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Ieri, în școlile din întregul
municipiu Petroșani a început

școlar. Cei 22 000 dean
cele 950 cadre didac?i

an deînceput un nouau
căruiactivitate creatoare, ale

coordonate se înscriu în pers
pectiva luminoasă deschisă în
vățămîntului de Congresul al
IX-iea al P.C.R., directivele Ple
narei din aprilie și noua lege
a învățămîntului din Republica
Socialistă România.

Sărbătoare în curtea Școlii nr. 1 din Petroșani: a început noul an școlar. Emoționați, dar plini de 
făcut primul pas spre tainele alfabetului.încredere, cei mai mici elevi au
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festivitate Careul viitorilor meseriași
Petroșani

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ministrul 

afacerilor externe al Belgiei, 
Pierre Harmel

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste 
colae Ceaușescu, 
neată, la Palatul 
nistrul afacerilor 
Pierre Harmel.

La primire a
Mănescu, 
terne.

In cadrul convorbirii care a 
loc, au fost abordate probleme

România, Ni- 
a primit luni dimi- 
Ropublicii, pe mi- 
exlcrne al Belgiei,

participat Cornelii; 
ministrul afacerilor ex-

avut 
pri

vind relațiile bilaterale și unele in
ternaționale. Constatîndu-se cu satis- 

colabora- 
în interc- 
subliniate 

dezvoltare
româno-belgiene. A

factie evoluția pozitivă a 
rii dintre cele două state 
sul ambelor parti, au fost 
posibilitățile existente de 
a colaborării

fost evidențiată dorința ambelor state 
de a-și aduce în continuare o con
tribuție eficientă la cauza păcii și 
destinderii internaționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.

In încheierea întrevederii, pre
ședintele Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu, a înmînat ministrului afa
cerilor externe belgian, Pierre Harmel, 
ordinul „Tudor Vladimirescu" clasa I, 
acordat pentru merite deosebite și 
contribuția adusă Ia promovarea cau
zei păcii și colaborării internațio
nale, precum și la dezvoltarea rela
țiilor de prietenie dintre Regatul 
Belgiei și Republica Socialistă Ro
mânia.

Inca din primele ore ale dimineții, 
cind soarele nu întimpinase încă 
prima zi de școală, animația carac
teristică a acestei zile a început. 
Era animația celor in uniforme, a- 
vînd brațele încărcate cu flori, pre
vestind festivitatea care urma să 
aibă loc.

Inlrei zidurile înviate ale Liceului 
din Petroșani se vor depăna, do azi, 
in lung 
Iară. Și 
flacăra 
puternic
intîmpinat profesorii.

Aplauze frenetice, 
tinerele și bucurie 
sosinlă hotărîrea 
de elevi, întruniți
zi de toamnă în curtea Liceului 
Iroșani, de a învăța, de a 
lositori patriei.

„In noul an școlar pe 
cepeti veți dobîndi noi 
în numeroase domenii,
o muncă intensă. In munca voastră 
veți fi îndrumați zi de zi, cu toată 
dragostea de către profesori. Pentru 
a îndreptăți marile speranțe care

șirag, zilele de muncă șco- 
fiecare din ele va face ca 

înțelegerii să lumineze 
chipurile elevilor. Aici

lung. Drept 
productivitatea 
teran

In
care 
tifică 
îndreptat atenția și asupra planul-ui 
de perspectivă al exploatării. S-au 
analizat și stabilit pentru perioada 
1968—1970 indicatorii tehnico-econo- 
mici prinoipali. S-a determinat pro
ducția de cărbune realizabilă, ■ în 
comparație cu producția prevăzută 
în S.T.E. și în planul cincinal; re- 
zultînd că mina are posibilități de 
a , depăși prevederile Inițiale din 
cincinal cu 60 000 tone (în 1963),, 
70 000 tone (in 1969) și 190 009 tone 
cărbune (în '1970). S-a stabilit că 
în scopul asigurării producției pre
conizate, este necesar să se la mă
suri pentru punerea în funcțiune 
a noi capacități de producție In 
stratele 5, 15, 8 și 13.

De asemenea, s-a determinat ne
cesarul volumului de investiții pen
tru asigurarea continuității proce
sului de producție.

In ceea ce privește productivita
tea muncii, în urma analize: făcute 
s-a ajuns la concluzia că în 
aceasta poate fi cu 0,033 tone 
mai mare decît cea prevăzută 
S.T.E.

In perioada următoare, corn

conducere cit și la nivelul sectoa
relor. Activitatea colectivelor este 
urmărită și coordonată d? către șe
ful exploatării și inginerul șef.

Intre principalele probleme 
date și care au 
urmează 
mără 
celor 
tirea 
pultii

A fost întocmit un plan de mă
suri care să conducă în final la

urmare, crescut 
în abataje, în sub- 

și pe exploataie.
cursul anului 1967, colectivele 
se ocupă de organizarea știin- 
a producției și a muncii și-au

In vederea îmbunătățirii activită
ții economice a tuturor sectoare
lor din cadrul E.M. Lupeni, este 
organizată, încă din anul 1966, o 
amplă acțiune de analiză a proble
melor organizării științifice a pro
ducției și a muncii. Printre proble
mele care au făcut obiectul aces
tei acțiuni se numără: introducerea 
unor forme înaintate de organiza
re a muncii; îmbunătățirea echi
pării tehnice a locurilor de muncă; 
aplicarea unor procedee și tehno
logii noi ; lichidarea pierderilor din 
timpul de lucru ; 
normării ; folosirea eficienta 
temelor de salarizare ; 
lificării cadrelor; măsuri 
rea asigurării securității 
reducerii gradului de c 
muncitorilor, asigurarea ;

de muncă maximă ' 
schimb. Eficiența 
s-a concretizat, î 
depășirea planului 
cărbune, 

economii.
In acțiunea 

ductiei pe baze 
necesită 
tuturor 
economice, 
g-ul corp 
precum și 
tori. S-ari 
cru pentru elaborarea și urmărirea 
planului de măsuri atît la nivel de

și
8

să fie 
analiza 
ore de

indicelui 
de lucru.

aber- 
fost rezolvate sau 
rezolvate, se nu- 

folosirii efective a 
lucru și înihunălă- 
de utilizare a tim-

perfecționarea 
a sis- 

ridicarea ca- 
i în vede- 

muncii sl 
obrtsire a 
unei capa- 

>n timpul 
acestor ac- 

în acest an, 
i CLI 

obținerea a

I

citați 
unui 
țiuni 
prin 
tone 
lei

mai buna folosire a timpului de lu
cru la locul de muncă. Cîteva dintre 
măsurile cuprinse în acest plan: e- 
fectuarea pontajului muncitorilor 
în subteran la punctele cele mai 
apropiate de locurile de muncă ; 
întocmirea unui grafic pentru co
relarea transportului de personal 
de la suprafață cu celelalte activi
tăți care se efectuează pe acest 
Iraseu; organizarea lucrului după 
graficul ciclic la toate abatajele cu 
front lung; susținerea cu stîipi lii- 

.draulicl. a abatajelor frontale; extin
derea muncii în acord la transpor
tul cu locomotive cu troleu 
zonturile 480 și 650; 
de cursuri de ridicare 
muncitorilor care 
folosesc utilaje
unei proporții unitare între 
torii de bază și muncitorii 
Ilari; măsuri privind 
fluctuației muncitorilor; 
variației productivității 
schimburi ; îmbunătățirea 
tii producției pe schimburi.

După încheierea studiului, 
cut la 
teran 
muncă 
tajului 
schimbului;
lor în subteran s-a făcut cu căru
cioare.

Aceste măsuri au condus la îm
bunătățirea normelor realizate, 
creșterea fondului de timp do lu
cru la 92,7 la sută — fată de 92 la 
sută cît a fost în anul 1966.

O altă măsură luată a fost Intro
ducerea lucrului după graficul ci
clic la toate abatajele cu front

minier din Petro- 
aproximativ l 000 
lor careu. Cu le- 
soarele blind de

Primul careu al viitorilor mese
riași s-a risipit apoi în clase, unde 
pe elevi îi așteaptă manualele și 
rechizitele școlare noi, gratuite. Cei 
din clasele mai „mari" au primit în 
mijlocul lor 238 de elevi, 
îmbrăcat pentru prima 
mele albastre. Incepînd 
zi ei pășesc totodată o 
tă spre noi cunoștințe, 
dorința de a răsplăti
grijă părintească de care sînt încon
jurați.

48 000
400 000

de organizare 
științifice.

contribuția și colaborarea 
compartimentelor tehnice și 

a fost angrenat între- 
de ingineri, tehnicieni 
cei mai capabili munci- 
format colective de lu- 
elaborarea și

a pro- 
carepun în voi, munciți cu sîrguință, 

deprindeți-vă să folosiți cît mai 
chibzuit timpul de studiu și timpul , 
vostru liber.
vostru curat, 
dul", spunea 
Csosz Gavril, 
liceului.

„Pentru noul an .-școlar, promitem 
să învățăm pentru a face dovada 
grijii și dragostei -cu care sîntem 
înconjurați" se angaja elevul Gi- 
readă Mihai, secretarul U.T.C. din 
școală.

Vorbind despre grija 
statului nostru pentru 
lire a tinerei generații, 
ditiile asigurate tuturor 
a urma o școală — 
a transmis salutul 
nicip.al de partid, 
cadrelor didactice 
an școlar.

După festivitate, 
sorii s-au îndreptat 
clasă.

Prima zi de școală a început.

Iubiți din tot sufletul 
poporul, patria, parti- 
în cuvîntul- său prof, 
directorul adjunct al

La Grupul școlar 
șani s-au adunat 
de elevi, în primul 
tele luminate de
septembrie și de o anumită mîndrie 
izvorîtă din conștiința că sînt purtă-

- lorii ștafetei meseriilor, 
■ascultat, alături 
vîntul de salut 
Negrut Clement, 
tului municipal 
îndemnul de a nu-și precupeți efor- 
'tirile • pentru a deveni miîricTf'orT,

■ tehnicieni și- maiștri de nădejde, ca 
o temeinică pregătire profesională.

elevii au 
de dascălii lor, cu- 
rostit de tovarășul 
secretar al Comite- 

Petroșani al P.C.R.,

care au 
dată unifor- 

cu această 
primă treap- 

animati de 
prin fapte

V. STRĂUȚ

deveni

în-

MUNTEANU

ti-

M. CĂLIN

mai
i-au

partidului și 
buna pregă- 
despre con- 
tinerilor de 
Ghinea Ioan

de
pri-
600

în- 
a li- 

ocazia

care-l 
cunoștințe 

Vă așteaptă

tov.
Comitetului mu- 

urînd elevilor șl 
succese în noul

revărsarea 
au dovedit cu 
celor aproape
în această însorită

Pe- 
fo-

din clasa a XH-a oferă 
puști dintr-a-ntîia și-i 
succes la învățătură. A- 
claselor „mari" se

Depozitul de legii
me si fructe

Filme pe feme

Depășiri la toți
indicatorii

Iulian IORDACHE

ocazia unui control pri- 
respectarea N.T.S., în fa-

ra/i, mergind spre școală cu 
un imens buchet 
care-l purtai ca 
Priviri atente iți 
șii, iar sub cite

in urma 
ani ai" 
toamnă

confecții pentru bărbați, len
jerie, tinichigerie, cojocărie și 
curelărie.

Nicu SBUCHEA
Hațeg

de Hori pe 
pe o faclă, 
insofeau pa- 

o pleoapă

In vederea asiguram unor 
condiții mai bune de desfășu
rare a procesului de învătă- 
nrint, Școala generală nr. 5 

Lupeni și-a mărit spațiul 
școlarizare cu încă 6 săli 
clasă. Aici, își va desfășu- 
activitatea și grădinița din 

cartier precum și atelierul 
școlii. Toate cele 6 noi săli 
de clasă au fost dotate cu 
mobilier ' adecvat pentru a pu
tea oferi fiilor oamenilor mun
cii condiții optime de invătă-

construcție 
Lupeni

1970 
post 

în

la ori- 
orgariizarea 

a calificării 
aplică metode și
noi ; stabilirea 

munci- 
auxl- 

lichidarea
urmărirea 

muncii pe 
rtrmcită-

Imensa curte a Școlii generale
5 din orașul Vulcan a primit sărbă
torește pe cei aproape 1 500 de e- 
levi care, îmbujorați și plini de ne
răbdare, așteptau reîntîlnirea cu în
vățătorii și profesorii lor, nu mat 
puțin emoționați de intrarea în noul 
an școlar. Chipurile bronzate ale 
copiilor mărturisesc că vacanta lor 
a fost într-adevăr fortificantă. La 
festivitatea de deschidere participă 
tovarășii ing. Iliescu Gheorghe, 
membru al biroului Comitetului mu
nicipal Petroșani al P.C.R., Barbu 
Petru, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Vulcan, Răcaru 
Cristea, secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.C. Vulcan. In 
cuvinte puține dar pline de căldură

toți își exprimă convingerea că și 
acest an școlar va însemna pentru 
profesori, elevi un nou prilej de 
autentică satisfacție.

O elevă 
flori unui 
rează mult 
poi, elevii
dreaptă spre eleganta clădire 
ceului, dată în folosință cu 
începerii acestui an școlar.

După inaugurarea noului local, e- 
levii pășesc cu sfială în clasele ca
re din acea clipă, au devenit mira- 
bile temple din care gîndurile lor 
își vor lua zborul spre anotimpurile 
împlinirii.

UN IRAGMENT DIN ARHITECTONICA NOULUI VULCAN.UN IRAGMENT DIN ARHITECTONICA NOULUI VULCAN.

Membrii Cooperativei mește- 
„RETEZATUL" din 

să încheie 
ale acestui 

succese în 
la principa-

fost realizat

șngărești 
Hațeg 
primele 
an cu
producție.
Iii indicatori 
astfel 
rea producției 
sută 
la tie; 
către 
la sută 
nuntul, 
lăminte 
suta la

Intre 
care au 
la obținerea acestor 

numără

au reușit 
opt luni 

frumoase 
Planul 

a
: 105,9 la sută la valoa- 

marfă; 101,8 la 
încasări de la popu- 

livrări 
104,7 '

cu amă- 
la încăl- 
104,4 la

la
104,9 la sută la 
comerțul socialist,

Ia desfaceri 
124,1 la sută 
comandă și 
mobilă.
secțiile cooperativei 
contribuit din plin 

realizări 
secțiile foto,

tc.-am întrebat „citi 
mi-ai spus că la 
mergi la școală. „Deci șapte", 
incercam să precizez răspun- 

care tu ai i 
prccizind la 

din „ăia care 
nu la șapte,

intervenil 
rindu-li, 

• merg ia 
ca

sul, la 
prompt, 
că ești 
șase și 
acum".

Alaltăieri ai lipsit 
pul în care le-am văzut 
cindu-te zi de zi in 
scuar de la 
Ieri nu a crăpat bine de ziuă 
și le-ai și așezat in fata o- 
glinzii imbrăcincl uniforma 
cea nouă cu care urma să Iaci 
primul pas intr-o lume cu to
tul nouă pentru tine. Te-am 
văzul ieri cu obrajii imbujo-

pină

din gru- 
ju- 

zi in micul 
capătul străzii.

Cu 
vind 
ta constructorilor din Vulcan 
au fost prezentate, în sala 
cantinei, trei filme documen
tare realizate de studioul „Al. 
Sabia". Filmele au redat mai 
multe secvențe de pe șantie
rele din Galati și Porțile de 
Fier.

La Lupeni se află în con
strucție un modern depozit 
pentru legume și fructe, pre
văzut cu instalații pentru aer 
condiționat și încălzire cen
trală, cu benzi transportoare 
și alte utilaje moderne. Depo
zitul va avea o mare capaci
tate de înmagaz.inare.

Prin darea în folosință a a- 
cestui depozit 
tăti simțitor

se va îmbună- 
aprovizionarea 

populației din Lupeni cu le
gume și fructe.

Construcția urmează să fie 
dată în folosință la începutul 
anului viitor.

tre- 
su ti

de 
conlrapon-
ternrnarea 
muncitori-

n apropierea locurilor 
și la efectuarea 

subteran la 
deplasarea

în

Centralele termice pregătite
pentru probe tehnologice

— capitale și cu- 
centralele termice 
din lima ’ mai. In 
urmează, lucrători
de efectuat doar

și Petroșani 
pentru . înce- 
tehnologice.

varea următoarelor probleme 
naliza structurii organizatorice 
întreprinderii și redistribuirea 
son aiului tehn ic-adminislriati v ; 
tinderea mecanizării, a tehnicii 
tehnologiei noi de lucru (meca 
rea încărcării și transportului 
îmbunătățirea utilizării parculu 
utilaje prin redistribuirea și < 
rea acestuia ; îmbunătățirea forma
țiilor tip de lucru ; îmbunătățirea 
raportului între muncitorii de ba
ză și cei auxiliari precum și ă 
portului între timp productiv și ne
productiv; ridicarea calificării mun
citorilor ; îmbunătățirea activității 
de normare a muncii.

Pentru viitor, obiectivul nostru 
este de a conjuga eforturile sec
toarelor pentru ca studiile într-e- 

■ prinse în cadrul acestei acțiuni să 
fio aprofundate pe parcurs, să 
fructificate din plin știind că 
ceasta prezintă una din căile ce 
la creșterea eficientei activității 
lectivului nostru.

a- 
a 

per- 
ex- 

și 
niza- 
etc); 

de

ra-

fie 
a- 

duc 
co-

Ing. Vasile CIRIPERU 
șeful exploatării miniere Lupeni

Note de drum

CANADA
Reparațiile 

rente — la 
au început 
zilele care 
ai I.L.L. au
mici reparații la centralele din 
cartierul Livezeni — Petroșani. 
In acest fel, toate cele 28 cen
trale și 6 puncte termice — 
din Petrila, Aninoasa, Uricani,

JwE’noi

s-aii cuibărit și lacrimi de 
bucurie. O tară intreagă te-am 
tinut de mină și te-am condus 
pe acest prim drum pe care, 
la virsta ta, nimeni nu a căl
cat vreodată. O fără intreagă 
le-a ajutat să deschizi prima 
ușă din cele mulle pe care le

Vulcan
pregătite 
probelor
înseamnă că repara-

încheiat cu aproxi- 
de terme- 

lermice 
locuințe-

Lupeni,
— si n t 
pere a
Aceasta
tiile s-au
mativ o lună înainte 
nul cînd centralele 
trebuie să furnizeze 
lor căldură.

va fi călăuză 
urmă zi.
cum ai atins 
carie, cutn ai 

și cum
un drum ce 
pentru line 
la. Noi cei 

pavarea drumu-

s-a
Și
ce

ieri
de virsta
lucrat la

pe care le-au purtat pașii
dimineața aceea, cei ce

vei inti/ni pe parcursul vieții. 
In dosul acestei uși le-a aștep
tat un dar ce-fi 
pină-n cea din

Te-am privit 
cu mina prima
așezat-o in ghiozdan 
ai plecat pe 
deschis 
cei 
am 
lui 
in
te-am ridicat să poli deschide 
prima ușă, cei ce am așezat 
in teanc cărțile pe care le-ai 
strins Ia piept in noaptea ce 
a trecut, ifi dorim, DHUM 
BUN I

Tiberiu KARPAT1AN

Am străbătut pe continent 3 000 
de km cu trenul în 72 de ore. Că
lătoria a început cu provincia On
tario, au urmat apoi cîteva popa
suri în fiecare din capitalele cana
diene —■ Winnipeg, Regina, Edmon
ton și Vancouver, și în sfîrșit o 
plimbare prin minunata stațiune 
Jasper din Munții Stîncoși. Pentru 
un francez, diferența dintre Mont
real și Toronto nu este prea mare. 
Ambele orașe s-au dezvoltat ori
zontal pe suprafețe întinse cu 
sute multe cu scară exterioară 
Montreal și cu peron victorian 
Toronto. Orașele s-au ridicat și 
vertical: zgîrie-norii sînt prezenți 
aici ca în toate orașele americane.

Montreal are o populație de 2,5 
milioane de locuitori, fiind al doilea 
oraș din lume de limbă franceză. 
Majoritatea firmelor magazinelor de 
pe străzile principale și a cărților 
expuse în librării sînt totuși în en
gleză. Indicatoarele de circulație 
sînt în ambele limbi

Monumentul cel mai caracteristic 
din Toronto, după primărie, dar In 
alt gen este „Casa.Loma", un castel 
imitat după o fortăreață medievală 
construită pe Ia 1910 de un nabab 
local. Mi-a plăcut acest oraș plin 
de viată, cu vasta sa suprafață u- 
niversitară (studenții poartă după 
moda americană imprimat cu litere 
mari pe cămașă numele universi
tății din Toronto), cu „satele" sale

este 
orașului ameri- 

Privind cascada Nia-

cfl-
la 
la 
pe

provincia Ontario cu 
lumea tipică din 
din

Și
cu

lemn cu a- 
din material 
iarbă, super- 
de preparate 

sau 
de

peluze,
cu tot felul
preambalate, sau semi- 
Același mod de viată 

în extremul ves- 
90 la sută din populația Cana-

cu căsuțe socotite vechi pentru ca 
au peste 50 de ani.

Orașul canadian Windsor nu 
decît o suburbie a 
can Detroit,
gara ai în fală pămînturile S.U.A.

Slrăbătînd
mașina am regăsit 
filme — căsuțele 
coperiș gudronat 
plastic, cu 
magazinele 
congelate, 
preparate,
l-am regăsit pînă 
tic.
dei trăiește. la mai puțin de 150 
km de frontiera americană. Supor- 
magazinele aceste „ Safeway", 
„Woolco" sînt întreprinderi mono
poliste uriașe, filiale ale societăți
lor jnonopoliste americane de pro- 

- duse alimentare
Canada mărfuri 
pentru a Ie stoca 
prețuri sfidînd 
Este paradoxal, 
alimentele consumate 
atit de bogată cum este Canada se 

oonsti-

care cumpără în 
la preturi ieftine.
și a le revinde la 
orice concurentă,

dar 70 • la sută din 
într-o tară

află în mîna americanilor, 
tuind. o marfă de import.

Același lucru se petrece 
dustrie: minereul care se

în in- 
prelu-

Robert LECHENE

(Continuare în pag. a 3-a)
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FOTBAL In camoionaful județean

DIVIZIA C
Arad

9

o ■

o d o 6 o *

Știința Petroșani

U.T. Arad — A.S.A. Tg. Mu
reș 2—1| Crișul Oradea — Pro
gresul București 1 — 1; Politeh
nica lași — Jiul Petroșani 
1—0; „U" Craiova — Petrolul

~ © 0 © O ” ” .•••••• • • •
e • « o• e •

F. C.
3—2;
2—1.

Ploiești 5—1; Steaua
Cluj 5—3; Dinamo Bacău 
Dinamo Bucuroșii 1—0;
Argeș — Farul Constanța 
Rapid — Vagonul

1. Universitatea Craiova 6 n o 2 1 13— 9 8
2. U.T. Arad 6 4 0 2 8— 5 8
3. Steaua 6 3 1 2 11— 7 7
4. Universitatea Cluj 6 3 1 2 14— 11 7
5. Farul 6 3 1 2 8— 7 7
6. Progresul București 6 3 1 2 i — 6 7
7. Politehnica Iași 5 3 1 1 5— 5 7
8. Dinamo București 5 3 0 2 8— 4 6
9. A.S.A. Tg. Mureș 5 2 1 2 8— 5 5

10. Vagonul Arad 6 2 1 3 9— 12 5
11. Petrolul 6 2 1 3 4— 8 5
12. Dinamo Bacău 6 2 1 3 6— 11 5
13. Jiul 6 1 2 3 5— 5 4
14. F. C. Argeș 5 2 0 3 8— 10 4
15. Rapid 6 1 2 3 3— 6 4
16. Crișul Oradea 6 0 3 3 3— 9 3

Etapa viitoare': (22 septembrie)

> < 
«

- o O « o

HANDBAL

6> €> ®-

Universitatea
Eugen 
a fost 
antre-

0

Arieșul Turda 4-1 (l-O).
dimineața, într-un splen- 

vară, aproa- 
fotbalului au 

stadionului 
lucru echipa

iubitori ai
tribunele

Duminică 
did decor de sfîrșit de 
pe 2 000 de 
luat loc în
Jiul pentru a urmări Ia 
Știința, în compania fostei deținătoa- 
le a cupei, Arieșul Turda.

In timp ce gazdele pășeau pe ga
zonul stadionului Jiul cu vădita in
tenție de reabilitare în fata propriu
lui public, după două etape mai sla
be, tinerii jucători ai Arieșulul ur
măreau un singur lucru : obținerea 
ținui scor cit mai restrîns.

Repriza secundă începe în aceeași 
notă de dominare a gazdelor. Linia 
de mijloc alimentează continuu, cu 
mingi utile înaintarea, dar Răsădea
nu (min. 47), Munteanu și Marcu 
(min. 52), Tudor 
ratează majorarea

Totuși, în min. 
tabil și cel de-afl
păt introdus, Știr, șutează splendid 
de la 25 m, Vădatn deviază ușor min
gea, făcînd inutil plonjonul lui Fis
ter și... 2—0 pentru Știința. Studen
ții domină în continuare, ratînd noi

Vasile (min. 56) 
scorului.
57 „vine" inevi- 

doilea gol. Proas-

In cele din urmă, după un joc ocazii. Ii imită și turdeanul Mocea-
satisfăcător din punct de vedere nu în min. 70 și 72. In minutul 80,
tehnic, disputat într-o notă de fair- Pănescu ia pe cont propriu o acțiu-
play, după un joc în care au fost ne, pe care o încheie cu un ș'ut de
create „o mie și una" de ocazii, la 30 m — gol!
gazdele au cîștigat clar. Victoria Golul de onoare al oaspeților este

«..

In primul joc pe teren propriu 
din actualul campionat, Minerul A- 
ninoasa a obținut victoria, în întîl- 
nirea cu I.G.O. Hunedoara cu scorul 
de 3—0. Deși rezultatul este foarte 
bun, nu același lucru se poale spu
ne despre aspectul tehnic, orienta
rea tactică și .latura spectaculară a 
meciului. Acestea au lipsit pe a- 
proape tot parcursul jocului. Expli
cația stă în fapti.il că I.G.O. Hune
doara este o echipă fără pretenții 
la ora actuală, iar Minerul Ariinoa- 
sa o echipă în formare, 
experiența jocurilor do 
după plecarea a șapte 
alte formații din județ.

Primul gol. a fost marcat, la capă
tul unei acțiuni gîndite, de Broască. 
Celelalte două sînt rezultatul unor 
acțiuni luate pe cont propriu de Io
nică, în min. 44, și Broască în min. 
65.

Arbitrajul prestat de brigada din 
Deva condusă de Sima Tiberiu — 
foarte bun.

La juniori, 7—0 pentru Minerul 
Aninoasa.

lipsită de 
campionat, 

jucători la

Previziunile profesorului 
Bartha s-au adeverit: meciul 
cîștigat de echipa pe care-o 
nează. Fetele de la Școala sportivă,
deși n-au avut în permanentă ini
țiativa în joc, deși n-au desfășurat 
un joc cursiv, spectaculos cu care 
ne obișnuisem cîndva, a cîștigat pe 
merit.Echipa secundă a Universită
ții timișorene a dat dovadă 
tă voință, de fermitate în 
dări, uneori de inițiativă, 
au beneficiat și de faptul 
două portărițe folosite de
sportivă au primit goluri 
Nici Nașcu, ■ nici
„scos" 
făcut I 
nat, componentele de bază ale 
matiei petroșănene n-au verva 
cesară, nu manifestă acasă acea 
credere-n forte care să le dea 
cendentul moral asupra oricăror 
versare. Jocul steril practicat (șap
te din cele 11 goluri au fost înscri
se din lovituri do la 7 m de Mia 
Domșa) ne determină să reamintim 

de mult echipa 
si fără să fie... 

de pedeapsă 1 
nota de domina- 

mi-

de mul- 
depose- 
In plus 
că cele

Școala 
parabile.

Căluțoiu n-au 
magistral nici un gol gata 
Deși la început de campio- 

for-
ne- 
în-
as- 
ad-

antrenorului că nu 
sa obținea victorii 
ajutată de lovituri

Meciul începe în
Te a oaspetelor. După cîteva 
nute, ele conduc cu 2—0. Deși Szolga 
și Domșa restabilesc curînd echili
brul de forțe în teren și pe... „ta
bela de marcaj" (Apropo : cînd spec
tatorii de la handbal vor putea să 
știe scorul fără eforturi de i 
rie, doar privind un panou 
perisabil dar deocamdată... 
bil ?), cele care conduc în 
nuare sînt tot timișorencele.
la golul Liei Barabaș (de pe con
traatac, se pare singurul în acest 
gen).

memo-
indis- 

invizi- 
conti- 

. Pînă

Prima repriză se încheie cu scorul 
de 5—4 în favoarea echipei petro- 
șănene.

La reluare, una dintre cele mai 
bune și mai eficace jucătoare oas
pete, Dicu Carmen, egalează impa- 
rabil.

Cele două echipe merg apoi „cap 
la cap", conducînd și egalîndu-sc 
urgent, pînă-n finalul meciului cînd 
Mureșan (dc-ar fi mai activă 1) în
scrie spectaculos al 10-lea gol și... 
contribuie la ultimul (marcat de 
Domșa din 7 m).

Meciul, deși nu s-a ridicat peste 
nivelul mediu ca valoare tehnico- 
spectaculoasă, a plăcut. Spectatorii 
(în număr foarte mare} așteptau 
însă de la meci o alură mai vie, 
un joc mai îndîrjit, așteptau o do
minare insistentă a gazdelor și go
luri. Mai ales goluri ! De la distan
tă, peste blocaj, din pătrunderi in
dividuale — goluri ca rezultate alo 
destrămării apărării adverse — aș
teptau spectatorii. Poate-o să vedem 
la următorul meci 1

Pînă atunci să ne 
victoria și să credem 
ceputul campionatului

mulțumim cu 
doar... în
de 
de

și

că 
e

Golurile au fost înscrise
(3), Barabaș, Muresan 
(Școala sportivă), Tudur (3),
(3), Birthelmer (2) și Arghir (Univer
sitatea II).

An jucat următoarele formații : 
Școala sportivă: Nașcu (Cătuțaiu), 
Barabaș, Mureșan, Ionescu, Domșa, 
Savin, Szolga, (Nicolescu, Tamazi). 
„U" Timișoara: Ciulavu, 
Dicu, Arghir, Birthelmer, 
Tudur, Ștef.

A arbitrat cu scăpări N. Tănăses- 
cu (Craiova).

V. TEODORESCU

vină !
Domșa 
Szolga 

, Dicu

Tegla.ș,
Thomas,

R II G B I

bări de faze 
principală să

Dacă scorul 
mai niare nu 
meni, îiitrucît

Dinamo Bacău — Crișulj 
„U" Cluj — F. C. Argeș; Pro
gresul — Petrolul; Farul — 
Rapid; Arad;

A.S.A. Tg. Mureș — Steaua; 
Vagonul — „U" Craiova; Di
namo București — Politehnica

C. DĂNII.Â

Știința.Bulbucan șutează plasat

DIVIZIA B
Victorie meritată

Chimia Rm-Vilcea 4-0 Victor Marinescu — eroul meciului.

ne
că

deplin meritată, 
concludentă da-

qol l:t fiecare 25 mi- 
îndreptățește să afir- 
sîmbătă și duminică 
cu goluri..

de către Bruchen- 
capul o centrare 
nimeni nu se mai 
majorează scorul

porla- 
fi fost 
și Vă- 
pentru

goluri — par- 
să crezi I 

la cu-

Atitea
nu-li vine
pot înscrie...
multi înaintași. Deci,

capăt unui 
în care to-
Gh. Irimie

de Răsădeanu.
aceasta se pune 

al marilor ocazii, 
elevii profesorului

evoluțiilor anteri
oare au fost prin- 
ai unui plăcut

bucurești 2^-3

și... 1—0 pentru

în
e
că
A 
le
Si

au semnal cinci aulo- 
La 4—O, crainicul re- 

Ion Ghitulescu vorbea 
faliment al jocului la 

și al apărării in linie.

„Simfonia 
la inimă, 
că nici 
Deci, se 
vini mai
se pot marca chiar și 8 go
luri intr-un meci! Voinea și 
O. Radu au finut să ne-ara!e 
că un inainlaș poate înscrie 
tsingur) chiar și 3 goluri 
Ir-o partidă. Asta-nseamnă 
Ircacitale! Asta înseamnă 
atacantilor divizionarelor 
a început, dinlr-odală, să 
placă scuturarea plaselor I
nu-i rău. Sezonul fotbalistic 
international se apropie. Verva 
înaintașilor noștri ne dă spe
ranțe. Numai de-ar fine 1 Ori- 
rtl^m, un 
nute 
măm
a plouat

La bucurești, ploaia a fost 
torențială. Un adevărat festi
val de goluri! In caietul clu
bului lui Teașcă — la pasiv 
— Creiniccanu (redivivus!) și 
Voinea 
grale. 
porter 
de un 
ofsaid
Se parc c-a.șa a fost. Deși și 
studenta, in repriza secundă, 
au marcat de trei ori — pe 
contraatacuri.

„Averse" locale s-au sem
nalat și pe stadionul Central 
din Craiova. Obiemcnco și 
Neagu (cile două) și Ivan au 
administrat ploicștenilor 
mul le < 
aceștia

Pe : 
Robert 
„cirpilă 
meni rial cu 2—O. 
7ul, dar adevărat ! 
Radu a linul să răstoarne cal
culele conslăntcnilor, 
trei goluri și 
in tabăra lui

Progresul a 
manta etapei.

mai 
goluri decît primiseră 

in cinci etape l 
stadionul din
Cosmoc cu 

i" conducea

T rivale 
o formație 
la un mo- 
Dc necre- 
Numai că

marclnd
victoria

pcrlor-
„nul“

n-a

echipa lui Bo- 
fină-n șah o 

pe U.T.Al Dar 
au adus, to-

„ora-

Rapid

de la 
cauză 
Dem-

aduci nd 
Dobrin.

reușit 
singurul

în deplasare. Crișul, deci, 
gustat încă, nici după etapa 
a VI-a, din cupa victoriei.

La Arad, cu o apărare cal
mă, organizată, 
ne a reușit să 
întreagă repriză 
Mof si Domide
tuși, în final, buctiria-n 
șui imbalului".,

Simbălă, in Giuleșli, Rapid 
a spart gheata! Vagonarii au 
pierdut h limită, prin autogo
lul lui Miilrochl Totuși 
a meritai victoria.

Meciul din „familie", 
Racâu, a dat cîștig de 
echipei lui Nicușor.
brovski a linul să dovedeas
că că selectionarea lui în 
tul national a fost făcută 
lorită eficacității de care 
dovadă.

In sfîișit, pe stadionul 
'■lealul C.opoului, la lași, „ita
lianul" Contardb a marcat in 
minutul 64 un gol și cu asta, 
Jiul se-nloarcc la Petroșani cu 
■< inlrinqcre la limită.

V. T.

lo
ri a- 
dă

A vara
Desfășurat pe terenul „Jiul", me

ciul de rugbi dintre Știința Petro
șani și Progresul București a reușit 
să satisfacă integral exigentele nu
meroșilor spectatori. Ruqbiștii pelro- 
șăneni au realizat un spectacol de

not.i

studenților 
senzațională, în

de o rară fruinu- 
nu le-ain văzu!

și do faptul că

rapide, în care 
lie spectacolul, 
final (21—3) ar fi fost 
ar fi surprins pe ni- 
evoluția

a fost de-a dreptul 
tr-un meci cu faze 
sețo, faze pe care 
de multi ani aici.

Sînlem mulțumiți
A. S. „Jiul" a acceptat să pună la 
dispoziția echipei de rugbi terenul 
pentru jocul de duminică, în 
acesta ajutînd la popularizarea 
biului în Valea Jiului.

In
deriții au reușit

felul
rug-

stu-■urma unui joc frumos, 
patru încercări, trei

Intîlnirea dintre echipele Metalul 
de duminică, disputată pe 
Corvinul, a oferit multe 
spectatorilor. In final, hu- 
au cîștigat cu scorul de 

arbitrul le-a anulat 
• atacanții au ratat 

deosebit de favo-

și Chimia 
stadionul 
satisfacții 
nedorenii 
4—0, după ce < 
două goluri, iar 
numeroase ocazii 
rabile.

Primele minute 
presiune continuă 
chipei locale, dar 
trage mult la poartă, 
bine dar apărarea supranumerică 
oaspeților face ca scorul să i 
chidă abia în min. 20, cînd 
înscrie plasat : 1—0. Zece 
mai tîrz.iu, același . Csergo 
scorul la 2—0. La numai un 
se petrece o fază incredibilă: 
Csergo scapă singur, trece de toți 
apărătorii, tentează si portarul dar 
trage în bară 1 Al treilea gol este 
marcat de către Steiner, în min. 42.

Lă reluare, oaspeții renunță la jo
cul de apărare, ies la atac, fapt care 
face ca aspectul partidei să se echi
libreze. Cu toate acestea, ei nu reu
șesc să înscrie golul de onoare, da
torită jocului ferm al apărării locale. 
Atacantii hunedoreni, în această par
te a jocului, practică un joc indi
vidual și nu reușesc să înscrie decît 
un singur gol prin Csergo, în min. 
71. In min. <35 Ciocănarii înscrie 
spectaculos de la distanță, gol anulat 
de arbitru pe motiv de ofsaid !

De menționat că arbitrul a mai 
anulat un gol în prima repriză, în
scris de către Pleian. 'Meritul oas
peților este că nu s-au descurajat 
la scorul de 3—0 și au încercat să 
reducă din handicap, lucru care nit 
le-a reușit, datorită , unui joc lent.

Victoria hunedorenilor este meri
tată, la ea contribuind, în afara lui 
Pleian, toți componenții.

Irț această partidă, Metalul a pre
zentat 
(Mălai)

• Grozescu —
— Păunescu, 
(Ciocănaru).

A arbitrat, 
secundă, Aurel Pop (Cluj).

o
e-
Se

consemnează 
și autoritară a 
neconcrelizată.

se combină 
a 

se des- 
Csergo 
minute 

ridică 
i minut

următoarea formație : 
— Ceaușu, Vulpeanu,

Popa Remus,
Csergo, Pleian,

cu greșeli în

Secol 
Tătaru, 
Steiner 
Mercea

Mircea NEAGU

transformări și o lovitură Ide pe
deapsă. Autori : Marinescu; — 10 
puncte; Sabău — 6 puncte; [Crăciu- 
nescu — 3 puncte și Roșea — 6 
puncte. De la oaspeți a I înscris 
Ceaușu, dintr-o lovitură de pedeapsă.

Pentru jocul prestat- trebujie feli
citată întreaga echipă învingătoare 
și în mod deosebit Marinescu, Pop. 
Bojenescu, Dinu, Sabău, iar de la 
oaspeți Ceaușu și Dumitrescu.

De asemenea, felicitări antreno
rului Constantin Dumitru pentru a- 
portul său în pregătirea 
nică a echipei.

Excelent arbitrajul lui
dor din București.

fizică și teh-

Witirig Teo-

Emilian NEAGOE
student ’studenților este pe 

ea putînd fi și mai 
că Răsădeanu, Pănescu, Marcu, Mun
teanu și Bulbucan nu ar fi ratat din 
pozițiile cele mai bune, dacă 
rul Arieșulul, Fister, nu ar 
în „zi mare", dacă Căpușan 
dan nu ar fi încercat totul
stăvilirea iureșului studenților.

Știința a avut inițiativa în perma
nență, a dominat cu autoritate de-a 
lungul celor■90 de minute, a obținut 
12 cornere, față de numai unul al 
Arieșului, dar din nou a greșit mult 
la finalizare. Sperăm ca pe viitor 
să se remedieze și această lipsă.

Lovitura de începere o au studen
ții. Din primele clipe asaltează poar
ta lui Fișier, periclitînd-o prin două 
șuturi puternice ale lui Bălăneanu 
și Bulbucan.

In minutul 38 cade, in fine, și pri
mul gol. Căpușan, foarte prompt in 
acest meci, nu-i poate opri pe Mar
cu decît prin fault. Lovitura*liberă 
este executală magistral de către 
Bulbucan. și... 1—0 pentru Știința.

In ultimele 
remarcăm 
portarilor

înscris în min. 87 
tal, care reia cu. 
a lui Clieța. Cînd 
aștepta, Bulbucan
la 4—1, în urma unei faze bine lu
crate

Cu
meci
tuși
au fost superiori 
oare, un meci în 
cipalii realizatori 
spectacol fotbalistic.

Au jucat formațiile: ȘTIINȚA: 
Marincan (min. 83 Marlinescu) — 
Păsculescu, Tudor,
Varhonic — Munteanu,
Bălăneanti, Răsădeanu,
52 Știr), Pănescu.

ARIEȘUL : Fister — 
șan, Vădan, lobbagy

Consta.ntinescu,
Bulbucan — 
Marcu (min.

La

minute ale reprizei, 
intervențiile curajoase ale 
Marincan și Fister.

Faur, Căpu- 
— Milna, 

Neamț (min. 75 Todorul) — Cosma 
(min. 46 Crîsnic), Bruchenta], Mo- 
ceanu, Cheta.

Brigada de arbitri, condusă de Ion 
Drigă (Craiova), s-a achitat cu brio 
de sarcina ce i s-a încredințat.

Nicolae LOBONȚ 
student

mare clasă, fiind aplaudați, în repe
tate rînduri, la scenă deschisă. De 
altfel, fazele oferite de înaintarea 
și de „troacarii" echipei locale pot 
fi comparate doar cu recitalurile pe 
care le-a prezentat la București, în 
anii trecuți, vestita echipă franceză 
Beziers.

încă de la începutul jocului s-a 
văzut că formația locală, în rîndu- 
rile cărora activează acum și noile 
mari achiziții : Dinu. Marinescu, Va- 
sile Rusii, 
e decisă 
ritm nou 
continuă

Lupeni, doar soarele
aBBB încălzit tribunele

dează pentru fru

musețea jocului de
rugbi.

Crăciunescti și Teodorescu 
să imprime meciului uri 
de joc, cu un rugbi în 

mișcare, bazat pe schim

O fază care ple

restanță ck pregătirea
din

, t

Liderul seriei a V-a a diviziei C 
a venit la Lupeni cu... galerie. De 
altfel întîlnirlea de fotbal dintre Mi
nerul Lupeni și Voința Lugoj a în
ceput cu duelul... galeriilor. Un 
duel vocal pașnic, care, spre regre
tul nostru, a degenerat într-un a- 
devărat pugilat. Se pune întrebarea : 
Unde au foști., organizatorii,, dar per
soanele. de ordine?

Să revenim la meciul propriu 
zis. Primele minute aparțin gazde
lor, care atacă furibund, dar haotic, 
poarta oaspeților. Timp do zece mi
nute se joacă doar în jumătatea de 
teren a . Voinței. Nici o 
prin claritate, concepție 
scheme tactice, n-a dat, 
perioadă, suporterilor impresia 
asistă la un meci , do divizia C. și 
încă între două echipe cu pretenții 
în supremația seriei respective. Mi
nutul 16 pare să scoată partida din 
anonimat. Minerul este pe punctul 
de a înscrie. Oaspeții recuperează 
însă balonul și contraatacul lor oslo 
irosit nrintr-un șut pe lingă bară.

fază însă, 
de joc și 
în această 

că

lovituri de colț 
și tot pe atitea 

Voința Lugoj, repriza I-a se 
în anominat. Pasele la ad- 

,,luminările", intercepțiile ne- 
au redus la tăcere ambele

n-au înscris, acest lucru se datorește 
formei 
de la 
șuturi 
altfel 
apre-

Exceptînd cele patru 
in favoarea gazdelor 
pentru 
termină 
versa r, 
sigure 
galerii.

Repriza a Il-a începe tot în nota 
de dominare a echipei Minerul Lu
peni. De 
oprit în 
clar în 
in mod 
metri este executată de 
în... brațele portarului; Considerăm 
însă că lovitura de pedeapsă trebuia 
repetată deoarece 
Cotroază 
și uri

Pînă 
steril, 
culos.

altfel, unul din atacuri este 
minutul 53 printr-un hent 

careu. Oaspeții protestează 
nejust. Lovitura de la 11 

este executată de Cotroază

concomitent cu 
s-a îndreptat spre minge 

jucător advers.
la sfîrșit, gazdele domină 

iar oaspeții contraatacă peri- 
Dacă Yezultatul unei partide

ar depinde do dominare, Minerul 
Lupeni ar fi trebuit să se erijeze în 
cîștigătcr. Privit prin prizma ocazi
ilor, oaspeții au fost, insă superiori. 
Au avut trei ocazii clare. Că totuși

deosebit 
reușit săa

rest... Deși 
Lugoj n-a 

clasament.

pripelii atacanților, cît și 
foarte bune a portarului Dae 
Minerul Lupeni care a apărat 
puternice și bine plasate. De 
pentru rezultatul egal merită
cieri ambii po'rtari care au avut in
tervenții prompte și sigure. Meciul 
însă a fost nul din toate punctele 
de vedere. Doar soarele, 
de darnic în această zi, 
încălzească tribunele, în 
a muncit mult. Voința 
confirmat primul loc în
De altfel și aprecierea antrenorului, 
echipei oaspe, lovan, este că bă
ieții lui au jucat sub valoarea care 
i-a situat în vîrful piramidei seriei. 
Nici Minerul Lupeni n-a confirmat 
aspirațiile la titlu, aspirații, care 
după jocul practicat duminică ni se 
par nejustificate. Pentru un aseme
nea loc o necesară mult mai multă 
muncă, dragoste față de culorile a- 
sociației și... fotbal de calitate.

D. C.

terenul din Petrila, echipele 
divizionare B de rugbi — Minerul 
Lupeni și I.M.P. au prestat un joc 
necorespunzător tehnic și tactic. Din 
desfășurarea partidei 
ambele echipe sînt 
punct cu pregătirea 
cial studenții).

De asemenea, ne-a
cut lipsa de sportivitate de pe te-

eliminarea 
la I.M.P. 
cu scorul 
Lupeni.

de
Au

s-a văzut că 
încă nepuse la . 
fizică (în spe-

surprins neplă-

ren, fapt co a dus la 
joc a doi rugbiști de

Meciul s-a încheiat
17—3 pentru Minerul
marcat: Dobroin (6 puncte), Precup 
(5 puncte), Roșu (3 puncte) și Szil- 
veszler (6 puncte) pentru lupeneni; 
Slănescu (3 puncte) pentru studenți.

Slab arbitrajul prestat la Al. \j- 
șan (București).

E. N.

SPORT PE
© Cu prilejul unui concurs de na- 

tație desfășurat la Colorado Springs, 
echipă feminină americană com- 

Bail, 
sta- 
pro- 
tim- 

record

o echipă feminina americană 
pusă din Maye Hail, Cathy 
Ellie Daniel și Sue Pedersen, a 
bilit un nou record mondial în 
ba de ștafetă 4X100 m mixt cu 
pul de 4'28" 1 10. Vechiul 
mondial era de 4'30".

© Pe „Yankee Stadium" din New 
York s-a disputat meciul internațio-

selecționatele
Intiln.irea s-a

3—3 (3-0).

nai de fotbal dintre 
Israelului și S.U.A. 
încheiat la egalitate : 
Au asistat 10 500 spectatori.

© Turneul internațional masculin 
de handbal desfășurat la Ozd (Un
garia) a fost cîștigat de reprezenta
tiva Iugoslaviei. Pe locurile urmă
toare s-au clasat selecționatele Un
gariei, R. D. Germane și Ungariei B.

fapti.il


STEAGUL ROȘU

IMTEH.VIU

r;

starea sna- 
este stadiul

masuri pen- 
abundentă a 
și fructe în 
Ramîne însă

do stat, 
vibrantă 
tată de 

socialist,
tinerelor vlăstare ale 

muncii posibilități pentru 
irea tuturor năzuințelor.
în atmosfera sobră, dar en- 
a sălilor

cunoștință 
școlare. Si 
și dascălii 
din Jieț au
muncă și împliniri.

stăm mult 
trecu ti. Am- 

t'mp măsuri do reparare, 
văruiro, dezinfectare și de- 

a tuturor spatiilor de însi-
Această măsură do provedo- 

venită. Toate 
însilozare sînt gata să 

mărfurile. Evident că se

oferă o vie mărtu- 
pentru pregătirea 

viată a tinerei noas- 
Curală, proaspăt vă-

într-o perfectă ordine, școala 
Intr-una din să- 

erau pregătite 
Iar printre ele-

mi-ci, printre părinți, în- 
i și profesorii, toți tineri, en-
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Divertisment muzical.

i

Și

do

trei
Oa

la 
data

să
20
cu

aglomerațiile din ma- 
înlesni aprovizionarea 
produse de mare vo- 

varză), se vor înființa, 
centre speciale

„Ba- 
18,00 

18,02 Radio- 
Centenarul 

II,

Anotimpul cinci 
depozitele, pivnițele 
firească întrebarea:

nui autovehicul 
fără complicații

cum cei doi „e- 
și Ardelean 

ne
huliganic,

injure

f 7

1 7

Timișoara ;
știri ;
18,20
„George Enescu

de seară ; 
pe adresa 

20,00 Buletin

articolul 
răsplată", apărut 
din 4 septembrie 
arzătoare dorință 
SCIi LI

Interv'n consemnat
D. CRIȘAN

13,00
corn

13,20 Arii 
Muzică p'

1

belșugul dealurilor și cimpiilor umple 
și cămările gospodinelor a sosit. E deci 

Cum asigură Centrul de legume și 
fructe Petroșani aprovizionarea populației pentru perioada 
toamnă-iarnă. Pentru un răspuns competent ne-am adresa! 
tovarășului Constantinescu. Rareș, șeiut C.L.P. Petroșani.

— Cantitatea de legume și fructe 
de care veți dispune va satisface pe 
deplin aprovizionarea de toamnă și 
iarnă ?

— Da, desigur. Cantitatea necesară 
de legume și fructe a fost fixată 
după un studiu judicios. La majo
ritatea produselor, cantitățile con
tractate cunosc o creștere substan
țială în comparație cu anul trecut. 
Cîteva cifre sînt elocvente în acest 
sens. Cartofi — 6 800 tone, cu 1800 
tone mai mult decît în 1907, ceapă 
uscată — 697 tone față do 600 tone, 
varză — 1 160 tone față de 845 
tone. O bună parte din aceste can
tități vor fi însilozate constituind 
rezerva pentru asigurarea unei a- 
provizionări ritmice la iarnă.

— Ce cantități se vor îiisiloza ?
— Rezervele pentru iarnă vor cu

prinde 2 600 tone cartofi, 320 tone 
ceapă, 210 tone rădăcinoase, 250 to
ne fructe ș.a.m.d. Potrivit calcule
lor noastre, aceste rezerve sînt în 
măsură să asigure aprovizionarea 
abundentă a populației pînă la vi
itoarea recoltă.

— Cum se va asigura aprovizio
narea de toamnă-iarnă a populației. 
Există elemente noi în acest do
meniu ?

— In primul rînd ne vom strădui 
să aprovizionăm din abundentă și 
cu un bogat sortiment de produse

toate unitățile noastre de desfacere. 
Spre a evita 
gazine și a 
populației cu 
lum (carto-fi,
în fiecare localitate, 
de desfacere în piețe, cartiere, rămpi 
de descărcare C.F.R., în apropierea 
marilor unități economice etc. In 
total vor funcționa 13 
centre. Avem 
provizionarca 
populației. In 
vom organiza
lației cu cartofi, varză și rădăcinoa
se la domiciliu. Comenzile se vor 
primi la depozitele nr. 1 Petroșani, 
telefon 1263 și nr. 2 Lupeni, telefon 
191, unde se organizează 
pregătire și expediere a 
Ia domiciliul solicitanților. 
tul va fi asigurat în cel 
zile de la depunerea 
menii muncii vor îi 
Emptil cuvenit cu privire 
cînd începe aprovizionarea 
ciliu. Și acum, încă un 
care, credem, interesează 
muncii: se vor livra la 
numai produse de bună 
Aprovizionarea muncitorilor 
lieri se va face, de asemenea, 
timp prin
lante pe mașini care se vor deplasa 
la toate cabanele din Valea jiului.

— Aprovizionarea cantinelor și a

etc.
funcționa 13 asemenea 

și elemente noi în a- 
de toamnă-iarnă a 
Petroșani și Lupeni 
aprovizionarea popu-

puncte do 
mărfurilor 
Transpor- 
mult

comenzii, 
informați 

la 
la domi-
amănunt 
oamenii 

domiciliu 
calitate, 

fores- 
din

unități de desfacere vo-

altor beneficiari nu va crea goluri 
in aprovizionarea magazinelor ?

— Sperăm să nu avem asemenea 
surprize. De altfel, < 
ca livrarea produselor 
și alimentația publică 
r.ată pînă la data de 
Contractele încheiate 
respective vor prevedea ca benefi
ciarii să asigure transportul cu mij
loace proprii în ziua și locul pro
gramat de C.LF. în cantități cores- 
punztăoarc u 
vagon. Deci, 
vantaios pentru ambele părți.

— Păstrarea în bune condițiuni a 
mărfurilor depinde și de 
țiilor de însilozare. Care 
amenajării lor ?

— In această direcție 
mai bine decît în anii 
luat din 
curățire, 
ratizare 
lozare.
re s-a dovedit bi-nc 
spatiile de 
primească
vor însiloza numai produse do bună 
calitate, sănătoase, solicitîndu-se, da
că va fi . nevoie, în această direcție 
si avizul orcanelor fito-sanitare. Fă
ră îndoială că îmbunătățirea substan
țială a păstrării produselor se da
torează în bună măsură faptului că 
a fost dat în exploatare depozitul- 
sil-oz cu o capacitate de 1 000 tone, 
din Petroșani. Au fost asigurate 
termometre, higrom-etre, carto-fin, pre- 

cîntare, rogojini, coșuri, paie 
materiale necesare opera- 

de însilozare.
după cum se poate vedea, 
luate din timp

am preconizat 
■ către cantine 

fie termi- 
octombrie. 

unitățile

late, 
și alte 
tiunilor

Deci, 
au fost 
tru' aprovizionarea din 
populației cu legume 
perioada toamnă-iarnă. 
de văzut dacă n-am omis unele din 
ele. Oamenii muncii, 
cumpărători, sînt cei 
critici ai activității 
vor aprecia dacă am 
înălțime.

ECESagw;

(Utmare din pag. 1) numai

Activitate intensă în depozitul final din Petroșani al întreprinderii forestiere.
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17.30 Pentru copii: Ecranul cu 
păpuși : „Dănilă Prepe
leac" — adaptare după 
povestea lui Ion Creangă

18,00 Tv. pentru specialiștii din 
industrie.

18.30 Curs de limba engleză 
(continuarea ciclului 1).

19,00

19,30
19,50

21,00

22,30

Tinerețea noastră. Emi
siune literară pentru ti
neret.
Telejurnalul do seară.
Buletinul meteorologic. 
Publicitate.
Mari călători : „Răsplata 
îndrăznelii".
Transfocator — ediție 
specială.
Film artistic : „Contele 
Bobby, spaima vestului 
sălbatic".
Panoramic.

UNDE AU FOST 
OAMENII DE ORDINE f

redacției.
pot înțelege

Daniean Qheorghe 
au putut să-și desfășoare 

stingheriți „programul"
întii să lovească

Secția turnătorie a U.R.U.M. Pe
troșani. Formatorii Fruntea Marcel 
și Berciu Miron pregătesc forma pen
tru turnarea unei noi piese necesare 
locomotivelor de mină.

să trimită un singur tip

trează este canadian, dar capita
lurile și profiturile sînt americane. 
Dacă o uriașă uzină de automobile 
se construiește în apropiere de Ha
milton ea aparține firmei Ford și 
nu se ocupă decît de montarea au
tomată a pieselor trimise din De
troit, S.U.A. Nu există o industrie 
canadiană de automobile. Dacă Ford 
încetează
de piesă, Canada nu mai are auto
mobile noi.

Artera feroviară transcontinenta- 
lă este cea mai princi-pală din Ca
nada, de fapt unica. Cil toate aces
tea există două companii care asi
gură această legătură transcontinen
tal, fiecare pe linia sa proprie: 
Canadianul național și Canadianul 
pacific. Acesta din urmă reprezin
tă o societate particulară avînd 
strînse relații financiare cu diferite 
activități monopoliste și nu face de
cît transporturi care îi asigură pro
fituri mari. Pentru a-i da toată li
bertatea în acest domeniu statul a 
creat Canadianul national, 
nic naționalizată care se 
transporturile mai puțin 
și chiar deficitare, ca 
transportul do pasageri.
vele funcționează cu motoare Die
sel, deși Canada dispune de resur
se uriașe de cărbune, aproape ne
exploatate.

Pentru locuitorii din est, Winni
peg este poarta preriei și a bogă
țiilor minerale din vest și nord. 
Pentru locuitorii din vest și nord 
el reprezintă poarta spre est, do- 
bușecle exportului spre sectoarele 
vitale alo Canadei și în special ale 
Amcricii, al importului de produse 
finite, automobile, camioane, trac
toare, mașini agricole.

compa- 
ocupă de 
rentabile 

de pildă 
Locomoti-

Clopoțelul a synat din nou
vacantă, curtea 

din Petroșani 
freamătul co- 
școlari, de la 
pînă la elevii 
îmbrăcați în 

au transformat

prof. Dancii Ioan, directorul 
caro a felicitat părinții, elevii 

cu prilej 
noului an școlar,

30 km
clădiri
uriașe.

coloane
din Washington.

500 000 locuitori 
suprafață cu dia- 

în jurul unui 
noi, magazine și 

Parlamentul cu 
este copiat după

Winnipeg 
și se întinde pe o 
metilii de 
centru cu 
parkinguri 
cupolă și 
Capitoliul

Am întîlnit foarte multi indieni, 
asemănători celor din legende în 
ce privește înfățișarea, dar foarte 
diferiți în ce privește viața lor ac
tuală —■ izolați de iunie, lipsiți de 
resursele lor tradiționale, în spe
cial de vînat, subalimentati, bolnavi, 
nepregătit!, îngroșînd rîndurile șo
merilor de la marginea orașelor. Ei 
constituie o problemă foarte im
portantă pentru Canada, deși sint 
in număr de numai 250 000.

Preria — o cîmpie nestîrșită, 
coperită cu zăpadă și în aprilie 
este grînarul Canadei. In gări
văd mașini agricole, „cultivatoare" 
(care nu ară, ci zgîrie doar st 
țața pămîntului), combine do o 
tat, mașini uriașe de 7—8 ir 
time ce așteaptă anotimpul 
mos.

Edmonton, capitala provinciei 
borta, construit pe malul riiilui 
katchewanul de nord, este un 
frumos, nou care avea 80 000 
locuitori în 1939 și 500 000 a- 
Dezvoltarea lui se datorește des- 
peririi petrolului pe care 
mina „coi patru mari" —• 
Oii, controlat de Standard 
can), Britich American Oii,, 
iat de Gulf Oil (american),
din New York și în sfîrșit 
(anglo-olandez). Numai 
străine.

La marginea orașului, 
ra limitelor sale, ca să
că taxe, se înaltă rafinării 
complet automatizate, în 
crează doar cîtiva oameni.

a-

se

Al- 
Sas- 
orașt

au pus
Imperial 

(ameri- 
contro- 
Texaco

Shell
societăți

dar
nu

poves- 
caule

furtuni î n g r o zi t o a r e 
în sfîrșit la Klon- 

oc-upate și au 
Urmașii Iot 

i în suburbiile 
întîmplat cu 

urmă. La con-

uzina Shell va funcționa 
șapte muncitori pe schim

La Vancouver am au 
tea celor care au porni
aur in nord. După cîtiva ani de pri
begie, pe niște 
cînd au ajuns 
dike au găsit locurile
devenit aventurieri, 
mai locuiesc și astăzi 
orașului. Aceasta s-a 
numai 50 de ani în urmă. La 
fluența rîurilor Thompson și Fraser 
se mai vede încă ruginit în apă rin 
vechi excavator cu caro se extră
gea minereul din care oamenii spe
rau să scoată aur, iar la marginea 
slîncilor intrările în mine, caba
nele de lemn în care au locuit cei 
ce sperau să facă avere ușor și ra
pid, dar care au suferit de 1 000 
de ori mai mult decît dacă si-ar fi 
continuat meseria lor.

Vancouver este un 
în care se simte mirosul 
pe caro l-am îndrăgit din 
care l-am văzut noaptea 
Queen Elizabeth Park cu 
strălucind pînă pe munții 
rul Hordului. Munții sînt 
de zăpadă, vegetația este luxurian
tă, mai ales la Stanley Park, 
brazi care se înaltă spre cer, 
tufișuri și trunchiuri moarte pe 
strat de humus de cîțiva metri gio- 
siine.

Călătoria mea pe care o 
sem cu provincia Ontario 
c'ueiat aici în extremitatea 
a Canadei — provincia British Co
lumbia — părăsind țara cu o impre
sie stranie, provocată de diversi- 
latea aspectelor pe care le pot o- 
feri o tară și de imaginile dc 
șters ale peisajului canadian.

pe Retezau Mihai și Voinea Viorel, 
apoi să dea o fuga pînă acasă, de 
unde și-au adus „garnitura dc tor
tură". — cuțitul și toporul — cu ca
re au provocat răni pe corpul u- 
neia dintre victime. Tot nestingheriți 
au produs apoi, pe mai multe străzi 
zarvă mare, băgî-nd spaimă în tre
cători, tulburînd liniștea orașului. 
Nu pot concepe că astfel de fapte, 
nedemne de epoca in care trăim, se 
pot petrece, tară ca organele dc or
dine să intervină. Aproape cu regu
laritate, seara- tîrz.iu sau în plină 
noapte, oameni în stare de ebrie
tate, vagabondează pe 
bură liniștea 
populația prin 
somn cartiere 
tea se petrec 
lervină.

Știm 
drept pe care-1 au 
Pentru menținerea 
gura odihna populației 
zile de muncă, există 
care, ori dc cile ori 
burătorii", trebuie 
prompt și categoric, 
mai multe ori oamenii 
isi fac apariția după 
dintre huligani și 
au avut loc. Jn 
se adună zeci de 
vcsc nepăsători la 
singur sectorist în fața a 4—5 
gani.

Consider 
lor dc 
Pentru 
dine trebuie 
mai energic, 
una prompt, 
grabă strada 
de scandalagii.

oameni 
vagabondează 

publică, 
actele lor, 
întregi și 
fără ca

străzi, lul- 
deranjează 
scoală din 

toate aces-
cineva să in

că liniștea publică osie un 
toii cetățenii, 

ei, pentru a asi- 
înainlca unei 

oameni plătiți 
se ivesc „tul- 
să intervină 
Dar de cele 

de ordine
ce conflictele 

cetățenii pașnici 
jurul conflictului 
oameni care 

neputința
pri- 

unui 
huli-

că preîntîmpinarea acte- 
liuliganism este posibilă, 

aceasta însă, oamenii de or- 
să-și facă datoria mult 
să intervină întotdea- 
curățînd cît mai de- 
sa-u localurile publice

oraș plăcut 
manii și 
clipa în 
de pe 

luminile 
din ju- 

acoperiti

începn- 
s-a în- 
vcstică

6,00—8.25 
actualități;0 7,00

• 8,00 Sumarul 
8,25 Moment poetic ; 
microfon, melodia pre- 
9,00 Buletin de știr: ; 

microfon, melodia 
9.30 Matineu lite-

PROGRAMUL I :
Muzică și 
Radiojurnal; 
presei ;
8,30 La 
ferată i 
9,05 La
preferată;
rar; 10,00 Cuvînt de pionier 
— program do cîntece ; 10,10 
Selecțiuni din opereta „O 
noapte la Veneția" de Johann 
Strauss; 10,30 Muzică .popu
lară; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Muzică ușoară; 11,25 
Recital do vioară Daniel Pod- 
lovski; 11,45 Sfatul medicu-

12,00 Muzică ușoară de 
Deme-triad și Edmond 

12,30 Intîlnire cu me- 
populara și interpretul 

13,00 Radiojurnal.
13,20 Soliști și orches- 

uș-ară; 14,00
și Sile Ungu- 

muzică popu- 
Antena tinerctu- 
Radiopublicitatc ; 

ușoară ; 15,00
tiri; 15,05 Piese

tui ;
Norii
Deda
Iod ia
preferat ■
Sport;
tre de muzică 
Ilie Artinescu 
reanu vă oferi

După lunile dc 
Școlii generale nr. 1 
a cunoscut din nou 
piilor. Zeci, stilc de 
bobocii de-o șchioapă 
dintr-a VIH-a — toți 
haine de sărbătoare,
incinta școlii într-o grădină vie, po
licromă, efervescentă. A fost 
inaugurală a noului an de 
mint. Cravatele roșii, florile, 
rile luminoase, exuberanta, 
și emoțiile celor mici 
lor mari: mame, tati 
și-au condus bobocii 
sorită dimrnoață de 
primul lor drum sprt 
lei și culturii — iată 
au compus ieri dimi 
optimist al curții rr 
vechi tradiții din ora

...Și clopoțelul a s 
In fața careului elev

ziua 
învăță- 
chipu- 

precum 
ale ce-dar și 

și bunici care 
în această în- 
septembrie pe 

cetatea șliin- 
olementele ce 

ncața decorul 
este: școli cu 
;ul nostru, 
unat din nou. 
lor a luat co

La școaSa de
școlii — o masa do pe 

răsărea un buchet mare do 
In jurul ei, pe trei din latu- 

unui patrulater, un mănunchi 
cele mai Inimoase flori, copiii

In fa (a 
care 
flori, 
rile 
din
niinerțlpr și țăranilor d.:n .satul .Jict 
cu obrajii. îmbujorați- do emoțiile-pri
mei zile a noului an școlar. Împre
ună cu ei, tot atit de emoționați. în
vățătorii si profesorii școlii, nume
roși părinți.

Școala însăși 
Tie a grijii 
pentru muncă și 
tre generații, 
mită,
își așteaptă elevii. 
Iile ci, cărțile noi 
spre a fi înmînate. 
vii mari și 
vățăto

La cheremul
Lucrez, la șantierul I.L.H.S. „Valea 

Jiului" al C.S.A. Intr-una din zilele 
trecute, împreună cu cinci colegi de 
echipă mergeam cu o mașină la 
Jieț pentru a repara un buldozer. 
Trebuind să ne cumpărăm pîine, 
am oprii în fața unității nr. 71 din 
Lupeni, vizavi de restaurantul Ci
na. Era ’ora 14,30. Ușa era închisă 
pe dinăuntru. S-au adunat mai multi 
cumpărători. Deoarece, conform pro
gramului de pe ușă, unitatea trebuia 
sa fie deschisă, am bătut în ușă. 
Do după un paravan a apărut vîn- 
zătoarea. Ne-a spus să mai așteptăm

vîntul 
școlii, 
și cadrele didactice cu prilejul des 
chiderii noului an școlar, urîndu-le 
multe succese. Vorbitorul s-a referit 
apoi la condițiile mult îmbunătățite 
cu care își așteaptă școala In acest 
an 
directorul școlii 
cii școlari dintr-a-nlîia, 
fi ani 
dală 
tală. 
mai 
derii

mult îmbuna 
care își așteaptă școala în 
tinerele vlăstare. In încheiere, 

i-a felicitat pe 
pe cei 

i care vor forma pentru prinia 
în acest an o clasă experimen- 
Elevii și cadrele didactice au 

(ost felicitați cu 
noului 

prczonlanlii 
do partid și

După festivitate, elevii s-au îndrep
tai spre clasele lor unde i-au aș
teptat manualele gratuite, sălile pri
mitoare, strălucind de curățenie, lu
mea marilor răspunderi și satisfacții.

ocazia deschi- 
an școlar de către ro- 
Comitetului municipal 
comitetului do părinți.

sub Paring*
tuzie.șli, gala de muncă plină 
dăruite pentru împlinirea uneia 
tre cele mai nobile misiuni.

Festivitatea deschiderii noului
școlar, în cadrul căreia au luat cu- 
vintul directorul -școlii, Iov. Bălă- 
nescu Tudor, și reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și 
ai părinților, a prilejuit o 
manilesțație do recunoștință 
partidul și statul nostru 
caro asigură 
oamenilor 
îndeplin

Apoi, 
tuziastă 
făcut 
miale 
elevii 
o ani 
an do

de clasă, elevii au 
cu noile ma- 

o dată cu aceasta, 
școlii generale de 
inaugurat

vânzătoarei ? !
și s-a retras după paravanul de un- 
dc-și scosese capul și un bărbat. 
Enervați, mai multi cumpărători am 
plecat fără pîine. Cîtiva însă, prin
tre care și gospodina Tănasc Ileana, 
au rămas să mai aștepte spunînd că 
ei sînt obișnuiți. De multe ori vîn- 
zăloarea de la unitatea de pîine nr. 
71 din Lupeni procedează astfel. S-or 
fi obișnuit ei oamenii, dar vînză- 
toarea nu poate fi dezobișnuită de 
asemenea procedee de lucru ? !

Măruță CONSTANTIN 
sudor, Cîmpti lui Neag

E vorba de țigării.
cit.t

în
Cu cîtva timp în urmă am 

i interes comunicarea făcută 
local că în curînd, la solici- 

locuitorilor din cartier, se vor 
în vînzare și la chioșcul din 
țigări. De atunci însă a trecut

cu
ziarul 
tarile
pune
Braia
cam mult timp, dar lot nu se vînd 
țigări la acest chioșc. Nu înțelegem 
de ce este așa greu pentru O.C.L. 
Alimentara Petroșani

tisfacă această doleanță a locuito
rilor. Doar e vorba de țigări nu de... 
fîșuri. Rugăm redacția să mai amin
tească o dată acest lucru tovarăși
lor de Ia O.C.L. Alimentara Petro
șani.

(N. R. — O facem cu acest prilej).
ION STĂTESCU

Petroșani UN GRUP DE CETĂȚENI

FLANSAW

TUB TURTiT

tineri
trn a

organizarea muncii, telefon 1323.

mSZ&XXMr. .TOMrTe

SAU

KHCMIMU
TUBURILOR

AERA3

©
©

14,50 1 
Buletin 
pentru pian de Paul Constan
ți nescu ; 15,15 Meridiane;
15.30 Voci, orchestre, melo
dii; 16,00 Radiojurnal. Sport; 
10,15 Radio-vacanța transmite : 
17,45 Corul Filarmonicii 
natul" din 
Buletin de 
simpozion ; 
Filarmonicii 
19,00 Radl-ogazeta
19.30 O melodie 
dumneavoastră ;
de știri ; 20,05 Țării inima și 
versul. Montaj de poezie con
temporană românească ; 20,20 
De la 1 la 5. Emisiune de 
divertisment muzical; 1,05 — 
5,00 Estrada nocturnă’.

PROGRAMUL II: 
iță la fluier, la 
caval;

7,30 Buletin
Muzică ;
fanfară ;
Iară; 8,30

7,00 Ilie 
cimpoi și 

înainte; 
’ ’ ; 7,40

de
; opu- 

știri» 
: „A

7,10 Tot 
de știri ;

7,45 In sunet 
8,00 Muzică ] 

Buletin dc 
9,00 Operă în foileton : 
driana Lecouvreur" de Cilea; 
9,25 Poeme simfonice dc Be- 
drich Smetana ; 10,00 Buletin
dc știri ; 10,05 Portrete mu
zicale; 10,30 Cărțile ccpilă-

„Frații Jderi"; 10,5f O- 
în foileton (continuare); 

Orchestra dc muziră 
Iară „Plaiurile Bistriței" 

11,30 Muzici li

11,15 
popa 
din Bacău ;
șoară de Emanuel Ione 
Miști Iancu ; 12,00 Bule 
știri; 12,11 Opera în 
ton (continuare); 12,28 
dii intrate de curînd în 
loca noastră ; 
pentru oboi și 
mitrie Cuclin ; 
operele ; 13,30
Iară; 14,00 Radiojurnal; 
Concert de prinz; 15,00 dîntă 
Ana Lăcătușii, Georgeta M'.- 
halache și Jnrmy Fontana;
15.30 Orizont științific; 115.4"
Muzică populară; 16,20 Statul 
medicului; 16,25 Melodii... Ime- 
ludii i 16,45 Cîntece și prelu
crări de Gheorgho Danga ; 
17,00 Radiojurnal; 17,15 
con folcloric muzical : 
Radi opul) licita Ic ; 17,50
înregistrări de muzica 
nească ; 13,15 Muzică
18.30 Pagini antologice 
creația scriitorilor
18.50 Muzică; 
do șliru 19,00 
folclorului nostru
19.30 Consultație juridică: 
gislatia pensiilor 
ta și adnotată;
do operă Aureliano Periile ;
19.50 Cercul melomanilor;
20.30 Ora specialistului ; 20,50 
Teatru radiofonic ;
cort
22.45 
23.00 
zaic

Lexi- 
17,-1 ) 
N >i 

româ-
ușoară; 

din 
noștri ;

18,55 Buletin
Din tezaurul 

muzical ;
Le- 

comenta
și adnotată; 19,-10 Recitii 
operă Aureliano

Cercul

22,05 Con- 
românești ;

romanțe , 
24,00 Mo- 

0,55—1,00 Buletin

E
MIERCURI 18 SEPTEMBRIE

Republica : Mes- 
PETR1LA : fnnorare 
LONEA — Mine- 
în doi; VULCAN :

PAROȘENI: Es-

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Aventurierii; 
teacă nul; 
trecătoare; 
rut : Viata
Viva Maria;
croc fără voie; LUPENI — Cul
tural : Studiu despre femei; 
Muncitoresc: Un hectar de
cer; UR1CAN1 : Răzbunarea 
h a-iducilor.

INTREPR8NDEREA
INDUSTRIE LOCALA

anga  jează:
(băiegi) între 
se califica Ia

tfo—20 pen- 
fioeuî «ie inuancâ

111
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CARACAS 16 — Trimisul 
special Agerpres, Vasile Oros, 
transmite : In seara zilei de 
14 septembrie, delegația gu
vernamentală română condusă 
de Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, a sosit în Venezuela. 
Pe aeroportul din Caracas, de
legația a fost întîmpinată de 
Jose Antonio Mayobre, minis
trul minelor și hidrocarburilor, 
Raul Nash, adjunct al minis
trului de externe, și funcțio
nari superiori ai acestui mi
nister, de conducători ai Mi
nisterului de Relații Interne, 
Ministerului Dezvoltării Națio-

nale și ai Corporației venezu- 
elene a 
prezenți, 
sadorul 
România 
vian Bărbulcscu, și alți 
bri ai ambasadei.

Duminică oficialitățile 
zuelene au oferit o masă 
cinstea delegației guvernamen
tale române, in timpul căreia 
ministrul afacerilor externe, 
Ignacio Iribarren Borges, mi
nistrul relațiilor interne, Rei- 
naldo Leandro Moro, și alte 
înalte personalități politice ve- 
nezuelene au salutat pe mem
brii delegației guvernamentale 
române.

petrolului. Au 
de asemenea 

Republicii 
în Venezuela,

fost 
, amba- 

Socialiste 
Octa- 
mem-

vene- 
în

hfrevedere 
V» Vales- 
M. Jefinici
PRAGA 16 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția 
CTK, Vaclav Vales, ministrul 
comerțului exterior al R.S. 
Cehoslovace, a avut o între
vedere cu Marin Țetinici, 
membru al Vecei Executive 
Federale a R.S.F. Iugoslavia, 
conducătorul delegației iugo
slave Ia Tirgul de la Brno. Cu 
acest prilej a avut loc o con
vorbire referitoare Ia posibi
litățile dezvoltării în continua
re a relațiilor comerciale din
tre cele două țări.

i *.

CURIER . CURIER • CURIER

Conferința O.U.A. la nivel înalt 
și-a încheiat lucrările

PARIS 16 — Coresponden
tul Agerpres, AL. Gheorghiu, 
transmite : La Palatul UNESCO 
din Paris s-a deschis luni Con
ferința internațională a orga
nizațiilor neguvernamentale a- 
supra drepturilor omului, la 
care participă delegați și re
prezentanți a p este 300 de or
ganizații internaționale. Confe
rința coincide cu a 20-a ani
versare a Declarației univer
sale a drepturilor omului, pro
clamată la Paris la 10 decem
brie 1948 (Anul 1968 a fost 
proclamat de Adunarea Gene
rală a O.N.U. Anul internați
onal al drepturilor omului).

Scopul principal al conferin- 
este studierea mijloacelor 

acțiune susceptibile să pu- 
în practică Carta O.N.U a

tei 
de 
nă

drepturilor omului, proclamată 
în 1948.

In alocuțiunea sa inaugurală, 
U Thant, secretarul general 
al O.N.U., a subliniat intere
sul pe care îl acordă aplicării 
drepturilor omului în lume, 
cit și acțiunii organizațiilor 
neguvernamentale în acest 
sens.

Au mai luat apoi cuvîntul 
președintele Zambiei, Kenneth 
Kaunda, care se află în vizită 
la Paris, și Rene Cassin, pre
ședintele Curții europene a 
drepturilor omului.

Conferința îsi va continua 
lucrările pînă la 20 septembrie, 
cînd vor fi trase concluziile 
asupra măsurilor pe care le 
pot. lua organizațiile interna
ționale neguvernamentale în 
domeniul drepturilor omului.

EXPOZIȚIE MONDIALA DE CÂRTI DE ARTA

@ Adoptarea unei rezoluții in problema nigeriana 
@ Diallo Telli a fost reales în funcția de secretar 

general

ALGER 16 (Agerpres). —
Duminică au continuat la 

Alger lucrările Conferinței la 
nivel înalt a țărilor 
ale O.U.A. Comitetul 
tativ al Organizației 
Africane în problema 
nă a prezentat Conferinței un 
amplu raport. După dezbateri 
prelungite, a fost adoptată o 
rezoluție privind soluționarea 
războiului civil din Nigeria. 
In rezoluție se relevă efortu
rile depuse de șefii statelor 
membre ale Comitetului Con
sultativ al O.U.A. și în special 
acțiunile întreprinse de împă
ratul Etiopiei, Haile Selassie, 
pentru îndeplinirea hotărîrilor 
luate de O.U.A. privind soluți
onarea problemei nigeriene. 
Rezoluția cheamă pe liderii 
provinciei secesioniste Biafra 
să coopereze cu autoritățile 
federale în vederea restaurării 
păcii și unității în Nigeria și 
cere, de asemenea, încetarea 
ostilităților. Totodată, în rezo
luția adoptată se recomandă 
guvernului federal de la Lagos 
dacă condițiile de mai sus sînt 
îndeplinite, să acorde o amni
stie generală și să coopereze 
cu Organizația Unității Africa
ne în vederea asigurării secu
rității personale a tuturor ni
gerienilor, fără nici un fel de 
deosebire, pînă ce va fi creată 
o atmosferă de încredere re
ciprocă. Rezoluția lansează, de 
asemenea, un apel părților in
teresate să coopereze pentru 
asigurarea cît mai urgentă a

membre 
Consul- 
Unității 
nigeria-

transporturilor de alimente și 
medicamente necesare popu
lației care a avut de suferit 
de pe urma operațiunilor mi
litare.

In același timp se cere tu
turor statelor membre ale 
O.N.U. și Organizației Unită
ții Africane să nu întreprindă 
nici o acțiune care ar putea 
prejudicia unitatea, integrita
tea teritorială și pacea în Ni
geria, iar Comitetului Consul
tativ i se recomandă să-și con
tinue eforturile în vederea pu
nerii în aplicare a rezoluțiilor 
adoptate în cadrul conferințe
lor de la Kinshasa și Alger.

In ședința de duminică noap
tea, reuniunea la nivel înalt 
a țărilor membre ale Organi
zației Unității Africane (O.U.A.) 
a reales 
de încă 
Telli în 
general

Conferința șefilor de state 
și de guverne ai țărilor mem
bre ale Organizației Unității 
Africane, deschisă acum trei 
zile, a luat sfîrșit luni după- 
amiază la Palatul Națiunilor 
de la Club des Pins de lingă 
Alger.

In ședința de închidere, nu
meroși șefi de state și de gu
verne au subliniat importanța 
deosebită pe care o reprezintă 
această conferință pentru găsi
rea celor mai potrivite soluții 
problemelor care frămîntă con
tinentul african. In cursul lu
crărilor au fost dezbătute pro-

bleme privind întărirea unită
ții țărilor africane, decoloniza
rea completă a continentului, 
întărirea mișcărilor de elibera
re, abolirea regimurilor 
siste din Rhodesia și 
de sud, luarea unor i 
comune pentru scoaterea 
telor africane din starea 
insuficientă dezvoltare și 
solidarea independenței 
din punct de vedere economic.

ra- 
Africa 
măsuri 

sta- 
de 

con-
lor

TOKIO 16. — Coresponden
tul Agerpres, Florea Țuiu, 
transmite: In incinta marelui 
magazin „Maruzen" din Tokio 
s-a deschis luni cea de-a doua 
expoziție mondială de cărți de 
artă. La ceremonia de deschi
dere au fost prezenți repre
zentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe al Japoniei, 
personalități ale vieții artistice 
japoneze, șefi ai misiunilor di
plomatice acreditate la Tokio. 
Din partea Republicii Socialis
te România a participat amba-

sadorul Ion Datcu.
Organizată sub auspiciile A- 

sociației Editurilor pentru 
schimburi culturale, expoziția 
prezintă cărți de artă editate 
în 20 de țări. Standul româ
nesc, situat chiar Ia intrarea 
în expoziție, prezintă 62 de 
cărți și albume înfățișînd as
pecte ale dezvoltării artei ro
mânești.

După două săptămîni, expo
ziția va fi redeschisă în nume
roase alte localități din Ja
ponia.

La spitalul Universității Nagoya — Japonia — a început să se folosească un nou tip de 
sală de operații : sala cu înaltă presiune, avind un diametru de 5 m și o lungime de 9 m, ope
rația puțind fi urmărită pe ecranele televizoarelor instalate în camera de control.

pentru o perioadă 
patru ani pe Diallo 
funcția de secretar 
al O.U.A.

CONGRESUL INTERNAȚIONAL DE MEDICINA 
TROPICALĂ ȘI MALARIE

La Teheran s-au desfășurat recent lucrările celui de-al 
Vlll-lea Congres internațional de medicină tropicală și malarie, 
la care au participat din țara noastră profesorii Gheorghe 
Lupașcu, Scarlat Longhin și Petre Vancea, membri corespon
denți aî Academiei Republicii Socialiste România.

Lucrările prezentate de delegația română s-au bucurat de 
o inaltă apreciere, făcînd obiectul unor interesante discuții.

Prof. Gh. Lupașcu a fost ales membru in Comitetul inter
național interimar al congresului.

UMUAHIA 16 (Agerpres). — 
Situația pe frontul războiului 

nigerian, deși marcată de o- 
fensiva lentă, dar constantă, 
a trupelor federale, continuă 
să rămînă confuză. In timp ce 
la Port Harcourt parvin știri 
privind pătrunderea, în cursul 
nopții de sîmbătă a unităților 
colonelului Adekunle în orașul 
Owerri, un comunicat militar 
dat publicității de oficialități
le biafreze la Umuahia (cartie
rul general al colonelului Odu- 
megwu Ojukwu) anunță că

forțele biafreze au reușit 
oprească lingă Oguta 
va trupelor federale, 
cîndu-le grele pierderi, 
de așteptat însă ca 
federale, grație 
lor militare zdrobitoare, 
pătrundă curînd și în Owerri 
— penultimul punct important 
de sprijin al armatei biafreze. 
Locuitorii orașului au și 
ceput acum cîteva zile să 
refugieze la Umuahia sau 
junglă.

să 
ofensi- 
provo- 

Este 
trupele 

superiorității
să

in
se 
in

@ întreprinderile sovietice 
de comerț exterior — „Teh- 
mașexporl" si „Mașpriborin- 
trog" — au încheiat în ulti
mul timp noi contracte co
merciale cu diferite firme 
străine. Astfel, „Tehmașex- 
port" întreține legături co
merciale cu firme din peste 
60 de țări. Firme engleze și 
italiene au achiziționai utila/ 
textil sovietic. Cehoslovacia, 
R. I). Germană și Bulgaria 
importă utilaj pentru indus
tria morăritului. „Mașpribo- 
rintrog", a cărei cifră comer
cială s-a ridicat anul trecut 
Ia peste 400 milioane dolari, 
exportă diferite aparate fa
bricate in U.R.S.S. in peste 
85 de lari ale lumii.

® In urma tratativelor 
purtate de reprezentanți' po

lonezi cu concernul italian 
„Italsider", a fost încheiat un 
acord care prevede livrarea 
în perioada 1969-1971 concer
nului italian a aproximativ 4 
milioane tone de cărbuhe 
cocsificabil polonez. Anul a- 
cesta se vor livra în Italia 1 mi
lion tone cărbune cocsifica
bil și 1.400.000 tone cărbune 
energetic.

© Guvernul japonez a 
aprobat o nouă sporire a pre
țului la orez începînd de la 
1 octombrie a.c. Anul trecut 
preful la acest aliment prin
cipal al poporului japonez a 
fost majorat cu 14 la sută. 
Creșterea continuă in ultimii 
ani a pre/ului la orez a atras 
după sine creșterea preturi
lor la toate celelalte produse 
alimentare.

® Exporturile țărilor mem

Bilanțul bătăliei de la Tay
Ninh Vietnamul

PARIS 16 (Agerpres). —
Purtătorul de cuvînt al dele

gației R.D. Vietnam la convor
birile oficiale de la Paris între 
reprezentanții S.U.A. și
R.D.V., Nguyen Thanh, a 
puns la mai multe 
puse de ziariști 
nei conferințe de presă.

cei ai 
răs- 

întrebări 
cu prilejul u-

bre ale A.E.L.S. (Asociația 
europeană a liberului schimb) 
au crescut anul trecut cu
2.6 la sută, iar importurile cu
5.6 la sută, se arată intr-un 
raport al secretariatului aces
tei asociații. Țările membre 
ale A.E.L.S. au înregistrat un 
deficit comercial de 5,6 mili
arde dolari în 1966 și 6,7 mi
liarde dolari în 1967. Aproape 
jumătate din acest deficit 
revine Angliei. Raportul evi
dențiază faptul că volumul 
schimburilor comerciale cu 
țările socialiste este în creș
tere. In 1967 exporturile în 
aceste țări au sporit cu 14,4 
la sută, cifrîndu-se la valoa
rea de 1,582 miliarde dolari.

@ In urma tratativelor 
dintre uzinele de cabluri din 
R.P. Ungară și firma france
ză S.A.T. a fost achiziționată 
o licenja franceză pentru pro
ducția . de cabluri telefonice 
moderne. Astfel, uzinele un
gare vor produce începînd 
din 1969 cabluri cu 960 de 
canale.

E1 a prezentat un bilanț al 
bătăliei de la Tay Ninh, unde 
unitățile militare ale Frontului 
Național de Eliberare au re
purtat importante victorii. Ast
fel, în urma celor trei atacuri 
de la 17, 22 august și 11 sep
tembrie, unitățile armatei de 
eliberare au scos din luptă 
1 600 de sodați americani și 
au distrus 200 vehicule mili
tare și 40 de tunuri. In cursul 
celui de-al patrulea atac, în 
noaptea de 12 spre 13 septem
brie, asupra pozițiilor america
ne și saigoneze de la Tra Phi, 
la 3 km nord-est de Tay Ninh, 
unități ale forțelor patriotice 
au nimicit în două ore un ba
talion american de 400 persoa
ne și au distrus 50 vehicule, 
printre care 25 tancuri.

Purtătorul de . cuvînt nord- 
vietnamez a denunțat bombar
darea sistematică a digurilor 
de către aviația americană în 
momentul în care unele
giuni din Vietnamul de sud 
suferă de pe urma inundațiilor 
și taifunurilor.

re-

de sud
SAIGON 16 (Agerpres). — 
Atît duminică după-amiază 

cît și luni dimineața detașa
mentele Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de 
sud au continuat pe mai multe 
fronturi operațiunile de hăr
țuire a trupelor saigoneze. Ast
fel, patrioții sud-vietnamezi au 
bombardat patru din cele șase 
poziții strategice saigoneze din 
regiunea Saigonului. De ase
menea, au fost bombardate u- 
nități saigoneze la Trang Bom, 
în apropierea localității Bien 
Voa, la aproximativ 40 km 
nord-est de capitala sud-viet- 
nameză. De asemenea, au mai 
fost efectuate bombardamente 
asupra trupelor saigoneze dis
locate la Ben Cat și Tan An, 
localități situate la cîțiva km 
de Saigon, precum și asupra 
aerodromului de la Lac Hong, 
din apropiere de Rach 1 
Aceste lupte de hărțuire 
produs numeroase victime 
rîndurile saigonezilor.

Gia.
au

■ în

P.S.D. a cîștigat 
alegerile din Suedia

R.P. UNGARĂ. Vedere panoramică a unei noi fabrici de alumină „Almasîuzilo" din 
'districtul Komaron.

STOCKHOLM 16 (Agerpres).
La 15 septembrie au avut 

loc în Suedia alegeri pentru 
desemnarea celor 233 de de- 
putați ai Camerei Inferioare a 
Parlamentului. Deși aproxima
tiv 5 la sută din numărul vo
turilor nu sînt încă cunoscute, 
ca urmare a votării prin co
respondentă, Partidul social
democrat a obținut o majorita
te absolută de 125 de locuri 
în Camera Inferioară a Riksda- 
gului. In ciuda unor prono
sticuri pesimiste ale majorită
ții observatorilor politici, ale
gătorii suedezi au optat pen- 
tru stabilitate, reînnoind și de 
data aceasla încrederea lor în 
Partidul social-democrat.

Potrivit rezultatelor prelimi
nare, publicate în cursul nop
ții de duminică spre luni, pen

tru Partidul social-democrat au 
votat 50,1 la sută din alegători, 
față de 47,3 la sută la ulti
mele alegeri legislative din 
1964.

Spre deosebire de alegerile 
municipale din 1966, cînd 
partidele burgheze au cîștigat 
un spor de 300 000 de voturi 
față de social-democrați. la 
scrutinul de duminică, majori
tatea acestor partide au pier
dut numeroase voturi și locuri 
în noua Cameră Inferioară a 
Parlamentului. La actualele a- 
legeri legislative au participat 
625 000 de alegători noi, în 
cea mai mare parte tineri care 
au obținut dreptul de vot du
pă consultarea din 1964 Tot 
pentru prima oară persoanele 
aflate în închisoare au avut 
posibilitatea să voteze.

Potrivit unui comunicat pu
blicat luni la Ankara, pre
ședintele Franței, generalul 
Charles de Gaulle, va face o 
vizită oficială în Turcia intre 
25 și 30 octombrie.

Ambasadorul panamez la 
Washington, Jorge Vasguez, a 
anunțat oficialitățile america
ne că guvernul Republicii Pa
nama se opune utilizării e- 
nergiei atomice la construirea 
noului canal interoceanic, pro
iectat a fi construit de Sta
tele Unite pe teritoriul Pana
ma. El a declarat că folosirea 
exploziilor nucleare la lucrări
le de excavare va provoca o 
reacție violentă din partea 
poporului panamez, îngrijorat 
de posibilitatea degajării de 
radiații radioactive care vor 
pune in pericol viața locuito
rilor din zona respectiva. El 
și-a exprimat speranța că pro
iectul noului canal nu va fi 
abandonat și că va fi realizat 
cu mijloace convenționale.

®@®

Duminică a sosit la Belgrad 
președintele Camerei Comune
lor a Parlamentului britanic, 
Horace King.

La aeroport, oaspetele a fost 
intimpinat de Vidoe Smilevski, 
președintele Vecei Federale a 
Skupștinei Federale a R.S.F. 
Iugoslavia.
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La Tokio a început luni re
uniunea comisiilor naționale 
ale Organizației Națiunilor U- 
nite pentru educație, știință și 
cultură (UNESCO) din 21 țări 
ale Asiei. Lucrările vor dura 
șase zile și vor fi consacrate 
în esență rolului UNESCO în 
rezolvarea unor probleme ale 
dezvoltării economice și socia
le din aceste state.

La Bremen se desfășoară lu
crările congresului sindicatului 
vest-german al lucrătorilor din 
comerț. Luind cuvîntul in fața 
delegaților la congres, Hans 
Jurgen Wischnewski, secretar 
general administrativ al PSDG, 
a cerut interzicerea prin lege 
a partidului de extremă dreap
tă — Partidul național demo
crat, arătînd că aceasta este 
dorința majorității populației 
din Republica Federală a Ger
maniei.

Un elicopter aparținînd for
țelor navale americane s-a 
prăbușit în apropiere de baza 
aeriană Robins (statul Geor
gia), anunță agenția UPI. Trei 
persoane aflate la bordul e- 
licopterului au fosj omorîte, iar 
a patra grav rănită.

Catastrofa s-a datorat fap
tului că elicopterul și-a pierdut 
altitudinea imediat după deco
lare, prăbușindu-se în flăcări.

Luni a fost dat publicității la 
Atena textul definitiv al proiec

tului noii constituții a Greciei, 
care va fi supus referendumu
lui la 29 septembrie. Acest 
text acordă largi împuterniciri 
puterii executive în ce privește 
aplicarea prevederilor constitu
ționale referitoare la drepturi
le cetățenești, constituirea 
partidelor politice, ratificarea 
de către parlament a mobili
zării generale a forțelor ar
mate, organizării de noi ale
geri etc.

Potrivit noului proiect de 
constituție, parlamentul va ti
vea un număr de 150 deputați.

©®®

Candidatul Partidului repu
blican la alegerile preziden
țiale din toamna acestui an, 
Richard Nixon, conduce cu 43 
la sută în lupta sa directă cu 
candidatul Partidului democrat, 
actualul vicepreședinte al S.U.A., 
Hubert Humphrey, care întru
nește doar 31 la sută din nu
mărul celor întrebați in cadrul 
unor anchete efectuate de In
stitutul de sondare a opiniei 
publice „Gallup".
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Cei peste un milion de elevi 
din New York au rămas și luni 
acasă, ca urmare a grevei 
profesorilor, greva care conti
nuă de mai multe zile. Intre 
reprezentanții sindicatului în
vățătorilor și ce ai municipa
lității au început negocieri pen
tru a se pune capăt acestui 
conflict de muncă. Pînă în pre
zent însă părțile nu au ajuns 
Ia nici un rezultat.

După ce s-a înapoiat din- 
tr-o vizită la Pretoria, unde a 
conferit cu primul ministru sud- 
african, Vorster, ministrul bri
tanic pentru problemele Com- 
monwealthului, George Thom
son, a luat cuvintul la posturile 
de radio britanice. El s-a pro
nunțat pentru reluarea convor
birilor cu primul ministru al 
Rhodesiei, lan Smith, subliniind 
că a avut un schimb de vederi 
în această problemă cu repre
zentanții sud-africani.

Ministrul afacerilor externe 
al Italiei, Giuseppe Medici, a 
avut consultări succesive cu 
ceilalți cinci miniștri de exter
ne ai statelor membre ale 
Pieței comune pentru a defini 
programul de lucru al sesiunii

Consiliului ministerial al CEE, 
care va avea loc la 27 septem
brie, la Bruxelles.

Satelitul artificial „Cosmos- 
241" a fost lansat luni în U- 
niunea Sovietică în vederea 
continuării cercetării spațiului 
cosmic, în conformitate cu pro
gramul anuntat Ia 16 martie 
1962.

La bordul satelitului se află 
un radio emițător, un sistem 
radio pentru măsurarea cu pre
cizie a elementelor orbitei, un 
sistem radiotelemetric pentru 
transmiterea pe pămînt a da
telor cu privire la funcționarea 
instrumentelor și aparatelor ști
ințifice. întregul aparataj func
ționează normal.

In Japonia a fost aniversa
tă duminică „Ziua de respect 
față de bătrîni", o tradiționaț 
lă sărbătoare națională. Nu
meroși cetățeni japonezi au 
luat parte la festivalurile or
ganizate cu această ocazie pe 
străzile satelor și orașelor, pen
tru a-și manifesta stima față 
de experiența și înțelepciunea 
persoanelor în vîrstă.

Cu prilejul acestei tradițio
nale sărbători, primul ministru 
japonez, Eisaku Sato, a trimis 
celor 333 cetățeni japonezi care 
au atins sau depășit vîrsta de 
100 de ani cite o cupă de ar
gint.

®@®
Asupra insulelor britanice 

s-au abătut duminică și luni 
ploi torențiale care au prici
nuit cele mai mari inundații 
din ultimul deceniu și jumăta
te. Distrugerea de bunuri ma
teriale este apreciată ca im
portantă. Pe numeroase artere, 
circulația a fost întreruptă.

Inundațiile provocate de ci
clonul „Noemi", care s-a abă
tut joia tretută asupra statelor 
din vestul și nord-vestul Mexi
cului, au cauzat moartea a 14 
persoane și au lipsit de adă
post aproximativ 100.000 de lo
cuitori. Pagubele materiale 
pricinuite de inundații sînt e- 
valuate la 200 milioane de 
pesos.
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Asupra Rivierei franceze 
s-au abătut puternice furtuni, 
care au provocat daune impor
tante clădirilor și culturilor a- 
gricole. Ploile puternice "are 
au insoțit furtuna au provocat 
inundații, iar pe șosele mai 
multe mașini au fost luate de 
ape.

Cîteva restaurante si hote
luri au trebuit să fie evacuate 
din pricina apei care s-a ridi
cat la peste un metru. Cele 
mai mari pagube le-au suferii 
proprietarii viilor și ai grădini
lor de flori.

O NAVA DE RĂZBOI AMERICANA A VIOLAT
APELE TERITORIALE ALE R. P. CHINEZE

Agenția China Nouă anunță că la 14 septembrie o nave 
de război americană a pătruns în apele teritoriale ale R.F 
Chineze, într-o zonă situată la est de Insula Pingtan, din pro
vincia Futzien.

Un purtător de cuvint al Ministerului Afacerilor Externe 
a fost autorizat să adreseze un avertisment in legătură cu a- 
ceastă provocare militară întreprinsă de nava de război ame
ricană.
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