordonatorul Dobrin. In 
meciul cu Jiul am Tetlnut jocul bun 
al Iui Kraus, impetuos șl șuteur pe
riculos, al lui Radu, fin dribleur șl 
vitezist, al lui Barbu, calm șl sigur 
în intervenții, al portarului Nicules- 
cu, care a scos goluri gata făcute.

Și pentru că am ajuns la capitolul 
evidențieri, subliniem întreaga echi
pă jiulistă (primii 11), cu referiri, 
în special, la Achim, Talpa!, Zamfir, 
Libardi, Peronescu, Sandu, George
vich O remarcă pentru Grizea : bun. 
Și alta pentru Georgescu șl Iones
cu : primul a jucat lent, al doilea 
a frînat jocul pentru a face deliciul 
galeriei, dar nici asta n-a reușit.

Să revenim puțin Ia filmul jocu
lui de duminică. Minutul 9. Naidin 
ratează de Ia 10 m; minutul 14 — 
GOL; Achim primește o minge la 18 
m de poarta lui Niculescu, stopea
ză, tentează scurt șl, de pe Ioc, șu- 
tează puternic, cu stlngul, în plasă; 
min. 22 ratează Kraus; minutul 25 
Grizea ezită să împingă balonul în 
poartă| minutul 86 mingea șutată de 
Achim se plimbă pe bară; minutul 
41 — GOL; Naidin îl deschide pe 
Achim, acesta îi tentează pe Păciu- 
lete și Niculescu, căzut, șl ridică 
scorul la 2—0; minutul 48, Jercan 
ratează o mare ocazie, apoi Zamfir 
prinde două mingi puternic expedia
te de Kraus șl Radu din lovituri li
bere; minutul 56 Naidin, singur cu 
Niculescu, trimite cu capul pe lîngă 
poartă; minutul 60 Achim scapă de 
apărătorii adverși dar ratează; mi
nutul 63, mare ocazie Peronescu 
numai cu Niculescu în fată; mln. 
76 al treilea GOL: Peronescu; min. 
80 și 83 Țurcan șl Kraus ratează 
bune ocazii; minutul 85 e rîndul lui 
Libardi să se afle numai cu Nicu- 
lescu în fată dar acesta îi plonjează 
la picioare.

Și, cu 6—0, meciul a luat sfîrșit, 
făcînd ca Argeșul să curgă la vale 
cum spune șl cîntecul, Iar Jiul — 
la deal.

DUMITRU GHEONEA

■ După minu
tul 90

In tribune s-au aprins făclii, 
adică ziare. Spectatotli ti a- 
plaudă pe Învingători, adică 
pe jiuliști. Suporterii discută a- 
prins. Ne facem loc printre el. 
Legăm discuții. Cu ei și cu 
alții.

VLAD PĂRTENIE: Azi Jiul 
mt-a plăcut. Așa-1 vreau În
totdeauna. Rapid și eficace. 
Am uitat amărăciunea egalu
lui cu „U‘ Craiova. Foarte 
buni: Achim, Zamfir, Talpa!; 
buni: Libardi, Peronescu, San
du; slabi Georgescu și Iones
cu. De la F. C. Argeș mi-au 
plăcut Niculescu, Kraus șl 
Barbu.

IONESCU DAN : Victoria mă 
bucură, fără îndoială. Dar sco
rul putea fi cel puțin dublu. 
Nu lnfeleg de ce se mulțumesc 
băieții noștri cu puțin. Mai 
ales cînd puteau realiza mai 
mult. Și de n-ar fi ratat atît. 
Achim, Naidin, Peronescu, Li
bardi, singuri cu portarul ar- 
geșean in fa[ă... Grizea mal 
bun ca Georgescu, Naidin mai 
bun ca Ionescu. Ceilalți mi-au 
plăcut toft.

STAICU BĂLOI 1 Victoria 
Jiului e meritată și putea fi 
obținută la un scor mai mare. 
Și oaspeții puteau înscrie. Dar 
s-a ratat foarte mult. Am re
ținut de la noi pe Zamfir, A- 
chim, Sandu, iar de Ia oaspeți 
pe Barbu și Kraus.

CORNEL NIȚESCU, arbitrul 
meciului: Jiul a jucat mai 
frumos, a acoperit mal bine 
mijlocul terenului, a șutat mai 
mult la poartă și dacă nu ro
iau atitea ocazii clare... Re
marc pe Talpai, Peronescu, 
Naidin de Ia Jiul, pe Barbu 
și Kraus de Ia F. C. Argeș. 
Jocul a fost bun.

EUGEN MLADIN, antrenor 
la F. C. Argeș; A cîștigat e- 
chlpa care a jucat mai bine. 
Și aceasta a fost Jiul, și noi 
puteam înscrie dar Zamfir a 
apărat foarte bine. A fost U’i 
meci frumos.

ION VASILE, portar ia F. G. 
Argeș: Jocul a fost frumos, 
fără durități. Foștii mei co
legi de echipă au muncit mult, 
așa cum știu ei să muncească, 
și au clșfigat pe merit. Mi-a 
plăcut toată echipa Jiul și 
in special fostul meu coleg de 
post, Zamfir, Stoker, Sandu, 
Achim, Peronescu și, bineînțe
les, Libardi. De la noi mai 
bine au jucat Ionifă, Vlad și 
Kraus.

VICrOR ZAMFIR, portarul 
Jiului: A fost cel mai bun 
meci al nostru de pînă acum. 
Băieții au luptat cu multă ar
doare pentru a șterge pata e- 
galului cu „U“ Craiova. Dacă 

' nu se rata atît, mai puteam da 
cel pufin două goluri. Cred 
că echipa Începe să-și revină 
la valoarea sa. Mi-a plăcut 
de la F. C. Argeș Olteanu și 
Kraus, iar de Ia noi... Mi-e 
greu să iac remarci pentru 
colegii mei, mai ales la acest 
meci cînd toll au muncit 
mult, au jucat bine. Totuși: 
Achim, Sandu, Georgevici.

G. DINU

Asociație sportivă 

la I. C. 0.

Petroșani
De curind a luat ființă o asocia

ție sportivă la I.C.O. Petroșani. In ca
drul acestei asociații sportive vor 
activa mai multe secții printre care 
șl una de fotbal. De altfel, aici a șl 
fost Înființată o echipă de fotbal 
care va participa Ia campionatul 
municipal al cărui start va fi dat 
nu peste mult timp.

Așteptăm cu Încredere primele re
zultate ale fotbaliștilor și ale celor
lalți sportivi de la I.C.O. Petroșani.

In zilele de 29, 30, 81 august șl 1 
septembrie a. c., pe arena de popice 
Utilajul din Petroșani s-a desfășurat 
etapa municipală a campionatului 
republican Individual șl pe perechi. 
S-au Întrecut 14 sportivi, campioni 
ai asociațiilor: Viscoza Lupenl, Mi
nerul Vulcan, Jiul Petrila, Voința șl 
Utilajul Petroșani.

Conform regulamentului F.R.P., 
participant!! la concurs au avut de 
lansat nu mai puțin de 600 bile 
mixte — seniori, iar juniorii de două 
ori cite 200 bile mixte. Junioarele 
șl senioarele au lansat cite 100 bile 
mixte.

Iată clștigătorll probelor: Junioa
re : Mitrotl Mariana, Viscoza Lupenl 
— 641 p.d. Juniori: Covaci Dumitru, 
Utilajul Petroșani — 1 569 p.d. Se
nioare : Pașca Rozalia, Viscoza Lu

penl — 658 p.d. Seniori: Schuler 
Bella, Minerul Vulcan — 2 395 p.d.

La seniori perechi, pe primul loc 
s-au clasat Suclu Aurel șl Ghlrclș 
Eugen de la Voința Petroșani.

La reușita concursului șl-au adus 
aportul șl membrii Consiliului aso
ciației sportive Utilajul care au pus 
la punct arena, precum șl materia
lul de concurs corespunzător.

Din păcate Insă au fost obținute 
șt unele rezultate slabe pentru care 
trebuie reflectat cu luciditate în ve
derea unei bune prezentări la etapa 
județeană.

Cîștlgălorllor locurilor întîi le-au 
fost acordate premii constînd din e- 
chipament și material sportiv.

, S. BĂLOI

BASCHET

Știința Petroșani —
Constructorul Arad 68-77

ETAPA VIITOARE
Petrolul — F. C. Argeș; Politehnica — A.S.A. Tg. Mureș;

Dinamo București — Crișul; Farul — Dinamo Bacău; „U"
Craiova — Steaua; „U" Cluj — Vagonul; U.T.A. — Rapid; 
Progresul — Jiul.

A început

și campionatul județean

DIVIZIA B

Rezultat-surpriză la Hunedoara
Meciul dintre echipele Metalul 

Hunedoara și C.F.R. Timișoara, dis
putat duminică pe stadionul „Corvi
nul'' din localitate, s-a încheiat cu 
un rezultat-surpriză: au cîștigat 
oaspeții cu scorul de 1—0 prin go
lul înscris de către Fodor în minu
tul 11.

După obișnuitele minute de stu
diu, gazdele preiau inițiativa și timp 
de aproape 80 de minute jocul se 
desfășoară numai în jumătatea de te
ren a feroviarilor timișoreni. Dar 
din cauza unei nervozități excesive, 
hunedorenii nu reușesc altceva de
cît 12 lovituri de colt, toate rămase 
fără rezultat. Gazdele au cîteva o- 
cazii bune de a deschide scorul, 
dintre care cea mal favorabilă o 
ratează Pleian de la numai 6 metri 
de poarta adversă. Egalarea putea 
surveni în minutul 89 cînd mingea 
trimisă do un atacant localnic s-a 
oprit într-o băltoacă din fata porții 
lui Tatar, de unde a fost respinsă 
in corner de un fundaș timișorean.

Hunodorenilor 11 se poate reproșa 
că au jucat cu mingi înalte, cu pase 
pe metru pătrat, care, din cauza țe- 
lenului alunecos (a plouat în tot 
timpul jocului), n-au avut nici pre
cizie și nici șansă de realizare în 
fata apărării masive și aglomerate 
a oaspeților.

in această întîlnire, hunedorenii 
au fost întotdeauna în contratimp cu 
acțiunile coechipierilor, făcînd exces 
de joc individual. Din această cauză, 
atacanții au fost ușor interceptat! 
iar acțiunile lor au fost răzlețe, fără 
sorți de izbîndă.

Această primă înfrîngere din cam
pionatul actual, suferită pe teren 
propriu, va trebui să constituie o 
analiză atentă și lucidă a comportă
rii tuturor jucătorilor de la Metalul 
Hunedoara pentru revenirea lor la 
valoarea reală.

A arbitrat bine Petre Sotir din
Mediaș.

Mircea NEAGU

Duminică a început șl campiona
tul județean de f.otbal. După cum 
am mai anunțat, la această ediție a 
campionatului județean de fotbal 
activează și șase echipe din Valea 
Jiului: Minerul Uricani, Constructo
rul Lupenl, Minerul Vulcan, Mine
rul Aninoasa, Parîngul Lonea și 
Preparatia Petrila.

In prima etapă, trei echipe au ju
cat acasă, două au susținut meciuri 
în deplasare, iar Constructorul Lu- 
peni a întîlnit pe stadionul Minerul 
din localitate pe Victoria Tg. Jiu, din 
categoria C, într-un meci, contînd 
pentru „Cupa României". După 90 
de minute de joc, gorjenii au re
purtat victoria cu scorul de 3—2. 
Și divizionara „C", Minerul Lupeni, 
a jucat duminică în „Cupa Româ
niei". Lupenenii a>u pierdut la Si- 
meria în fața echipei C.F.R. din lo
calitate cu 3—2.

Revenind la echipele noastre, 
participante la campionatul jude
țean, trebuie să spunem că excep- 
tînd pe Minerul Aninoasa, care a 
scos un onorabil 2—2 cu Energia 
Deva la aceasta acasă, și pe Parîn
gul Lonea, care a învins cu 3—0 
pe Abatorul Hațeg, celelalte echipe 
au avut o comportare sub așteptări.

Astfel, Minerul Vulcan a pierdut 
acasă cu 2—1 în fața formației Mi
nerul Teliuc, iar Preparatia Petrila, 
jucînd tot acasă, n-a putut trece de 
Dacia Orășlie : rezultat 1—1.

Așadar, în prima etapă, unele din
tre echipele noastre n-au convins

deși au jucat pe terenurile proprii. 
Este necesaîă o muncă mai intensă 
la antrenamente, mai multă conști
inciozitate în pregătire, pentru ca 
rezultatele viitoare să nu mai sus
cite discuții contradictorii în rîn
dul spectatorilor, pentru ca din e- 
chipele județene să se ridice rezer
ve pentru echipele din categoriile 
superioare.

Ofsaid 1
Sîntem cu toții mlndri de faptul 

că avem o echipă de fotbal In pri
ma divizie a tării.

Dar cum ne manifestăm simpatia 
fată de ea ? Numai prin huiduirea 
adversarului ? Numai prin aplauze 
cînd înscrie goluri în poarta adver
sarului? Sau prin aprinderea făcli
ilor și scandarea copilărescului „Ati 
mîncat bătaie!”?

Răspunsurile afirmative la aceste 
întrebări nu pot fi considerate ca 
motive de demonstrare a atașamen
tului fată de echipa lui Libardi ei 
comp.

E nevoie de încurajării pe tot par
cursul meciului. Șl mal ales ctnd 
ea trece prin situații dificile (nelă- 
sînd această „sarcină” doar studen
ților).

E nevoie de Înscrierea noastră, a 
tuturor, tn rîndurile cotlzantilor. Fi- 
lncă echipa are nevoie nu numai de 
sprijin moral, ci și de cel material.

Abia atunci ne putem considera 
adevărat! „jiuliști".

Și ar cam fi' timpul 1 Nu ni se 
cere decît un mic efort. Dar din 
partea tuturor I Chiar șl din partea 
celor îngrămădiți în afara stadio
nului, pe trotuare. Sau a acelora ca
re caută un moment de neatenție 
din partea oamenilor de ordine pen
tru a putea escalada gardurile.

Avem convingerea că aceste rîn- 
duri vor fi înțelese. Nu însă ca un 
fals semnal de alarmă!

Ci ca un prilej de reflectare pen
tru adevăratii supotleri ai echipei 
noastre, Jiul.

M. MUNTEANU

Duminică dimineața, sala de sport 
I.M.P. a găzduit întîlnirea de bas
chet dintre reprezentanta studenților 
din Petroșani șl cea a constructori
lor din Arad, ambele componente 
ale diviziei naționale B. IntîlniTea 
a contat pentru turul doi al „Cupe! 
României" șt a dat cîștig de cauză 
oaspeților, victoria lor fiind pe de
plin meritată.

Disputat într-un anonimat total, 
meciul nu a stîmit interes din partea 
elevilor profesorului Szilagy. Lipsa 
unui număr mai mare de antrena
mente credem că a fost motivul 
principal al valorii scăzute a jocu
lui practicat de student!. Au sur
prins neplăcut numeroasele pase 
greșite, ratările din pozițiile cele 
mai favorabile, dar, mai ales, pier
derea balonului în lupta de sub pa
nouri, unde petroșănenii au fost net 
avantajați de înălțime. Sperăm că 
toate aceste deficiente să dispară 
pînă la începerea noului campionat, 
pentru ca Petroșaniul să fie repre
zentat cu cinste și în acest frumos 
sport.

Iată pe scurt filmul jocului. Gaz
dele încep bine, reușind să conducă 
cu 4—2 șl 6—4, dar arădanii, mat 
calmi, egalează, preiau conducerea 
șl se distanțează. La pauză scorul 
este favorabil oaspeților cu 44—29.

In repriza Secundă, studenții au 
momente de joc mal bun și reușesc 
să reducă din scor. Cu toate efor
turile depuse de Ianoșiga, Webber, 
Bochis, David sau de proaspătul In
trodus Groloth, egalaîea sau chiar 
victoria nu mal pot fi realizate de 
gazde. Constructorul Arad cîștigă cu 
77—68, calificîndu-se pentru turul 
următor al „Cupei României".

Cei mai eficace jucători au fost 
Bochis 23, David 15 (de Ia gazde), 
Zilinski 28 și Kormanyos (de la oas
peți). Au arbitrat corect clujeni! 
Gogea G. și Toth Fr.

O ultimă remarcă: numărul spec
tatorilor prezent! la meci nu depă
șea numărul degetelor unei mlinf. 
Fără n>' "n ?'!« nu este de mirare...

N. LOBONȚ 
student

Handbal

RĂSPLATA
Cu puțin timp în urmă, pe stadio

nul Corvinul din Hunedoara a avut 
loc o festivitate emoționantă. Un 
grup de sportivi, care reprezentînd 
culorile clubului Metalul au obținut 
rezultate remarcabile, au fost săr
bătoriți de către tovarășii lor de 
muncă și sport.

Au fost sărbătoriți componentil e- 
chipei de alpinism care după efec
tuarea ultimelor probe din etapa fi
nală a campionatelor republicane, 
au ocupat primul loc, obtinînd titlu! 
de campioni naționali pe anul 1968. 
Această performantă este cu atîl 
mai valoroasă cu cît ea a fost reali
zată în compania unor echipe cu 
tradiție în acest sport și cu condiții 
de pregătire superioare hunedoreni- 
lor. Noii campioni ai tării sînt Ri-

MERITATĂ
tișan Abel, Beteg Emenic, Gh. Dum!- 
traș șl Gh. Barabaș. CeT ?are l-a 
dus la victorie,, care le-a-Țndrumat 
pașii spre desăvîrșirea sportivă este 
antrenorul Pichiu Dan.

Și alți sportivi ai clubului Meta
lul au fost la un pas de cucerirea 
titlului de campion. Participînd la 
campionatele republicane tie aero- 
modele captive, electricianul loan 
Mihăilă, a totalizat 518 puncte, Ia 
categoria machete, clasîndii-se pe 
locul doi. Vicecampion este1 șl atle
tul Arnăutu Alexandru, care Ia fi
nala campionatului republican de 
maraton s-a clasat pe locul do! cu 
un timp bun. La acest concurs 
el a avut și satisfacția de a vedea 
echipa pe care o antrenează, ocu- 
pînd locul 3 pe tară.

M. NEACȘU

Victorie da.
Insă dorim și spectacol!

Duminică dimineața, pe dreptun
ghiul de zgură de la stadionul „Jiul", 
în meci inaugural al campionatului 
divizionar B de handbal feminin, e- 
chipa Școlii sportive a învins pe 
Constructorul Baia Mare cu 9—7 
(3—4). Diferența de două goluri, cu 
care și-a depășit adversarul echipa 
profesorului Eugen Bartha, vorbește 
și... nu prea de echilibrul de forte 
de pe teren. Băimărencele, în ciuda 
pronosticurilor total defavorabile lor, 
n-au constituit doar un simplu par
tener de antrenament (cum întreve- 
deau initial spectatorii), ci s-au do
vedit o forță greu de depășit, o e- 
chipă decisă în a nu ceda cu ușu
rință. Pentru că dacă, în final, n-ar 
fi dovedit un plus de mobilitate și

incisivitate în acțiunile ofensive, 
handbalistele petroșănence n-ar mai 
fi pășit cu dreptul în noul campio
nat.

Meciul, în totalitate, nu s-a ridi
cat, ca nivel tehnico-spectacular, 
peste nivelul mediu. A fost o par
tidă anostă, un meci în care au a- 
bundat greșelile, atît la o poartă 
cît și la cealaltă. Execuții tehnice 
reușite, faze care să electrizeze pu
blicul — tocmai ceea ce așteptam 
de la cele două echipe, la startul 
într-un nou campionat — au cam 
lipsit. Nu cu desăvîrșire, dar... pu
teau fi numărate pe degetele unei... 
perechi de mănuși de box I

Dar, pentru că victoria, oricum, 
e victorie, cîteva cuvinte despre

Cu toată înlervenția sa, portărița băimărcancă n-a putut evita înscrierea unui nou got Autoa 
re ; Eva Ionescu.

|||||

''i'

filmul meciului. începutul aparține 
oaspetelor. După patru minute con
duc cu 2—0. Echipa noastră, convin
gător de... dezordonată în acțiunile 
de atac, nu concretizează nimic. De 
altfel nimeni nu-ncearcă poarta. 
Oaspetele vor conduce, stăpîne pe 
situația din teren șl favorizate de 
neinspiratele intervenții ale portă- 
ritei Cătuțoiu, pînă la pauză. Sin
gura Infiltrare în apărarea adversă, 
concretizată cu gol, aparține Evei 
Turoș-Ionescu (min. 20). In rest... 
două lovituri de la 7 metri (...nera
tate de Mia Domșa) și greșeli, gre
șeli, greșeli!

După pauză, schimbarea jucătoa
relor Maier și Niculescu cu Tamazi 
și Savin se dovedește inspirată. Tî- 
năra Tamazi combină frumos pe se
micerc cu coechipierele și în min. 
26 Eva Ionescu egalează. Peste pa
tru minute, pentru prima dată în 
meci, echipa noastră preia conduce
rea, prin Lia Barabaș: 5—4. Acțiu
nile pe semicerc încep acum să fie 
mai coerente, se leagă mai ușor; 
Cătufoki, în poartă, Inspiră încre
dere coechipierelor. Totuși, concre
tizările întîrzie. Abia-n ultimele trei 
minute, prin golurile înscrise de Io
nescu, Niculescu (frumos gol!) și 
Mureșan, echipa noastră se desprin
de de adversar, cîștigînd meciul.

Veni, vidi, vioi — Am venit, am 
văzut, am învins!

Da, dar noi mai așteptăm și... spec
tacol !

Arbitrul C. Păcurarii (Craiova) a 
condus echipele : Școala sportivă : 
Cătutoiu, Domșa, Turoș-Ionescu, Sa
vin, Niculescu, Barabaș, Tamazi, 
Maier, Mureșan. Constructorul Baia 
Mare: Costin, Oros, Balasz Maria, 
Balasz Elisabeta, Varga, Toth, Pin- 
tea, Făcăoaru.
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PROGRAMUL I

Sus cu
(Urmate din pag. 1)

ptegătil,

Urcuș
contatl pentru

local nu 
instituții

va pleca 
teatrale.

Sport. 
Soliști 

ușoară;

dat-o 
două 
la 20 
tare

miliție, s-a 
veniturilor 
salatele de

de or- 
consta- 
bufetie- 
roșii și

Rubrică realizată de 
Dumitru GHEONEA 

cu ajutorul corespon
denților voluntari

șl-n 
ac- 
noi

stră7ii, 
sus(Pinului).

omul citid vrea 
ii scoate și din 
Bufetiera Firan 
crama Odobești 
n-a trebuit să

A 7-a artă;

Spătarii 
blond, 

de mu îl 
pe „pi-

lunctiunii 
o excapadă

Buletin 
și or- 

14,00 
Antena 
i Pra-

mal fac... mișcări de 
vă va părăsi șl pe ce 

viitoarea

i

Frlriafi-l „pasiunea" lui Luca 
baci I Altfel vecinii săi riscă 
să schimbe numele 
să-i zică strada

11,45 Sfatul medicului; 
Fii slăvită Românie ! — cintece; 

Intîlnire cu melodia popu- 
șl interpretul preferat; 

Radiojurnal.

ic-a tăiat chi
lii) ici amendă 
din sprincene. 

patru: Spătarii 
profesie fără,
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STEAGUL ROȘU

— Ca-n flecare an, știm că 
teatru se 
torl. Cine 
angajați 
stagiune ?

— Din teatrul 
nimeni In alte 
Dintre proaspeții absolvenți ai Insti
tutului de artă teatrală și cinema
tografică au fost repartizați Ia noi 
tinerii actori Ligia Chfrilă, Emil Tă- 
nașe și Nicolae Tanasievici, în a- 
fară de aceștia, vom conta din nou 
și pe aportul tul Pavel Cîsu de la 
Naționalul craiovcan, care cîndva a 
mai jucat în teatrul „Valea Jiului".

— Avînd în vedere că anul aces
ta (în octombrie) sărbătoriți 20 de 
ani de la înființarea teatrului, care 
sînt preocupările de seamă ce vă 
vor sta în atenție, cu ce veți întâm
pina această aniversare prestigioa
să ?

— însuși faptul că pentru des- 
rhiderca stagiunii se pregătesc două 
piese sub îndrumarea competentă a 
unui regizor unanim apreciat, vor
bește despre grija pe care o mani
festăm în această direcție. Pentru 
cele două spectacole de început 
lucra, pe linia scenografiei, în 
ra localnicilor Aurel Florea șl 
na Zăbavă, piciorul de costume

vor 
afa- 
Ele-
Ol-

ga Scorțeanu, tot de la „Nottara". 
In continuare, alături de regizorii 
noștri, Marcel Șoma și Constantin 
Dicu, vor mai monta aici regizori 
reputați ca Miron Nicnlescn de la 
Teatrul Național din București, Pe
tre Sava Băleanu, colaborator ai 
nostru de șapte stagiuni și Constan
tin Dinischiotu de la Teatrul „Al. 
Davila" din Pitești. Vom căuta ca 
în viitoarea stagiune să prezentăm 
cît mai multe spectacole în sălile 
Văii Jiului, iar prin reprezentații 
de calitate să sporim atracția pu
blicului spre teatrul local. Cu oca
zia aniversării teatrului, vom edita 
o schiță monografică „Teatrul în 
Valea Jiului" (autori prof. C. Pascu 
si prof. Mircea Munteanu), vom 
deschide în holul teatrului o expo
ziție retrospectivă și o alta volantă 
pe care o vom prezenta în mai mul
te localități din municipiu șl județ.

Ne-am despărțit de directorul tea
trului de stat local, urînd succese 
depline colectivului pe care-1 con
duce. Totodată l-am rugat să trans
mită, din partea cititorilor ziarului, 
din partea spectatorilor teatrali din 
Valea Jiului, noi realizări de valoa
re actorului Ilie Ștefan șl regizoru
lui Marin Dumitrescu, care au făcut 
parte din primul grup de actori po
posit acum 20 de ani (la 28 august 
1948) în mijlocul minerilor Văii 
Jiului.

spre lumina (Institutul

e din Petroșani).
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ÎNSEMNARE
0 aPentru unii mumă...

In ziua de 24 august, Ia seara de 
dans organizată în sala clubului sin
dicatelor din Vulcan ca-n toate ce
lelalte localități urbane ale munici
piului nostru, tinerilor sosiți la pe
trecerea unei seri plăcute le-au fost 
percepuți 
— nu se 
generală 
fișat în 
reuniuni,
un anunți!) a fost 
Dac-au văzut și-au 
torii" că tinerii nu 
lă, au lăsat-o „mai

Nu luăm în discuție aici faptul că 
s-a perceput taxă de intrare, ci fe
nomenul preferențialului atît de fla
grant vizibil la acea seară dansantă.

Corespondentul nostru din Vul
can, Iulian Iordachc, ne-a încunoș- 
tințat de faptul că în numai 20 de

dansului, în 
mină" (fără 
tineri. Ne-

CONSEMNAM
S-a spart 
gașca...

Mar multi locuitori din a- 
propierea barajului termocen
tralei Paroșeni au reclamat 
miliției din Lupeni că un grup 
de tineri le strică liniștea 
nopților, că au o purtare re
probabilă fală de vecini și 
iată de femei, că fac jaf prin 
grădinile oamenilor. Puși in 
gardă, apărătorii ordinci pu
blice au pornit pe urmele ban
dei. Intr-o noapte, un bărbat 
in uniformă a descins la o a- 
dresă : la camera unuia dintre 
„combatanți"; a Iul 
Gheorghe, un oltean 
de 19 ani, „venit" nu 
in Lupeni. I-a găsit 
rili" în exercițiul 
Tocmai făcuseră
prin grădinile vecinilor și sc 
Întorseseră cu un transport 
substantial de pere. Le goli
seră fos, tn mijlocul camerei, 
și, slrlnși roată in jurul „pta- 
dei“, înfulecau cu poftă. Cinrl 
milițianul le-a dorit „poftă 
bună" n-au fost prea surprinși. 
Au mulțumit frumos. Numai a 
doua zi cînd 
tanfe de cile 
au încruntat 
Cine ? To/i 
Gheorghe, de
Curta Octavian, idem, plecat 
de acasă (din Lupeni) după

ce l-a caftit (cum spunea el) 
pe bătrinul (adică pe tatăl 
său), Szblb Francisc, muncilor 
ia prepara/ia Lupeni și Ciclo- 
van Emil, muncitor la secto
rul VII al minei Lupeni.

Acum s-a spart gașca..

Salata a fost 
amară

Frmați-i... 
pasiunea /

Fiecare om are o pasiune. 
Munteanu Mihai, de pe stra
da Pinului din cartierul Ka- 
hasvar — Vulcan are, și el 
una. E strict originală : cearta. 
Nu se face bine ziuă, nu se 
lasă bine seara să nu aibă el 
ceva de impărlit cu vecinii. 
Ce anume 1 Știe el. Și luna 
știe. Dar nu spune. Că multe 
scandaluri le face pe lună. E 
romantic omul. Ultima „repre
zentație" de proporfii a 
in 7 august a.c. A avut 
serii. 4 orc a [inul. Do 
Ia 24. Ce mai... A fost
A trebuit să intervină vecinii 
pentru a o sfirși.

Munteanu Mihai, zis Luca, 
are și o particularitate pro
prie : face scandalurile cu 
acte in regulă. Peste 15 dosare 
are la comisia de Împăciuire 
a Consiliului popular Vulcan. 
Are dosare depuse și la jude
cătoria din Petroșani. E drept 
că aici are mai puține. Numai 
vreo 10... Dar nu se lasă. Per
severează.

Se spune că 
să facă bani 
piatră seacă. 
Floarea de la 
din Petroșani
Iacă asemenea elorluri. Ea ii 
scotea din salată de roșii și 
castraveți. Cumpăra de la pia
ță roșii și castraveți și făcea 
salate gustoase cu care asorta 
grătarele. Seara avea grilă să 
distrugă bonurile de marca) 
pentru salată, iar banii ti tre
cea in contul său. Dar cum 
orice început are și un sfirșit 
(c bine să știe acest lucru 
to/i amatorii de venituri ilici
te) și metoda Floarei s-a ter
minat. Pentru că Floarea s-a 
trădat singură. l-au rămas ci- 
leva bonuri nedistruse. Puține 
bineînțeles. Suliciente insă 
pentru ca escrocheria să lie 
descoperită. In urma unui con
trol economic efectuat 
ganele de 
tal sursa 
rei Firan : 
castraveți.

Amară salată fi-ai 
Florico I

5,00 Buletin de știri; 5,05—6,00
Program muzical de dimineață ; 5,15 
Gimnastică; 5,30 Buletin de știri;
6,00—8,25 Muzică și actualități ;
8,25 Moment poetic; 8,30 La micro
fon, melodia preferată ; 9,00 Bule
tin de știri; 9,05 La microfon, me
lodia preferată ; 9,30 Matineu lite
rar ; 10,00 Mîndrie de oțelar — cîn
tece ; 10,30 Din muzica popoarelori 
11,00 Buletin de știri; 11,05 Muzică 
ușoară; 11,25 Recital de pian Ma
ria Cardaș ; 
12,00 
12,30 
Iară 
13,00
meteorologic ; 13,20 
chestre de muzică 
Cîntece de dragoste; 14,15 ■ 
tineretului; 14,50 „Pe Valea 
hovei" — muzică ușoară ; 15,00 Bu
letin de știri. Buletin meteo-rutier; 
15,05 Mică suită pentru vioară și 
pian de Mihail Jora ; 15,15 Meridia
ne; 15,30 Muzică ușoară; 16,00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin meteorolo
gic; 16,20 Melodii populare; 16,30 
Corespondentă specială; 16,45 Con
certul nr. 2 In La major pentru pian 
șt orchestră 
Demetriad); 
mâne ; 17,45 
corale de 
18,00 Buletin de știri; 
simpozion ; 
cu Marla !
18,37 Aril 
gazeta de 
pe adresa

bani la intrare. De ce? 
știe. Cert este că intrarea 
afișată (mai bine-ar fi a- 
oraș desfășurarea acestei 
pentru că n-a existat nici 

initial de 5 lei. 
văzut „organ.iza- 
prea dau năva- 

moale" ■— 3 lei.

minute 
sală au 
bilet) un 
dreptatea

Totuși, 
deschidea 
șl primea 
tiva că „ 
formațiilor

Probabil
Oricum

iar pentru
Cine poate să facă lumină în a- 

ceastă problemă, să facă I Așteptăm!

Închidea șl

de la începerea 
pătruns „pe sub 

număr de 13 
era evidentă I 
tovarășul care
ușa, care întindea bilete 
bani (unul șl același) mo- 

„cel 13" ar fl membri al 
de amatori de la club- 

I Nu se putea cerceta, 
însă, pentru unii mumă 
alții...

Cetatea

cu zidurile

dărîmate...

a cinci copii, de Bucu- 
lata a doi copii și de 

care patima jocului i-a 
nu mai aibe nici un căpă- 
sînt: Man Ioan, și Bucu- 
d!n Vulcan și Marin Ioan

la
vi- 
llie 
Lu- 
nu 
Cu

Iosif, tată 
lei Viorel, 
alții, pe 
tăcut să 
tîi cum 
lei Valci
din Lupeni.

Dacă unii sînt mai puțin conșlienti 
de ruina mateiială și spirituală 
care se expun, există astfel de 
cioși de teapa lui Preoteasa 
din Uricani și Marin loan din 
peni care, afirmă cu cinism că 
pot renunța la această patimă,
multă nerușinare ei „se mîndresc" 
că au suferit chiar rigorile legii 
pentru asemenea fapte și nu pot să 
renunțe la plăcerea lor. Aceștia se 
află 
tatii, 
mai 
dacă 
cela, 
ceea

Așa cum o cetate cu 
dărîmate poate fi refăcută 
munca locuitorilor ei, pentru a se 
apăra de vrăjmașii din afară, tot așa 
pot fi aduși pe drumul cel bun a- 
cești semeni ai noștri care în pre
zent nu-și pot frîna propriile 
porniri rele. Tristului cortegiu 
acestor oameni 1 se poate da o 
recție bună, prin formarea unui 
ternic curent de opinie, înfierînd 
patimile ce întunecă nu numai viata 
lor ci și copilăria copiilor lor. 
Vecinii, prietenii, cunoscutii, cole
gii lor de muncă să le întindă o 
mînă salvatoare.

cu adevărat la marginea socie- 
dezumanizarea lor este mult 

accentuată, ei mai au 
nu cumva l-au făcut 
pentru a ieși afară 

ce se cheamă uman, 
cum o cetate 
i poate fi

un pas, 
șl pe a- 
din tot

zidurile
prin

lor 
al 

di- 
pu-

de Ltsz.t (Alexandru 
17,15 Odă limbii ro- 
Cîntece șl prelucrări 

Euseble Mandicevski;
18,02 Radio- 

; 18,20 Melodii populare 
Schipor șl Vasile Petrică;
din opere; 19,00 Radio- 
seară ț 19,30 O melodie 
dumneavoastră ; 20,00 Bu

letin de știri; 20,05
20,20 „De la 1 la 5" — emisiune de 
divertisment muzical (reluare); 20,55 
Noapte bună, copil ; 21,00 Muzică; 
21,05 Gala umorului. Comici vestitl 
al microfonului; H. Nicolaide șl 
Nae Roman; 22,00 Radiojurnal. Bu
letin 
zică
ment
0,05—5,00 Estrada nocturnă. Buleti
ne de știri și meteo-rutiere 
1,00, 2,00 șl 4,00.Muifwmiire

Gheorghe BOCIU 
miner, Lupeni

17,30

18,00

18,30 (relua-

19,00 XXI:

Publi-

20,00

Poșta redacției

20,25
20,45

19,30
19,50

VIII-a). 
din in-

și... semnele 
nepublicabil, 
a desenului 
după care 

Este,
ideea 
caricaturile, 
fond bun în formă 
Treceți pe la redacție și veți primi 
lămuriri suplimentare.

Deși refă- 
„Cursa at- 

străzii" este 
Calitatea îndoiel-
dezarmează total 

au fost concepute 
cum s-ar spune, 

neconcludentă.

Nu de mult am fost Internat Ia Spitalul uni
ficat Lupeni. Mi s-a făcut o operație dublă — 
de hernie și apendicită. A fost greu, dar gri
ja și afecțiunea cu care m-au înconjurat medi
cii de aici, personalul medical mediu, mi-au re
dat încrederea In propriile-mi forte, m-au în
vățat să apreciez mai mult munca oamenilor 
în alb, să le stimez personalitatea.

Prin aceste rînduri aș vrea să aduc mulțumi
rea șl considerațiile mele 
Vonica, Malhe, Avramovici 
nitar care m-au operat și

mediciior Dalman, 
și personalului 

îngrijit.
22,05
22,25
22,45
23,00
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Tv. pentru elevi. Consultații la 
limba română (clasa a 
Tv. pentru specialiștii < 
dustrie.
Curs de limba engleză 
rea lecției a 8-a).
Pentru școlari: Secolul 
Pot fi oceanele locuite ? 
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic, 
citate.
Film serial: „Thierry la 
Fronde".
„Lumini" —• reportaj filmat.
Film artistic: „Cerul începe Ia 
etajul III".
Panoramic.
Seară do romanțe. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

meteorologic. Sport; 22,20 Mri- 
ușoară orchestrală; 22,30 Mo- 
poetic; 24,00 Buletin de știri;

îa orele

Halal!
aprovra@nare

Trei săptămînt de zile, la bufetul „Șiretul" din 
Vulcan nu s-a găsit nimic de mîncare. De ct- 
teva zile au apărut in frigiderele bufetului două 
cutii de conserve și citeva chiftele!... Dorind 
să servesc chiftele, mi s-a spus că bufetul nu 
are pîine. Intrebînd-o pe vînzătoare de ce nu 
au pîine, mi-a răspuns... foarte convingător: 
„ce crezi, tovarășe, că mie nu mi-e foame, dar 
ce să fac?" Frumos răspuns, n-am ce zice! Și 
mai ales, halal aprovizionare! Ce părere au 
tovarășii din conducerea T.A.P.L. Petroșani ?

ION BARBU, Petrila : 
cut, ciclul de caricaturi 
letică

Iulian IORDACHE 
muncitor, Vulcan

La ridicarea noilor blocuri din Petrila o contribu
ție de seamă își aduce și macaragistul Caracalici Du
mitru, apreciat de întregul colectiv al șantierului 2 
construcții.

PRAȚA GHEORGHE, Lupeni : In
formația privind activitatea noului 
cerc literar din Lupeni ne-a parve
nit cu întîrziere. Anunțați-ne, pe 
viitor, din timp pentru a putea în
sera în ziar „noutățile" din viata 
literar-culturală a orașului 
voastră.

INDUSTRIA LOCALA A VĂII JIULUI 
POATE CONTRIBUI MAI MULT

NELU PRODAN, Hațeg: 
adresată unui colaborator 
cii noastre „Jocuri distractive" este 
deficitară calitativ. Fiți mai exigent 
fată de scrisul dv. Și mai trimiteți.

PROGRAMUL II
7,00 Cu cîntecul șl jocul 

tele patriei; 7,30 Buletin 
Buletin meteo-rutier; 7,40 
7,45 Cîntă fanfara; 8,00
populare; 8,10 Tot înainte 
ne pentru pionieri); 8,30
de știri; 9,00 Opera în 
„Lucia dl Lammermoor", < 
zetti; 12,22 
Din creația compozitorului Gherase 
Dendnino; 10,30 Emisiune literară 
pentru școlari ; 10,55 Opera în foi
leton (continuare); 11,15 Un cjîntec, 
o floare șl un joc; 11,30 Pagini ale
se din muzica de estradă ; 12,00 Bu
letin
12,11
12,26 
13,20 
lodii 
Buletin meteo-rutier ; 
de prînz ; 15,00 Voci, orchestre) me
lodii 
zont
tului amator; 16,15 Noi melodlii cu 
The Box Tops; 16,20 
cului;
teți interpret» — muzică 
17,00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic; 17,15 Lexicon 
zical. Litera R; 17,50 
stil clasic de Dinu 
Paigini antologice din 
rilor noștri. Lucian Blaga: 
mele luminii"; 18,50 Cîntă Cristian 
Popescu ; 18,55 Buletin de știri;
19,00 Concert de muzică populară ; 
19,30 Consultație juridică; 19,50 

dumnea- O Cercul melomanilor; 20,30 Ora spe- 
Y cialistului ; 20,50 Teatru radiofonic; 
A „Michelangello" de Alexandru Ki- 

Epigrama Y rițescu; 23,00 Radiojurnal; 23,07 
al rubri- Ț Simfonia variată de Marcel Mihai- 

lovici; 24,00 C.înduri pe portativ ; 
0,55—1,00 Buletin de știri, 
meteo-rutier.

I prin sa
de știri. 
Muzică i 
Melodii 

! (emisiu- 
i Buletin 

foileton ; 
de jDo.ni- 

10,00 Buletin de știri; 10,05

de știri. Buletin meteorologic; 
Opera în foileton (continuare); 
Cîntece cu șl fără cuvinte; 
Arii din operete; 13,30 Me- 
populare; 14,00 Radiojurnal.

14,08 Ccjncert

— muzică ușoară; 15,30 Ori- 
științific ; 15,48 Estrada artis-

Sfatul medi-
16,25 încercați să recutaoaș- 

ușoară ;

folcloric mu- 
COncertino în 
Lipatti; 18,30 
opera scriito- 

„Poe-

Buletin

(Urmate din pag. 1)

de 
rela-

magazinului 
din Petroșani — ne-a 
continuare tovarășul Emeric 
directorul I.I.L. — este al... 
director al O.C.L.-ului. Atri- 

nu le
criterii perso- 
de mobilă să 
El hotărăște de 
din produsele

rate necesare alimentației publice, 
de asemenea nu este respectat. Pînă 
in prezent T.A.P.L. a rămas restant 
cu preluarea a 30 000 litri sifon, 6 000 
litri limonadă și cca. 80 000 kg gheață. 
Gheata noastră se topește în depo
zit creîndu-ne pierderi, în timp ce 
berea e servită în restaurante „cal
dă" și însoțită de obișnuita scuză 
„nu avem gheată. Nu ne livrează 
l.I.L.-ul".

de zile a primit același răspuns: 
„ați comandat cantități prea mici. 
Pentru noi nu e rentabil să le pro
ducem". Iată că astăzi, I.C.R.M. Pe
troșani infirmă valabilitatea unui a- 
semenea răspuns. Necesitățile co
merțului la unele articole pot a- 
coperi în întregime producția pe un 
an la I.I.L. (cca. 5 000 mașini de gă
tit din tablă, 50—60 tone de tucerie 
comercială, 50—60 tone de coturi și 
burlane, 10 000 buc. cazane de rufe 
semiambutizate, 4 000 stropitori 
grădină și altele).

I.I.L.-uI afirmă că beneficiarii 
cunosc în întregime articolele

de

nu
co

sînt produse In secțiile întreprinde
rii, că în general nici mobila nu e 
cunoscută de populație. Pentru popu
larizarea lor s-ar putea însă iniția 
acțiuni mai îndrăznețe. Așteptăm 
deschiderea unei expoziții cu vîn- 
zare, nu în halele orașului ci un
deva în plin vad comercial. In Pe
troșani lipsește o vitrină cu mobilă 
amenajată cu gust în centrul său 
și, considerăm că edilii orașului vor 
sprijini o astfel de inițiativă, așa 
cum vor sprijini orice alte acțiuni 
menite să contribuie la dezvoltarea 
industriei locale a Văii Jiului.

•»:

CI N EMATOGRAF
MIERCURI 4 SEPTEMBRIE

E

într-un timp 
a Văii Jiului

totul
sau
I.I.L.

Deci,
In aceste 
de ce, un 
relațiile

neîntemeiate. 
Lupeni, mobila 

se vinde cu 
produsele altor 
este

La 
pro- 

prio- 
între- 
cum-căutată de 

condiții este de 
contract care le- 
economice între 

să 
după 
ges-ale unui

sufi-nu sînt 
cumpărători, a

Desigur e greu ca 
scurt, industria locală 
să ajungă la nivelul industriilor lo
cale din alte centre din țară (Arad, 
Timișoara, Brăila și altele) cu vechi 
tradiții în acest domeniu. Dar cunos- 
cînd necesitățile ardente ale comer
țului și avantajele producerii unor 
bunuri pe plan local consi
derăm că pentru dezvoltarea 
industriei noastre locale pină în 
prezent se putea face mai mult. Este 
adevărat că această dezvoltare de
pinde în mare măsură de posibilită
țile de dotare a secțiilor, 
pinde și de preocuparea și 
tiva conducerii. Secția de 
și moWlă a I.I.L.-ului s-a 
vertiginos în ultimii ani
astăzi să producă atît pentru unități 
industriale cît și pentru diferite uni
tăți din afara Văii Jiului. Această 
dezvoltare denotă strădaniile per
manente ale întregului colectiv, de
notă că odată așezate bazele unei 
ramuri conducerea I.I.L. împreună 
cu colectivul de muncitori au găsit 
căile pentru valorificarea pe; deplin 
a resurselor de care dispun.

Dar în alte domenii ? Comerțul 
și-a exprimat cereri pentru anumite 
articole de ani de zile. Dar, de ani

Un apei consumatorilor
de înghețată „Polar“

Fabrica

localitățile

de produse lactate Petroșani desface Iu toate

municipiului nostru delicioasa tnyhetată „Po-

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Duelul lung; Republica: 
Fragil sălbatici; PETRILA : 
Nebunul din laboratorul nr. 
4; LONEA — Minerul: Răz
boi și pace ; .VULCAN : Mar-

tin soldat; PAROȘENI ; 
pușcăturl pe portativ;
PENI — Cultural:
Muncitoresc: A dispărut
fragonard ; URICANI; Capca
na.

Im-
LU-

K.O.;
un

AUTOBAZA TRANSPORT
PETROȘANI

angajează
Muncitori necalificati

AUTO

pentru 
calificarea la locui de munca, în
meseria de mecanici auto.

„Responsabilul 
mobilă 
tat în 
Farcaș, 
doilea
buindu-și drepturi pe care 
are, apreciază după 
nale, care garnituri 
se vîndă și care nu. 
unul singur care
noastre sint solicitate de cumpără
tori și care nu. Mărfurile livrate de 
noi în avans, deci obținute prin 
mobilizarea întregului colectiv la 
depășirea planului, sînt refuzate de 
responsabilul magazinului, molivîn- 
du-se fie lipsa spațiului de depozi
tare, fie... nerespectarea (?!) terme
nului contractual.

Motivele de refuz au fost într-ade- 
văr cu 
Vulcan 
dusă de
ritate față de 
prinderi, 
părători, 
neînțeles 
giferează
două unități socialiste, ajunge 
fie interpretat și răstălmăcit 
gusturile de moment 
tionar ?

„Produsele noastre 
cient cunoscute de
intervenit din nou în discuție ingi
nerul șef. In anul trecut a fost or
ganizată o expoziție în cadrul ma
gazinului de mobilă din Petroșani. 
Dar exponatele nu au putut fi vă
zute de populație întrucît în per
manență, vitrinele magazinului erau a- 
coperite de lăzi".

In continuare, directorul ne-a vor
bit și despre alte greutăți în desfa
cerea unor produse ale întreprin
derii.

„Contractul încheiat între noi și 
T.A.P.L. pentru livrarea unor prepa-

Dar de- 
de iniția- 
tîmplărie 
dezvoltat 
ajungînd

l

1

conllnut bogat de vitamine, împachetată Igienic.

Cu acest prilej Fabrica de produse lactate face un apel

insistcnt tuturor cetățenilor consumatori de înghețată să

dea dovadă de mai multă responsabilitate civică în respec-

tarea deciziilor în vigoare

orașului: SA NU ARUNCE

ASFALTUL STRĂZILOR, PE

privind menținerea curățeniei

AMBALAJUL ÎNGHEȚATEI PE

ZONELE VERZI ȘI PEI.UZEi E

DE FLORI CI NUMAI 1N COȘURILE DE IIlRTIE !

Să păstrăm cu toții curățenia orașului !

(.'oiidițiile <lc angajare sînt 
următoarele:

7 clase elementare.

vîrsta pină Ia 35 de ani.

stagiul militar satisfăcut.

domiciliul stabil în raza municipiului Petroșani.

Informații suplimentare se pot lua zilnic între orele 7 

și 15,30 de la resortul personal al autobazei, cu sediul în 
Petroșani — Livezeni.
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m»na

la Hanoi
HANOI 2 (Agerpres). 

prilejul celei de a 23-a ani
versări a proclamării 
Vietnam, la Hanoi a avut loc 
un mare miting la care au 
particip at președintele Ho Și 
Min, Thon Duc Thang, pre
ședintele Prezidiului C.C. al 
Frontului Patriei din Vietnam, 
vicepreședinte al R.D.V., Le 
Duan, prim-secretar al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, Truong Chinh, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, preșe
dintele Comitetului permanent 
al Adunării Naționale, Fam 
Van Dong, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor 
ca muncesc din Vietnam, preșe

R.D.

dintele Consiliului de Miniș
tri, generalul Vo Nguyen 
Giap, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul apărării na
ționale si alte 
Au participat, 
reprezentanți ai organizațiilor 
de masă, ai unităților milita
re și industriale, muncitori, 
reprezentanți ai populației din 
Hanoi, ziariști.

In cuvîntul rostit la mi
ting președintele Fam Van 
Dong vorbind despre agresiu
nea S.U.A. în Vietnam și 
desf re victoriile repurtate de 
poporul vietnamez, a spus : 
„Aceste victorii arată că în

personalități.
de asemenea,

Dong 
dife- 

ale

ȘEDINȚA PLENARA 
A C. C. AL P. C.
DIN CEHOSLOVACIA

I

era noastră o țară cu o popu
lație redusă și cu un teritoriu 
mic, cu o economie nedezvoltată, 
încă, dar al cărei popor este 
strîns unit și hotărît să lup
te pentru o cauză dreaptă 
este întru totul capabilă să 
respingă orice agresor, inclu
siv pe imperialiștii S.U.A. A- 
ceastă concluzie reprezintă un 
izvor de încredere și o încu
rajare jentru poporul vietna
mez, precum și pentru orice 
popor din lume care luptă 
pentru independență și pace", 
„întregul nostru popor vietna
mez, a declarat el, este hotă
rît .să lupte pînă la victoria 
deplină, pînă ce în Vietnamul 
de sud nu va mai rămîne nici 
un agresor american".

Premierul Fam Van 
a analizat în continuare 
rite aspecte importante
noii perioade a luptei popo
rului vietnamez împotriva a- 
gresiunii S.U.A. pe plan mili
tar, politic și diplomatic. El 
a scos în evidență poziția cla
ră și atitudinea corectă a re
prezentantului R.D. Vietnam 
la convorbirile de la Paris „în 
contrast cu poziția și atitu
dinea reprezentantului S.U.A.”, 
care tergiversează în mod de
liberat aceste convorbiri.

In ultima parte a cuvîntării 
sale, Fam Van Dong a expri
mat recunoștința poporului 
vietnamez față de popoarele 
țărilor socialiste pentru spri
jinul lor valoros și față de 
întreaga omenire progresistă, 
inclusiv față de poporul ame
rican.

Cu prilejul Zilei naționale 
a R.D. Vietnam, la Monumen
tul eroilor de război, 
în apropierea Hanoiului,
vut loc o ceremonie în 
drill căreia conducătorii

situat 
a a-- 

ca
de

stat și de partid din R.D.V. și 
membri ai corpului diplomatic 
au depus coroane de flori.

PRAGA 2 (Agerpres).
31 august 1968 a avut loc în 
Sala spaniolă a Hradului din 
Praga ședința plenară a C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia Ia care 
au participat membri ai Comi
siei centrale de control și revi
zie a ,C.C. al P.C.C., precum 
și delegați la cel de-al XlV-lea 
Congres al P.C.C., aleși de că
tre comitetele regionale ale 
P.C.C.

La plenară a fost 
președintele republicii, 
boda. Din însărcinarea 
P.C.C., plenara a fost 
de O. Cernik, membru al Pre
zidiului C.C.

Pe ordinea de 
s-a aflat analiza 
ale existente în 
partid, sarcinile 
gente ale partidului și unele 
propuneri privind cadrele.

Pe marginea celor două punc
te ale ordinei de zi, adoptată 
în unanimitate, a prezentat un 
referat A. Dubcek, prim-secre
tar al C.C. al P.C.C.

Primul secretar al C.C. al 
P.C.C. a informat plenara des
pre convorbirile pe care pre
ședintele republicii, L. Svobo
da, împreună cu reprezentanți 
al partidului și 
vut la Moscova 
tic al P.C.U.S.

Plenara C.C.
doptat în unanimitate cîteva ho- 
tărîri : Hotărîrea în legătură cu 
rezultatele tratativelor de Ja 
Moscova (care se publică ală
turat) ; Hotărîrea prin care se 
anulează termenul de convo
care a Congresului al XlV-lea 
extraordinar al P.C.C. pentru 
data de 9 septembrie și se in
stituie o comisie a C.C. ai

prezent 
L. Svo- 
C.C. al 

condusă

zi a plenarei 
situației actu- 

țară și în 
cele mai ur-

statului, le-a a- 
cu Biroul Poli-

al P.C.C. a a-

La P.C.C. condusă de tovarășul 3. 
Spacek, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.C., a cărui sarcină 
este să prezinte cît mai re
pede propuneri pentru pregă
tirea și convocarea congresu
lui comuniștilor din Cehia. Ho
tărîrea în legătură cu schim
bările de cadre în organele con
ducătoare ale partidului.

Pe baza propunerilor comi
tetelor regionale de partid, ale 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia și ale C.C. al P.C. 
din Slovacia, Comitetul Cen
tral al P.C.C. a cooptat în rîn- 
durile membrilor săi șapte to
varăși și tovarășe din rîndul 
membrilor sjjpl-anti ai C.C. al 
P.C.C. și 80 de tovarăși și to
varășe din rîndul delegatilor la 
al XlV-lea Congres al parti
dului, care au fost propuși de 
către conferințele raionale și 
regionale să facă parte din C.C. 
al P.C.C. In același mod a e- 
fectuat schimbări în componen
ta sa și Comisia centrală de 
control și revizie a C.C. al 
P.C.C.

Plenara a efectuat schimbări 
în componenta organelor de con
ducere ale Comitetului Central. 
In urma acestora Prezidiul 
al Partidului Comunist din 
slovacia are următoarea 
ponență : A. Dubcek, V.
O. Cernik, E. Erban, L. Hrdino- 
va, J. Hetes, G. Husak, V. Ka- 
brna, J. Mlynar, V. Neubert, 
J. Piller, J. Pinkava, St. Sadov- 
ski, V. Slavik, J. Smrkovskv, 
L Svoboda, V. Simecek, B. 
Simon, J. Spacek, A. Tazky, .1. 
Zrak.

Membrii supleanți sînt Fr. 
Barbirek, J. Lenart, K. Polacek.

C.C.
Ceho- 
com-

Bilak,

I

t

Agendă
economică

• Produsul social total al 
economiei R.P. Bulgaria a 
crescut in anii puterii popu
lare de 7,5 ori, iar venitul na
țional de 4,5 ori. Sectorul e- 
nergetic a produs în 1967 
13.631.000.000 kilowați ore e- 
nergie electrică, față de 226 

de 
la 
de

milioane în 1939. Producția 
metal pe locuitor a ajuns 
peste 149 kg pe an, față 
numai 900 grame în 1939.

® La Roisay, în Franța, 
află în construcție unui clin 
cele mai mari aeroporturi clin 
Europa. Noul aeroport se în
tinde pe o suprafață de 3000 
ha și va avea cinci aerogări 
care vor putea primi fiecare 
anual 6 milioane de pasa
geri, precum și cinci piste de 
aterizare de pe care va pu
tea decola și ateriza un avion 
la fiecare 24 de secunde. Con
strucția noului aeroport se 
prevedea a fi terminată in a- 
nul 1972.

• Balanța 
Mexicului a 
cum anunță 
sort, un deficit de 4,76 mi
liarde pesos. Acest deficit în
registrat în prima jumătate a 
acestui an se datorește fap
tului că în timp ce exportu
rile au ’ 
lioane 
ridicat

0 In 
1967 — mai 1968 prețul vie
ții în Spania a crescut in an
samblu cu 1,9 ia sută, se el
eată în publicația spaniolă 
„Informacion Comerciale Es- 
paniola".

se

comercială a 
înregistrat, după 
ministerul de re-

atins cifra de 574 mi- 
dolari, importurile s-au 
la 956 milioane dolari.
perioada noiembrie

LUPTELE PINVIETNAMUL DE SUD
SAIGON 2 (Agerpres). Știri 

transmise de la Saigon de că
tre corespondenții de presă 
informează că în ultimele 24 
de ore au continuat să se în
registreze ciocniri între trupe
le patriotice și unitățile ame- 
ricano-guvernamentale în cea 
mai mare parte a regiunilor 
sud-vietnameze. Lupte puterni-

Arestări masive
în Republica 
Dominicană

SANTO DOMINGO 2 (Ager
pres). — Rafael Gamundi, se
cretar general al Partidului re
voluționar dominican, a fost 
arestat duminică de autorități
le polițienești, anunță agenția 
Reuter. Sub amenințarea cu 
pistolul, liderul celui mai ma
re partid de opoziție a fost ur
cat într-un „Jeep" militar și 
dus într-o direcție necunoscu
tă. In aceeași zi au fost ares
tate alte 100 de persoane, în 
majoritate lideri sindicali. Ac
țiunile represive ale autorită
ților sînt puse în legătură cu 
greva șoferilor, declarată du
minică în semn de protest îm
potriva măsurilor de austeri
tate ale guvernului. Potrivit a- 
celeiași agenții, pe străzile ca
pitalei dominicane a fost scoa
să armata, care patrulează pen
tru a preveni noi demonstra
ții.

ce, scrie corespondentul agen
ției France Presse, au avut loc 
duminică și luni în vasta cîm- 
pie de Ia sudul Da Nangului, 
unde unitățile patriotice au 
lansat o serie de acțiuni ofen
sive împotriva unor poziții 
deținute de trupele guverna
mentale.

Alte angajamente au mai 
fost semnalate în apropiere de 
Khe Sanh, în regiunea de 
nord-vest a Vietnamului de 
sud, unde o unitate militară 
americană a fost surprinsă 
într-o ambuscadă a patrioților.

De asemenea, relatează co
respondentul agenției Associa
ted Press, patriotii au bom
bardat cu rachete șl obuze, 
timp de aproximativ 45 do mi
nute, puternica bază militară 
aeriană americană din orașul 
Da Nang.

■ir
(Agerpres). După 
agenția V.N.A.,

HANOI 2 
cum anunță 
forțele armate ale R.D. Viet
nam au doborît în provinciile 
Quang Ninh, Nglie An și Ha 
Tipii alte patru avioane mili
tare ale S.U.A. Astfel, numă
rul total al avioanelor ameri
cane doborîte deasupra R. D. 
Vietnam a ajuns la 3.128.

DUPĂ CUTREMURUL

DIN IRAN
® 15 orașe aproape în întregime 

mărul total al victimelor ar 
8-10.000 morți.

distruse $
putea să se ridice

Nu
la

Hotârîrea C.C. ai P.C.C. cu privire 
la rezultatele tratativelor 

de la Moscova
Comitetul Central al P.C. din 

Cehoslovacia, în cadrul ședin- 
ției comune cu Comisia centra
lă de control și revizie și cu 
participarea reprezentanților 
delegatilor Ia cel ce-al XlV-lea 
congres din toate regiunile, a 
ascultat informarea tovarășului 
Alexander Dubcek, prim-secre
tar al C.C. al P.C.C., cu privi
re la convorbirile care au a- 
vut loc între Prezidiul C.C. al 
P.C.C. și Biroul Politic al C.C. 
al P.C.U.S. la 
de 26 august 
președintelui 
vik Svoboda, 
convorbiri și
lui acestor convorbiri.

Pe baza acestora hotărăște :
1. Aprobă activitatea Prezi

diului Comitetului Central al 
P.C.C. la amintitele convorbiri 
de la Moscova și este de acord 
cu punctul de vedere și cu ac
tivitatea conducerii partidului 
în frunte cu tovarășul Dubcek 
în aceste zile critice.

2. Obligă toti activiștii și 
membrii Comitetului Central și 
ai Comisiei Centrale de Con
trol și Revizie, precum și ai 
organelor lor de a Îndeplini în 
mod consecvent concluziile a-

Moscova în ziua 
1968, informarea 

republicii, Lud- 
despre aceleași 
textul protocolu-

cestor convorbiri în munca po
litică proprie ca o condiție de 
normalizare treptată a situației 
din R.S.C. și a relațiilor, cu ce
le cinci state socialiste, mem
bre ale tratatului de la Var
șovia.

3. însărcinează Prezidiul Co
mitetului Central c:r pregătirea 
și aprecierea prir 
voluției 
vederea 
XlV-lea 
timp își 
deplină în politica de pînă a- 
cum orientată spre dezvoltarea 
socialismului în patria noastră 
și este convins 
partidului are 
pentru a putea 
tiei complexe.

4. însărcinează Secretariatul 
Comitetului Central cu elabora
rea unei informări ample pen
tru activul de bază al parti
dului cu privire la 
partidului.

5. împuternicește 
C.C. al P.C.C. ca să 
pentru plecarea cît mai rapidă 
a trupelor străine și pentru 
crearea tuturor condițiilor ne
cesare în vederea realizării po
liticii de după ianuarie.

de după 
pregătirii 
congres 
exprimă

ripială a e- 
ianuarie în 
celui de-al 

In același 
încrederea

că conducerea 
destule forțe 
face față situa-

activitatea

Guineea Portugheză

FRANȚA. — Vedere de pe Champs Elysees.

aiLuni dimineață s-au deschis 
la Palatul națiunilor lucrările 
celei de a 7-a sesiuni a Con
siliului pentru comerț și dezvol
tare. Delegația română este 
condusă de Ion Stoian, direc
torul Institutului de studiere a 
conjuncturii economice inter
naționale. Ordinea de zi cu
prinde probleme legate de 
creșterea schimburilor comer
ciale ale țărilor în curs de dez
voltare, circulația internaționa
lă a tehnicii moderne, regle
mentarea internațională a trans
porturilor maritime, activitatea 
centrului de comerț internațio
nal comun de pe lingă 
UNCTAD (Conferința Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvol
tare), dezvoltarea progresivă a 
dreptului comercial internațio
nal, coordonarea activității 
UNCTAD cu aceea a altor or
gane care se ocupă de comerț 
și dezvoltare.

greguționiste și militanți 
populației de culoare. Potri
vit datelor furnizate de poliție, 
segregaționiștii i-au provocat 
pe negri. In cursul ciocnirii s-au 
tras focuri de armă. Două
persoane au fost omorîte, iar 
alte citeva sînt rănite.

®0®
peste 9.000 cernu- 

Franța consiliile mu- 
au desemnat du
pe delegații or-

In 
ne din 
nicipale 
minică 
pului electoral, așa-numiții mari 
electori, care vor alege la 22 
septembrie, împreună cu depu
tății și consilierii geneiali, un 
număr de 
tal se vor 
număr de

103 senatori. In to- 
prezenta la 
33.008 mari

urne un 
electori.

Jose Maria Velasco Ibarra 
a preluat duminică prerogative
le de președinte ai statului E- 
cuador. Ibarra a fost pină in 
prezent de patru ori președinte 
al Ecuadorului, dar numai o 
singură dată a deținut acest 
post întreaga perioadă pentru 
care a fost ales, deoarece in 
celelalte cazuri el a fost răs
turnat de puciuri militare.

Președintele Ciprului, arhie
piscopul Makarios, care se află 
la Roma împreună cu ministrul 
de externe, Spyros Kyprianou, 
a fost primit duminică seara de 
regele Constantin al Greciei. 
Intre cei doi interlocutori a a- 
vut loc un larg schimb de pă
reri asupra problemei ciprio
te precum și în legătură cu 
relațiile dintre Grecia, Turcia 
și Cipru.

•••

a Parti-Convenția națională 
duiui democrat a demonstrat 
puternicele divergențe din 
partid in principalele probleme 
de politică externă, îndeosebi 
in probleme legate de războiul 
din Vietnam, a declarat într-o 
emisiune a societății de tele
viziune NBC, Paul O'Dwyer, 
candidatul Partidului democrat 
pentru un loc în Senat din 
partea statului New York.

In prezent, a adăugat el, e-

alte persoane oficiale austrie
ce, precum și cunoscuți savanți 
participanți Ia congres. Pro
gramul de lucru al congresu
lui include peste 1.000 de re
ferate științifice și discuții pe 
teme ca „Filozofia și științele 
naturii", „Natura omului și 
problema păcii", „Marx și fi
lozofia prezentului" și altele. 
Lucrările congresului vor dura 
pină la 9 septembrie.

eee
Hubert Humphrey, vicepre

ședinte al S.U.A. și candidat 
al partidului democrat la pre
ședinție, și-a inaugurat luni 
campania electorală pentru a- 
legerile din noiembrie, parti- 
cipînd la defilarea organizată 
la New York de către Centrala 
sindicală AFL-CIO cu prilejul 
„Zilei muncii". In cursul unei 
întrevederi cu ziariștii, candi
datul democrat la președinție a 
afirmat că defilarea este con
siderată de el drept un „marș 
spre Casa Albă". „Sper să ob
țin victoria in statul New York, 
sper ca majoritatea alegători
lor să voteze pentru mine, a 
declarat el, adăugind . New 
York-ul nu va vota pentru 
Nixon" (candidatul republican 
la postul de președinte).

®e©
La Cairo și-a continuat lu

crările cea de-a 50-a sesiune 
a Consiliului Ligii Arabe. După 
cum s-a mai anunțat, la lucrări 
participă nouă miniștri ai afa
cerilor externe și cinci repre
zentanți ai guvernelor statelor 
arabe.

In incinta Facultății de me
dicină din Buenos Aires se 
desfășoară un „seminar privind 
studiul farfuriilor zburătoare", 
organizat de membrii Asociați
ei argentiniene de psihosinte- 
ză. Seminarul este prezidat de 
dr. Juan Aleandri, care a de
clarat că „aparițiile repetate 
ale unor obiecte necunoscute 
pun umanității o problemă că
tre trebuie obligatoriu să fie 
rezolvată. Manifestările lor,

TEHERAN 2 (Agerpres). 
— „In timp ce pămîntul se 
mai clatină încă, Khoresa- 
nul își numără morții", 
scrie corespondentul agenți
ei France I’resse la începu
tul știrii transmise din pro
vincia iraniană greu încer
cată de puternicul cutremur 
de pămînt. In 15 orașe, a- 
proape în întregime distru
se, lucrările de degajare a- 
duc continuu la lumină ră
mășițele ’mutilate ale sute
lor de victime. Numărul a- 
cestora nu se poate încă 
preciza. Se pare că aici pă
mîntul s-a despicat în mai 
multe falii enorme, îngliițin- 
du-i realmente pe oameni, 
cu locuințe cu tot.

In jurul orașului Kakh, în 
mijlocul ruinelor, femei și 
copii își caută plîngînd fa
miliile. Din cei 8.000 de lo
cuitori ai acestei regiuni, 
4.000 au fost dati dispăruți, 
cei mai multi fiind fără în
doială morți. S-ar putea, re
latează agenția AP, citind 
surse oficiale din Teheran, 
ca numărul total al victime
lor să se ridice la 8-10.000 
de morți.

Armata, jandarmeria și 
mai multe echipe sanitare 
muncesc din răsputeri în-

pecercînd să-i descopere 
supraviețuitori printre mor
manele de ruine. Deja peste 
1.000 de răniți au fost trans
portați de urgență la două 
spitale din apropiere, iar al
te cîteva sute sînt îngrijiți 
pe loc de infirmiere impro
vizate. Din cauză că aceas
tă regiune nu posedă decît 
puține , căi de acces, și ace
lea rudimentare, transportul 
răniților este mult îngreu
nat, iar elicopterele puse la 
dispoziție nu reușesc nici pe 
departe să facă față solici
tărilor. In prezent, scrie 
corespondentul agenției Reu
ter, cîteva mii de răniți nu 
au cu ce să fie transportați 
și-și așteaptă cu resemna
re rîndul, deși de la Tehe
ran s-a anunțat că toate 
mijloacele disponibile au (ost 
mobilizate pentru a veni în 
ajutorul sinistraților.

Pe cînd femeile și copiii 
își căutau cu disperare ru
dele, iar lucrările de salva
re erau în toi, aceeași pro
vincie a fost atinsă de un 
alt cutremur de pămînt. De 
data aceasta se apreciază că 
noua mișcare seismică, de 
mai mică intensitate, ar fi 
provocat numai pagube ma
teriale.

Guineea Portugheză, Îm
preună cu insulele Capului 
Verde, grup de insule 
Oceanul Atlantic situat 
extremitatea occidentală 
Africii, ocupă o suprafață 
va mai mare de 40.000 
Descoperită în anul 
Guineea Portugheză 
colonie a Portugaliei In 1879. 
Insulele Capului Verde sini 
posesiune portugheză din 
1460. Aceste două teritorii au 
o populație de peste 760.000 
locuitori, formată din negri 
și mulatri. Poporul din aces
te teritorii s-a ridicat de ne-

ți in 
ia 
a 

ce- 
km. 

1446, 
devine

V

>.
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numărate ori la luptă pentru 
scuturarea jugului colonial și 
ciștigarea independentei na
ționale.

In urmă cu șase ani, clnd 
guvernul portughez a respins 
cererea guineezilor ca regi
mul colonial să 
pe cale pașnică 
corde populației 
insulelor Capului 
tul de a rezolva de sine stă
tător problemele de politică 
internă și externă, a Început 
lupta armată de eliberare na
țională a patriotilor guineezi. 
In regiunile eliberate din a-

lie lichidat 
și să se a- 
Guineei și 
Verde drep

ceste teritorii se construiește 
o viafă nouă. Se creează 
școli, se organizează siste
mul de administrare locală, 
de deservire sanitară, se 
Îmbunătățesc condițiile de 
locuit, Se dezvoltă agricul
tura.

După cum se sublinia ln- 
tr-un comunicat recent al 
mișcării de eliberare națio
nală din Guineea Portugheză 
și insulele Capului Verde, 
patriotii dau lovituri tot mai 
puternice trupelor coloniale 
portugheze și le provoacă 
pierderi însemnate in oameni 
și mijloace de luptă.

Revista americană „Ram
parts" publică o relatare a zia
ristului egiptean Abdel Hadi în 
care se arată că Sirhan Sir- 
han, asasinul senatorului Ro
bert Kennedy, ar fi declarat 
membrilor familiei sale care 
l-au vizitat că va fi gata ca 
la proces să dea explicații în 
legătură cu motivele atentatu
lui comis cu condiția ca decla
rațiile sale să fie televizate. 
Autorul articolului relevă că a 
luat un interviu lui Abdel Sir
han care a declarat că fra
tele său preferă să moară în 
camera de gaze decît să scoa
tă un cuvînt dacă procesul său 
nu va fi televizat. Abdel Sir
han i-a mai declarat că asa
sinul „regretă gestul său" dar 
că el dorește ca americanii 
să-l asculte întrucît ei vor avea 
de auzit lucruri la care nici nu 
se gindesc.

• ••
Delegația P.C. din Japonia 

condusă de Kenji Miyamoto, 
secretar general al C.C. al F.C. 
din Japonia, care a făcut o vi
zită în R.P.D. Coreeană, la in
vitația C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, a părăsit R.p.D. 
Coreeană, plecind spre patrie.

f
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IN FOTOGRAFIE : conducători 
ai patrioților guineezi discutind 
probleme de viitor.

■

• ••
Un purtător de cuvînt al Mi

nisterului Apărării al Marii Bri
tanii a anunțat că la 17 sep
tembrie va sosi in Cipru regi
mentul scoțian „Argyll and 
Scherland Highlanders" pentru 
a lua parte timp 
le la o serie 
tare.

de
de 30 de zi- 
exerciții mili-
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• ••
In mesajul 

sat națiunii,
anual adre-său

__........ , președintele Me
xicului, Gustavo Diaz Ordaz, a 
reafirmat atașamentul Mexicu
lui la principiile autodetermi
nării și neintervenției în trebu
rile interne ale altor state.

Pe plan intern, el a criticat 
manifestațiile studențești 
ultimele zile, cu 
reafirmat 
lui mexican 
autonomiei

din 
toate că a 

poziția guvernu- 
de respectare a 

universitare.

•••
In localitatea Berea (statul 

Kentucky), a avut loc duminică 
o ciocnire între elemente se-

an

poligrafică Hunedoara—Deva.

a

R. P. BULGARIA. — Vedere panoramică a orașului Lovetch, 
un număr însemnat de construc-oraș vechi îmbogățit recent cu 

ții publice și industriale.

forturile trebuie îndreptate în 
direcția alegerii în Senat a can- 
didaților care se pronunță îm
potriva unei soluții militare în 
Vietnam.

• ••
Seismografele Institutului de 

geofizică din Trapani au înre
gistrat duminică șase cutremu
re de pămînt in Sicilia, patru 
dintre acestea avind loc între 
orele 7,03 și 8,05 (ora locală). 
Efectele acestbr noi mișcări se
ismice au fost puternic resim
țite, îndeosebi în localitățile a- 
flate pe coasta de apus a insu
lei. Cuprinși de panică, nume
roși locuitori și-au părăsit ca
sele.

adăugat Aleandri, sînt o sfida
re la adresa mecanicii spația
le și a tuturor legilor fizicii. Ele 
merg pină la a pune în CvU- 
ză teologia, medicina și psiho
logia".

In cursul seminarului au fost 
ascultate depozițiile mai mul
tor martori oculari ai apariției 
unor „farfurii zburătoare", 
special ingineri și piloți 
profesie.
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Stația seismologică din Fara- 

ievo a înregistrat un cutremur 
de gradul 5. Epicentrul cutre
murului a fost la 108 km de 
oraș. Nu s-au înregistrat pa
gube. Acesta este al șaselea 
cutremur înregistrat în regiunea 
Saraievo în ultima lună.

• ••
Pe șoselele din Belgia s-au 

produs în cursul anului 1967 un 
număr de peste 230.000 acci
dente de circulație, anunță In
stitutul național de statistică. 
In aceste accidente și-au pier
dut viața 1.359 de 
iar alte 17.552 ău 
rănite.

persoane, 
fost grav

©0®
Viena cel

in 
de

Luni s-a deschis la 
de ol XlV-lea Congres interna
țional de filozofie, care reu
nește 3.000 de participanți din 
65 de țări. Delegația filozofi
lor români este condusă de 
acad. Athanase Joja, vicepre
ședinte al Academiei Republi
cii Socialiste România. La șe
dința festivă de deschidere, ca
re a avut loc în marea sală a 
Operei de Stat vieneze, au 
rostit scurte cuvîntărî de salut 
președintele Austriei, Franz Jo
nas, cancelarul Josef Klaus și

In legătură cu situația 
Congo (Brazzaville), care 
neclară datorită știrilor contra
dictorii transmise de agențiile 
de presă, postul de radio „Vo
cea revoluției congoleze" a 
transmis luni după-amiază un 
comunicat în care se arată că 
aceasta a revenit la normal. 
Potrivit postului citat, muncito
rii și funcționarii și-au reluat 
lucrul, iar schimburile violente 
de focuri care au răsunat în 
ultimele două zile in capitala 
țării au încetat. Legăturile te
lefonice între Brazzaville și lu
mea exterioară au fost reluate 
luni după-amiază.

Din Brazzaville se anunță, de 
asemenea, că la 2 septembrie 
a avut loc o reuniune a Consi
liului național al revoluției, or
gan condus de căpitanul 
Ngouabi, în cadrul căreia a 
fost examinată actuala situație 
din țară. După terminarea lu
crărilor acestei reuniuni nu a 
fost dat publicității nici un co
municat, menționîndu-se doar 
că președintele Consiliului va 
avea o Întrevedere cu primul 
ministru și cu șefii misiunilor 
diplomatice acreditate la Braz
zaville. Nu se cunoaște care vor 
fi problemele dezbătute de 
președintele Consiliului in ca
drul acestor întrevederi. In 
ceea ce privește pe președinte
le țării, Masamba Debat, a- 
genția Reuter, citind o decla
rație a ambasadorului de la 
Paris a Republicii Congo (Braz
zaville), arată că acesta a .'ez- 
mințit știrile că președintele ar 
fi fost arestat, menționînd că 
el se află la palatul preziden
țial.

din 
era

CURIER • CURIER


