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Să dăm toată atenția 
cercurilor de economie concretă

Lăcătușii Schmitz Ioan și Modîlcă- Constantin sînt doi dintre cei mai 
priceputi și harnici meseriași de la atelierele minei Uricani. Echipele 
ce le conduc execută reparații de bună calitate la mașinile de extracție, 
compresoare și pompe.

Cărbune 
peste plan

1 In perioada trecută din
1 această lună colectivele
' sectoarelor productive se,
■ întrec pentru o produc-, 
țtia sporită de cărbune 

(Pînă acum, in frunte se t
/situează colectivul secto- 
/rului I de la mina Uri
cani, care a extras în 

, plus 1 533 tone cărbune 
' cocsificabil. I

- Pe al doilea loc în în-, 
trecerea dintre sectoare, 
se situează minerii sec

' torului III Lupeni, cu
' producție peste plan d эі

1 024 tone cărbune, apoi) 

’ sectoarele IV și V Lo->
■ nea, sectorul III Vulcan.» 
hll Petrila și II Lupeni.»
1________ <

In condițiile actuale ale desă- 
vîrșirii construcției socialiste, stu
dierea problemelor economice de 
către un număr* cit mai mare de 
membri șl candidați de partid cit 
și de. alți oameni ai muncit, con
stituie o sarcină de mare impor
tanță.

Pentru îndeplinirea cu succes a 
complexelor sarcini pe care le ri
dică zi de zi dezvoltarea impe
tuoasă a economiei noastre națio
nale, este necesar să fie studiată 
cit mai temeinic economia politi
că, politica economică a partidu
lui și statului nostru.

Țlnîndu-se seamă de această ne
cesitate, in cadrul sistemului invă- 
țămintulul de partid se acordă o 
tot mai mare atenție studierii pro
blemelor economice. In acest sens 
s-au organizat cercuri de studiere 
a economiei politice, a economiei 
curente, s-au înființat școli serale 
economice de partid, universități 
serale de partid. De asemenea, în 
programele cercurilor politice pen
tru mineri, la diferitele cicluri de 
conferințe un loc important 11 o- 
cupă temele cu caracter economic.

In Valea Jiului în actualul an 
de învățămînt de partid sint orga
nizate 93 cercuri de economie po
litică și economie concretă, un 
curs peițtru directorii de întreprin
deri și inginerii șefi, iar la univer
sitatea serală de partid studiază 
176 de tovarăși. In total, studiază 
probleme economice peste 2300 
de membri și candidați de partid 
si tovarăși din activul fără de

cupă - cercurile de economie-con
cretă. Aceste cercuri permit ca 
studiul problemelor teoretice aie 
economiei să se facă în strînsă le* 
gâturi cu sarcinile practice ale 
procesului de producție. Фгіп - cer
curile de economie concretă se 
urmărește . înarmarea cursanților 
cu cunoașterea celor mai impor
tante probleme ale teoriei econo
mice marxist-leninlste, î rașb i 
temeinică a politicii economice a 
partidului nostru și sporirea con
tribuției cursanților ia soluționarea 
practică a problemelor de produc
ție.

In centrul activității cercurilor 
de economie concretă trebuie aă 
stea eficacitatea practică, oglindită 
prin Însușirea cunoștințelor eco
nomice și contribuția la Îmbunătă
țirea activității economice a Între
prinderilor, participarea cursanților 
Ia rezolvarea celor mai de seamă 
probleme ridicate în activitatea e- 
conomică.

In cercurile de -economie con
cretă sint Încadrați ciixsanți din 
rlndul inginerilor, tehnicienilor, e- 
conomiștilor, precum și muncitori 
evidențîațl în producție, șefi de 
brigăzi, de echipe care au cunoș
tințe economice de bază. In-gene
ral, cercurile de economie concretă 
cuprind cadrele de bază din între
prinderi.

Metodele folosite in activitatea 
acestor cercuri sînt-: expunerea de 
lecții, referate, undate de semina- 
rii. De mare importanță este stu-

Din viața și munca 
preparatorilor din Petrila

Grijă fafă de om
Grija față de om constituie o 

problemă importantă a comitetului 
sindicatului și a conducerii tehnii- 
po-administrative a preparației Pe
trila. In acest scop, . periodic se 
Iac controale medicale muncitori
lor ce lucrează în 
sau
totodată sporuri la 
alimentație specială.

luni

de lăcătuși conduse de Latkulik 
Francisc, Polii Anton și de electri
cianul Filipini loan.

vătămătoare,
condiții grele 

acordîndu-li-se 
salariu pentru

pentru

care s-au 
s-au chel- 

protecția

In cele nouă 
scurs din anul acesta 
tuit 362 400 lei 
muncii, din care 139 000 lei pen
tru echipament de lucru, 52 000 lei 
pentru măsuri tehnico-sanitare în 
producție, 54 700 lei pentru echi
pament și materiale de protecție, 
35 000 lei pentru alimentație spe
cială, 75 000 lei pentru diferite lu
crări de protecție etc. Tot în acest 
an au fost trimiși la tratament și 
odihnă 140 de preparatori, iar pî- 
nă la sfîrșitul anului vor mai ple
ca încă 23 de preparatori.

Am redus consumurile 
seecifîce

fo- 
de 
e-

Economii prin inovații
O sursă importantă pentru rea

lizarea economiilor la prețul de 
cost s-au dovedit a fi inovațiile. 
Prin aplicarea unor inovații ca : 
„Sistem de plănărit a vagoanele! ",-ț 
realizată de maistrul Rădescu Ioan 
și lăcătușul Boțan Elisei s-a reu
șit să se obțină - 49 000 lei econo
mii la prețul de cost și paralel cu 
aceasta să se înlăture munca ma
nuală a unei echipe pentru plănă- 
ritul vagoanelor. . -

De asemenea, prin înlocuirea 
membranelor la pompele Dorrco 
cu membrane confecționate din 
bandă de cauciuc, inovație a tînă- 
rului lăcătuș Trif Petru, s-a ajuns 
la economisirea de cauciuc crud 
(plastic) care semestrial aduce e- 
conomii în valoare de 7 485 lei 

O altă inovație, „Metodă de înlo
cuire a cupelor la elevatoarele de 
bruți", propusă de lăcătușul HOgh 
Iosif a adus preparației 14 602 lei 
economii. Economiile antecalculate 
la inovațiile aplicate în acest an 
se.ridică ja suma de 134 392 lei.

Lucrările de finisare la incinta 
corpului de laborat'oars pentru In
stitutul de cercetări miniere din 
Petroșani sînt în plină desfășura
re. Toate brigăzile de constructori 
cunosc bine eșalonarea operațiu
nilor ele făcîndu-șe pe baza unui 
grafic întocmit minuțios de tînă- 
rul absolvent al institutului, ing.
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partid.
In cadrul studierii problemelor 

economice un loc important 11 o-

■ P. UNGUR
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GHEORGHE ECOBESCU ,

corespondent

Dekerli Alfred. Astfel,, brigada de 
instalatori sanitariști condusă de 
tov. Zoldi Adalbert va termina de 
montat aparatele de condensație 
pînă la 26 octombrie, iar între 20— 
25 octombrie va face probele hi
draulice. Brigada comunistului Sză- 
kely Iosif va termina legăturile la 
cazane pînă în 26 octombrie, iar 
între 26—31 octombrie va face pro
bele și va introduce căldura în 
clădirea nouă. In același timp, tov. 
Borotea Iuliu cu brigada sa de e- 
lectricieni va termina montarea 
cablurilor de forță și iluminat ex
terior pînă la 20 octombrie, ’ iar 
după această dată va finisa tabloul 
de distribuție.

Aceeași însuflețire există și la 
muncitorii neealificați. Astfel bri
găzile conduse de tov. Fărăraș 
Wilhelm și Ionică Petrică vor ter
mina drumul și amenajările exte
rioare pînă la data de 30 noiembrie.

■ ' i
MIHAI TURTURESCU

șef de lot

3-a)(Continuare in pag.

J Printre! orele-de ■ curs mult îndrăgite de elevii din clasa a VIIi-n 
de la Școala de 8 
ceză. De aceea, ei 
făcute.

, Fotoreporterul
o astfăl de oră
de curs
a Vil-a

Eleva

ani nr. 2 din Vulcan sînt și cele de limba fran- 
vin întotdeauna la școală pregătiți și cu temele

nostru a surprins zilele trecute un aspect de * la

urica

A. Reportajul zilei

La prepararea cărbunilor se 
losește o însemnată cantitate 
energie' sub formă de energie 
lectrică. aburi, aer comprimat. Pon
derea energiei în prețul de cost 
al producției reprezintă 30 la sută. 
De aici rezultă importanta 
pe care o are folosirea rațională
a energiei pentru reducerea pre
țului de cost. In trimestrul III a.c., 
colectivul de preparatori a reușit 
să- reducă consumul de energie e- 
lectrică cu. 5,6 la sută față de cel 
planificat la spălarea cărbunilor și 
cu 6.17 la. sută pentru brichetate, 
iar consumul specific de aer com
primat a fost redus cu 43.1 la sijtă 
pentru prepararea cărbunilor și cu 
13,9 la sută pentru brichetare.

Aceste realizări au fost posibile 
datorită funcționării utilajelor cu 
debitul maxim de spălare prin in
troducerea celor 50 de condensa
tori care au făcut să se reducă 
consumul de energie reactivă la 
consumatori mai mari de 0.4 kilo
wați. De asemenea, prin montarea 
și darea în folosință a unui com
presor de aer comprimat propriu 
de 45 m.c. și prin aducerea unor 
modificări rețelei de transport a e 
nergiei pnetimatice s-a reușit să 
se reducă consumul specific de 
aer comprimat. Printre cei care 
și-au adu; aportul la reducerea a- 
cestor consumuri amintim echipele

O avuție incalculabilă^
fondurile . de imprimate J 
ale , bibliotecii Acade- , 
miei R.₽. Romine erau* 
de circa 450 000 cărți,, și » 
300 000. periodice, repre- a 
zentind în bună parte,* 
fondul ■ național de țipă- • 
rituri apărut pînă atunci,-* 
în , 1962,, împreuna, , qu • 
colecțiile bibliotecilor ii- * 
Halelor academibi. ele ț 
au depășit 4 milioane ♦ 
cărți și 500 000 period!- • 
c e. . , ■ -

Biblioteca academiei J 
nu șe ■ limitează la spiâ j 
de lectură din București. ♦ 
Ea are unități și la lași, i

a

♦

♦

♦
♦
♦

mar.* 
r: 
■ :

I • 
«

♦

^Continuare1 fn pag. 3-a) J

la clasa •
♦

Borza A- * 
răspunde *

i
cu sîrguință în- • 
trebărilor puse * 

de profesoara J

♦♦
• zidurile bătrîne ce ocro-e .. . ■.......................
♦
«

♦
♦♦
• >

• ■
♦-
♦

«
♦

Balog Gloria.

avut loc adunarea fes- 
Teatrului de stat „Va-

•limbată .12. octombrie a. o. la Petroșanj. îu sala teatrului, a 
tivă organizată cu prilejul celei de-a . 15-ai aniversări a înființării 
lea Jiului".

La adunare 
întreprinderi -și

IN CLIȘEU:
15-a aniversări

au luat parte activiști de partid și de stat, 
instituții, oameni ai muncii. .
Un aspect -dg la, adunațea festivă închinată 

a înființării teatrid»u

actori, conducători
. » 1 

sărbătoririi celei de

de

a

La capătul unei alei 
astaltate ce pornește din 
Calea Victoriei regăsesc 
clădirea cu ferestre mari, 
lumyțoase. Două - trei 
trepte (și iată-mă între

o

o 
♦ 
o 
o
♦ l
♦
* 
o 
o. 
o
♦ 
o

o 
O
♦ ■
O 
o

O

tesc o avuție incalculabi- 
• lă — Biblioteca ■ Acadea , 

miei R.P. Romine. Liniș
te, atmosferă de 'labori
oasă activitate... File r4s- 
foite' ей aviditate de mii 
de oameni...

Biblioteca s-a născut in 
1867, Deci nu peste mult 
timp, cel mai de seamă 
centru de informare și 
documentare științifică .și 
culturală din tara noas
tră va sărbători împli
nirea а 100 de ani de 
existență. Prin reorgani

zarea academiei, surveni
tă în anul 1948, și bi
blioteca și-a îmbunătățit 
activitatea in pas cu 
maree avînt pe care'l-d 
luat industria, agricultu
ra și'cultura în R.P, Ro- 
mînă.

Fondul ce! mâi ‘ nu
meros, mai vechi și mai 
bogat în valori este cei 
de imprimate, cărți

la Cluj, } ia Timișoara, 
Tirgu Mureș, și insțlț.uțe- 
le de cercetări științifi
ce ale Academiei R'.P. 
Romine. în 'această mare 

.vișterie ,a > tipăriturilor 
se găsește cei mai com
plet fond de cărți na
ționale, datorită 
ales faptului că prpîUui 
inițiat al bibliotecii s-a 
centrat pe materiale pri
vind istoria și limba

.i .
periodice. Dacă în 1948

MIRCEA IONESCU
Redactor Aj Ager preș
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sfîrșit, victorie!

Stapt în campionatul opășenesc 
de popice

D? mult timp, suporterii echi
pei Jiul Petrila n-au avut satisfac
ția de a-și vedea echipa lor în
vingătoare. Și aceasta ca urmare

tari a lui 
driblingurile
cui, ușurînd 
echipei oaspete.

Peronescu care prin 
lui inutile a fflnat jo- 
astfei sarcina apărării

lN CLIȘEU : Un nou atac la poarta oaspeților.

privește 
de as-

In ce 
mijlocașii 
tădată ei și-au fă 
cu cu prisosință 
datoria. Atît în a- 
tac cit șl în apă
rare, mijlocașii au 
jucat sobru. cu 
intervenții sigure 
și pase precise. 
S-a dovedit inspi
rată intervenția 
antrenorului Tîl- 
maciu care a înlo
cuit la pauză pe 
Cazan cu Ș îrban. 
trecihdu-1 pe post 
de stoper, iar lui 
Csutak dîndu-i 
rolul de mijlo

caș ofensiv. Despre apărarea ime
diată se poate spune că a mats 
în general bine, exceptînd nesigu
ranța $1 bîlbiielile din prima 
priză ale lui Penzeș care a 
ușor depășit de Constantin.

Redăm mai joc cîteva faze 
timpul meciului.

Intilnirea Începe în nota de
minare autoritară a gazdelor care 
chiar în primul minut au ocazie 
de a deschide scorul. Peronescu 
insă deși a avut o poziție bună, 
a tras mult peste poartă. In minu
tul 7, Jiul beneficiază de o lovi
tură de colț care rărnîne fără re
zultat.
tată în 
scapă 
unde 
cade 
Duca

P«6te puține zile, iubitorii spor
tului cu bila vor avea din noii pri
lejui să vadă la lucru pe cei mal 
buni jucători din oraș la această 
ramură sportivă.

Spre deosebire de anul trecut, 
în actualul campionat se vor în
trece un număr de nouă echipe 
masculine, toate grupate într-o sin
gură categorie. De remarcat pre
zența unor echipe 
Lupeni, Retezatul 
Petrila.

Ia timpul care a
la 30 octombrie eite bine ca

noi ca : Voința 
Uricani și Jiul

ciațiile posesoare de piste de po
pice să ia toate măsurile p întru 
ca pînă atunci să se pună la punct 
aceste baze în așa fel Ca la înce
perea campionatului ele să , fie cît 
mai bine amenajate.

Prima etapă programează urmă
toarele întilniri : Retezatul Uri
cani — Minerul Lupeni ,- Paringul 
Lonea — Viscoza 
Lupeni — Voința 
lajul Petroșani — 
Jiul Petrila stă.

Lupeni; Voința 
Petroșani , Uti- 

Minerul Vulcan.

mat rămas plnă 
aso-

S. BÂLOI 
corespondent

es ia atac și COM'

---- ®----------

HANDBAL IN 7

a atacului 
corigent la

să strălu-

a lipsei de eficacitate 
care mereu a rămas... 
această materie.

Duminică insă, fără
atacul Jiului și-a luat în 

corigenta prin cele două 
înscrise în poarta echipei 
Cîmpia Turzii.
echipa gazdă

D sși victo- 
a manifestat 
în meciurile 
sterilă, pase 
cu...duiumul.

re- 
fost

din

do-

ac- 
de- 
pot 
mai

ceașcă, 
sfîrșit 
goluri 
de la 
rioasă,
aceleași lacune ca și 
anterioare : dominare 
la adversar și ratări 
De-a lungul jocului echipa Jiul a
reușit totuși să închege cîteva 
țiuni spectaculoase, fapt ce 
monstrează că, componenții ei, 
să practice un. joc da valoare
ridicată. Introducerea în formație 
a tlnărului jucător Libardi a dat 
un plus de agresivitate atacului. 
Păcat însă că multe acțiuni, ce 
se puteau solda cu 
irosite din cauza

goluri, au fost 
slabei co'ffipor-

ocazie a fost ra-
10. Tînflrul Libardi 
ajunge In careu

O mare
minutul 
singur,

se împiedică... în minge și 
dînd posibilitate portarului 
să culeagă balonul. Un mi-

С A M P I O N A T U L REGIONAL

CLASA M E N TUL
i 
у 
i
r у 
»I
i к 
I »

I
♦

1. C.F.R. Simeria 0 4 1 1 • 9: 7 9
2. Refractara Alba lulia 6 4 1 1 10:11 9
3. Minerul Aninoasa 6 4 0 2 14: 6 8
4. Constructorul Hunedoara 6 4 0 2 16: 6 8
5. Parîngul Lonea 6 4 0 2 13: 5 8
6. Minerul Vulcan 6 3 1 2 14: 8 7
7. Dacia Orăștie 6 2 3 1 13:13 7
8. Aurul Brad fi 2 2 1 9: 6 6
9. Sebeșul Sebeș 6 2 1 3 7: 8 5

10. Minerul Teliuc 0 2 0 4 7:11 4
11. Știința Petroșani 8 1 2 3 7:13 4
12. Jiul II Petrila fi 1 1 3 5: 6 3
13. Retezatul Hațeg 6 0 2 4 5:14 2
14. Minerul Ghelar e 1 0 5 6:22 2

nut mai tîrziu Martinovici trage 
plasat și portarul apără greu.

Scorul este deschis în minutul 
23: Casandra, ajuns aproape de 
linia porții, centrează impecabil în 
careu, iar Peronescu introduce ba
lonul în plasă. Oaspeții ripostează 
profnpt Ei
truiesc cîteva acțiuni periculoasă. 
Una din ele, aceea din minutul 28, 

. -oidează cu golul egalizator. 
Extrema dreaptă Constantin îl de
pășește pe Penzeș, centrează pu
ternic pe jos, iar centrul atacant 
Dărăban a reluat de Ia 5 metri, în 
poartă.

In repriza a Il-a gazdele atacă 
susținut fprțînd victoria. Atacul 
ratează însă multe ocazii. In nu
mai cîteva minute trei din cen
trările lui Martinovici ajung în 
spatele porții. El este imitat de 
fapt și de Casandra și Libardi. To
tuși golul care plutea în aer „ca
de" în minutul 59. Casandra trage 
puternic din careu, portarul prin
de, dar scapă apoi balonul în pla
să. Echipa Jiul domină în conti
nuare însă nu mai reușește să con- 
cretizsze ocaziile avute, astfel că 
întîlnirea se încheie cu scorul de 
2-1, în favoarea echipei gazdă.

Echipa din Cîmpia Turzii are 
meritul de a fi jucat deschis tot 
tinrpul meciului, luptînd pentru a 
obține un rezultat favorabil. Păcat 
însă că unii dintre jucătorii săi au 
recurs uneori la durități fapt care 
le-a atras dezaprobarea spectato
rilor și 'dese avertismente din par-" 
tea arbitrului Iosif Ritter. De, alt
fel în minutul B3 jucătorul Raab a 
fost eliminat pentru joc periculos.

La fluierul arbitrului Iosif Ritter 
(Timișoara) care a condus bine, 
s-au aliniat formațiile : JIUL PETRI
LA: Zamfir, Nicoară, CSUTAK, Pen- 
zes, Cazan (Șerban), FRANK, MARTI
NOVICI, Peronescu, Bicu, LIBAR
DI, Casandra. INDUSTRIA SlR- 
MII CÎMPIA TURZII: Duca (Po- 
puța), Tîmpănaziu, Chiorean, Bin- 
dean, Raab, CHEȚAN, CONSTAN
TIN, Mureșan, Dărăban, Mateescu, 
Drăghici.

Știința Petroșani
17-14

puternică stu- 
frumoasă și 
în urma unui 
au avut In 
conducînd in

diferență.

Intîlnind o echipă 
denții au obtiunt o 
binemeritată victorie, 
joc țviu disputat. Si 
permanență inițiativa, 
tjeori la 6—7 goluri

Jocul este Început de student) 
care „Inaugurează" tabela de mar
caj prin Drlg C.: 1—0, Imediat, 
Mălușelu ridică scorul, dar brașo
venii, în urma unor atacuri bine

D. CRIȘAN 
1 MATEESCU

Liderul a fost învins la Lonea

— Dinamo Brașov 
(10-5)

ca dinamo- 
pentru mo- 
□ serie de 
mărind din

pă aceste goluri, subapreciindu-și 
adversarul, localnicii fac nume
roase greșeli. In schimb, oaspeții 
bine conduși de Hovireanu, reduc 
din handicap aducînd scorul la 
12—9. Numai forma foarte bună a 
portarului Florea, face 
viștii să nu mai înscrie 
ment. Barabaș reușește 
trei goluri consecutive,
nou avantajul echipei sale : 15—9. 

construite, reușesc să egaleze. In La acest scor, cînd studenții pu- 
continuare, localnicii se arată din' 
ce în ce mai inspirați și pe rînd 
Gruia și Barabaș înscriu cîte 3 go
luri, aducînd un substanțial avan
taj echipei lor: 8—3, Am remar
cat în acest timp jocul lui Barabaș, 
care foarte inspirat în pase își 
pune coechipierii în favorabile si

tuații de șut. Două 
I neatenții în ala. 
laie studenților, ur. 
(mate de două con
traatacuri ale di- 
namoviștilor și 
Bening reușește să 
înscrie de două 
ori micșorînd han
dicapul : 8-4. Stu
denții obțin o 
vitură de la 7 
transformată 
Barabaș, gol 
mat de altul 
scris de Gruia, 
priza
se astfel cu sco
rul de 10—5 pen
tru Știința Petro
șani. In aceasta 
repriză am remar
cat jocul foarte 
bun din apărare 
făcut de studenți,
mie și Drig C., care 
te șuturi puternice 

Repriza a doua Începe rapid și 
studenții își măresc avantajul la 
12—fi prin Drig C. și Suvăială. Du-

teau să mărească diferența de go
luri, brașovenii interceptează cî- 
teva mingi și înscriu de patru ori : 
15—13. Văzîndu-și amenințată <ic- 
toria întrevăzută de-a lungul în
tregului meci, localnicii se concen
trează și după ce Gruia înscrie un 
gol, portarul Florea apără excep
țional o lovitură de la 7 m. iar

lo
rn., 
de 

ur- 
în- 
re-

închsindu-

O fază din intilnire.

în special de Iri- 
au blocat mul- 
ale oaspeților.

RUGBI

hfmeral
întîlnirea

chipe miniere care activează în 
campionatul de calificare, s-a sol
dat cu victoria oaspeților. Jucătorii 
echipei din Lupeni avlnd mai mul
tă experiență au cîștigat cu scorul

Virican
dintre cele două

care

МтніІ Lupeni 3-17 (0-11) 
de 17—Э. Meciul s-a desfășurat 
într-o notă de deplină sportivi
tate.

Deoarece arbitrul delegat nu s-a 
prezentat, întîlnirea a fost condu
să totuși cu competență de ing. 
Volculescu —- Lupeni.

e-

(Dinamo) 
ultimul 

scorul 
Științei. 

Gruia

Barabaș transformă o lovitură si
milară la poarta adversă. In ulti
mul minut, Georgescu 
înscrie tot la un contraatac
gol al partidei, stabilind 
final: 17—14 în favoarea

Au marcat Barabaș (8),
(5), Drig C. (2), Mălușelu și Șuvă- 
ială cite 1, pentru Știința Petro
șani și Hovireanu (5), Georgescu 
(4), Radu (2), Benind (2) și Pall 1 
pentru Dinamo Brașov.

A arbitrat
(București).

corect V. Pelenghian

NICOLAE TĂUTU
corespondent

întîlnirea de fotbal dintre Pa- 
rîngul Lonea și Minerul Aninoasa 
a fost așteptată cu legitimă ne
răbdare de iubitorii fotbalului din 
ambele localități. In caz de victo
rie aninosenii și-ar fi consolidai 
primul loc în clasament. Cu toate 
eforturile depuse, oaspeții au fost 
învinși cu 1-0 și odată cu această 
înfrîngere au cedat locul I repre
zentativei ceferiștilor dîn Sime- 
rte.

O

, Minerul Vulcan a jucat la Hune
doara cu echipa Constructorul. 
Confirmînd forma bună din ulti
mele meciuri. Constructorul a în
vins cu 3-0.

O

Jucînd pe teren propriu cu C.F.R. 
Simeria, Știința Petroșani a trabuit

să părăsească terenul învinsă. 
Scor final: 2-1 pentru oaspeți.

O

ALTE REZULTATE: Minerul Te* 
liuc — Minerul Ghelar 3-0; Au* 
rul Brad — Jiul II Petrila (am!* 
nat); Refractara Alba lulia — 
Sebeșul Sebeș 1-01 Dacia Ort** 
ti* — Retezatul Hațeg 1*1.

O

ETAPA VIITOARE: Retezatul 
Hațeg — Minerul Tălluc; Sebeșul 
Sebeș — Dacia Orăștle ; Minerul 
Aninoasa — Refractara Alba lulia; 
Minerul Vulcan — Parîngul Lo* 
nea; Jiul П Petrila — Construc
torul Hunedoara,- C.F.R. Simeria— 
Aurul Brad; Minerul Ghelar — 
Știința PetroșanL

DUMINICĂ SPORTIVĂ LA LUPENI
Primii concurenți

Primii care s-au prezentat la 
•tort pentru trecerea normelor la 
concursul de cucerire a insignei 

de polisportiv au fost elevii Școlii 
profesionale din Lupeni. Zilele tre
cute, pe stadionul Minerul din Lu
peni, peste 480 de elevi din dife
rite clase de la școala profesională 
au luat startul trednd primele 
norme. Sub conducerea profesori
lor de educație fizică Ciofîlcă I 'și 
Golubov Mihai, acest prim con
curs a fost mult apreciat și de cei 
prezenți în tribună.

Exemplu] lor, din păcate, a fost 
urmat doar de elevii școlii de 8 
ani nr. 3. La această școală au în
ceput pregătiri serioase și se spe
ră ca nu peste multă vreme la oa- 
tagoria copii, аШ să tte primii

purtători ai insignei de polispor
tiv dfai regiunea noastră.

Ar fi timpul ca și celelalte școli 
yi asociații sportive din localitate 
să treacă de urgentă la fapte.

lidreceri de handbal
Din inițiativa organizației locale 

U.T.M. duminică la Lupeni au fost 
organizate reușite concursuri de 
masă. Cu aeeet prilej terenul de 
handbal din localitate a găzduit o 
frumoasă Întrecere de handbal în 
7 Intre echipele școlilor de 8 ani 
nr. 1, 2, 3 la băieți șî 2 și 3 la 
fete. De menționat că nu s-au pre
zentat echipele școlii de 8 ani 
nr. 4.

In fața unui publie numeros, jo
curile au fost viu disputate, «vh 
deoțilndu-M cu «cest prilej pionia

rii Pecsor Eugen, un portar exce
lent. deși are numai 15 ani și pio
nieră Vlad Doina, ambii de la școa
la nr. 3. De la școala nr. 1 am re
ținut pe Nagy Al. și Carol, iar de 
la școala nr. 2 pe Uilecan 1.

Iată rezultatele obținute : BĂ
IEȚI : Școala • nr. 2 — Școala nr. 
1 - 6—3; Școala nr. 2 — Școala 

nr. 3: 1—5. FETE: Școala nr. 3 — 
echipa 1 — Școala nr. 3 — echipa 
2: 4—1; Școala nr. 2 — Școala 
nr. 3 : 3—4.

Concurs de șsh
Tot cu acest prilej, la șah s-au 

întrecut echipele Minerul și Cor
pul didactic. Rezultat final 4—1 
pentru prima echipă.

I. CIORTEA 
corespondent



STEAGUL R&ȘU

Să dăm toată atenția Despre preocupările și munca constructorilor

cercurilor de economie concretă
(Urmare din pag 1 -â)

a,. . materialului bibliografic ca
re se recomandă din operele clasi
cilor marxism-lenini ,mu!ui și din 
documentele partidului nostru. Un 
ajutor prețios în studiu il consti
tuie manualul de economie politi
că a socialismului, editat recent 
de către Școala superioară de 
partid „Ștefan Gheorghiu" precum 
și culegerea de lecții cuprinzîrtd 
probleme de economie industrială.

Este bine să fie extinsă metoda 
'folosită in unele cercuri ca, pe 

lingă lecții, să se prezinte anumi
te referate privitoare ia aspectele 
concrete din cadrul întreprinderii, 
referate întocmite de către cursanți, 
Și care să conțină și propuneri cu 
privire la măsurile ce trebuie lua
te în scopul soluționării probleme
lor de producție. De 
discuțiile purtate cu 
narlllor, cursanțil să 
neri menite să ducă
țirea activității economice.

Buna desfășurare a invățămintu 
lui depinde in primul rînd de mun
ca propagandiștilor. Pentru con
ducerea cercurilor de economie 
concretă au fost selecționați mem
bri de partid cu o bună pregătire 
politică șl profesională, marea lor 
majoritate 
jutorarea

pul pregătirii lor temeinice, s-a e- 
laborat de către Comitetul orășe
nesc de partid un plan care cu
prinde acțiunile ce se vor între
prinde In acest sens.

Activitatea cercurilor de econo
mie concretă se desfășoară pe ba
za unor programe întocmite de 
către comitetele de partid din În
treprinderi și aprobate de Comite
tul orășenesc de partid. Se reco
mandă ca la studierea temelor cu
prinse în program să fie atrase ca
drele de conducere din întreprin
deri, specialiști. Un ajutor substan
țial in întocmirea programelor îl 
constituie temele orientative 
lite pentru diferite ramuri 
triale și care sint publicate 
9 ai suplimentului publicației
ța de partid". Țlnînd seamă de a- 
ceste teme cu caracter orientativ, 
comitetele de partid să stabilească 
cu atenție fiecare temă și, în func
ție de specificul locului de pro
ducție, de necesitățile curente, să 
stabilească programul cercurilor.

Acordind1 de la Începutul 
de învățămînt toată atenția 
rilor de economie concretă 
asigura o bună desfășurare 
vității acestora, va crește 

lor la îmbunătățirea < 
activității economice, 
îndeplinirii și depășirii 
de plan.

stabi- 
indus- 
in nr. 
„Mun-

asemenea, in 
prilejul semi- 

iacă propti 
la imbunătă-

fiind ingineri. Pentru a- 
propagandiștilor in sco-

anului 
cercu- 
se va 

a acti- 
aportul 

continuă a 
în scopul 

i sarcinilor

©
In Editura politică a apărut:

S. DOBROVICI, T. MARIAN

Activul fără de partid de Ia sate
face parte din colecțiaBroșura

„Construcția de partid și de stat" 
și împărtășește cititorilor din ex
periența organizațiilor de bază din 
două gospodării colective din ra
ionul Făurei. Ea redă principalele 
metode folosite de către organi
zațiile respective formarea.

creșterea și educarea activului 
fără de partid, felul cum folosesc 
organizațiile de bază activul fără 
de partid în acțiunile inițiate în 
vederea întăririi economice și or
ganizatorice a gospodăriilor colec
tive, pentru dezvoltarea conștiin
ței socialiste a colectiviștilor.

» „Vacanță muzicală" este unul J 
» din cele mai reușite speclocole J
* prezentate de Teatru! de stal de •
* estradă din Deva. Artiștii se află ■ 

In... concediu, 
spectacol muzical — iată pretextul 
artistic care stă la baza acestui 
program i sint tablouri deosebit de 
atractive, cate rețin atenția atit 
datorita modului de abordare a
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unor probleme de artă, cit și iap- *

*„ Vacanță 
muzicală*

ttilui că sita realizate la urî înalt 
nivel artistic.

In acest spectacoi vor evolua 
actorii Vaieriu Georgescu, Lucfon 
Radulîan, Marian Hoidan, soliștii 
vocali Davidescu Valantl, Ștefan 
Răduț, Cornel Marta, soliștii dan
satori Georgela Ene, Ignat Lupu- 
lescu și alții. Textierii spectacolu
lui sint Andrei. Grigonu, Romeo 
Iorguiescu și Mircea Blolt, iar 
muzica e compusă de George Gri- 
goriu, Temistocle Popa, Mișu Ian- 
cu și Ștefan Rqduț. 
zicală aparține lui

. Direcția mu- 
George Grlgo-

cartierul Livezdni; la 1 noiembrie
— alimentarea «u apă Jieț—Petro
șani, blocurile D, E cu 30 aparta
mente din Petrila, centrala termi
că nouă cu drumill .de... acces —■ 
LivezOni; la 1 decembrie va fi a- 
coperită 
ferestre 
cultură 
cembrie 
cuini C

Inginer șef Barthmes Helmuth
— Vulcan: La 20 octombrie vor 
fi gata pentru recepție 
și aleile din cvartalul cu 
tamente; la 30 octombrie 
6; la 10 noiembrie —

In perioada trecută din acest an, 
pe șantierele de construcții s-au 
depus eforturi pentru realizarea 
sarcinilor de plan. Unele șantiere 

, ca Petroșani, Lupeni au dat în fo
losință numeroase apartamente, de 
calitate mai bună decît în anii 
treeuți, au obținut randamente 
sporite la diverse lucrări. Cu toa
te acestea, rezultatele muncii pe 
cele 9 luni nu s-au ridicat la ni
velul prevăzut, numeroase lucrări 
printre care blocuri, centrale ter
mice, alimentări eu apă, amenajări 
exterioare — cu toate promisiunile 
constructorilor — nu s-au predat 
în termenele planificate.

Pînă la sfîrșitul anului au mai 
rămas doar două luni și jumătate. 
In această scurtă perioadă de 
timp, constructorilor de pe șantie
rele din Valea Jiului; le revin sar
cina să intensifice lucrările pentru 
a da în folosință toate obiectivele 
social-culturale și să realizeze in
tegral planul de investiții prevăzut.

Pe această tema, zilele trecute, 
ia Sfatul popular al orașului Pe
troșani a avut loc o ședință de a- 
naliză. La ședință au luat parte 
tovarășii Braj Traian, președintele 
sfatului popular, ing. Nicoară Co- 
riolan, vicepreședinte al sfatului, 
inginerii șefi de șantiere Badea 
Victor, Barthmes Helmuth, Beloiu 
Nicolae, și tov. Șulea Gheorghe, 
directorul I.C.O., Vîjdea Gheorghe, 
directorul I.L.L., ing. Man Gavrilă, 
conducătorul I.P.I.P. 
răși din serviciile 
Iar.

Analiza situației 
crări și indicațiile i 
na desfășurare a 
tiere, discuțiile purtate au arătat 
că există- posibilități pentru rea
lizarea sarcinilor de plan prevăzu
te și punerea în funcțiune a o- 
biectivelor. Bineînțeles, inginerii 
șefi ai șantierelor din Petroșani, 
Lupeni, Vulcan și-au luat noi an
gajamente, angajamente precise, 
cu termene fixe, pe care, în nu
mele colectivelor de constructori 
s-au obligat să le respect» întoc
mai. Redăm în cele te urmează an
gajamentele asumate.

Inginer șef Badea Victor — Pe
troșani : La 15 octombrie vor fi 

gata și prezentate la recepție lu
crările de pavaj de la str. Insti

tutului și școala Petrila—Lonea,- la 
20 octombrie — canalizarea Slăti- 
oara și remedierile prevăzute în
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yer, in colaborare 
ducea. Direcția de 
nată de Nicolae Dinescu, prun re
gizor ai Teatrului satiric muzical 
„Constantin Tănase" din Capitală.

Spectacolul, compus din două 
acte și 28 de tablouri s-a bucurat 
de mult succes în elite rit ele lo
calități unde a tost prezentat, fiind 
apreciat atit de public cit și de 
critică, irt Valea Jiului, teatrul din 
Deva iși va începe turneul azi, 
Jucind la clubul minerilor din Pe- 
trila. In ziua de 16 octombrie va 
wea loc spectacolul pe scena 
teatrului din Petroșani; in ziua 
de 17 la clubul minerilor din Vul
can, iar în ziua de 18 în Lupeni. 
In fiecare localitate se 
cite două spectacole ; la 
matineu și ia ora 20.

cu Titus But-
scenă e sem-

vor juca
ora 17 în

V.A.

De puțin timp, la Aninoasa a început construcția unei hale de 
piață, în valoare de 280 000 lei.

IN CLIȘEU: Lucrările de sapă tuli a fundației noii construcții.
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Livezeni, tova-
Sfatului popu-

diferitelor lu- 
date pentru bu- 
muncii pe șan-

--------------------------------------------------------- ---------------------------------------- --  - ■ -------------------

In atenția vînătorilor și pescarilor sportivi
Comitetul Filialei A.G.V.P.S. Pe

troșani aduce la cunoștința pesca
rilor sportivi, membri ai filialei 
Petroșani și ai subfilialei Hațeg, 
că în baza ordinului Ministerului 
Economiei Forestiere, Direcția E- 
conomiei Vînatului nr. 764/1963, 
pescuitul lipanului este interzis în 
toate apele aflate în gospodărirea 

M.E.F. și A.G.V.P.S. cu începere de

la data de 15 septembrie a. c., pînă 
la 1 iunie 1984.

De asemenea, în conformitate 
cu același ordin vinătoarea la mis
treț este interzisă pînă la noi dis
poziții.

Vînătorii care au restanțe de co
tizații sînț anunțați să le achite 
în cel mai scurt timp, știind că 
neavînd cotizația la zi nu vor pu
tea ieși cu armele în teren.

O AVUȚIE INCALCULABILĂ
(Urmare din pag. l-a)

poporului romin. Volumul fondu
rilor bibliotecii se îmbogățește ne
contenit prin cărți noi tipărite, 
schimburi cu străinătatea, achizi
ții de la particulari, comenzi spe
ciale, donații etc., în total circa 
1766 noi Catalogări pe lună. Un 
document de ia Pătrașcu cel Bun, 
scris la Tirgoviște în anul 1556, 
un pergament in limba slavă de 
ia Ștefan Voievod, fiul lui Ale
xandru cel Bun, i. aducerea origi
nală a operei religioase „Leastvi- 
ța', elaborată de mitropolitul 
Varlaam, cea mai veche traducere 
grecească cunoscută de noi a ope
rei iui Cervantes „Don Quichotte', 
opt manuscrise muzicale in limba 
s.avă din secolele ХѴІ1--Х1Х sau 
manuscrise moderne Ca „La para
dis generai’ de Cezar Petrescu, 
„Nea Făniță", piesă de Alexandru 
Qdobescu, versuri 
firescu sint citeva 
ziții ale bibliotecii.

...Am încercat o
{le zăbovind asupra poglnit

manusctisele iui 
și loan Budai- 

ale discursurilor 
file din Jurnalul

Caragiale transcrie

de Duliu Zam- 
din noiie achi-

care s-a apiecat cindva fruntea înal
tă a Luceafărului poeziei romî
nești, privind 
Conachi, Hașdeu 
Deleanu, ciorne 
lui Kogălniceanu, 
lui ispirescu.
minuțios cu cerneală violetă, pre- 
ierînd caietele. Creangă folosește 
registrul mare ca un catastif, Coș- 
buc are o caligrafie fermă ș! apă
sată, Macedonschi inșiruie rînduri 
dese, împodobind ici-colo paginile 
cu cite un desen..

Multe opere care se găsesc in 
bibliotecă au dedicații și autogra
fe : V. Doze către Alexandru loan 
Caza, Mihait Eminescu către Bi
blioteca gimnaștiior romîrii și al
tele. Sint, de asemenea, uneie pu
blicații vechi care conțin date des
pre Romîniă. „Historic de la Tran
silvania", Venezia 1683. exemplar 
cu autograful lui Nicolae Bălcesca 
Șl типе altele.

remarcabilă luată prin a- 
cele mai noi depășește 
sferei arheologice și îi dă

profundă -emo-
pe

Colecții...
Cabinetul numismatic are astăzi

cea mai bogată și valoroasă co
lecție de monede, medalii, sigilii, 
pietre gravate, mărci din țara noas
tră, totaliz.înd 200 000 piese. Dez
volt area 
chizițiile 
granițele
un caracter istoric mult mai gene
ral și mai modern. Dinarii romani 
de argint descoperiți la Vintileanca 
și Axiopolis (Cernavodă}, ducat ii 
venețieni de aut găsiți la Brdlești 
(Dorohoi), medalia tricentenarului 
Bibliotecii de stat din Berlin sint 
citeva din piesele valoroase ale a- 
cestui cabinet. Banca de Stat a dă
ruit acestui cabinet o colecție toar
te Importantă de aproape 2O(JO 
monede antice medievale și moder
ne, precum și zece medalii diferite. 
Apoi colecția filatelică formată din 
donații importante crește continuu 
prin mărcile poștale romînești, to- 
talizînd astăzi peste 300 000 exem
plare.

In același timp, cabinetul de 
stampe deține piese de o deosebi
tă importanță artistică și documen
tară, desene și acuarele romînești 
de I. Negulici, Theodor Aman, Pă
durea, Aurel Jiquidi, desene străi
ne între care celebre lucrări ale 
lui Goya, o mică colecție italiană 
din secolele XVI—-XVIII șj multe 
altele. Cabinetul s-a Îmbogățit re
cent cu o colecție 
și 8 000 gravuri
epoci ale evoluției grafice 
sale. Totalul colecțiilor de 
se ridică la 11 000 desene 
rele, 5 000 gravuri, 240 000
fii șl reproduceri cu caracter do
cumentar.

de 1 400 desene 
ilustrînd! marile 

univer- 
stampe 

și acua? 
iotogia-

o
Colecțiile speciale ale Bibliotecii 

Academiei R.P. Romine cuprind sute 
de mii de piese. Ele nu sint încă 
integral și în amănunt valorifi
cate. Specialiștii bibliotecii iuctea- 
zd intens ia prelucrarea și organi
zarea fondului ce le alcătuiește, 
punînd mereu la îndemîna celor 
interesați noi valori culturale.

complet și închisă 
oarbe) clădirea casei 
din Petroșani; la 30 
se va face predarea 
5 Livezeni.

(cu 
de

de- 
blo-

fi 
il
5,

blocul 1 
138 apar- 
— blocul 
blocul 7;

Ia 1 decembrie — blocurile 3 și 9,- 
la 30 decembrie -- blocul 10.

Inginer șei Beloiu Nicolae
Lupeni. La 20 octombrie vor 
predate blocurile A 2, H, A 

-Jă 30 octombrie — blocurile В
В 6, centrala termică Braia 1, ali
mentarea cu apa Braia; la 15 no
iembrie blocurile В 3 și G; la
30 noiembrie blocul В 2; la 15 de
cembrie — blocul В 4, iar la sfîr
șitul anului —- complexul maga
zine — cinematograf din cartierul 
Braia.

Constructorii șirau fixat angaja
mente precise. Rămîiie acum să Ie 
respecte !
trebuie îmbunătățită
bule
de

In acest scop, pe șantiere 
munca, tre- 

alcătuite planuri amănunțite 
măsuri tehnico-organizatorice 
să asigure executarea lucră- 
în termenele fixate. Tre- 
acționat cu multă chibzuință.

care 
rilor 
buie
Timpul rămas pînă la sfîrșitul a- 
nului este scurt și trebuie folosit 
din plin pentru realizarea tuturor 
lucrărilor prevăzute în plan !

MIHAI ȘT.

Cîntece 
Muzică 

Melodii 
orches- 

de

16 octombrie
PROGRAMUL I. 7,10 Cîntece 

populare, 7,45 Cîntă taraful Cămi
nului cultural din comuna „Iancu 
Jianu", regiunea Oltenia, 8,00 Su
marul presei centrale, 8,30 Muzică 
simfonică, 9,01 Pagini din operete, 
10,00 Teatru la microfon: „Paharul 
cu apă", adaptare radiofonică după 
piesa lui Eugene Scribe, 11,23 Mu
zică instrumentală, 11,48- 
și jocuri populare, 14,00 
populară din Ardeal, 15,00 
de estradă interpretate de
tre de coarde, 16,00 Cîntece 
Gheorghe Bazavan, 16,15 Vorbește 
Moscova!, 17,30 Prietena noastră 
cartea, 18,00 Melodii populare inter
pretate Ia țambal, 18,30 Program 
muzical pentru evidențiați în în
trecerea socialistă, 19,25 Romanțe,
20.10 Muzică instrumentală, 20,55 
Din creația de muzică ușoară a 
compozitorului Radu Serban, 21,15 
„Cine știe, cîștigăl" (reluare), 23,00 
Muzică de dans. PROGRAMUL II.
10.10 Cîntece de Anatolie Novikov 
și Boris Mokrousov, 11,00 Jocuri 
populare din diferite regiuni ale 
tării, 11,30 Program de suite, 12,30 
Versuri din volume apărute în 
1963, 13,40 „Din cîntecele satului 
nou", 14,0Ș Muzică din operete in
terpretată de soliști romini, 14,35 
Muzică ușoară orchestrală, 15,34 
Muzică populară romînească și a 
minorităților naționale, 16,12 Mu
zică instrumentală. 17,02 Din muzi
ca popoarelor, 18,05 Soliști și or
chestre de estradă, 19,45 „Melodii.... 
melodii" — emisiune 
ușoară romînească,
populară interpretată de Georg eta 
Anghel și Ion Copil, 22,15 Muzică 
de dans.

de muxică
20,35 Muzica

Ѳ

16 octombrie

Petroșani — 7 NOIEMBRIE: Cei 
doi care au furat luna; REPUBLI
CA : Iubire încătușată ; 
Căpitanul Francasse;
Bunica Sabela; LUPENI : 
lupilor,- BĂRBĂTENI : 

zeilor.

PETRILA :
VULCAN :
Miracolul
Împotriva



Lucrările Adunării
NEW YORK 14 (Agerpres)
Adunarea Generală și-a reluat' 

lucrările luni dimineață. A fost 
examinată problema măsurilor în 
legătură cu cutremurul de la Skop
lje (Iugoslavia).

In ședința de luni dimineață an 
luat cuvîntul un mare număr de 
delegați care au sprijinit rezolu
ția. Din partea delegației romîne 
a luat cuvîntul Maria Groza. Rea- 
firmînd sentimentele da compasiune 
ale poporului rom-în față de su
ferințele pe care le-a cauzat' popu
lației din Skoplje puternicul cutre
mur de pămînt, vorbitoarea a re
levat că guvernul romîn s-a ală
turat eforturilor depuse de statul 
iugoslav și de guvsrnele altor țări, 
în 
lor 
a 
că
ajutorare întreprinse în astfel de 
situații, Organizația Națiunilor U- 
nite manifestă preocupare pentru 
găsirea căilor și mijloacelor de co
operare internațională în studidrea 
originii și mecanismelor seismice, 
în vederea găsirii unor posibili
tăți de reducere a urmărilor unor 
asemenea cataclisme.

In încheierea intervenției
Maria Groza, a exprimat în numele 
dslegației romîne delegațiilor Cu-

------------ ©

ce au avut Ioc în ul- 
în aceste țări.
Generală a adoptat în 
o rezoluție inițiată de 
printre care și Repu-

Generale a 0. N. В 
bei, Haiti, Trinidad-Tobago și Ita
liei condoleanțe pentru victimele ca
taclismelor 
timele zile

Adunarea 
unanimitate 
56 de țări,
blica Populară Romînă, prin care 
sa exprimă compasiunea față de 
populația din Skoplje și guvernul 
iugoslav în legătură cu cutremu
rul din iulie a.c. Rezoluția sprl- 
rcKȚr recomandarea Consiliului eco
nomic și 
membre 
pe care 
goslaviei 
guvernul 
pianului
truire a orașului Skoplje.

După adoptarea rezoluției, a luat 
cuvîntul reprezentantul 
Vladimir Popovici, care 
profundele mulțumiri ai 
iugoslav față de toate

social, care invită statele 
să ia în studiu asistenta 
ar putea s-o acorde Iu- 
și le cheamă să ajute 
iugoslav în executarea 

de cinci ani de recons-
opera de ajutorare a victime- 
și de reconstruire a orașului. Ea 

apreciat ca încurajator făptui 
pe lingă acțiunile concrete de

din

în
cu-

sale,

Iugoslaviei, 
a exprimat 
guvernului 
țările care

au venit în sprijinul populației 
Skopije.

In ședința d* după-amiază 
fața Adunării Generate a luat
vintul președintele Mauritaniei, 
Moktar Ould Daddah. Apoi Adu
narea Generală a început 
rea raportului Comitetului 
privitor la situația din 
de sud.

examina- 
de tutelă 
Rhodesia

Comunicat comun Nasser 
Bandaranaike

. CAIRO 14 (Agerpres). .
In urma tratativelor care au avut 

loc între președintele Nasser și pri
mul ministru al Ceylonului, d-na 
Sirimawo Bandaranaike, Ia Cairo a 
fost dat publicității un comunicat 
comun.

Comunicatul subliniază că rezol
varea problemei dezarmării are „o 
mare importanță pentru omenire". 
Președintei* și primul ministru Ban- 
?-~чааіке au salutat încheierea 
Tratatului de la Moscova privind 
interzicerea parțială a experiențe
lor cu arma nucleară. Ei și-au 
primat speranța că acest Tratat 
duce la încheierea unui acord 
dezarmare, generală.

Cele două părți, se arată în 
municat. apreciază că spiritul 
laborării și unității conferinței
Iilor de state și guverne africane 
de la Addis Abeba aduce o Im
portantă contribuție la prosperita
tea popoarelor africane.

Președintele Nasser și primul 
ministru Bandaranaike au condam
nat politica de apartheid promovată 
de autoritățile din unele teritorii 
africane și represiunile dezlănțuite 
de guvernul sud-vietnamez împo
triva budiștilor.

In încheiere, comunicatul men-

ționează că în timpul discuțiilot 
cei doi conducători au abordat pro
blema relațiilor economice dintre 
cele două state, în vederea dezvol
tării lor pe viitor.

La invitația
ceylonez, președintele 
anunțat I 
va vizita
Asia.

primului ministru 
Nasser a 

că în cursul anului viitor 
I Ceylonul și alte state din

ex- 
va 
de

co- 
co-
șe-

(j) СЯ —

Scrisoarea adresată 
de lideri 

republicani din opoziție 
lui Salazar

al 
că

cer 
asupra 
de gu-

Presse,

LISABONA 14 (Agerpres) 
Corespondentul din Lisabona 

agenției France Presse relatează 
cinci lideri republicani din opozi
ție au semnat o scrisoare adresată 
președintelui Salazar î. care 
organizarea unui referendum 
politicii coloniale promovate 
vernul portughez.

Potrivit agențiti France
printre Semnatarii scrisorii se află: 
amiralul Cabehadas, fost președinte 
al republicii, Cunha Real, fost pre
ședinte al Consiliului de Miniștri, Hel- 
d гг Ribeiro, fost ministru, și scriitorul 
Santiago Presado. Pe de altă parte, 
seri* France Presse, liderii opozi
ției portugheze cer lui Salazar 
dreptul de a Ie permite constitui
rea partidului „Acțiunea democra
tică socială". I

formalizarea situației 
din Algeria

ALGER 14 (Agerpres)
Agențiile de presă relatează că 

situația s-a normalizat pe întregul 
teritoriu al Algeriei. Toate orașele 
și localitățile din provincia Kabi- 
lia se află sub controlul armatei 
naționale populare. Un singur in
cident a fost semnalat luni dimi
neața, cînd un grup de 
descins focul pe o șosea 
hilla asupra unor unități 
matei naționale populare, 
fost înregistrate victime.

In majoritatea localităților 
Kabilia au loc mitinguri în cadrul 
cărora ofițerii armatei algeriene ex
plică populației situația actuală și 
demască acțiunile antiguvernamen
tale ale elementelor disidente.

In diverse regiuni ale Algeriei 
au început' lunj pregătirile în ve-

rebeli ă 
din 
ale
Nu

Ka-
ar-
au

din

derea congresului reprezentanților 
țăranilor care au primit pămînt în 
urma reformei agrare, congres care 
urmează să se deschidă la 25 oc
tombrie. La unul din mitingurile 
organizate cu acest prilej în Alger 
a luat cuvîntul președintele Repu
blicii Alg ariene, Ben Bella. El a 
chemat la întărirea solidarității și 
unității poporului algerian. Preșe
dintele a spus : „In 
iului am fost legați 
tatea sîngelui vărsat, 
buie să ne unim în
de construire a țării".

Președintele Ben Bella continuă 
să primească telegrame în care 
unitățile armate naționale populare 
și organizațiile obștești își exprimă 
încrederea și solidaritatea cu gu
vernul algerian

timpul războ- 
prin solidari- 
iar acum tre- 
uriașa operă

Alegeri pentru Camera 
Consilierilor

RABAT 14 (Agerpres)
La 13 oetombrie au avut loc în 

Maroc alegerile pentru Camera 
Consilierilor, care va avea rolul 
Senatului.

După cum se știe, alegerile pen
tru Camera Reprezentanților au a- 
vut loc încă la 17 mai. Camera 
Consilierilor, care va cuprinde 120 
de membri, a fost desemnată de 
un colegiu restrîns pe baza repre
zentării proporționale. 80 de mem
bri sînt aleși din rîndul consilie
rilor provinciali, prefecturali și 
comunali, iar ceilalți 40 — din eo- 
mert, industrie, agricultură. Fron
tul pentru apărarea instituțiilor 
constituționale, partidul de guver
nămînt, a obținut, potrivit rezulta
telor preliminare, o mare majori
tate.

©

ANGt*A Conferința „Mișcării tineretului 
pentru dezarmarea nucleară"

sta- 
pă- 
s-a

LONDRA 14 (Agsrpres)
La Manchester s-au încheiat lu

crările conferinței reprezentanților 
„Mișcării tineretului pentru dezar
marea nucleară", Ligii Tineretului 
Comunist din Marea Britanie 

ai „Mișcării tineretului pentru 
ce". Participanții la conferință 
hotărît 
țional 
cererii 
Europa

Și 
pa- 
au

împotriva creării forțelor multila
terale nucleare ale N.A.T.O. Par- 
ticipanții la conferință au salutat 
Tratatul de la 
la interzicerea 
țelor nucleare 
spațiul cosmic
chemat pe partizanii păcii să in
tensifice lupta pentru destinderea 
încordării internaționale.

Moscova cu privire 
parțială a experien- 
în atmosferă, in 

și sub apă, și au

Associated Press, stăvilarul 
prăbușit din cauză că a fost 
de către castori, care și-au fă- 
galerii prin el. Prăbușirea

să
de
cti

na-creeze un Comitet 
coordonare în sprijinul 
privire la crearea în 
zonelor denuclearizate, 

creării bazelor militare
a

împotriva 
străine și instruirii armatelor stră
ine pe teritoriul Angliei și împo
triva răspîndirii armei nucleare.

Conferința s-a pronunțat pentru 
lichidarea blocurilor militare și
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au loc alegerile prezidențiale 
in

14 (Agerpres).

O

teren.

vor avea

contraacu- 
de candi- 
diferitelor 

în

Partidului republican-democrat — 
actualul partid de guvernămînt.

Corespondentul agenției Associa
ted Press, anunță că, pregătindu-se 
pentru alegerile din 15 octombrie, 
autoritățile sud-cor sene au arestat 
în ultimele zile mai bine de 270 
de persoane, învinuite de „încălca
rea legilor electorale". Printre per
soanele arestate se află lideri at 
partidelor de opoziție, candidați la 
alegeri și alți politicieni, printre 
care unii foști membri în Aduna
rea națională sud-coreeană. Guver
nul, relatează același corespondent, 
a instituit severe măsuri restrictive 
pentru a împiedica liderii opoziției 
să desfășoare lupta în alegeri. In 
mediul rural, autoritățile au insti
tuit o

Teheran Incidente 
între studenți și poliție I

TEHERAN 14 (Agerpres)
După cum anunță agenția France

Presse, în după amiaza zilei de 13 
octombrie, în clădirea Universită
ții din Teheran au avut loc inci
dente serioase între studenți și 
forțele polițienești ca urmare a 
manifestației organizate de către 
studenți în semn de protest împo
triva numirii în postul de rector 
al universității, a medicului per
sonal al reginei Farah. Noul rector 
și-a atras ostilitatea studenților în 
urma unor 
nat' accesul 
niversitare.
figurează și
criere la diverse facultăți.

Campania de proteste a 
cu ctîeva zile în urmă, ea căpă- 
tînd în cele din urmă un caracter 
politic. La manifestația de dumi
nică seara, studenții au scandat lo
zinci antiguvernamentale. Pârtiei- 
panții la manifestație s-au împrăș
tiat numai după intervenția poli-1 
ției, care a ocupat universitatea. I

(Agerpres)
Citrus Heights 

fața a 1 500 de 
de 
la

teren 
avion 
un singur 
de acope- 

care s-a

măsuri care au îngreu- 
tinerilor la cursurile u- 
Printre aceste
urcarea taxelor
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S. U. A. Două catastrofe
NEW YORK 14 (Agerpres) 
In localitatea Maryville, din 

tul Tennessee, un stăvilar din 
mint înalt de 70 de picioare
prăbușit ieri noapte. Potrivit agen
ției 
s-a 
ros 
cut
stăvilarului mi a provocat victime 
omenești dar apele au inundat o 
mare suprafață de

☆ 
NEW YORK 14 
In localitatea 

din California, în
spectatori aflați pe un 
fotbal s-a prăbușit un 
bordul căruia se afla 
pilot. Avionul se lovise 
rișul unei case după
prăbușit în flăcări. Pilotul a murit.

= O =

Plata tiiHl se amuleta 
Io Ireiarile Italiei

ROMA 14 (Agerpres)
Comisia Pieței comune a pus în 

vedere Italiei că ea consideră pre
vederile legii italiene nr. 103 ca 
fiind incompatibile cu Tratatul de 
la Roma și că 
sfîrșitu) acestui 
să fie abrogată.

Potrivit legii
Italian subvenționează exporturile 
industriei metalurgice, compensînd 
taxele vamale plătite de firmele 
producătoare pentru importul unor 
părți componente ale produselor 
finite, ca și diferite alte cheltuieli. 

Ziarul 
ță, însă, 
ționează 
o nouă 
principii,
consideră că „o schimbare a legis
lației ar avea consecințe serioase 
asupra opiniei publice italiens și 
chiar asupra stabilității politice".

ar fi bine ca, la 
an, această lege

nr. 103, guvernul

măsuri 
de îns-

SEUL
In Core га de Sud a luat sfîrșit 

campania electorală din ajunul ale
gerilor prezidențiale ce 
loc la 15 octombrie.

„Calomnii, acuzații și 
Zații au fost formulate 
dații și reprezentanții
partide în discursurile rostite 
timpul acestei campanii, caracteri
zate printr-o acerbă luptă pentru 
cîștigarea alegătorilor", scrie într-o 
corespondență din Seul, corespon
dentul agenției Associated Press.

In discursul rostit la Inchon, șe
ful juntei militare sud-coreene, Pak 
Cijan Hi, a cerut din nou popu
lației să aprobe prelungirea guver
nării sale, cu încă patru ani. Ace
lași lucru l-a cerut și într-o scri
soare publică transmisă de postul 
de radio S sul. El a declarat că va 
lua măsuri drastice împotriva po
liticienilor care desfășoară o ac
tivitate potrivnică persoanei sale și

------------ ©.

Lupta pentpu apăpapea 
independenței economice a țăpii

început

„Financial Times" anun- 
că guvernul italian inten- 
dimpolrivă să introducă 

lege bazată pe aceleași 
întrucît premierul Leone

roare.
Seul, 
pentru
victoria șefului juntei militare.

atmosferă de adevărată te- 
Chiar în capitala țării, la > 

autoritățile au luat măsuri 
a asigura „cu orice preț"

TRIPOLI 14 (Agerpres)
Ziarele libiene consacră nume

roase comentarii luptei pentru a- 
părarea independenței economice 
a țării. Ele subliniază în special 
necesitatea adoptării unor măsuri 
de protejare a resurselor impor
tante de petrol din 
tăzi sînt exploatate 
străine. Ziarul „Al 
de exemplu, că un
de persoane particulare, care 
reprezintă nici măcar unu la sută 
din totalul populației țării, obține 
foloase personale de pe urma spo
ririi extracției de petrol, extrac
ție care s-a intensificat, în mod 
deosebit, în ultimii ani. Aceste

țară care as- 
de societățile 
Amal" arată, 
grup restrîns 

nu

persoane, scrie ziarul, au strînse 
legături cu societățile străine. Re
ferindu-se, în continuare, la ra
finăria din localitatea Marsabreg, 
construită de societatea americană 
„Esso", care urmează să intre In 
curînd în funcțiune, ziarul men
ționat cheamă guvernul să încheie 
neîntîrziat un contract cu această 
societate în care să fie consfințite 
drepturile Libiei asupra bogățiilor 
sale. In încheiere, „Al Amal" cere 
guvernului să părăsească atitudi
nea de expectativă și să pună ca
păt „jefuirii bogățiilor naturale 
ale țării de către societățile stră
ine".

LONDRA. — O delegație a or
ganizațiilor de femei din Anglia 
a depus ia Ambasada Spaniei din 
Londra o scrisoare în care protes
tează împotriva tratamentului inu
man la care sînt supuse soțiile mi
nerilor greviști din Asturia, ares
tate de autoritățile iranchîste. In 
scrisoare se cere eliberarea ime
diată a soțiilor minerilor greviști.

CIUDAD DE PANAMA. — Refe
rindu-se la informații obținute din 
cercurile oficiale din Panama, a- 
genția Preiisa Latina relateaza că 
în viitorul an financiar, ca urmare 
a crizei fiscale prin care trece 
tara, alocările pentru învățăm’nt 
vor suferi reduceri importante. A- 
genția precizează că acaste redu
ceri sînt calculate 
lioane de balboas 
meză).

SALISBURY. — 
primul ministru al 
desiei și Nyassalandului, s-a întors

țară după vizita în Statele Uni
și Marea Britanie. Referindu-se 
tratativele cu oficialitățile bri

tanice, Welensky a arătat că în
centrul discuțiilot au stat probleme 
legate de apropiată dizolvare a Fe
derației Rhodesiei și Nyassalandu- 
lui.

patru zile

aceeași a- 
Henri Ro-

la peste 2 mi- 
(moneda pana-

Roy Weienskv. 
Federației Rho-

TEL AVIV. — Agenția France 
Presse anunță că Henri Rochereau, 
membru în Consiliul Pieței comune, 
se ailă într-o vizită de 
în Izrae .

După cum relatează 
genție, ia 13 octombrie,
chereau a avut întrevederi ca Levi 
Eșkol, primul ministru al Izraeiuiui, 
precum și 
finanțelor 
în cadrul 
avat loc 
cu cererea Izraeiuiui privind înce
perea unor negocieri în vederea 
încheierii unui acord de cooperare 
între Izrael și Piața comună.

cu P. Saphir, ministrul 
și comerțului exterior, 
acestor întrevederi an 
noi discuții in legătură
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