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20 de ani de la înființarea
brigăzilor de muncă patriotică

Sc împlinesc 20 de ani de cînd 
tinerelului patriei noastre i-a fost 
încredințată onoarea și răspunde
rea istorică de a inaugura primele 
șantiere naționale, de a 
— prin lovituri de ciocan 
cop — actul de naștere al 
obiective 
socialiste.

1943 — 
reții și al 
tor... Zeci 
și fete, 
st urle nți,
la chemarea partidului, 
cartea patriei pagini 
de abnegație și eroism constructiv.

1968. O altă generație 
a preluat ștafeta 
punzînd cu un 
chemării de a se 
re, ducînd mai 
tradiție a primei
gadieri. Două generații, 
primelor șantiere și cei mai tineri 
brigadieri se întîlnesc azi, 9 sep
tembrie, sub Arcul de triumf al 
unui măreț jubileu, în față cu harta 
patriei pe care energia nestăvilită

ale construcției

somn a 
și tlrnă- 
primelor 
noastre

al tine- 
construc-

an romantic, an 
entuziasmului 
de mii de tineri, băieți 

muifcitori, țărani,' elevi și
s-au încolonat în brigăzi, 

scriind în 
nemuritoare

de tineri 
construcției, răs- 

sporit entuziasm 
afirma pe șantie- 

departe glorioasa 
generații de bri- 

veteranii

rac

„23 
de a 

în

August", 
participa 
mijlociii 

de „azi"

tinerelului nostru 
noi frumuseți.

Teatrul de vară 
Răspunzînd invitației
Ia această sărbătoare, 
brigadierilor de „ieri" și 
au sosit tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Chivu Stoica, 
Virgil Trofin, Leonte Răutu, Dumi
tru Popa, Dumitru Popescu.

La adunare au luat parte membri 
al C.C. al P.C.R., ai guvernului, re
prezentanți ai Comitetului munici
pal București al P.C.R., al Consiliu
lui popular municipal, 
(iilor obștești.

In fața teatrului, 
partidului și statului
cu căldură de tovarășul Ion Iliescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele 
lui, șl de 
lui C.C. al

Apariția 
și statului
de puternice ovații și urale.

Reprezentanții celor două genera
ții de brigadieri, Ion Perșoiu, vete
ran al șantierului Bumbeștl — Live-

C.C. al

!n aces- 
jurămînt: 

unde

ai organiza-

conducătorii
sînt salutați

rac

păreri privind relațiile dintre cele 
două țări și unele probleme, actuale 
ale situației 
apreciat că 
tilaiterală dintre 
rea Britanie se 
satisfăcător, în 
încheiate între cele două 
s-au evidențiat posibilitățile 
existente pentru dezvoltarea în con
tinuare 
teresul 
nea, în 
terne s-a 
tinuării 
qurării 
dere și colaborare 

întrevederea s-a 
atmosferă cordială.

Președintele 
ăl Republicii 
Nicolae Ceaușescu, a primit 
dimineața, la palatul Republici!, p«
secretarul de stat pentru afacerile 
externe al Marii Britanii, Michael 
Stewart.

La primire au luat parte : Corne
lii) Mănescu, ministrul afacerilor 
externe,, precum și Vasile Ptingan, 
ambasadorul României la Londra.

Oaspetele a fost însoțit de sir 
John Chadwick, ambasadorul Marii 
Britanii la București, P. T. Hayman, 
subsecretar de stat pentru afacerile 
externe, și D. J. D. Maitland, secre
tar personal principal.

In timpul întrevederii a avut 
un schimb cuprinzător șl util

a acestei rolSborărl, în In- 
ambelor părți.
abordarea

„ subliniat 
eforturilor 

unui climat

De aseme- 
problemelor ex- 
necesitatea con- 
în vederea asi
de pace, destin- 
internațională. 

desfășurat într-sPentru modernizarea minei 
și centralizarea producției a 
săpat un nou .orizont la cota 400. La. 
acest orizont, o întreagă rețea de 
galerii spațioase se ramifică în toa
te ceie 5 sectoare de producție des- 
chizînd drum liber tr'enurilcr subte
rane încărcate cu cărbune energetic 
— izvor nesecat de lumină și pu
tere.

Săparea galeriei de legătuTă de 
la cota 400 dintre mina Lonea II •,i 
diet, i-a revenit brigăzii fruntașe 
condusă de comunistul Molnar Ște
fan. Drumul subteran de Ia Cimpa 
I la puțul cu schip, în lungime de 
peste 1 000 m, l-a fost încredințat, 
spre a-1 executa, tovarășului Fiito 
Gherasim, miner tînăr, venit Ia mina 
Lonea cu 10 ani în urmă. In primă
vara anului trecut, ortacii lui Fiito 
au luat cu asalt lucrările de săpare 
și betonare a galeriei. De atunci,. 
brigada n-a știut ce-I rămînerea în 
urmă depășindu-și cu regularitate 
sarcinile de plan. Punînd accent deo-

sebit pe organizarea superioară 
lucrului și utilizînd cu pricepere 
mașina electrică de încărcat, mem
brii brigăzii au realizat în majori
tatea lunilor o productivitate de 
2,8—3 mc/post la săpare, fată de 
2,5 mc/post sarcina planificată, și 
1,2—1,4 mc la betonare. In luna tre
cută, brigada a realizat o viteză de 
avansare de 50 mi la săparea și 
betonarea galeriei duble’. In activi
tatea lor, minerii brigăzii au întîm- 
pinat uneori greutăți din cauza pre- 

excesive. In asemenea con-ii-

Președintele Consiliului
al Republicii Socialiste România, 

Ceaușescu, a oferit luni, la 
Republicii, un dejun în 
secretarului de stat pentru 
externe al
Stewart.

parte :

.. juneți ai ministrului afacerilor ex- a 

terne, Vasile Ptingan, ambasadorul 
României la Londra.

Au participat: John Chadwick, 
ambasadorul Marii Britanii la Bu
curești, P. T. Hayman, subsecretar 
de stat pentru afacerile externe, 
D. J. D. Maitland, secretar personal 
principal, W. R. Haydon, șeful de
partamentului de știri din Ministe
rul Afacerilor Externe, C. S. R. Gif
ford, consilier, director adjunct al 
departamentului Nord în Ministerul 
Afacerilor Externe, D. I. Morphet, 
secretar personal adjunct, P. J. Goul- 
den, consilier în Ministerul Afaceri
lor Externe, Martin Reid, 
cretaT al Ambasadei Marii 
Ia București.

Nicolae 
Palatul 
noarea 
facerile 
Michael

Au luat
Maurer, președintele
Miniștri, Emil Bodnaraș, 
dinte al Consiliului de Stat, Petre 
I.upu, președintele Comitetului de 
Stat pentru Probleme de Organizare 
și Salarizare, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Gheorgbe 
Cioară, ministrul comerțului exte
rior, Mihai Marinescu, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
Mircea Malița și Vasile Șandru, ad-

o-
a-

Marii Britanii,

zeni, iar astăzi brigadier 
lierul autostrăzii București 
Iești, și Horia Ioanid, în numele 
celor mai tineri brigadieri, prezintă 
secretarului general al 
P.C.R. raportul.

Cuvintele rapoartelor au 
le clipe semnificația unui
„Vom fi întotdeauna acolo 
țara ne cheamă, unde vîrsta și ela
nurile noastre își află cel mai fier
binte răspuns. Spunem din toată 
inima, cu tot avîntul nostru tine
resc că cea mai mare dorință a 
noastră este de a ne închina întrea
ga viață cauzei Partidului Comu
nist Român, victoriei socialismului 
în România".

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm tineresc ia apoi cuvîntul 
tovarășul Ion Iliescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului.

siunii
ții brigada a fost ajutată să io în
vingă luîndu-se măsuri speciale pen
tru prevenirea surpărilor și acciden- 

de pildă 
mon- 
stîlpi 

acesta

telor. In anumite locuri, 
la lucrările de lărgire a boltii, 
tarea armăturii noi s-a făcut cu 
hidraulici, evitînd în felul

Ion Gheorgbe 
Consiliului de 

viccpreșe-

Z. ȘUSTAC prim-se- 
Britan-iltineretu- 

ai Birou-ceilalți membri 
U.T.C.
conducătorilor 
nostru este î

(Continuare
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ani 
cu entuziasm 
tineretul patriei 
marile șantiere 

prin muncă
socialismului în

partidului 
întîmpinată Paul ANGHEL 

Mircea S. IONESCU 
Constantin MARINESCU

îndatoriri interna- 
că numai în măsura 
tară va li tot mai 

mai înfloritoare,

auto, conduse 
Bodor și Faig 
de merituoase; 
că r-nartizează 
priceperea oa-

cursul de califi- 
avut nici un ac- 
echipă. Cam afît ! 
îndreptat spre o 
unde era așteptat

părerea și 
în subor- 
mecanici, 
Am notat 
dar sufi-

un a- 
importanță la 
socialiste, în 

Este prezent 
se pregătește

r

activității de producție.

Anino.asa au lost dale 
de 6 000/380 voiți și

în
co

și

minei
trafo 

formată din trei agregate a

pe întinsul 
șantiere, 
toate 
orașele

află încorpo- 
nostru 
tinere,

de cînd 
chemării 

noastre 
pentru

contribuția 
Româ-

o deosebită 
vieții noi.
(APLAUZE).
studios ce

în rîndurile minunatei noas- 
care participă,

acum ne a- 
noastre au 
înverșunată 

de tot felul,
(APLAUZE, URALE). 

muncă, învin-

DRAGI TOVARĂȘI TINERI,

.Va rog să-mi dați voie ca, la 
ceasta adunare ce aniversează 
moment important din lupta și mun
ca tineretului revoluționar din pa
tria noastră, să vă transmit un sa
lut călduros din partea Comitetului 
Central al Partidului și a guvernu
lui patriei noastre socialiste (A- 
PLAU/E, URALE).

Se împlinesc 20 de 
răspunzi nd 
partidului, 
a mers pe 
a-și aduce 
la făurirea
nia (APLAUZE ENTUZIASTE, URA
LE).

Ploaia care a început 
mintește că victoriile 
fost obținute în luptă 
cu greutăți, cu piedici 
cu dușmanul
In această luptă și 
gînd piedici și adversități, pe ploa
ie, pe furtună, am ținut sus steagul 
niarxist-leninist, steagul luptei pen
tru socialism în patria noastră (A- 
PI.AUZE, URALE ÎNDELUNGATE).

Vă amintiți desigur, tovarăși, zi
lele de după 23 August. Tinerii, 

la chemarea partidului 
primele rînduri, dînd to- 

patrie, pentru victoria 
fascismului (APLAUZE,

Avem încă un drum lung de străbă
tut. Dar ceea ce am realizat 
acum 
toare 
ranția 
nu va

pînă 
este dovada capacității crea- 
a poporului nostru, este ga- 
iaptului că nimic in lume 
putea să abată poporul ro

mân de pe ‘calea so’cialismuIuV și 
comunismului (APLAUZE ÎNSUFLE
ȚITE, URALE ÎNDELUNGI).

Știm că înfăptuind țelurile de e- 
dificare a socialismului în România 
ne îndeplinim, în primul rînd, obli
gația sacră față de poporul nostru, 
față de viitorul patriei noastre. Daî 
în același timp ne îndeplinim și una 
din principalele 
ționaliste, pentru 
în care fiecare 
puternică, tot 
în măsura în care orînduirea socia
listă se va afirma tot mai biruitor 
pe toate continentele există garan
ția 
tot 
mai 
păși 
ZE,

fascis- 
nu mai 

conducerea 
să ducem 
da făurire 
poporului 

fericită (A-

comuniștii, 
au fost în 
Iul ppntru 
împotriva 
URALE).

Multi dintre aceia care au pășit 
cu arma în mînă pentru eliberarea 
patriei și pentru zdrobirea 
mului și-au dat viața; ei 
sînt printre noi. Sub 
partidului am știut însă 
mai departe marea operă 
a socialismului, creînd 
nostru o viață liberă șl 
PLAUZE, URALE).

In tot ce s-a construit 
patriei, pe marile 
toate uzinele, în 
operativele, în toate
satele înfloritoare, se
rată și munca minunatului 
tineret, eforturile generației 
care a dat dovadă de tin nețărmu
rit eroism în muncă (APLAUZE PU
TERNICE, URALE).

Privim cu îndreptățită mîndrie 
spre tot. ceea ce s-a realizat în pa- 
Iria noastră. Avem motive să fim 
mulțumiți, să fim mîndri de tot ceea 
ce am înfăptuit. Știm cu toții că cei 
care au contribuit la toate aceste 
victorii stnt muncitorii, țăranii și In
telectualii, sînt bărbații șt femeile 
din țara noastră, bătrînl și tineri, 
fără deosebire de naționalitate. Cu 
toți și-au unit într-un singur efort 
munca șl elanul pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste (APLAUZE. 
URALE ȘI OVAȚII NESFÎRȘITE).

Cunoașteți cu toții drumul 
care a trebuit să-l parcurgem, 
vind înapoi, putem spune că 
ar trebui să începem din nou,
porni pe același drum. Pentru-®5 
nu există, tovarăși alt drum pentru 
construcția socialismului decît dru
mul pe care ne-a condus Partidul 
Comunist Român (APLAUZE FUR
TUNOASE. APLAUZE ENTUZIASTE 
PRELUNGITE).

Doresc ca la această adunare să 
adresez tinerilor brigadieri de acum 
douăzeci de ani, tinerilor brigadieri 
de astăzi, întregului tineret al pa
triei noastre, cele mai calde felici
tări pentru munca depusă în sluj
ba înfloririi patriei. Vă urez tutu
ror noi ș‘t noi succese în mnnra și 
lupta pentru binele poporului nos-

pe 
Pri- 

dacă 
em

tru (APLAUZE ȘI OVAȚII VIBRAN
TE, ÎNDELUNGATE).

Am ajuns la un stadiu înaintat 
în dezvoltarea construcției socialis
te în România. Ne găsim pe drumul 
desăvîrșirii socialismului. Congresul 
al IX-lea a trasat un minunat pro
gram de activitate pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste. In munca 
pentru transpunerea în viață a aces
tui program, tinerelul este prezent 
alături de întregul popor. Este pre
zent tineretul muncitoresc, parle 
integrantă a minunatei noastre cla
se muncitoare, care deține rolul 
conducător în societatea noastră și 
care își îndeplinește cu cinste mi
siunea de călăuză a întregului nos
tru popor pe calea socialismului și 
comunismului (APLAUZE, URALE). 
Este prezent tineretul țărănesc, 
parte Integrantă a minunatei noas
tre țărănimi, a țărănimii care dc-a 
lungul veaduriior a ținut sus stea
gul luptei pentru independență na
țională și care, în alianță cu clasa 
muncitoare, a - adus și aduce 
port de 
făurirea 
România 
tineretul 
să intre
tre intelectualități, 
alături de întregul popor, la munca 
de desăvîrșire a socialismului, de 
dezvoltare a științei și culturii pa
triei noastre — factor, esențial în 
întreaga operă de făurire a socia
lismului (APLAUZE, URALE).

Dar ceea ce am realizat pînă a- 
cum reprezintă, tovarăși, numai 
baza pentru făurirea societății so
cialiste depline, pentru trecerea 
treptată la edificarea comunismului 
în patria noastră. Folosind ceea ce 
am realizat, înzecind eforturile pen
tru dezvoltarea industriei și agricul
turii, pentru înflorirea științei și 
culturii, vom asigura crearea condi
țiilor pentru făurirea societății co
muniste, a acelei societăți în care 
omul să fie cu adevărat stăpîn 
destinul său, stăpîn pe tot ceea 
sc creează, liber» să participe 
întreaga sa capacitate de gîndire 
crearea linei vieți corespunzătoare 
dorințelor și aspirațiilor sale cele 
mai înalte (APLAUZE, URALE EN
TUZIASTE, PRELUNGI).

Ne străduim să ridicăm continuu 
nivelul de viață al poporului, 
creăm tineretului condiții tot 
bune de muncă și învățătură, 
tem conșlicnți că societatea de 
ne este societatea oamenilor 
pini pe cea mai înaintată știință și 
cultură. Omul societății comuniste 
va fi un om multilateral pregătit, 
cu un larg orizont cultural, cu un 
înalt nivel de conștiință (APLAUZE, 
URALE ENTUZIASTE). Iată de ce 
partidul și guvernul consideră că 
nu este nimic mai important în mo
mentul de față pentru tineretul pa
triei noastre decît de a-și înzeci e- 
forturile pentru a învăța, a învăța 
și iar a învăța. E bine să ne amin
tim de cei care 
tîrnăcopul, cum 
tru a contribui 
lismului. E bine 
în mîini aceste 
tie. Dar trebuie 
varăși, că societatea comunistă 
înfăptuiește cu 
vansată și că 
devină stăpîn pe această 
să învețe să o creeze și să o mî- 
nuiască (APLAUZE, URALE).

Ne stau încă sarcini mari în față

că sistemul socialist va deveni 
mai puternic, se va afirma tot 
mult, că noi și noi popoare vor 
pe calea socialismului (APLAU- 

URALE).
Partidul nostru a acționat și ac- 

-ționează pentru dezvoltarea relații
lor de colaborare și prietenie c 
toate țările socialiste. Voi, tineri 
ati fost și sînteți întotdeauna î 
primele rînduri în îijAptuirea acestei 
politici, pentru că tineretul nostru 
este partizanul prieteniei și colabo
rării între popoare, între tinerii din 
toate tarile socialiste, din întreaga 
lume (APLAUZE, URALE). Ne-am 
pronunțat și ne iprAnunțăm pentru 
relații de prietenie și colaborare cu 
toate popoarele lumii; cauza prie-

In pagina a 3-a cuvîntul to- 
varăsului Ion Iliescu.

Natura

Pentru îmbunătățirea
9

activității de producție
La orizontul X al 

in funcție o stație 
o stație de pompe 
3 000 litri/minut fiecare. De asemenea la ori
zontul 9 mediu a- fost terminat garajul pentru 
locomotive. Aceste lucrări executate din. fon
duri de investiții vor asigura condiții optime de 
desfășurare a

Seară distractivă
pentru tineret

Misuinea lor este să se în
grijească de buna funcționare 
a camioanelor, basculelor, 
autobuzelor, furgonetelor. In 
primul rind se ocupă de ini 

acestor mașini — moto- 
Despre ei, mecanicii auto 
echipa lui Mureșan Mar- 
se știe la Autobaza de 

transporturi auto de la I i- 
vezeni că sînt pricepuți și. 
mai ales, harnici, gata ori- 
cînd să răspundă la chemări

Așa cum a fost și în iunie, 
atunci cînd au trebuit să ple
ce în campania de recoltare 
a griului mai multe camioa
ne. Au meșterit atunci lingă 
multe capote desfăcute sau 
in canale de vizitare veriîi- 
cînd cutii de viteză și dife
rențiale, schimbînd pistoane, 
segmenți sau cuzineți. Se 
uita Mureșan la tovarășii săi 
de echipă și se bucura cînd 
vedea că Potop, Rotarii, Vo-

dislav și Nica se descurcă 
alît de bine în tainele ma
șinii. Și se mai bucură șe 
ful de echipă că Buican -- 
proaspătul absolvent de pro
fesională, se străduiește să 
aplice ceea ce a aflat pe 
băncile școlii.

După un timp, de la I.A.S 
Jegălia a sosit o adresă în 
care- se transmiteau mulțu
miri pentru felul cum au 
funcționat mașinile în ac
țiunea de strîngere a pîinii 
de pe ogoarele 
O părticică din 
(urniri reveneau 
ță și echipei 
Mureșan... Tot

Bărăganului, 
aceste mui
cii prisosin- 
comunistului 
așa cum o

parte din mulțumirea trans
misă de la Aninoasa — pen
tru felul ireproșabil cum se 
desfășoară transportul mine
rilor, cu autobuzele — le 
revine cu același drept.

Am discutat Mureșan

organizată 
progra- 
despre 
în so- 
despre 

între

Duminică seara, tinerii aninoseni au petrecut 
Ia clubul sindicatului din localitate, o frumoasă 
și instructivă seară pentru tineret, 
de comitetul U.T.C. al rninei. In cadrul
mului educativ, tinerilor li s-a vorbit 
Dragoste și viață (comportarea tinerilor 
cietate. ce este o prietenie adevărată, 
fericirea în căsnicie, respectul reciproc
soți etc.), temă prezentată de medicul Niculescu 
Viorica, și despre Respectarea legilor în societa
tea socialistă, temă prezentată de șeful biroului 
de miliție din localitate, plutonierul major Tu- 
doro'u loan. Ambele teme au fost ascultate de 
cei prezenți cu mult interes.

A fost comunicat apoi programul serilor pen
tru tineret ce se vor organiza pînă la sfîrșitul 
anului (program în cadrul căruia organizatorii 
și-au propus să trateze temele „Forțele armate 
ale R.S.R. — scut de nădejde în apărarea 
ririlor revoluționare ale poporului român", 

românești pe
— aspirație 

continuare a

zența ale culturii și științei 
dianele globului" și „Unirea 
Iară a poporului român"). In 
un program de dans.

cuce- 
„Pre- 
meri- 
secu- 
urmat

Saîta RAVECA

despre modul cum tși orga
nizează munca; doream să 
aflu explicația respectului de 
care se bucură la autobază 
echipa sa. M-a privit puțin 
mirat — convins fiind, pro
babil, că și celelalte echipe 
de mecanici 
de Boștină, 
sînt Ia fel
m-a lămurit 
lucrul după 
menilor, frecventează cu re
gularitate 
care, n-a 
cident în 
Apoi s-a 
menghină
de mai mnlți șoferi și me
canici.

Am solicitat
maistrului care are 
dine echipele de 
pe nume Nițulescu. 
un răspuns lapidar
ciont de semnificativ (drept 
care a fost folosit și in 
titlu...) :

— Echipa Iui Mureșan este 
formată din oameni conști-

atmosfer

tot ma: 
savanli 

Și geo- 
liltimul

au luat lopata 
s-a spus aici, 
la edificarea socia- 
să luăm și acum 

unelte de construc-
să înțelegem,

tehnica cea ma 
tineretul trebuie

tehnică,

dini, chiar și în inima deserturilor, 
a început să preocupe 
mult pe italieni. Numeroși 
de renume — oceanograii 
logi au făcut cunoscut, !n
timp că, creșterea nivelului mediu 
al oceanelor și ai mareelor, pro
vocată de topirea calotelor polare 
și glaciare și de un brandysism 
negativ (oscilație negativă a so
lului) amenință Veneția. La acest fe
nomen natural contribuie, în ultimă 
instanță, poluarea atmosferei dato- 

dezvoltării industriale a aces-
Fenomenul de scufunda- 

e nou, declară 
a devenit as- 

manifestă 
cent.'- 

timp 
trei 
de

s<?
de doi

ani în

Viitorul Veneției, 
importanță istoirică, 
culturală, izbîndă a 
rătnicii umane care

acest oraș 
artistică 
acelei 
creează

de 
și 

îndă- 
gră-

oraș. 
re al Veneției nu 
savanții italieni, dar 
lăzi amenințător. El 
de secole în ritmul 
metri la fiecare zece
ce nivelul mării crește cu 
centimetri’ în același interval 
timp. Din anul 1200 Veneția 
lăsat în lagună cu 80 centimetri. 
Intre 1900 și 1967 scufundarea s-a 
produs în medie cu 1,8 centime- 

la fiecare zece ani. In cărtie- 
San Marco orașul s-a lăsat cu 
centimetri între 1931 și

1200 s-a

tri 
rul 
trei
In sfîrșit, pardoseala

1940.
bazilicii San

Marco, refăcută, se află actualmen
te cu 80 centimetri sub pardosea
la originală antică. La acest pro
ces lent o contribuție nefericită o 
aduc mareele, care constituie în- 
tr-adevăr și vor constitui încă c 
adevărată amenințare pentru Ve
neția. De altfel, populația Veneției 
a fost martoră în 'lit’.mii ani la 
numeroase asemenea fenomene. La 
4 noiembrie 1966 Veneția a trăit 
„marea alarmă". O maree de o 
violență neobișnuită a nvadat ce
lebra Piață San Marco. Adriatica, 
împinsă de puternicul vini sirocc, 
a invadat laguna și centrul istoric 
transformînd Piața San Marco în- 
tr-un adevărat stadion nautic. Apa 
a atins 1,90 metri deasupra nive
lului mediu al mării, depășind cu 
40 centimetri cota maximă' atinsă 
în 1951. Nu este lipsit de semni
ficație faptul că inundațiile au de
venit din ce în ce' mai frecvente 
la Veneția» 20 .între 1847 și 1947, 
25 între 
condiții 
ficii 
care

In 
mai i 
urma 
pieie de Veneția istorică 
cat un important centru i 
care a dat naștere unui 
trafic portuar. In apropierea 
ții Dogilor se află acel pctl im-

situat 
istoric 
De Ia 
aceas- Pagina a 2-a

mai 
1847

1948 și 1965. in . astfel de 
fundațiile celebrelor edi- 
de suferit datorită apei 
sapă lent tragedia.

au 
le
afara acestui pericol Veneția 

are de suferit îndeosebi de pe 
i poluării atmosferei. In apro- 

s-a ridt- 
in lustriai 

intens 
cetă-

portant care este Malghera, 
la 10 kilometri de centrul 
și care se întinde mereu.
1 800 hectare cît are acum,
tă zonă industrială va acoperi pes
te doi ani 3 000 hectare. In aceas
tă parte a orașului se află 250 de 
întreprinderi industriale care își 
trimit zilnic fumul coșurilor și fur- 

monu- 
cal 
de 

ba- 
să

celebrele 
vestiții patru 

sub arcul 
principale a 

au început
Analizele chi- 

prezen- 
suprafa-

San Marco 
mici eroziuni.

au scos în evidență

nalelor lor spre 
mente. Astfel, pe 
de bronz așezați 
deasupra intrării 
z.ilicii 
apară 
mice
ța sulfatului de cupru pe 
ta bronzului.

In ciuda relelor de 
cetatea Dogilor face 
pentru a se menține. 
Italie se ridică voci < 
lamentului să apere 
ai. creației unor genii de 
puse. Ultima lege specială 
de o alocație de 12 milioane lire, 
eșalonată- pe patru an', 
căreia s-ar putea realiza 
cele mai urgente. Desigur 
ceastă sumă este 
nețienii sînt oameni curajoși, vi- 
guroși și dîrzi și nimeni nu s=> în- 
dbiește că asigurîndu-li-se con
cursul necesar își vor salva ora
șul de la o dispariție care este de 
neconceput.

suferă, 
eforturi

> care 
mari
Din întreaga 

care cer Par- 
acest simbol 

mult a
preve-

infimă,

datorită 
lucrările 

că a- 
dar ve-

N. BADEA

@ FOTBAL:

lăsaf, totuși,

impresie

a

Jiul a

o bună

capofaf

Ieri, termometrul a înregis
trat la Petroașni o tempera
tura maximă de plus 22 grade. 
Temperatura minimă a aeru
lui la Petroșani a fost de 12 
grade.

IN CURSUL ZILEI DE AZI: 
Timpul se menține favorabil 
averselor de ploaie. Cer va
riabil.
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premie
goluri!

Un frumos succes 
al sportivilor 
de la „Recolta" 
Unirea

marți io septembrie toea

HANDBAL

Minerul Baia Mare

un teren
5 000 de

moale, 
specta- 
în ma
in joo

cu apărarea adversă. Și de foarte 
multe ori iese învingător. Tabela de 
marcaj rămîne însă neschimbată. In 
minutele 53, 54 
din și Georgevici 
ta Iui Matache.

Progresul, din 
apărare. In min. 
mai mare ocazie
cu scapă singur spre poartă, dar este 
blocat în ultima instanță 
che. mulțumindu-se doar 
corner.

Se luptă, în continuare,
tru obținerea egalării (Jiul) și 
tru menținerea victoriei (Progresul).

și 59 Sandu, Nai- 
bombardează poar-

ofensivă, trece în
61 se consumă cea 
a Jiului : Perones-

de Mala
cii un.

mult. pen- 
pen-

Golul mult așteptat însă de jiuliști 
n-a căzut. Nici pînă în final...

Deși au pierdut, jucătorii Jiului 
au lăsat o bună impresie, prin jocul 
de ansamblu practicat.

Au jucat formațiile: JIUL: ZAM 
FIR 
ker, Mihai — 1 
— PERONESCU, 
Naidin (min. 62 
SUL : Matache 
Constantinescu). 
V. Popescu — 
(Mirăuță) — R. 
OAIDĂ, ȚARĂIUNGĂ.

Titu CORNEA

TALPAI, GEORGEVICI, Sto- 
NĂDĂȘAN, SANDU 

ACHIM, Libardi. 
Ionescu). PROGRF- 

— Marinescu (Ad. 
MĂNDOIU, Grama. 
NEACȘU, Șoangher 
IONESCU, MATEI.

Pufin I Chiar foarte puțin. 
13 goluri in 7 meciuri. Nici 
cel pufin un gol de fiecare 
echipă 1 Au devenit, oare, a- 
părările divizionarelor noastre 
impenetrabile ? Aș ! Nu „lacă
tele", nu „betoanele", nu apă
rările tn linie sau repliante 
micșorează apetitul golului 
Înaintașilor. Nu 1. Se ratează 
exasperant. Se ratează incre
dibil. Se ratează neașteptat, 
de Ia 6 metri I

Dinamo București a Între
cut, cu 2—0, o echipă fard

de

a- 
U-

de 
re
de
Și

CLASAMENTUL

Recent a avut Ioc, Ia Deva, etapa 
județeană a „Cupei tineretului 
la sate".

In această competiție, sportivii 
sociației „Recolta" din localitatea
nirea, de lîngă Hațeg, au obținut 
un remarcabil succes, clasîndu-se 
pe locul I pe județ. Sportivii de la 
„Recolta" din Unirea au cucerit pri
mul loc pe județ la disciplinele i 
fotbal, handbal fete, volei băieți, 
înălțime fete, lungime fete, lungime 
băieți.

In felul acesta, cei de la „Recolta' 
Unirea au cucerit locul I pe asocia
ții sportive, primind trei cupe și 38 
medalii.

Dintre sportivii acestei asociații 
s-au remarcat: Lenuța Rădan, Vir
gil Popescu, Minerva Belea.

Nicu SBUCHEA
Hațeg

Șl, în min. 16, „bătrinul" 
înscrie printr-un șut sec de 
metri. Se credea, în tribune, 
va fi ultimul gol al partidei, 

descărca... sa- 
însă forțele, 

Mihai li poto-

La București, pe 
alunecos, în fața a 
tori, Jiul a început meciul 
niera-i obișnuită. A aruncat
toate forțele pentru obținerea unui 
bun rezultat. Au avut însă de luptat 
cu un adversar decis să facă totul 
pentru victorie. Infrîngerea nemulțu
mește, bineînțeles, avînd în vedere 
faptul că Jiul a muncit mult și nici 
ocaziile de gol nu i-au lipsit.

După cum a început partida, eram 
convinși că Progresul e pus pe fap
te mari. Gazdele au luat un start 
puternic, s-au lansat în atac cu toată 
echipa, s-au instalat pentru citeva 
minute în terenul nostru. Șuturile 
expediate însă spre poarta lui Zam
fir au fost lămurite cu ușurință 
apărarea jiulistă. Jiul își revine 
pede, iese din corsetul impus 
gazde și încearcă prin Achim
Naidin (min. 6 șl 7) să năruie vigi
lența lui Matache.

„Trio"-ul ofensiv bucureștean — 
Matei, Oaidă, Țarălungă — la care 
se adaugă și tînărul R. Ionescu, în
cepe combinațiile de pase mult mai 
legate. 
Oaidă 
la 15 
că nu
că Progresul își va 
cui. Mobilizîndu-și 
Talpal, Georgevici și 
lese pe jucătorii gazde prin cîteva 
intervenții prompte care atrag a- 
plauze.

Jocul scade din intensitate. Doar 
Matei il mai încearcă pe Zamfir cu 
un șut puternic de la distanță. Trep
tat inițiativa în joc trece de partea 
oaspeților. Rînd pe rînd. Achim, 
Nădășan sau Peroncscu șutează spre 
poarta Progresului, imprecis însă. 
După pauză, mai precis după șutul 
lui Radu Ionescu, respins în extre
mis peste bară, de Zamfir, Jiul în
cepe să... curgă mai tumultuos. Sus
ținuți din spate de o apărarc-zid, 
înaintașii de la Jiul combină mult 
mai frumos ca în prima repriză. 
Achim începe seria „duelurilor lungi"

1. Universitatea Cluj
2. Farul Constanța
3. Dinamo București
4. U.T. Arad
5. Progresul
6. Universitatea Craiova
7. A.S.A. Tg. Mureș
8. Steaua
9. Petrolul

10. Politehnica Iași
11. Vagonul
12. Jiul
13.
14.
15.
16.

Dinamo Bacău 
F. C. Argeș 
Rapid
Crișul

Rezultate tehnice

î5 3 Y

'«ISIVJW.V .WUWWBM raw

U. T. Arad Rapid 
Petrolul — F. C. Argeș 
Farul Constanța — Di- 
Bacău 1—0; „U" Cra'io- 
Steaua 1 — 1; „U" Cluj

Dinamo București — Crișul 
2—0;
1-0;
2-1;
namo
va —
— Vagonul 2—1; Progresul — 
Jiul — 1—0; Politehnica Iași
— A.S.A. Tg. Mureș amînat.

Divizia C, seria VI

Știința a capotat
derută în rln- 
din jucători 

continuare 11- 
elemenlare.

semnalat

parcurs, o parte 
au început să 

lor. De data a- 
mal făcut jocul 
asta datorită In 

care a fost

bunele 
șui cu 
un a- 
pe 11-

11— 6
5 3 f 1 6—4 7
4 3 0 1 3—3 6
5 3 0 2 6—4 6
5 3 0 2 6—5 6
5 2 2 1 8—8 6
4 2 11 7— 3 5
5 2 12 6— 4 5
5 2 12 3— 3 5
4 2 11 4— 5 5
5 .2 1 2 8—10 5
5 12 2 5— 4- 4
5 113 5—11 3
4 10 3 5—8 2
5 0 2 3 1—5 2
5 0 2 3 2—8 2

Etapa viitoare
(15 SEPTEMBRIE)

U.T.A. — A.S.A. Tg. Mureș;
Crișul — Progresul; Polileh-
nica Iași — Jiul; „U" Craiova
— Petrolul Ploiești; Dinamo
Bacău — Dinamo București;
F. C. Argeș — Farul; Steaua
— „U“ (Juj; Rapid — Vago-
nul Arad.

la Sibiu
Munteanu, Bulbucan (David), Știr — 
Bălăneanu, Marcu, Matei (Popovici, 
min. 75).

G. I.

Avînd in vedere valoarea forma
ției advetse, sarcina echipei Știința 
era destul de grea. Acesta a fost 
de altfel și motivul pentru care stu
denții au intrat timorați pe teren, 
începutul partidei fiindu-le total de
favorabil. Abia pe 
din compartimente 
joace la valoarea 
ceasta echipa n-a 
bun de la Aiud și
special lui Marincan 
foarte timorat și nesigur în inter
venții, a lui Tudor și Varhonik de 
pe partea cărora s-au Înscris cele 
două . goluri precum și înaintașilor 
care au irosit bune ocazii de gol 
(Marcu, Matei), sau au păstrat prea 
puțin mingea pierzînd-o tn favoarea 
adversarului.

Singurii care au corespuns inte
gral au fost Munteanu, Păsculescu, 
Constantinescu, Știr.

Desfășurarea jocului a fost nefa
vorabilă studenților încă de la în
ceput. Nu trecuseră 30 de secunde 
și A.S.A. conducea cu 1—0. Cei 
care au lovitura de începere sînt 
gazdele. Mingea ajunsă pe extre
ma stingă este centrată de Perescu- 
Ta în careu unde Biber este lăsat 
să-și preia mingea pe piept și apoi 
sa șuteze nestingherit, surprinzîndu-1 
pe Marincan.

de la aproximativ 4—5 m în 
transversală, deși portarul ad- 
părăsise poarta.

sînt de semnalat
In continuare 
cîteva șutur' 
Munteanu și 
de portar. In

Acest gol a produs 
dul echipei, o parte 
manevrînd mingea în 
morați, făcînd greșeli

Totuși sînt de
situații de gol create. La un 
capul al lui Marcu (Știința), 
părător advers degajează de 
nia porții tot cu capul peste bară;
în min. 15, același Marcu ratează 
cea mal mare ocazie a jocului șu
tind 
bara 
vers 
mai
de la distantă a lui 
Bulbucan, dar apărate 
plină dominare a Științei vine și al 
doilea gol al gazdelor. La o minge 
trimisă pe sus, în adîncime, Marin- 
can iese în întimpinare, ezită s-o 
boxeze, se dezechilibrează urmărind 
traiectoria mingii care în contactul 
cu solul sare în fața lui Panici, ve
nit din urmă, și acesta o trimite cu 
capul în poarta goală.

In repriza a doua jocul devine 
mai nervos, se joacă mai mult în 
mijlocul terenului, fazele de poartă 
se consumă mai rar și cu șuturi de 
la distanță.

Știința a folosit următoarea echi
pă : Marincan — Păsculescu, Con- 
stantinescu, Tudor V., Varhonik —

.afi^gga

A
In campionatul județean

Preparatorul Petrila
— învingător merituos

Gazdele au pus în joc toate for
țele, luptînd cu multă însuflețire, 
fapt care le-a adus și-un rezultat 
favorabil. Chiar și raportul de cor- 
nere, 3—1 în favoarea gazdelor, e 
grăitor. Jocul a fost mulțumitor doar 
in prima parte a jocului.

Preparatorul Petrila s-a comportit 
bine în această perioadă 
continuu adversarul. In 
de minute gazdele s-au 
special pe pătrunderile
Dar nn toate fazele clare de finali
zare au fost... onorate. Primul șl al 
doilea „autograf" pe tabela de mar
caj (min. 20 și 41) sînt semnate de 
M igda. Aceste două goluri au satis
făcut po deplin așteptările.

presîndu-și 
primele 45 

bazat in 
extremelor.

repriza secundă jocul e mai
La cîteva 

ale gazdelor,

In
confuz, mai aglomerat, 
momente de ezitare 
după o ratare și a unui penalti, oas
peții își revin și Bușu Mircea în
scrie cu capul, în min. 57.

Pînă în min. 83, cînd uricănenli sînt 
gata să . egaleze, jocul este anost. 
In min. 86 portarul oaspeților res
pinge defectuos și Sirianu reia în 
plasă: 3—1.

S-au remarcat: If'tode (Minerul), 
Cristea, Sirianu, Beraru și Lăscăianu 
(Preparatorul).

A arbitrat, mediocru, brigada con
dusă de Kovacs Andrei (Petroșan:).

La juniori: 3—0, prin neprezen- 
tarea oaspeților.

Ion TEȘCAN

Știința a învins, neîndoios, pe me
rit. A iost echipa care a dat tonul 
jocului. A iost echipa care nu s-a 
lăsat impresionată de începutul pro
mițător, ca joc, al oaspeților (dar și 
ca rezultat), supuntndu-și în repriza 
secundă, adversarii unui presing con
tinuu, eficace. Minerii băimăreni, în 
formație cu un coordonator și rea
lizator (nr. 10 — Birtalan) de gabarit 
impresionant, au solicitat la maxi
mum eforturile studenților petroșă- 
nenl, care s-au impus total doar în 
a doua parte a reprizei a Il-a, pro- 
fftînd de căderea inexplicabilă a 
oaspeților. Evoluția scorului, fazele 
(unele de real spectacol) la ambele 
porțl — au încălzit spectatorii, pre- 
zenți în număr destul de mare du
minică la terenul Jiul.

Scorul cu care-au cîștigat studen
ții, în aparență scutește comenta
riile. In aparență doar, pentru 
după părerea noastră, 
Căpățină din Timișoara 
tot parcursul meciului 
prompt, de decis și de 
precieri.

Evoluția în ansamblu, a echipei 
studențești s-a dovedit destul de 
promițătoare. Echipa pare mult mat

sudată, mal valoroasă declt în se
zonul trecut. Poate că șl revenirea 
lui Cosma (autor a 7 goluri) în for
mația petroșăneană să-șl spună cu- 
vîntul.

Formația antrenorului Barabaș — 
după meciul pe care l-a făcut dumi
nică — promite. Șl asta-I îmbucură
tor. Deși nu s-a ridicat la o mare 
valoare tehnico-spectaculară, meciul 
Știința — Minerul Bala Mare a plă
cut spectatorilor, care-au putut ve
dea goluri multe, unele frumoase, 
altele... mai puțin, și care au aplau
dat în final o victorie clară, meri
tată.

Au marcat:
(3), Ignătescu
(2) șl Anghel 
șanl; Birtalan 
(2), Redes și 
Baia Mare.

Au jucat formațiile: ȘTIINȚA: 
Florea, Popovlcl, Frîncu, Anghel, 
Fodor, Roman, Cosma, Ignătescu, 
Mahalagiu. MINERUL BAIA MARE: 
Albu, Schuller, Mezel, Birtalan, Pop, 
Redeș, Pali, Nistor.

A arbitrat, cu scăpări în final, V. 
Căpățînă — Timișoara.

Cosma (7), Popovlcl 
(4), Frtncu (2), Roman 
pentru Știința Petro- 
(7), Schuller (3), Pall 
Pop pentru Minerul

arbitrul 
n-a fost 
Ia fel 
corect în

că,
V.
pe 
de
a-

V, T.

a viril

Voleibaliștii

V. TEODORESCU

erau 
panel 
vrut...

în așteptarea startului

pretentil (Crișul). Lucescu și 
Naghi au semnat două goluri, 
lntr-un meci al ocaziilor. Cri
șul n-a fost 
meci... repede, 
degrabă cu-n...

La Craioya,
Coidum s-a izbit de-o apărare 
decisă. Si l-a invitat atunci 
pe rateurul Voinea să devi
nă... puncheur. Dar Oblemen- 
co și-a adus aminte că e cu
noscut ca golgeter nu ca lin 
tehnician. Și... 1—1.

La Arad, „bătrina‘ U.T.A. a 
cîștigat din 11 m. „Realul" din 
Giulești este tn pasă neagră. 
Explicabil. Da, dar merge 
rd... halte spre lanternă 1

Ploieștenii l-au așteptat 
debutantul in A, Păiș, ca 
poată trece granija unui 
de meci. Oricum, i-au învins 
pe Dobrin. Și-asta e ceva 1

Masivul Iancu 
gol în poarta lui Gliifă 
cău) și Farul Tomisului 
consolidează pozițiile de 
care-i stau bine.

Ai noștri (ca brazil l) 
gata-gata să vină cu-n 
din Capitală. Dar n-a 
Ulise și coincidentele! 
poate n-a vrut Marin (Pero- 
nescu)1

Iar universitarii lui Teașcă 
au descoperit (in sfîrșit) un 
înaintaș care nu iartă : Oprea. 
Oprea cel care n-a putut fi... 
oprit de blindajul 'Vagonului.

Și cu asta — gala. S-o aș
teptăm pe-a șasea. Poate-o fi 
mai ploioasă.

nici in acest 
Semăna

Don liniștit.
„caruselul"

Ignăteseu se 
și va șuta din nou, 
decisiv, la poarta 

oaspeților.

Iată că, după fotbal, handbal, rugbl 
și baschet, voleiul reintră și el în 
actualitate. Echipa studenților din 
Petroșani, Știința, se află în fața u- 
nui nou start de campionat. Pregă
tirile pentru noul campionat se pare 
că au început sub cele mai bune

trtaljtl

Turbulenta cu
Poate vreți 
ca oricare 

la meci să 
tehnice ale 

pe dreptun-

O spectatoare, 
să spuneți că e 
alta! C-a venit 
admire execuțiile 
combatanților de
ghiul de zgură I C-a stat liniș- 
tită-n tribună, încurajîndu-și 
jucătorii fa vor iți 1 Da, de
unde ?

Spectatoarea din clișeu, pe 
care-o vedeți concentrată asu
pra fazelor din teren, a fost 
principala incitatoare la bruta
lități.

Spectatoarea din clișeu a 
fost cea mai gălăgioasă pre
zență a tribunei. De la ’nc-e- 
putul pînă-n finalul partidei 
n-a tăcut un moment. Poate 
gîndiți c-a fost obiectivă, c-a 
admonestat, cu observațiile-.1 
critice, în egală măsură pe 
gazde și pe adversari? Nu.

Spectatoarea — care deve
nise centrul atenției întregu-

ETAPA I-A, 8 SEPTEMBRIE 1968
Știința Petroșani — Constructorul minier 

I.C.O. Petroșani
— Preparatorul 
troșani.

ETAPA
Constructorul

rul Lupeni — Energia Paroșeni; Utilajul Petroșani — 
C.F.R. Petroșani; Știința

ETAPA A IlI-a,
I.C.O. Petroșani —

Petroșani — Știința II;
Petroșani; I.L.L. Petroșani — Preparatorul Lupeni.

ETAPA A IV-A, 29 SEPTEMBRIE 1968
Constructorul minier — Preparatorul Lupeni; Ulita-

— Utilajul Petroșani; C.F.R. 
Iupeni; Energia Paroșeni —

Petroșani; 
Petroșani 
I.L.L. Pe-

A II-A, 15 SEPTEMBRIE 1968 
minier — I.L.L. Petroșani; Preparato-

II — I.C.O. Petroșani.
22 SEPTEMBRIE 1968
Constructorul minier; C.F.R. 
Energia Paroșeni — Utilajul

cravată

jul Petroșani — 
l’aroșeni; I.C.O.

ETAPA

aceștia toate 
materie de... 
a-i convinge

al tirului

lui public — și-a întins aripile 
apostrofărilor numai asupra 
oaspeților. Și-a folosit în mo- 
nologu-i despre 
cunoștințele în 
zoologie. Pentru 
că sînt... slabi.

Punctul central
„atențiilor" spectatoarei păti
mașe a fost însă antrenorul 
oaspeților. La orice încercare 
a acestuia de a da indicații 
propriilor jucători, spectatca- 
rea cu cravată pornea conlia- 
ofensiva... «ospitalității.

Și arbitrul a fost deseori 
contrat. I s-au dșt chiar indi
cații cum să conducă o nar- 
tidă I Pentru că ea știe hand
bal. Chiar prea mult. Dear 
este...

Cum n-o cunoașteți ? E soția 
portarului Florea de la Ștt'nța.

auspicii. Buna dispoziție la antrena
mente, însoțită de o lăudabilă con
știinciozitate, precum și apariția u- 
nor nume noi, ne determină să spe
răm în realizarea unor spectacole 
voleibalistice de calitate.

Locul șase, din opt echipe, obți
nut în campionatul trecut al diviziei 
B, deși într-o companie foarte va
loroasă (seria cea mai puternică) 
nu a mulțumit pe suporterii echipei, 
dar nici pe antrenori și jucători. 
Tocmai de aceea profesorul Ceacu 
Eronim, antrenorul echipei, șl elevii 
săi, sînt deciși să depună toate e- 
forturile pentru ridicare măiestriei 
sportive, pentru obținerea unor re
zultate superioare. Pînă la începe
rea campionatului, voleibaliștii Ști
inței efectuează cîte șase antrena
mente săptămînal, iar duminica sus
țin jocuri de verificare. Se preconi
zează disputarea unor asemenea jo
curi la Petroșani, Craiova și Sibiu. 
Pregătirea echipei este divizată în 
mai multe etape. Principalul obiec
tiv al primei etape este condiția fi
zică, urmînd 
pună accent 
și tactică a 
va constitui 
integrarea noiloF jucători în angre
najul de bază.

ca, în continuare, să se 
pe pregătirea tehnică 

echipei. Ultima etapă o 
omogenizarea echipei,

Antrenorul Ceacu contează în noul 
campionat pe un lot de 11 jucători. 
Din vechea gardă fac parte Miiller 
Jean, Comarnițchi Ladislau (trăgă
tori principali), Bogdan Vasile, Țvein 
Gheorghe (trăgători secunzi), Sălăjan 
Constantin, Luncan Alexandru, Șchio
pii Dumitru (ridicători). Mari spe
ranțe se pun în noua achiziție, Ma
xim Pavel, un foarte bun trăgător 
principal, transferat de la Dacia 
Brăila precum și în tinerii Filipaș 
Ionică, Ivașcu Ion și Stoica Iacob. 
Pe culoarele Institutului de mine am 
întîlnit un alt component al Daciei 
Brăila, pe voleibalistul Neațu Ionel 
care, în caz de reușită la examenul 
de admitere, va II legitimat la Ști
ința Petroșani.

Iată deci un lot care a crescut nu
meric, dar mai ales valoric, ceea ce 
este un atu important pentru ascen
siunea pe treptele clasamentului,

In discuția purtată cu profesorul 
Ceacu în calitatea sa de antrenor, 
ne-a mărturisit că urmărește ocupa
rea locurilor 3—5 dar mai ales ri
dicarea calitativă a jocului echipei 
pe care o antrenează.

Ii dorim mult succes șt realizarea 
celor propuse I

Nicolae LOBONȚ 
student

Adrian CONDOR RUGBI

I.L.L. Petroșani; Știința II — Energia 
Petroșani — C.F.R. Petroșani.

A V-A, 6 OCTOMBRIE 1968
C.F.R Petroșani — Constructorul minier; Energia 

Paroșeni — I.C.O. Petroșani; I.L.L. Petroșani — Ști
ința II; Preparatorul Lupeni — Utilajul Petroșani.

ETAPA A VI-A, 13 OCTOMBRIE 1968
Constructorul minier — Utilajul Petroșani; Știința

II.— Preparatorul Lupeni; I.C.O. Petroșani — I.L.L. Pe
troșani; C.F.R. Petroșani — Energia Paroșeni.

ETAPA A VII-A, 20 OCTOMBRIE 1968
Energia Paroșeni — Constructorul minier; LL.L. 

troșani — C.F.R. Petroșani; Preparatorul lupeni 
I.C.O. Petroșanii Utilajul Petroșani — Știința II.

Pe-

Debut fructuos
me-
Po-
sa-

do-

Spectatorii care au asistat dum - 
nică, pe stadionul din Lonea, la 
ciul dintre Știința Petroșani și 
litehnica Iași au plecat în final 
tisfăcuți de victoria gazdelor.

Meciul a început în nota de
minare a localnicilor. Se joacă mult 
în careul advers, dar se și pierd 
baloane în ocazii favorabile. Astfel, 
la o șarjă pe trei sferturi, studenții 
au o bună ocazie de a deschide sco
rul, dar Roșea pierde cu ușurință 
balonul. Finalul primei reprize, prin 
spectaculozitatea acțiunilor, a încăl
zit totalmente tribunele. In aceste 
minute, în urma unei faze de toată 
frumusețea, Truță realizează o în
cercare, pe care o transformă Sabău. 
Prima repriză se încheie deci cu 
scorul de 5—0 pentru gazde.

Repriza a doua se părea că va 1- 
parține în întregime localnicilor, dar 
aceștia după cîteva minute au o că
dere fizică generală, permițînd oas-

peților să realizeze o lovitură pr'n 
Gheorghiu. După modificarea scoru
lui, meciul devine din nou plăcui, 
fazele — interesante. Studenții rea
lizează o încercare prin Roșea, ne
transformată însă de Dragoș. Oaspe
ții obțin și ei o încercare prin Spi- 
rătuș. Cu scorul de 8—6 pentru e- 
chipa din Petroșani ia sfîrșit me-, 
ciul, deși pînă la fluierul final al 
arbitrului au mai avut ambele echipe 
ocazii de a înscrie.

In concluzie, un joc curat, cursiv, 
cu multe faze spectaculoase. Echipa 
Știința se arată bine pusă la punct 
tactic, pregătirea fizică Insă...

Cei mai buni au fost 
Iliescu, Ionescu, Dinu de 
Mureșan și Gheorghiu de

Excelent arbitrajul lui 
mirescu din București.

Bojenescu, 
la gazde, 

la oaspeți. 
I. Dragc-

Emilian NEAGOE 
student
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STEAGUL ROȘU

20 de ani de la înființarea 
brigăzilor de muncă patriotie;

(Urmare din pag. 1)

In numele brigadierilor din anul 
1948, Ing. Gheorghe Păun, de la 
Șantierul naval din Constanta, a 
exprimat satisfacția deosebită pen
tru aniversarea acestui eveniment 

■ care va rămlne ca un exemplu pu
ternic de ceea ce Înseamnă iubirea 
de patrie șl de popor.

A luat apoi cuvlntul primul se
cretar al Comitetului municipal 
București al U.T.C. Dumitru Gheor- 
qhișan, care a arătat, că decernarea 
Drapelului de organizație fruntașă 
în aclivitatea voluntar-patrlotică re
prezintă pentru tineretul Capitalei 
obligația de onoare ca sub condu- 
rerea Organizației municipale de 
oartid, să depună eforturi si mal 
mari In toate domeniile de activitate 
centru a contribui la avtntul gene
ral al economiei, științe! șl culturii, 
la dezvoltarea șl Înflorirea națiunii 
noastre socialiste.

In numele brigadierilor premi'ati 
a mulțumit Vicfor Rumceănu mun
citor ne șantierul autostrăzii 
cureșt! — Pitești,

In aplauzele puternice și entu
ziaste ale miilor de participant! a 
luat cuvlntul tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat.

Ciflntarca tovarâșnlnt
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. 1)

teniei și colaborării între toate po
poarele planetei noastre este însăși 
cauza libertății, independentei și 
dreptății sociale (URALE, APLAU
ZE).

Știm că există forte imperialiste 
care amenință pacea; de aceea este 
necesar să acționăm pentru unirea 
întregii mișcări revoluționare, în
tregii mișcări antiimperialiste, a tu
turor oamenilor dornici de progres. 
Numai astfel vom evita ca omenirea 
să fie azvîrlită într-un război, vom 
asigura pacea — bunul cel mai de 
preț al tuturor popoarelor, pentru 
care tînăra generație trebuie să 
lupte cu întreaga sa energie și com
bativitate (APLAUZE, URALE).

Partidul nostru consideră că la 
baza relațiilor dintre țările socia
liste, „dintre partidele comuniste și 
mu nefirești trebuie așezate princi-1 
piile ‘atotbiruitoare ale marxism-le- 
ninismului : egalitatea deplină în 
drepturi între popoare șl națiuni, 
respectul independentei și suvera
nității naționale, neamestecului In 
treburile interne, întrajutorarea to
vărășească, solidaritate în lupta 
pentru cauza oamenilor muncit de 
pretutindeni. Toate aceste principii, 
la un loc, creează baza unității de 
nezdruncinat a țărilor 'socialiste, a 
mișcării comuniste șl muncitorești. 
Numai respectarea neabătulă a tu
turor acestor principii poate asigura 
triumful cauzei socialismului și co
munismului (VII APLAUZE, URALE).

Orice încercare de a neglija, de 
a subaprecia o latură sau alta a 
acestei baze principiale a relațiilor 
adore daune mișcării comuniste, 
unității forțelor antiimperialiste. 
Partidul nostru, pe steagul căruia 
a stat și stă scris principiul solida
rității internaționale, !și va îndepli
ni în acest spirit obligația sa de 
detașament activ ai mișcării revolu
ționare mondiale (APLAUZE PU
TERNICE, URALE ÎNDELUNGATE).

Cuvlntul tovarășului
Adunarea noastră este închinată 

împlinirii a 20 de ani de la desfă
șurarea lucrărilor pe marile șantie
re naționale ale tineretului — Bum- 
bești — Livezeni, Salva Vișeu, Lun
ca Prutului — care, prin dîrzenia, 
entuziasmul și eroismul tinerilor 
brigadieri, au înscris o pagină glo
rioasa în istoria contemporana a 
României, în istoria organizației 
noastre de tineret. Tineretul nostru 
Uniunea Tineretului Comunist, ca și 
întregul nostru popor cinstesc tra
dițiile de muncă pline de dăruire, 
pătrunse de o puternică vibrație 
patriotică și de o înaltă conștiință 
socialistă.

In continuare, vorbitorul s-a refe
rit la entuziasmul și înflăcărarea cu 
care tinerii au răspuns tn urmă cu 
20 de ani la chemarea partidului 
pentru a-și aduce contribuția la re- 
lacerea economiei naționale, la dez
voltarea avuției materiale a tării.

Tradiția născută pe șantierele na
ționale ale tineretului s-a menținui 
neclintită In conștiință și tn fapte 
— a spus vorbitorul. Tinerii și-au 
dovedit, tn totl anii care au urmat, 
hărnicia și dragostea de muncă, a- 
deziunea deplină la programul de 
înflorire a patriei, Inscrlindu-șl nu
mele la loc de cinste pe actul de 
naștere al multora din înfăptuirile 
poporului nostru.

Munca patriotică a tineretului se 
desfășoară astăzi In condiții noi, 
dar virtuțile ei educative au rămas 
aceleași. Dăruirea a ceea ce ai mai 
bun, forța de muncă, Inteligenta în. 
lupta pentru creșterea avuției ma
teriale și spirituale a societății, pen
tru desăvîrșirea construcției socia
liste creează un larg teren de mani
festare resurselor nobile ale dragos
tei fată de patrie, dăltuind caracte
rele, formînd oameni adevărali. lata 
de ce Hotărîrea Plenarei C.C. al

Cuvintele secretarului general al 
partidului slnt subliniate In repe
tate rlndurl cu urale șl puternice a- 
plauze. Deși In timpul cuvlntării, 
deasupra Teatrului de vară s-a a- 
bătut o puternică ploaie, cu torente 
de apă, care au învăluit tribunele 
înțesate de tineri șl masa de onoa
re, nimeni nu s-a clintit din loc, 
nimeni n-a deschis umbrela; miile 
de brigadieri venitl din toate col
turile patriei, au urmărit cu atenție 
sporită cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, sublinlindu-le cu 
urale, cu ovații. Minute în șir re
prezentanții celor două generații 
scandează numele patriei șl al parti
dului — al patriei pe care o Împo
dobim cu noi frumuseți, al partidu
lui care călăuzește energia șl avtn
tul tineretului, al întregului popor 
în lupta pentru înfăptuirea idealului 
nostru suprem — construcția comu
nismului în România.

Tineretul patrie! noastre mulțu
mește din Inimă partidului pentru 
onoarea ce 1 s-a încredințat de a 
participa cu întreaga sa enerqie la 
edificarea socialistă a patriei, le- 
oîndu-șl numele de noile cetăt! ale 
Industrializării, de maTlle șantiere 
de Irigații, de noile edificii ale sil
inței șl culturii, care sînt astăzi obi
ective de muncă patriotică.

Cel prezentl îșl unesc glasurile

In condițiile de astăzi, noi consi
derăm că nu trebuie precupețit nici 
un efort pentru a găsi căile în ve
derea îmbunătățirii relațiilor dintre 
țările socialiste, dintre partidele co
muniste și muncitorești. De aseme
nea,.trebuie acționat în direcția des
tinderii în viata internațională, a 
împiedicării forțelor reacționare care 
ar dori să împingă omenirea înapoi 
spre perioada războiului rece. Tre
buie să facem totul pentru a conti
nua procesul început de realizare a 
securității europene, de destindere 
internațională, de asigurare a păcii 
pe planeta noastră (APLAUZE, U- 
RALE PRELUNGITE). Aplauzele 
dumneavoastră, ca de altfel manifes
tările puternice care au avut loc în 
aceste zile In întreaga tară, mani
festări de solidaritate șl sprijin una
nim fată de politica partidului șl 
guvernului, sînt o dovadă că această 
politică corespunde pe deplin Inte
reselor întregului nostru popor, cau
zei socialismului și . păcii (APLAU
ZE, URALE).

Am început cuvîntarea pe ploaie. 
Vedeți, ploaia a trecut. Noi, comu
niștii, sîntem învătati să tăcem fală 
oricăror furtuni, să stăm neclintit! 
la postul nostru, conductnd poporul 
pe calea bunăstării și fericirii (A- 
PLAUZE, URALE). Noi știm că, orl- 
cîte furtuni se vor ridica, [dealul 
socialismului și comunismului este 
de neînvins. România va ft întot
deauna un stat liber, puternic șl in
dependent în rîndul statelor socia
liste (APLAUZE, URALE).

Știm că lumea de mline pentru 
care am luptat și luptăm va fi o 
lume a egalității depline între toa
te națiunile, a prieteniei și colabo
rării trăiești între popoare ; nimic 
nu poate împiedica realizarea aces
tei aspirații a omenirii (APLAUZE, 
URALE).

Ptivindu-vă pe voi acum șl as- 
cultîndu-vă, îmi amintesc de vremea 
rînd am intrat în rîndurile tinere
tului comunist, cu peste 35 de ani

P.C.R. din 29 noiembrie — 1 de
cembrie 1967 sublinia rolul deose
bit al educării prin muncă și pen
tru muncă a tineretului, iată de ce 
acestei forme de educare I se con- 
leră un loc central în întreaga ac
tivitate de formare a tineretului. 
In acest spirit, prin chemarea C.C. 
al U.T.C. din luna mai a acestui 
an, Uniunea Tineretului Comunist 
a venit în înlîmpinarea zecilor do 
mii de tineri care și-au exprimat 
dorința să se întreacă pe șantierele 
muncii voluntar-patriotice.

Pe cele 420 de șantiere locale ale 
tineretului, a spus vorbitorul, pre
cum și la alte obiective, tinerii au 
efectuat un număr de aproape 89 
milioane ore de muncă voluntar-pa- 
triotică, realizând economii In va
loare de peste 320 milioane lei.

Folosind prilejul adunării jubilia
re de azi — a spus vorbit irul — 
dorim să adresăm în numele Comi
tetului Central al U.T.C. felicitările 
noastre cele mai călduroase, tutu
ror tinerilor și organizațiilor U.T.C. 
care au desfășurat o activitate bo
gată și variată pe frontul acțiunilor 
voluntar-patriotice.

Comitetul Central al U.T.C. a ho- 
tărît ca drapelul jubiliar, pentru 
cele mai bune rezultate obtmute în 
acest an în mobilizarea tineretului 
la acțiuni de muncă voluntar-patrio- 
lică să fio decernat organizației 
U.T.C. a municipiului București.

Drapelul de onoare al C.C. al 
U.T.C. este decernat brigăzii ilfov 
III, formală din elevi din Oltcivta 
și Urziceni, care a lucrat pe șantie
rul autostrăzii București — Piteșt , 
cîștigătoarea întrecerii organizată 
între brigăzile de pe aceste șantie
re; totodată se acordă diplome de 
onoare ale C.C. al U.T.C. brigăzilor 
Argeș I și Gorj II.

Fruntașă în întrecerea dintre bri
găzile de pe șantierele naționale de 

tntf-un singur imn închinat Republi
cii, măreață vatră a poporului nos
tru, un imn de dragoste șl recunoș
tință pentru grija părintească pe 
care partidul a arătat-o tineretului, 
pentru înțelepciunea cu care l-a că
lăuzit avîntul, educîndu-1 în spiri
tul Iubirii de țară, al răspunderi! 
înflăcărate pentru destinele și feri
cirea el.

Sub lumina focurilor de artificii,' 
adunarea Ia sfîrșit într-o atmosferă 
de Înălțător entuziasm. Răsună cln- 
tece de brigadier, cunoscutul „Hei- 
rup!" al șantierelor naționale. Mif- 
de tineri fluturtnd eșarfe roșii, gal
bene, albastre, formează un Imens 
drapel al patriei. Este entuziasmul 
cu care s-au străpuns tuneluri, cu 
care s-au înăltat viaducte, cu care 
s-au stăvilit șuvoaie de apă, cu care 
s-au ridicat cetăți Industriale șl mo
numente, entuziasmul cu care a fost 
încununată fiecare victorie a tine
retului, Iar flecare victorie a fost șl 
va fi închinată patriei, partidului, 
însuflețirea tuturor șantierelor tine
retului s-a adunat parcă aici, tntr-un 
unic act de voință, de unanimă șl 
fierbinte adeziune la politica Internă 
s! externă a partidului nostru, po-. 
litică pe care tineretul patriei 
noastre o urmează neșovăitor, po
litică ce reprezintă prezentul șl vi
itorul fericit al României socialiste.

în urmă. S-au petrecut multe de a- 
tunci, tovarăși, dar vreau să declar 
acum că conducerea partidului, eu, 
personal, privim cu încredere viito
rul patriei noastre. Știu că cei care 
vor veni după noi sînt urmași dem
ni al uteciștilor, al comuniștilor, că 
ei vor tine sus făclia comunismu
lui, a libertății șl independenței pa
triei noastre (APLAUZE, URALE 
FURTUNOASE). Un singur lucru 
nu trebuie să uitati niciodată, tova
răși, că slntetl fiii unui popor care 
a devenit liber, stăpîn pe destinele 
sale, al unui popor care niciodată 
nu a îngenunchiat șl care e holărît 
să lupte pentru victoria comunismu
lui alături de toate țările socialiste, 
care merge cot la cot cu toate po
poarele spre progresul vieții pe pla
neta noastră (APLAUZE, URALE 
ENTUZIASTE, PRELUNGITE). Prie
tenii noștri din tarile socialiste, 
prietenii noștri din întreagă' lume 
trebuie să știe că îrf poporul român 
au un tovarăș de nădejde, care în
totdeauna î.șl va îndeplini obligațiile 
ce-I revin în lupta pentru comu
nism, pentru progres (APLAUZE, 
URALE).

Am reamintit virtuțile poporului 
nostru pentru că ele trebuie să fio 
virtuțile fiecărui cetățean, fiecărui 
tînăr al patriei noastre. Po(l fi la 
un moment dat slab, dar niciodată nu 
trebuie să fii laș. Lașitatea nu are 
ce căuta în rîndurile noastre, nu 
este o trăsătură proprie poporului 
român (APLAUZE, URALE PUTER
NICE). Toate aceste virtuți dublate 
de știință, de cultură, bazate pe 
unitatea de nezdruncinat a întregu
lui nostru popor, trebuie să devină 
călăuza de muncă șl acțiune a ti
nerei generalii, a întregii noastre 
națiuni.

Vă doresc multe succese în acti
vitatea dumneavoastră, multă sănă
tate, multă fericire (APLAUZE EN
TUZIASTE, URALE PUTERNICE, 
VIBRANTE, PRELUNGITE MINUTE 
ÎN ȘIR).

irigații este brigada Brăila III — 
care primește drapelul de onoare 
al C.C. al U.T.C. ; diplome do o- 
noare ale C.C. al U.T.C. primesc 
brigăzile Băneasa Giurgiu II și Ia
lomița I.

In continuare vorbitorul a spus:
Vrem în acest moment solemn să 

asigurăm conducerea partidului și 
statului nostru, pe dumneavoastră 
personal — iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — că tineretul patriei 
noastre și organizația sa revoluțio
nară vor urma și pe viitor cu ab
negație și liotărîre politica mar- 
xisl-leninistă a Partidului Comunist 
Român, eforturile sale perseverente 
pentru propășirea patriei socialiste 
și prosperitatea color ce muncesc, 
pentru dezvoltarea democrației so
cialiste, pentru afirmarea principii
lor umanismului socialist, ale nor
melor comuniste de conviețuire, 
pentru victoria deplină a socialis
mului și comunismului pe pămtntul 
scump al patriei străbune.

întregul nostru tineret aprobă si 
sprijină cu însuflețire politica inier- 
naționalistă a partidului șl statului 
nostru de promovare consecventă a 
prieteniei și colaborării cir toate 
țările socialiste, do dezvoltare a re
lațiilor multilaterale cu toate sta
tele lumii.

Tînăra generație î.și face, un titlu 
de noblețe din virtuțile înaintașilor, 
ca nutrește mîndrie și recunoștință 
pentru eforturile și cuceririle lor.

Preluînd ștafeta înaintașilor ea 
este hotărîtă s-o poarte demn mai 
departe, să se arate vrednică de în
crederea și grija co I se acordă, să-și 
dăruiască tot clanul și energia în
făptuirii politicii partidului, idealu
rilor scumpe poporului nostru — 
înflorirea și propășirea continuă a 
socialismului în scumpa noastră pa
trie Republica Socialistă România.

Cu mijloace mecanizate, a început săparea fundațiilor viitoarei grădinițe șt creșe 
de copil din cartierul Aeroport — Petroșani.

Așa „promptitu
dine" mai rar I

In 9 martie a. c., Inspectoratul sa
nitar do stat Petroșani a înaintat 
Cooperativei meșteșugărești „Jiul" 
un proces verbal de constatare pri
vind condițiile necorespunzătoare do 
lucru de Ia secția nr. 37 boiangerio, 
curățătorie chimică și spălătorie. 
Iată ce constatase atunci, în 9 mar
tie a. c., asistentul Oproiu Septimiu 
de la Inspectoratul sanitar de stat 
Petroșani: „Spațiul în care îșl des
fășoară activitatea lucrătorii do la 
boiangerio, curățătorie chimică și 
spălătorie nu este corespunzător. 
Pereții necesită văruire în toate în
căperile. Curtea este insalubră; con
ține moloz, fiare vechi ele. In nici 
una din cele trei încăperi nu există 
măcar un ventilator de evacuare a 
aburului, mirosului pătrunzător și 
gazelor. Deasupra cazanelor de la 
boiangerio tavanul esle spart, ținînd 
Ioc de hotă de absorbție. In încăpe
rile în care so lucrează cu substan
țe chimice se simte puternic pre
zența vaporilor toxici și a mirosu
rilor specifice chimicalelor folosite".

In final, procesul verbal consemna 
că în caz do nerespectare a propu
nerilor organelor sanitare, acestea 
vor lua măsuri de sistare, pe ter
men limitat, a activității secției res
pective și aplicarea unei sancțiuni 
bănești.

De atunci, din 9 martie a. c„ au 
trecut 6 luni de zile. Dar din con
statările Inspectoratului sanitar de 
stat nu s-a rezolvat nimic. De unde 
știm ? Din procesul verbal de con
statare nr. 119 întocmit din nou de 
asistentul Oproiu Septimiu, în urma 
controlului sanitar efectuat în 29 au
gust a. c.

Spicuim din conținutul acestui 
proces verbal : „Veriîicînd modul de 
îndeplinire a prescripțiilor consem
nate în procesul verbal nr. 37 din 
9 martie 1968, caro a fost înaintat 
conducerii Cooperativei „Jiul" cu a- 
dresa nr. 392 din 11 martie 1968, 
am constatat că acestea nu au fost 
îndeplinite. Secția continuă să-și 
desfășoare activitatea într-un spațiu

Apreciere
unanimă

In spitalul de adulți din orașul 
Petrila sini internați, pentru refa
cerea sănătății, oameni ai muncii de 
diferite proîesii din localitate. Prin- 
trei cei 70 de pacienți aiiați actual
mente in spital se numără : Avram 
Nicolae, muncitor la 1. F. Lonea, 
Coiobaci Dionisie, miner la E. M. 
Petrila, pensionarul Pișoc foan, Po
pa Nicolae, miner la E. M. Lonea 
și alții. Aprecierea unanimă a pa- 
cienților este că întregul personal 
al spitalului depune străduință spre 
a-i reda pe Cei bolnavi, complet să
nătoși, producției, familiei, societă
ții. Merită a ii evidențiată activita
tea desfășurată de medicul Daniel 
Nicolae, asistenta medicală Ionescu 
Lucia, sora șefă Bclenliuc Cornelia, 
sora Lupușor Ana și alți.

GAINA PETRU, 
responsabil al echipei de control 

obștesc pe linie sanitară
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PETROȘENI — 7 Noiem
brie: Alegere de a.saUi:: ; )<"■ 
publica : Taffy și vânătorul ; 
PETRILA : Ce noapte; băieți I; 
LONEA — Minerul: ICI dal- 
matienl ; VULCAN : Două bi
lete la matineu ; PAROȘENI: 
O lume nebună, nebună, ne
bună; LUPEN1 — Cultural: 
Inimă nebună... nebună de le
gal; MUNCITORESC; Răpi
rea fecioarelor; URICANI : 
Oscar. 

restrîns, total insalubru. In toate în
căperile, pereții sini foarte murdari, 
mucegăiți, instalațiile de apă și cele 
electrice sînt defecte. Subsolul sec
ției- este o adevărată rampă de gu
noi, iar rozătoarele se plimbă prin 
secții... ca ia ele acasă. N-au fost 
instalate ventilatoare, n-au fost mon
tate hotele deasupra cazanelor de 
la boiangerie. Curtea este insalubră, 
plină de moloz, fier vechi etc.".

Cele consemnate în procesele ver
bale sînt întrntotul reale. Le-am 
constatat și noi la fața locului.

SCRISORI DE LI CITITORI
Lipsește 
doar acoperișul

In urmă cu 6 luni, la unita
tea nr. 14 (str. Karl Marx, Pe
troșani) O.C.I. Alimentara a 
inceput construcția unei ma
gazii pentru depozitarea am
balajelor. In ciuda faptului că 
reparația a început do peste 
o jumătate de an, ambalajele 
stau și acum în bătaia violului 
șl a ploii. Pereții magaziei au 
fost ridicați dar... lipsește a- 
coperișui. De fapt nu lipsește 
ci se află rezemat de pere
tele magazinului.

Ar fi parcă timpul ca nea
junsurile do Ia Alimentara 
nr. 14 să-și găsească o... a- 
coperire.

CIUR IOAN 
Petroșani

Patru luni dupi 
promisiune

In luna august 1964, locui
torii pavilionului nr. 5 din 
sir. Luminii din orașul Pe- 
trila au solicitat, prinlr-o ce
rere, să Ii se repare depen
dințele de către sectorul I.L.I 
din localitate. După un timp

Drumuri noi
la izvoarele cărbunelui
pericolul de surpate. Folosind cu 
chibzuință materialele, punînd ac
cent pe răpirea și retolosirea arma
turilor și Cofrajelor, numai în ulti
mele două, luni brigada a realizat 
mai bine de 200 000 lei economii la 
prețul de cost. Oamenii brigăzii nu 
precupețesc nici un etort pentru ca 
lucrările executate să lie de bună 
calitate. Timoftiuc Ioan, Teodorescu 
Aurel și Soica Alexandru sînt bum 
organizatori ai procesului de pro
ducție în schimburile pe care le 
conduc.

Strădania membiilor brigăzii dintre 
care mai amintim pe Munteanu .Vi.- 
rel, Elekas Petru, lovănel Marin, 
s-a materializat in crearea unei nr.' 
magistrale subterane, înfrățind Cim 
pa I cu mina II prin străpungerea 
efectuată în putui orb nr. 1. Acum, 
se lucrează la lărgirea și betonarea

în ogra te
încinși; fac numai lucrări de 
calitate, respectă termenele 
de reparații. Intr-un cuvînt, 
sint oameni în care te poți 
bizui oricind !

...In multe din camioanele 
și basculele care aleargă 
grăbite pe șoselele țării du- 
cînd sau aducînd utilaje ori 
materiale, transportă spre

Așadar, într-o jumătate de an, Co
operativa meșteșugărească „Jiul* n-a 
luat tn seamă constatările ,și propu
nerile unul organ competent cum 
este Inspectoratul sanitar de stat. 
Mal mult: tn șase luni de zile n-a 
găsit măcar timp să răspundă în 
scris, dacă prin fapte n-a făcut-o, 
adresei nr. 37 din 9 martie a. c.

Disculînd cu tovarășul Manațe 
Vasile, președintele Cooperativei 
„Jiul", a recunoscut o parte din 
lipsuri, o parte a aruncat-o (n. n. — 
pe bună dreptate) asupra unor lo
catari comozi și indlsciplinați, dar 
că nu s-a răspuns la adresa respec
tivă nu știa. Și ar fi trebuit infor
mat. Dar dacă salariațfi din subordi- 
nea sa n-au făcut-o ne-am asumat 
noi această răspundere.

Fără alte comentarii.

Dumitru GHEONEA

conducerea sectorului a răs
puns- locuitorilor prinlr-o a- 
dresă care glăsuia astfel: 
„Prin prezenta vă răspundem 
Ia cererea dv. înregistrată la 
noi cu nr. 398, din 17 august 
1964, prin care solicitați repa
rarea dependințelor. Această 
lucrare se poate executa în 
limita materialului, deoarece 
la ora actuală n-avem car
ton".

Do atunci a trecut multă 
apă./ prin acoperișul depen-, 
dințelor și multe drumuri au 
mai făcut locuitorii pavilio
nului nr. 5 Ia sediul unității, 
dar în zadar. Promisiuni au 
fost multe. Ultima promisiune 
a făcut-o Iov. Chioreanu Ia
mb, șeful sectorului, care a 
semnat și adresa din 1964, că 
după ce trece ziua de 1 Mai 
trimite lucrători pe str. Lumi
nii să repare dependințele. A- 
cum au mai trecut patru luni 
după ultima promisiune și încă 
tot nu se vede venind nici un 
lucrător de la I.L.L. Petrila. 
Ne întrebăm : cit trebuie să 
mai așteptăm pină cînd se în
dură tovarășii de la sectorul 
I.L.L. să ne repare dependin 
iele ?

UN GRUP DE LOCUITORI
AI PAVILIONULUI Nr. 5 

Str. Luminii. Petrila

rampei acestui puț, apoi se va exe
cuta galeria de ocol.

Peste putină vreme pe acest nou 
drum din adîncuri vor trece spre 
pulul cu scliip trenurile cir cărbune 
leinorcate de locomotive electrica. 
Pe aici se vor îndrepta spre locu- 
lile de muncă minerii sectorului I. 
Brigăzile conduse de Fiilo Gherasim 
și Molnar Ștetan au realizat lucrări 
îndrăznețe. Ei au străbătut mai bine 
de 2 km în inima pămîntului pentru 
a uni cele 3 guri de mină într-o 
modernă exploatare a cărbunelui. 
Drumul lor a fost lung, dar drumul 
cărbunelui s-a scurtat. Pe aceste ia- 
gislrale subterane vor înfrunta în
tunericul trenurile cu cărbune de la 
Cimpa și Jieț pină la putui cu schip 
al cărui turn se înaltă impunător, 
ai cărui pereți din beton și sticlă 
strălucesc sub razele so'arelui -~a o 
cetate de basm.

poți bizui
șantierele Văii -l'ullli cără
mizi, ciment sau cherestea, 
aduc din văile și munții îm
păduriți rodul muncii fores
tierilor se află întruchipată 
strădania, priceperea și des
toinicia echipei care are în 
frunte pe comunistul Mure- 
șan Marcu. ----

T V
MARȚI 10 SEPTEMBRIE

17.50 Tv. pentru școlari : „Umbră șl botanies'*. 
18,00 Tv. pentru specialiștii din Industrie.
18.50 Curs de limba engleză (reluarea lecției 

a 9-a).
19,00 Studioul pionierilor.
19,39 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic. Publicitate.
20,00 Opinia dumneavoastră.
20,15 Micro-varietăti.
20,30 „Te laud și te apăr șl te cînt”.
20,45 Centenarul Filarmonicii din București.
22,00 Seară de teatru : „Nu-ți plătesc".
23,00 Telejurnalul de noapte.

23,10 închiderea emisiunii.

Radio
Miercuri II septembrie

PROGRAMUL 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 șl ac
tualități; 6,00 Buletin do știri;
6.30 Buletin de știri; 7,00 Radio
jurnal. Buletin meteo-rutier; 8,00
Sumarul presei ; 8,25 Moment
poetic; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 Buletin de știrii;
9,05 La microfon, melodi.» prefe- 
rată; 9,50 Matineu literar; 10,00 
Cîntece pentru cei mici; 10,10 
Muzică din opereta „Lyslstrata1’ 
de Gherase Dendrino; 10,80 Melo
dii populare; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Muzică ușoară; 11,25 
Recital de pian Irlna Lăzărescu i 
11,45 Sfatul medicului; 12,00 Piese 
de mare popularitate In interpre
tări moderne; 12,30 Inttlnire cu
melodia populară șl interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic; 13,20 Soliști 
și orchestre de muzică ușoară. 
14,00 Ctntă orchestra de muzică 
populară „Cindrelul" a Filarmoni
cii de stat din Sibiu ; 14,15 Ante
na tineretului; 14,50 Pe teme me
teorologice — muzică ușoară; 
15,00 Buletin de știri. Buletin me- 
teo-rutier; 15,05 Trei dansuri jde
Filip Lazăr; 15,15 Meridiane. As
pecte culturale bulgare; 15,30 [Ti
nerețea și cînteceie el — muzică 
ușoară; 16,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic; 16,20 Din re
pertoriul naistului Damian Luca;
16.30 Corespondentă specială;
17.15 Odă limbii române; 17,45
Pagini alese- din muzica corală; 
18,00 Buletin de știri; 18/3 Radio., 
simpozion. Omui, etica și contex
tul social; 18,20 Centenarul Fi
larmonicii „George Enescu"; 19,03 
Radiogazeta de seară; 19,30 O
melodie pe adresa dumneavoastră; 
20,00 Buletin de știri; 20,05 Țării, 
inima șl versul. Mont&j de pce- 
zie contemporană ; 20,20 Inaltă-le
frumoasă tară! — ctntece; 20,30
Emisiune de divertisment muzical 
„De la 1 la 5" (reluare din 7 sep
tembrie); 20,55 Noapte bună, co
pii ; 22,00 Radiojurnal, Buletin me
teorologic ; 22,30 Moment poetic;
24,00 Buletin de știri; 1,05—5,00 
Estrada nocturnă. Buletine de ?t:r! 
și meteo-rutiere, la orele 1,00; 
2,00 și 4,00.

PROGRAMUL II

7,00 Melodii populare; 7,30 Bu
letin de știri. Buletin meteo-ru- 
lier; 7,40 Muzică; 7,45 In ritmul 
polcii; 8,00 Cîntă orchestra de 
muzică populară „Brîulet'.ri" din 
Cîmpulung-Argeș; 8,10 Tot înain
te (emisiune pentru pionieri); 8,30 
Buletin de știri; 9,00 Opera tn 
foileton „Motanul încălțat" de 
Cornel Trăilescu; 9,25 Din reper- 
trriirl formației „I Virtuosi di Ro
ma"; 10,00 Buletin da știri ; 10,05 
Piese distractive; 10,30 Emisiune 
literară pentru școlari ; 10,55 O-
pera In foileton — continuare;
11.15 Din cînteceie și dansurilo
popoarelor; 11,30 De ia un cîntec 
la altul; 12,00 Ruletin de știri. 
Buletin meteorologe; 12,11 Opera 
în foileton — continuare; 12,26 
Muzică ușoară d" tineri compozi
tori români-; ’3,00 Pairii cîntece 
pentru violoncel și pian de Grigore 
Ghidionescu (Radu Aldulescu și Mircn 
Șoarec); 13,30 Album folcloric; 
14,00 Radiojurnal. Buletin tnet.eo- 
rutier; 14,08 Concert do prînz;
15,00 Muzică ușoa'ă; 15,30 Orizont 
științific; 15.43 Muzica populară 
Interpretată de Traian H’irgoi și 
Alexandru Ivașcu ; 16,15 Muzică;
16,20 Sfatul medicului; 16,25 De la 
A la Z — muzică ușoară; 17,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic;
17.15 Din comoara folclorului nos
tru ; 18,15 Din inimă-ti cfntăm,
partid iubit — cîntece; 18,30 Pa
gini antologice oiri creația scriito
rilor noștri Emil Gîrieanu: „Po
vestiri"; 18,50 Două melodii noi, 
interpretate de orchestra Popa 
Bues Viking; 18,55 Buletin de 
știri; 19,00 Concert do muzica 
populară ; 19,30 Consultație juri
dică ; 19,40 Recital de operă — 
Jussl Bjorling; 19,50 Piese instru
mentale; 20,00 Centenarul Filar
monicii „George Enescu". Trans
misiune din sala Ateneului a con
certului corului Filarmonicii „Geor
ge Enescu". In pauză: Buletin ds 
știri. Ora specialistului; 22,30 Con
cert din opere; 23,00 Radiojurnal; 
23,07 Trei cîntece de toamnă de 
Dan Voiculescu; 23,52 Almanahul
melodiilor; 0,55 — 1,00 Buletin de 
știri. Buletin meteo-rutier.
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J 24-a aniversare a Revolu
ției socialiste din Bulgaria

SOFIA 9. — Corespondentul 
Agerpres, Gh. leva, transmite : 
Luni dimineața, în „Piața 9 
Septembrie" din Sbfia a avut 
loc o demonstrație a oamenilor 
muncii consacrată celei de-a 
24-a aniversări a Revoluției 
socialiste din Bulgaria.

La tribuna mauzoleulul lui 
Ghiorghi Dimitrov au luat loc 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria, precum și alti 
conducători de partid și de 
stat.

Numeroși oameni ai muncii 
din Capitală și din comunele 
învecinate, muncitori din fa
brici și uzine, de pe șantiere 
și ogoare, intelectuali, și-au 
manifestat ore în șir entuzias
mul și bucuria pentru succe
sele obținute de poporul fra
te bulgar în anii de după' e- 
liberarea de sub jugul fascist. 
In rîndurile lor au trecut si- 
derurgiștii de la Combinatul 
metalurgic Kremikcvțî, mun
citori de la uzinele de apara
te electronice, de electrocare, 
lucrători din ministerele și in
stituțiile centrale. Care alego
rice și nenumărate grafice î- 
lustrau succesele ob'tinute în 
diferite ramuri de producție. 
Industria țării dă acum de 27

de ori mai multe produse față 
de aceea a anului 1938. In pri
mele 7 luni ale acestui an au 
fost realizate economii de 
peste 500.000 leva. Succese 
importante a obținut indus
tria metalurgică : producția de 
fontă a atins un milion de 
tone, iar producția de otel

Demonstrația 
oamenilor muncii 

din Sofia
— 1.200.000 tone. Succese im
portante au fost obținute în 
dezvoltarea industriei chimi
ce, construcțiilor de mașini, 
energetice, industria ușoară și 
alimentară.

Demonstrația oamenilor mun
cii de la Sofia a fost 
iată de tradiționalele 
de dansuri populare 
rești.

Manifestații similare 
loc în principalele

R. P. Bulgaria. La
comitetelor județene 
Tolbuhin, Plevna, 
și a Comitetului

înche- 
echipe
bulgă-

vut
ale 
ția 
se, 
ta

au a- 
orașe 

invita- 
Rus- 
Vra- 
oră-

Situafia
din Yemenul 
de Sud

La Atena

Botevgrad ale Parti- 
Comunist Bulgar, 

organizate 
cu prilejul 

au 
delegații ale 

județene Ilfov, 
Galati, Dolj .și a 
municij: iului 1

șenesc 
dului 
festivitățile 
Bulgaria 
eliberării Bulgariei 
ticipat 
tetelor 
stanța, 
tetului 
ale 
mân.

SANAA 9 (Agerpres). „Ge
neralul Hassan Al Amri a 
fost numit guvernator militar 
general al Yemenului de Sud 
și investit cu toate prerogati
vele în vederea reorganizării 
forțelor armate yemenite", a 
declarat, potrivit relatărilor a- 
genției MEN, Abdul Rahman 
Iriani, șeful Consiliului Prezi
dențial Republican din Yemen. 
Președintele Iriani, luînd cuvîn- 
tul da o reuniune la care 'au ' 
participat 600 șefi de triburi, 
a lansat un apel la realizarea 
unității naționale în această 
fază istorică prin care trece 
Yemenul. La rîndul lor, șefii 
triburilor, remarcă agenția ci
tată, și-au afirmat loialitatea 
față de regimul republican și 
întregul ior sprijin pentru 
Consiliul Prezidențial Republi
can al Yemenului.

Congresul 
european de 
cardiologie

ATENA 9 (Agerpres).
Atena
V-lea

Du-
minică au început la 
lucrările celui de al 
Congres european de cardio
logie. La această importantă 
manifestare, din lumea medica
lă, participă aproximativ 1.500 
de experti cardiologi. Pe or
dinea de zi a congresului, ale 
căror lucrări vor dura 6 zile, 
figurează tema : „Progresul în 
domeniul cardiologiei”.

Cunoscutul profesor sud-a- 
frican, Christian Barnard, pri
mul chirurg din lume care a 
efectuat o grefă a inimii, invi
tat în mod excep tional la a- 
ceastă reuniune europeană, a 
declarat că nu poate participa 
la lucrările congresului, fiind 
reținut de o „importantă ope
rație de inimă".

A 18-a conferință Pugwash
PARIS 9 (Agerpres). Cea de-a 18-a conferință 

Pugwash a început duminică la Nisa cu un simpozion 
asupra problemelor tehnice și științifice care preocu
pă țările europene. Lucrările propriu-zise ale confe
rinței ce se vor desfășura în ședință plenară, urmează 
să înceapă miercuri cu participarea unui număr de 
aproximativ 100 de oameni de știință din 30 de țări. 
Dezbaterile vor avea ca temă generală „pacea, secu
ritatea și dezvoltarea”, urmînd a se aborda diverse 
aspecte ale dezarmării, pericolul războaielor locale și 

problemele activității științifice și tehnice în țările în 
curs de dezvoltare.

Greva feroviarilor japonezi
TOKIO 9 (Agerpres). La 9 

septembrie, în Japonia a înce
put o grevă declarată de fe
roviari în semn de protest îm
potriva „raționalizării” căilor 
ferate de stat. Această acțiu
ne revendicativă este organiza
tă de Federația națională a 
muncitorilor japonezi de la

căile ferate de stat, care reu
nește 280.000 membri, precum 
și sindicatul mecanicilor de 
locomotive de la căile ferate 
de stat din care fac parte 63.000 
membri.

In urma proiectului guver
namental de „raționalizare" 
s-a creat primejdia concedierii 
a peste 50.000 de feroviari.

Agendă
Colaborarea dintre R.S.F. 

Iugoslavia și R.D. Germană, 
continuă să se dezvolte. La 
Belgrad a fost semnat un 
protocol privind colaborarea 
tehnico-științifică care, prin
tre altele, prevede schimburi 
de documentație tehnică, de 
specialiști și de experți, pre
cum și organizarea coope
rării directe între organizații
le economice interesate din 
cele două țări.

In scopul accelerării dez
voltării economiei naționale 
a Ungariei, Banca națională 
a acestei țări apelează la 
imprumuturi din alte state in 
condiții avantajoase. In a-■ 
cest sens, un sindicat bancar 
internațional, în frunte cu 
banca „N.M. Rotschild et 
fils", a aprobat un împru
mut de 15 milioane dolari, 
rambursabil în patru ani 
Băncii naționale ungare, iar 
sindicatul bancar englez. în 
Irunte cu banca „Lazar Brot
hers", a împrumutat Unga
riei 10 milioane dolari, ram
bursabili in trei ani.

Polonia ocupă un loc frun
taș în lume în ceea ce pri
vește construcția de 
de pescuit, atît ca 
cît și ca tonaj —' se
intr-o statistică internațională

nave 
număr, 

arată

Ambasadorui Republicii Popu
lare Bulgaria la București, 
Gheorghi Bogdanov, a oferit, 
luni la amiază, o recepție cu 
prilejul celei de-a XXIV-a a- 
niversări. a victoriei Revolu
ției socialiste în Bulgaria.

Au luat parte tovarășii Ale
xandru Bîrlădeanu, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Mihai Da- 
lea, secretar al C.C. al P.C.R., 
Vasile Vlad, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Constanta Cră
ciun, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Ilie Murgules- 
cu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, membri ai 
Consiliului de Stat, miniștri, 
reprezentanți ai unor institu
ții centrale și organiza
ții obștești, generali 
fițeri superiori, ziariști 
și corespondenți ai 
străine.

Au participat șefi ai 
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

și o- 
rornâni 
presei

misiu-

(Agerpres)

R.S.F. IUGOSLAVIA. — Distrus aproape în întregime la cutremurul din 26 iulie 1963, o- 
rașul Skoplje din Macedonia, trăiește azi o nouă tinerețe.

IN FOTOGRAFIE: Aspect al noilor construcții ridicate după dezastrul din 1963.

încheierea Conferinței
de la Cairo

9, Corespondentul 
C. Opriră, transmi- 
seara s-au încheiat 
„Conferinței extra-

CAIRO 
Agerpres, 
te : Luni 
lucrările 
ordinare în sprijinul și pentru
solidaritatea cu pop orul viet
namez în lupta sa împotriva 
agresiunii imperialiste a 
S.U.A.", la care au luat parte 
reprezentanți din 35 de țări 
afro-asiatice și ai unui însem
nat număr de organizații mon
diale, regionale și naționale. 
Conferința a aprobat docu
mentele elaborate în 
comitetelor de lucru : 
rația de politică generală, Apel

cadru! 
Decla-

către popoarele afro-asiatice 
si către toate popoarele lumii și 
Programul de acțiune al Or
ganizației de solidaritate a 
popoarelor afro-asiatice pen
tru sprijinirea luptei poporului 
vietnamez împotriva agresiunii 
imperialiștilor americani. Con
ferința a hotărit, de asemenea, 
să trimită mesaje președintelui 
Republicii Democrate Vietnam, 
Ho Și Min, și președintelui 
Prezidiului Comitetului Cen
tra) al Frontului National de 
Eliberare, Nguyen Hun Tho.

In cursul conferinței, a luat 
cuvîntul reprezentantul Româ-

mem- 
de 

din 
subli- 

este 
a po-

niel. Octav Livezeanu, 
bru in conducerea Ligii 
prietenie cu popoarele 
Asia și Africa, care a 
niat. că poporul român 
solidar cu lupta dreaptă
porului vietnamez, arătînd că 
România a acordat de la în- 
ceț ului acestei lupte un aju
tor substantial politic și ma
terial poporului vietnamez.

Avancronică electorală
Alegerile de la 15 septem

brie pentru a doua Cameră a 
Rlksdag-ului suedez pun în 
fala social-democraților — du
pă 35 de ani de guvernare — 
o dilemă serioasă. Va urma 
oare electoratul suedez calea 
celui danez și norvegian de a 
prefera partidele considerate 
„de centru", sau va opta pen
tru continuitate ?

Actuala configurație a Came
rei Deputaților nu oferă so- 
cial-dernocraților o majoritate 
absolută, și în unele chestiuni 
guvernul a recurs la alte gru
puri de deputati. Reînnoirea 
celor 133 de mandate din ce
le 233 de locuri de deputati 
nu ar fi 
dobîndirea 
confortabile 
în continuare asigurarea unui 
sprijin „dinafară’”, dar cel 
puțin ’ar bloca posibilitățile 
de formare a unui guvern al 
partidelor de centru, căruia 
i-ar lipsi voturile deputatilor 
conjuniști. De altfel, conserva
torii, liberalii și centriștii n-au 
izbutit să-.și coordoneze efor
turile în elaborarea unei plat
forme comune pentru ,',șansa 
unică”, pe care o consideră 
a fi alegerile de duminică. 
După pierderile social-demo- 
cratilor din 1964 și 1966 se 
consideră că o nouă eroziune 
a sufragiilor — oricît de mică 
— ar putea provoca o răs
turnare. Dar singurul punct 
comun al celor trei ț artide de 
centru în actuala campanie e- 
lectorală il constituie leit-mo- 
tivul cererilor „unei schim
bări de regim", ceea ce apare 
ca insuficient pentru a pre
lua conducerea țării. Pe de

altă parte, chiar în ipoteza 
cînd nu și-ar menține poziția 
dominantă în Camera Deputa- 
ților,. soci al-democrații nu vor 
fi obligati în mod automat să 
renunțe la guvernare. Anul 
trecut, primul ministru Erlan- 
der a făcut din alegeri „o 
chestiune de încredere", dar 
de atunci nici un reprezen
tant al guvernului nu a mai 
repetat acest lucru. In schimb, 
la 1 septembrie, primul mi
nistru Erlander a declarat în- 
tr-un interviu televizat, că

suficientă pentru 
unei majorități 
și ar fi necesar

Notă externă
indiferent de rezultatul ale
gerilor, social-democrații nu se 
vor retrage, deoarece dispun 
de o majoritate de șase locuri 
în prima cameră. Tema pro
pagandei 
mentale 
tigată 
nentă". 
poziției 
dus creșterea nivelului de trai 
în țară, social-democratii afir
mă că dreapta îi apreciază ca 
„socialiști”, iar comuniștii îi 
consideră „burghezi". Fapt este 
că în politica internă social- 
democratii se pronunță împo
triva naționalizărilor și aplică 
un sistem de impozite progre
sive pentru a dezvolta sistemul 
de asigurări sociale pe care îl 
consideră ca unul din factorii 
favorabili pentru a obține în 
continuare votul alegătorilor.

Lupta electorală se anu.ita 
strînsă, iar șocial-democrații 
contează ț e un avans de î

electorale guverna- 
este „exy eriența cîș- 

și reînnoirea perma- 
Ca o exemplificare a 
lor proprii, care a a-

sau 2 la sută pentru a-și con
solida poziția parlamentară. In 
această -perspectivă se acordă 
o atenție -deosebită tinerilor, 
al căror vot urmează să între- 
r-i :"că acum pentru prima oa
ră corpul electoral, considerat 
de regulă ca „stabil". Accen
tul pus de sorial-democrati în 
campania electorală pe extin
derea construcției de locuințe 
și pe „relansarea" economică 
pe cale de realizare, în cadrul 
căreia numărul locurilor de 
muncă va spori pentru a ab
sorbi mer.eu noi cadre, are 
drept tints atragerea voturilor 
tineretului. Rămîne de văzut 
dacă aceste promisiuni vor fi 
suficiente, tinînd seama că 
preocupările corpului electoral 
îmbracă temele cele mai va
riate, de la păstrarea strictă 
a neutralității în relațiile ex
terne plnă la problemele dez
voltării economice și sociale, 
pe plan intern. Așadar, ale
gerile suedeze apar, deocam
dată, sub șemnul incertitu
dinilor.

Șeful delegației române 
nepose- 

nucleare,

la
Conferința statelor 
soare de arme 
George Macovescu, a oferit 
luni un dejun în 
președintelui conferinței 
Husain, ministrul afacerilor 
externe al Pakistanului. La 
dejun au participat, de ase
menea, vicepreședinții actua
lei conferințe, Vittorio Wins- 
peare Guicciardi, director 
general al Oficiului European 
al Națiunilor Unite din Ge
neva, reprezentanți ai secre
tarului general al O.N.U la 
conferință, Nicolae Ecobescu, 
reprezentantul permanent al 
României pe lingă Oficiul 
European a) Națiunilor Uni
te din

onoarea 
A.

economică de

(registrul Lloyd). Potrivit a- 
cestui registru, in primele 6 
Pini ale anului curent, șan
tierele navale poloneze 
lansat Ia apă 64 de nave 
pescuit și au terminat in 
celașl timp constructiva 
de pescadoare.

au 
de
a-
59

fn Indonezia se află 
prezent peste 16 milioane 
șomer! — adică 12 la sută 
clin Întreaga populație a ță
rii. Dintre aceștia, aproxima-

ln
de

tiv 1,5 milioane slnt tineri 
care au absolvit anul acesta 
școlile ș! 
torită însă 
mice prin 
autoritățile
sibilitate de a 
absolvenți.

universitățile. Da- 
greutăților qcono- 
care trece 
nu au nici o 

plasa pe

minereu

tara, 
po
rnii

'deExportul 'de 
fier al Braziliei a înregistrat 
fn anul trecut o creștere de 
12 la sută, în comparație 
cu anul 1966, alingînd 14,3

Marc Drumaux 
ales președinte 

al P. C.
din Belgia

BRUXELLES 9 (Agerț res). 
Comitetul Central al Par
tidului Comunist din 
gia, întrunit duminică
ședință plenară, l-a ales pe 
Marc Drumaux ca președinte 
al partidului. Marc Drumaux 
a îndeplinit în mod provizo
riu funcția de președinte al 
P.C. din Belgia, după înce
tarea din viață a lui Ernest 
Brunelle.

U.R.S.S.
riul Narîn se con
struiește nodul hi
draulic Toktogul cu 
o centrală electri

că de 1.200.000 kw.
Cursul apelor Na- 
rinului a fost mo
dificat, se constru
iește un baraj u- 
riaș, înalt de 230 
iu. Hidrocentrala va 
furniza curent e- 
lectric industriei și 
agriculturii repu
blicilor frățești — 
Kirghizia. Uzbekis
tan, Tadjikistan și 
Kazahstanul de sud.

IN FOTOGRAFIE: Pe șantierul de conslnicție a baraju
lui hidrocentralei Toktogul.

S3
«o

sale, fn 
înghețare 

prețurilor, 
luna iunie 
reducerea 

69

milioane tone. In ultimii 5 
arii, exportul de minereu de 
fler brazilian a crescut 
peste două ori.

Președintele llruguayului a 
lansat un apel în spriținui 
măsurilor de austeritate ale 
guvernului cu scopul de a 
se depăși „cea mal gravă 
criză economică prin care 
trece țara".

Potrivit spuselor 
urma măsurilor de 
a salariilor și a 
luate de guvern în 
a.c. s-ar ft obținut
deficitului extern de Ia 
milioane dolari Ia aproxima
tiv 23 milioane dolari la 
sffrșltul lunii trecute. Referi
tor Ia Intenția guvernului de a 
merge fnalnte pe calea mă
surilor adoptate, unii obscr-' 
valori politici afirmă că 
felul acesta se caută 
varea 
seama 
finind 
țurile 
raport

fn 
rczol- 

crizei economice pe 
maselor muncitoare, 

cont de faptul că 
sint încă ridicate 
cu salariile.

pre- 
în

In nord-estul Kenyei 
descoperit importante 
minte de uraniu. Compania 
italiană „Eni" a primit din 
partea guvernului Kenyei 
concesiunea de exploatare ce 
se va desfășura pe o supra
față de 21000 km pătrați. 
Zăcămintele descoperite au o 
importanță considerabilă pen
tru economia acestei țări, 
stat aproape total lipsit de 

resurse minerale.

s-au 
zăcă-

Rezultatele unui 
sondaj Gallup

NEW YORK 9 (Agerpres). 
Rezultatele unui sondaj al 
opiniei publice efectuat de In
stitutul Gallup arată că 37 la 
sută dintre persoanele chestio
nate consideră că republicanii 
pot rezolva mai operativ pro
blemele care stau acum în 
fata Statelor Unite. Numai 25 
la sută dintre cei înterogați 
consideră că democrații pot 
face acest lucru cu succes, iar 
38 la sută nu au nici o pă
rere.

Directorul Institutului Gallup a 
declarat că acum patru ani un 
sondaj asemănător arăta 
democrații conduceau cu
la 38 în fața republicanilor 
și au cîșligat apoi alegerile.

Potrivit actualului sondaj, 
pe primul plan al f reocupări
lor alegătorilor americani se 
află războiul din Vietnam (51 
la sută din cei interogati), ur
mînd apoi problemele legate 
de criminalitate, drepturile ci
vile și creșterea costului 
vieții.

Ședință a Consiliului de Securi
tate consacrată incidenteior din 

zona Canalului de Suez
NEW YORK 9 (Agerpres). 

Consiliul de Securitate s-a 
reunit de urgentă duminică 
noaptea, Ia cererea Israelului 
și R.A.U., ca urmare a inci
dentelor ce au avut loc dumi
nică după-amiază de-a lungul 
întregii zone a Canalului de 
Suez.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a dat citire unui ra- 

generalului 
de 
ca
de

port • din partea
Odd Bull, șeful misiunii 
observatori ai O.N.U., în 
re se arată că schimbul 
focuri a încetat și este 
pectat pe ambele maluri 
Canalului de Suez, începînd

de duminică Ia
G.M.T.

Președintele pe 
curs a Consiliului
tate, George Ignatieff (Cana- 

• da), a anunțat că în urma con
sultărilor avute între delegați 
a fosf adoptată în unanimita
te o declarație, care cere ce
lor două părți să respecte cu 
strictețe încetarea focului, pre
văzută de rezoluțiile Consiliu
lui de Securitate.

După citirea acestei decla
rații, ședința Consiliului 
Securitate a fost amînată 
să se stabilească o nouă 
tă pentru reluarea el.

Ziua mondială a
alfabetizării

PARIS 9 (Agerpres). Ziua mondială a alfabetizării, 
organizată sub auspiciile UNESCO, a fost sărbătorită 
duminică în mai multe țări. In Volta Superioară, Moise 
Lankouande, ministrul educației naționale, intr-un me
saj publicat cu prilejul acestei zile, a declarat că 
„dezvoltarea industrială nu este suficientă pentru a 
crea condițiile necesare luptei contra analfabetismu
lui". In Iran, șahul a reamintit într-un mesaj progre
sele înregistrate în țara sa în lupta contra analfabe
tismului și a declarat că „toate resursele umane și fi
nanciare ale Iranului trebuie să fie mobilizate pentru 
atingerea acestiii scop".

Problema analfabetismului continuă 
din preocupările principale în țările în 
tare. De pildă, în India, rezolvarea ci 
urgență, deoarece din 520.000.000 
390.000.000 nu știu încă să citească.

să rămînă una 
curs de dezvol- 
se impune de 

de locuitori,

CURIER
cu Delavrancea, prezentată 
de artiștii clujeni la Buda
pesta. autorul subliniază că 
„ea adresează spectatorului 
de astăzi un mesaj valabil 
și în zilele noastre". Cronica 
subliniază, de asemenea, ta
lentul artiștilor clujeni, rele- 
vrnd îndeosebi creația acto
ricească a lui Senkalsky En- 
dre (I uca Arbore). De ase
menea, este relevat faptul 
că regizorul principal al tea
trului, Otto Rappaport, a cău
tat să valorifice în piesă, ca 
temă principală, raportul în
tre putere și morală.
®$®

Ansamblul „Balada”
Republica Socialistă România 
a obținut duminică premiul 

Colierul de aur", la

din

români. După șase specta
cole prezentate Ia Kiev, an
samblul de estradă din Bu
curești a plecat in turneu la 
Leningrad.
®@@

Intr-o emisiune transmisă 
luni dimineața, postul de 
radio Kuweit a anunțat că 
in capitala Khatarulut — 
Doha — s-a reunit Consiliul 
provizoriu al Federației emi
ratelor din Golful Persic.

Pe ordinea de zi a acestei 
reuniuni, a precizat postul 
de radio citat, figurează o 
serie de probleme ca cele 
privind alegerea organelor de- 
conducere ale consiliului, și 
secretariatului, precum și a- 
doptarea stemei și noului 
steag al federației.

Peste 3.000 de foști deți
nuți ai lagărelor do concen
trare naziste din 20 de țări 
au participat la o ceremonie 
organizată pe locul unde se 
afla lagărul de concentrare 
de Ia Dachau. Cu acest pri
lej a fost dezvelit un monu
ment ridicat în memoria vic
timelor din lagărul de la 
Dachau. Autorul monumen
tului este sculptorul iugoslav 
Gtid Nandor, al cărui frate 
a murit aici. Părinții 
fost asasinați în 
de Ia Auschwitz.
®@®

Nava de cercetări

valurilor marîti-

Bel- 
în

Geneva, precum

săi au 
lagărul

turneul
bucu-

turneul 
din Cluj

că
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Recent. la Tokio cetățeni coreeni au demonstrat cerind 
autorităților japoneze să accelereze lucrările de repatriere, lu
crări tergiversate de mai mulți ani. IN FOTOGRAFIE: aspect 
al demonstrației persoanelor coreene ce doresc să fie repa
triate.

române 
s-a 

atmosferă

a fost experi- 
septembrie prt- 

al avionului 
01”, 

de

i" 
„Lyceum 

obținut

membrii delegației 
la conferință. Dejunul 
desfășurat intr-o 
cordială.®o®

Referindu-se la 
Teatrului maghiar 
Ia Budapesta, ziarul „Magyar 
Hirlap” subliniază că acesta 
se desfășoară în timp ce 
pe scena Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra” din Bu
curești artiștfi teatrului hu- 
dapestan „Tbalia" se prezin
tă fn fața spectatorilor ro
mâni Vorbind despre piesa 
Viforul" de Barbu Ștefănes-

concursul international „Săr
bătoarea vinului", organizat 
Ia Dijon. Ia care au luat par
te diferite grupuri folclorice.

Grupurile folclorice „Sofia" 
(R.P Bulgaria) și 
club" (Grecia) au 
Coliere de argint.•••

Referindu-se la 
Teatrului de estradă 
reștean la Kiev, ziarul „Ve- 
cerni Kiev” și alte ziare din 
capitala Ucrainei subliniază 
diversitatea programului și 
nivelul ridicat al spectaco
lului prezentat de artiștii

științi
fice sovietică „Sokalski" a 
pornit în cea de-a 60-a cursă. 
Oamenii de știință aftați la 
bordul ei vor efectua obser
vații asupra curentului Kuro- 
Șivo din Oceanul Pacific. 
Ei vor studia viteza și di
recția curentului în toate pă
turile, temperatura și salini- 
tatea apei. Cercetarea aces
tui curent se efectuează în 
cadrul iw>> program de stu
diu international. La bordul 
navei se află un aparat nou 
— un radioundoqraf care 
poate furniza date precise 
despre formarea, dezvoltarea 
șt mărimea 
me.
®«®

In Franța 
mentat la 8 
mul prototip
franco-britanic „Jaguar 
destinat antrenamentelor 
luptă. Zborul experimental a 
durat 30 de minute și a fost 
declarat satisfăcător. La rea
lizarea acestui avion, concură 
firmele „Brcgtiet Aviation" 
și „British Aircraft Corpo
ration".
©©•

O echipă de savanti ame
ricani a ajuns Ia concluzia 
că stratul cel mai de jos din 
calota de gheață din Antarc
tica are vîrsta de aproximativ 
50.000 de ani. Intr-un articol 
publicat de revista „Science 
Magazin", se arată că au fost 
efectuate forări pînă la adîn- 
clmea de 2.164 de metri in 
stratul de gheață, iar vîrsta 
granitului găsit a fost stabili
tă la 15-25.000 de ani. De aici 
s-a tras concluzia că stratu
rile aflate în partea cea mai 
de jos ar avea o vîrstă șl 
mal mare, merqtnd pînă la 
50.000 de ani.
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