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Se glisează la etajul 10
La Lupeni, alături de 

blocul D 1, se ridică cel 
de-al, doilea bloc turn 
cu 11 nivele și 66 de 
apartamente prin metoda 
modernă a cofrajului 
glisant. In cursul zilei 
de ieri, harnicii construc
tori au ajuns cu glisa
rea la etajul 10. O dată 
cu turnarea betonului la 
Ultimul etaj a început 
decofrarea la subsol și 
la nivelele inferioare. 
Toate lucrările se des
fășoară conform graficu
lui? de glisare, iar bri

găzile depun eforturi 
susținute pentru îndepli
nirea ■ angajamentelor 
luate în întrecerea so
cialistă. Cele mai fru
moase rezultate au fost 
obținute, pînă în pre
zent, de brigăzile beto- 
niștilor conduse de Ne- 
bunu Dumitru și Mure- 
șan Gheorghe, care s-au 
angajat să termine cu 
trei zile mai devreme 
betonarea noului bloc

VALENTIN CÎRSTOIU 
corespondent

LA GALAȚI

A început montajul primului vas 
mineralier de 10000-12 000 tone S.R.E. Vulcan. Bobinatoarea Ciocîanu Georgeta,

GALAȚI 25 (Coresp. 
Agerpres).

borduri și punți. Alte 
secții sînt în curs de a-

una dintre muncitoarele harnice și bine caliiicate de 
Ia secf ia bobi na j ușor.

încheierea vizitei în Iran
a tovarășului Ion

TEHERAN 25. Trimișii speciali
Valeriu Pop și Nicolae Puicea
transmit:

La încheierea vizitei în Iran a
președintelui Consiliului de Miniș-
tri al Republicii Socialiste Româ-

La Șantierul naval din 
Galați a început monta
jul primului vas mine
ralier de 10 000—12 000 
tone. Pentru realizarea 
noului tip de navă a fost 
construită o cală moder
nă de montaj și lansare, 
dotată cu instalații de 
ridicare și transport de 
mare capacitate. In pre
zent se află asamblate 
pe cală șase secții de 
fund ale navei, primele

samblare în halele șan
tierului. Constructorii gă- 
lățeni folosesc Ia nava 
mineralieră o metodă de 
montare numită pirami
dală, experimentată în 
cursul acestui an la con
strucția altor nave, efi
cientă prin folosirea 
concomitentă, a mai mul
tor suprafețe de pro
ducție și a întregii ca
pacități de lucru a agre
gatelor.

Lăcătușii meca
nici de Ia atelie
rul de aparate 
speciale din ca
drul Depoului Pe
troșani, dau o 
mare atenție apa
ratelor de pe lo
comotive. Iată în 
clișeu, pe mese
riașii Cazan Ni- 
colae și Kraus Io
sif executînd revi

zia unui aparat 
de ungere.

Actualitatea
• La magazinul de mobilă din 

Petroșani au sosit ieri noi mărfuri. 
Printre acestea se numără 19 gar
nituri de mobilă tip „Constanța”, 
care se vînd la prețul de 2 969 lei 
bucata, 10 garnituri „Sibiu” pentru 
bucătărie și 10 studiouri „Măgu- 
ra-2”.

• Teatrul de sfat din Reșița fn- 
treprijide un turneu oficial prin 
Valea Jiului cu piesa „Noaptea la 
drumul mare" de Renato Lelli, în 
românește de H. Radian. Primele 
spectacole vor fi prezentate azi, la 
ora 17 și la ora 20, în sala clubului 
din Petrila. Mîine, Ia aceleași ore, 
spectacolul va fi prezentat în sala 
cinematografului din Lonea.

• In sala de lectură a bibliotecii 
clubului sindicatelor din Petrila este 
programată pentru mîine, ora 20, o 
seară de poezii românești.

• Ieri dimineață, la depozitul de 
mărfuri al O.L.F. Petroșani au so
sit 40 tone de cartofi. 40 tone de 
varză. 15 tone legume rădăcinoase, 
12 tone struguri, 30 tone de mere. 
O însemnată cantitate din aceste 
zarzavaturi, legume și fructe va fi 
distribuită unităților de desfacere 
din localitățile Văii Jiului, pentru a- 
prosizionarea oamenilor muncii.

nia, Ion Gheorghe Maurer, luni di
mineața a avut loc la Teheran la 
Președinția Consiliului de Miniștri 
o intilnire a oaspeților români cu 
conducători de stat iranieni.

In cadrul întîlnirii, Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului exte
rior al Republicii Socialist^ Roma 
nia, și dr. A. Alikhani, ministrul 
economiei al Iranului, au semnat 
Acordul de colaborare economică 
între Republica Socialistă România 
și Iran.

Președintele Consiliului de Mi 
niștri al Republicii Socialiste Ro 
mânia și primul ministru al Iranu
lui au căzut de acord asupra co
municatului comun cu privire la 
vizită, care urmează să fie dat 
publicității.

La încheierea întîlnirii Amir 
Abbas Hoveida și Ion Gheorghe 
Maurer au rostit cuvîntări. Vorbi 
torii și-au exprimat satisfacția pen
tru rezultatele vizitei și convinge
rea că s-au creat condiții pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
dintre cele două țări.

Din partea română au participat 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor Externe, Alexandru Boabă, 
ministrul petrolului, Stefan Gabor, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, Ion Avram, ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, Valentin Ste- 
riopol, adjunct al ministrului co-

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, s-a 
înapoiat luni la amiază în Capi
tală, venind din Iran unde a fă
cut o vizită la invitația primului 
ministru al acestei țări, Amir Ab
bas Hoveida.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
ss, au fost de față tovarășii Gheor
ghe Apostol, Alexandru Birlădeanu, 
Emil Bodnăraș, Gheorghe Rădules- 
cu, Leontin Sălăjan, Iosif Banc,

I n anii din urmă 
“ s-au statornicit 

tot mai mult în viața 
noastră cotidiană reguli 
de conduită civilizată, de 
respect și solicitudine 
Politețea și atitudinea 
civilizată exprimă gra
dul de educație. Și, să 
recunoaștem, fie la lo
cul de muncă sau în- 
tr-un magazin, fie pe 
stradă sau în fața unui 
ghișeu, omul, prin ati
tudinea sa de bunăvo
ință și respect poate 
spori buna dispoziție a 
semenului său, sau, dim
potrivă, prin indiferen
tă, lipsă de atenție, des
considerare, poate mîhni. 
poate întuneca pentru o 
zi întreagă viața celor 
din jur.

E îmbucurător că. așa 
cum am mai relevat, 
geslurile de bunăvoință 

■^■■și respect domină tot 
' "ăi mult relațiile dintre

oameni. Dar întotdeauna 
și peste tot ? Din păcate 
nu. Să atestăm această 
afirmație prin cîteva 
fapte din viața coti
diană.

I a ghișeul de ln- 
casare a taxelor 

pentru consumul de cu-

cazuri, cînd unii cetă
țeni, lipsiți de răspun
dere, „uită" să-și achite 
obligațiile față de o în
treprindere, mai ales 
cînd li se aduce, aminte... 
Deci departe de noi in
tenția de a pleda în fa
voarea indolenților în a- 
chitarea obligațiilor față

In primul rînd OM...
rent al I.R.E.H. din Pe- de I.R.E.H. Dar, să ana-
troșani s-a produs în- 
tr-una din zilele trecute 
o agitație deosebită. 
S-au prezentat la ghi
șeu numeroși cetățeni 
„determinați" să-și achi
te obligațiile printr-un 
act de constrîngere: li 
s-a „tăiat curentul". Dez- 
racordarea, în cazul ne- 
achitării costului curen
tului consumat e un act 
legal, necesar în multe

lizăm mai atent lucru
rile. Printre cetățenii de 
la ghișeu s-a aflat și o 
femeie cu un copil mic 
care, venită din conce
diu în seara precedentă 
n-a avut în casă lumi
nă. Să ne închipuim ce 
bucurie I Vii obosit de 
pe drum, seara, cu un 
copil mic și n-ai în ca
să lumină. Să presupu
nem cazul că acel coni'

ar fi fost bolnav și că 
ar fi avut nevoie de în
grijire toată noaptea. In 
ce condiții s-ar fi des 
curcat mama respectivă ? 
Adevărul e că salaria- 
ții I.R.E.H. au dezracor- 
dat în cîteva zile mai 
multe apartamente, deși 
pe mulți dintre locata
rii acestora nu i-au gă
sit acasă. Fără să-i pre
vină deci, fără vreo so
mație, au tăiat curentul. 
De ce ? N-a ajuns încă 
omul să achite costul 
curentului consumat pe 
luna precedentă I Unii 
dintre abonați aveau de 
plată doar cîțiva lei. 
Dar „și ce dacă, și pen
tru 50 de bani tăiem 
curentul" li s-a răspuns 
la ghișeul întreprinderii. 
E totuși prea de tot, to
varăși de la I.R.E.H

Ion DUBEK

continuare In pag. 3-a)

Gheorghe Maurer 
merțului exterior, precum și Va
lentin Vlad, însărcinat cu afaceri, 
ad-interim al Republicii Socialiste 
România în Iran.

Din partea iraniană au partici
pat D. Gharid, subsecretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe, 
Ahmad Eghbal, trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar al Ira
nului la București, și alte persoane 
oficiale.

După întîlnirea de la Președin
ția Consiliului de Miniștri al Ira
nului, oaspeții români au plecat 
la aeroportul Mehrabad.

La aeroport, oaspeții au fost 
conduși de Amir Abbas Ho- 
veida, primul ministru al Iranului, 
dr. G. Rezai, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, dr. A. Alikhani, 
ministrul economiei, I. Mansur, 
ministru de stat, D. Gharid, sub
secretar de Stat la Ministerul Afa
cerilor Externe, Ahmad Eghbal, 
trimis extraordinar și ministru ple
nipotențiar al Iranului la Bucu
rești și alte persoane oficiale.

Erau de față Valentin Vlad, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Republicii Socialiste România în 
Iran, și ceilalți membri ai legației.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Iranului. Cei doi 
primi miniștri au trecut în revistă 
compania de onoare.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia și persoanele oficiale care 
i-au însoțit și-au luat ră
mas bun de la primul ministru ira
nian și celelalte persoane oficiale 
iraniene.

Petre Blajovici, Janos Fazekaș, Hie 
Verdeț, precum și Constanta Cră
ciun și Ilie Murgulescu, vicepre
ședinți ai Consiliului de Stat, Gheor
ghe Gaston Marin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, oameni de cultură, gene
rali și ofițeri superiori.

(Agerpres)

CORESPONDENȚII NOȘTRI
DE LA PREPARAȚI A PETRILA RELATEAZA:

Succese 
de 

seamă

Preocupare 
pentru 

calificare

Către 
otelării

De la începutul anului și pină în prezent, co
lectivul preparației Petrila a sporit recuperarea de 
cărbuni bruți cu 14 158 tone peste prevederile 
de plan, a spălat peste plan 25 114 tone de căr 
bune, a îmbunătățit calitatea cărbunelui prepa
rat cu 4 la sută, a redus umiditatea cu 3 la sută 
fată de norma internă prevăzută. Economiile 
realizate în această perioadă se ridică la 89 000 
lei. De remarcat faptul că sporirea producției 
nete s-a obținut în mare măsură pe seama creș
terii indicelui de recuperare cu 0,7 la sută fală 
de cel planificat.

Calificarea muncitorilor constituie o preocu
pare de seamă a conducerii preparației. In cursul 
acestui an, aici au funcționat cursuri de califi
care pentru specialitățile: mecanici de Întreți
nere, lăcătuși, preparatori cărbune și mecanici 
de benzi și elevatoare, care au fost absolvite de 
105 muncitori. Printre cei care au încheiat cu 
succes cursurile de calificare se numără munci
torii Horga Miron, Mihai Constantin, Irifte loan, 
Menegoni Emil, Suciu Augustin și alții. Zilele 
trecute la preparație a început un nou curs de » 
calificare pentru preparatori de cărbune, care 
cuprinde 27 muncitori. Cursanților li se predau 
lecții din tehnologia preparării cărbunelui, de 
N.T.S. și desen tehnic, de chimie și mecanică. 
Printre muncitorii care urmează acest curs se 
numără Vîjdea Nicolae, Berindei Vasile, Ivașcu 
loan. Zerif Petru și Bîrlida Dan.

Preparatorii petrileni sînt conștienți^e impor
tanta ce o are colectarea fierului vechi pentru 
otelării. Ei participă la acțiunile de colectare a 
fierului vechi inițiate de conducerea preparației 
și oiganizațiile U.T.C.

Anul acesta, preparatorii petrileni au colectat 
și predat I.C.M. din Petroșani peste 200 tone fier 
vechi care a luat drumul oțelăriilor.

Un aport deosebit la aceste acțiuni l-au adus 
tinerii din organizațiile U.T.C. de la secțiile spă
lătorie, încărcare și brichetaj, precum și echipele 
conduse de Szakâcs Ioan, Gorici loan și Gbnczi 
Sigismund.

CONSTANTIN BÂDUȚĂ 
GHEORGHE ECOBESCU

EMILIAN DOBOȘ
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Jiul la
PlnS in minutul 

37 al întilnirii de 
fotbal dintre Jiul 
Petrila și <».9.M. 
Reșița pe teren nu 
s-a petrecut nimic 
interesant. Ambe
le echipe au prac
ticat un jpa ]a 
mijlocul terenului, 
îneîleit, cu rare și 
anemice șuturi pe 
poartă.

După înscrierea 
primului gol de 
către bibardi, me

ciul devine mai antrenant, mai dis
putat. încurajați de public și stimu
lați de „zestrea'1 de un gol, jiuliștii 
creează acțiuni frumoase, în spe
cial pe partea ștîngă unde Ăehim, 
prin dantelării de toată frumusețea, 
produce panică în careul advers, La 
o astfel de acțiune, mult gustată de 
spectatori, Achim țre?e în slalom 
printre patru apărători adverși, cen
trează precis la Peroneșcu, căruia 
nu-i mai rămîne altceva de făcut 
decît șă introducă cu capul balonul 
în plasă. Faza ș-a petrecut în minu
tul 55. Conduși eu 2-0, reși tenii ies 
eu curaj la atac, echilibrează parti
de șl în minutul 7Q Arnoțki, scăpat 
de sub supravegherea lui Jylngșgu, 
trimite ușor pe lîngă Ion Vasile ba- 
lonu' în plasă. In continuare se rg» 
tează cîteva situații favorabile de 
gal de-o parte și de alta. Gazdele 
își impun totuși superioritatea teri
torială si asaltează continuu poarta 
adversă. Astfel că după numai cinei 
minute de la înscrierea golului de 
către oaspeți, Peronescu majorează 
scorul la 3-1 cu care ia sfîrșit par
tide.

Сц excepția perioadei de Ia înce
putul întîlnirii de care am amintit, 
partida a plăcut, fapt la care cea 
moi mare contribuție și-a adus-o 
echipa locală. Componenții săi au 
acționat cu claritate în joc, ap „țe- 
șut" faze spectaculoase și au tree

Agenda campionatului regional
Știința Petroșani la două puncta de lider

Echipa studenților din Petroșani 
a înregistrat duminică o nouă vic
torie la scor. .lucind pe terenul 
din Petrila cu Textila Sebeș, stu
denții an Cîștigaț cu rezultatul de 
5—I, Cu această victorie echipa 
Știința ș-a apropiat la două punc
te diferență fată do prima clasată 
— Aurul Zlatna,

încă de la început, gazdele au 
inițiativa și deschid scorul în mi
nutul 1 prin Covaci. După numai 
cîteva minute Munteanu face inu
tilă intervenția portarului de la 
Sebeș și scorul devine 2—-0. Apoi, 
studenții opresc „motoarele" per- 
mițind oaspeților să reducă din 
handicap prin Simllie, la un cor
ner executat de Cuteanu de pe 
partea stingă.

In repriza secundă, deși joacă 
cu vfntul în față, studenții mai 
înscriu trei goluri într-un interval 
de timp destul de scurt. Autorii 
lor sînt Papură, Pănescu și Covaci.

Plnă la sfîrșit, localnicii au și 
pite ocazii de a înscrie pe care 
însă le ratează.

La rlndul lor, jucătorii de la 
Textila, cu toate eforturile depu

tLASiMEMLL
1. Aurul Zlatna 10 7 1 2 23—11 15
2. Știința Petroșani 10 6 1 8 32— 9 13
3. Refractara Alba 10 0 1 3 20—12 13
A Constructorul Hunedoara 10 6 0 4 26—12 12
5. Minerul Vulcan 10 5 2 3 15—12 12
& Aurul Brad S S 1 8 11— 6 11
7 Parîngul Lonea 10 4 2 4 12—19 10
8, C.F.R. Simeria 10 4 2 4 12—22 10
8. Textila Sebeș 10 4 0 0 28—32 8

10. Minerul Anlnoaîl 10 4 0 « 15—20 8
11. CF.R. Teiuș 10 4 0 0 11—29 8
12. Dacia Orăștie 10 2 3 5 14—20 7
13. Minerul Ghelar 9 3 0 6 17—26 6
14. Minerul ТеЦцс 10 2 1 7 17—23 5

treia victoriea
mai mult deeît altădată la poartă. 
Dac*  tptușt scorul n-a luat proporții, 
aceasta șe daterește în mare mă
sură formei bune a portarului Tu- 
naru și Iui Budai, înlocuitorul aces
tuia, care ș-a accidentat le primirea 
celui de-al doilea gol. Nu-i mal pu
țin adevărat că gazdele au și ratat 
unele ocazii bune prin Stoker, ₽e- 
ronescu, Libardi.

In acest meci s-a remarcat jocul 
bun al înaintării, unde cele două 
extreme — Martinovici și Achim — 
(păcat îns§ că acest» din urmi a 
fast jugat pm puțin) au acționat jn 
viteză, obligînd formația din Reșița 
gă so apere șupranumeric, O reve
lație pențrp publicul spectator O 
constituit-o Achim care, prin ÎOCUl 
său fin, inteligent, și-a „păcălit" de
seori adversarii, culegînd binemeri
tata aplaude, Reintroducerea lui în 
formație e bine venită. Credem însă 
că trebuie mai mult lucrat cu. el în 
privința trasului la poartă și a des
fășurării unui joc colectiv, Pentru

Portarul Типагц sare și re
ține cu siguranță o minge 
înaltă.

se, nu reușesc să mai înscrie ni pi 
un ggl astfel că partide se termi
nă CU scorul de 5—1 în favoarea 
studenților-

Arbitrajul lui Ochea Ioan dip 
Hunedoara а fost sub orice critică-

Ip acest meci echipa Știința a 
aliniat următoarea formație: Hol
da, Varhonic, Broscățeanu, Tudor, 
Dinu, Bulbucau, Munteanu, Papură, 
Covaci, RSșădeanu (Ssatmari), Pă- 
neseu.

ALTE REZULTATE: Aurul Brad 
— Minerul Aninoasa 1—0,- Minerul 
Vulcan — Minerul Ghelar 3—3; 
C.F.R. Teiuș — Dacia Orăștie 3—2; 
Constructorul Hunedoara — Mine- 
rțjl Teliuc 4—3; Refractara Alba — 
Parlngul Lonea 1—0,- C.F.R. Sime- 
rla — Aurul Zlatna 2—0.

ETAPA VIITOARE: Parîngul Lo. 
nea — Știința Petroșanii Aurul 
Zlatna — Refractara Alba, Minerul 
Teliuc — C.F.R. Simeria; Dacia 
Orăștie — Constructorul Hunedoa
ra: Minerul Ghelar — C.F.R. Teiuș; 
Minerul Aninoasa — Minerul Vul
can, Textila Sebeș — Aurul Brad, 

că de multe ori driblingul său de
vine inutil, pierde mingea, frînînd 
unei*  acțiuni doclsiva.

Oaspeții au prezentat o echipă 
maturi, cu jucători bina dotați fi*  
ric, cu c concepția tehnici și mai 
alea cu o aplrare calmi, siguri în 
intervenții, jl extremele lor — Red*  
nlc și Bctnteie — ou jucat în vitecl, 
au croat acțiuni frumoase, dar au 
tra» foarte puțin la poarta.

Arbitrul Cbeleman Nlcolao din Bu
curești л condus slab, a dat decișii 
inverse, a fluierat prea mult, n*a  
fost suficient de autoritar.

lata formațiile celor doua echipe i 
-ПИЛ I Ion Vasile, Serban, IvBnescu, 
Rop, Cazan, Ștoker, Crăciun (San*  
du), Martinovich blbardl, Peronescu, 
Achim. C.S.M. Roșite I Tunsru (Bu*  
dai), Bpaiațolu, Oeorgevici (Poale), 
Pîrvan, Kutuly. Schiopu, Rodnic, 
Varga, Arnoțki, Kafka, Scînteio.

C. MATEBSCU 
D. GHBONBA

O

consfătuire
utilă
c.s.o. petroșani împreună cu Sec

ția de invălămînt a organizat 0 
consfătuire privind dezvoltarea ac
tivității șportive în școli. La con
sfătuire au participat profesori de 

educație fizică din școlile Văii Jiu
lui. antrenori, membri ai comisi
ilor pe ramuri sportive. Consfătui
rea a constituit obiectul analizei 
rezultatelor obținute de sportivii 
elevi, precum și a unor sugestii și 
propuneri privind îmbunătățirea ac
tivității sportive în școli. Printre 
măsurile adoptate în acest sene au 
fost: creșterea numărului elevilor 
legitimați, afilierea la C.S.O. Petro
șani a 11 noi secții șportjve, înfiin
țarea a două centre de antrenament 
la atletism — unul la Petroșani și 
altul la Lupe»! — inițierea unor 
concursuri sistem divizie — tur si 
retur — între școli și localități la 
disciplinele : atletism, baschet, hand
bal, voie’ ei fotbal.

Consfătuirea a fo»t utilă, repre
zentând pași înainte pe calea croș- 
terii mișcării de culturi fizică și 
sport ta școlile noastre.

IOAN CIOFÎCA
tehnician la GĂO, Petroșani

Pastel autumnal
Q rază d« soare, gbgșitd PaiCă 

«ta drumm lung prin univers, Щ- 
caorcd să înveselească peisajul cu 
ultimele ei sclipiri dătătoare de 
viată. Natura, recunoscătoare a- 
cestui act de binefacere, dar parcă 
fmbătrlnilă tub greutatea rodului, 
primește neputincioasă această 
dulce mingîiere. Covorul verde, pi- 
nă nu de mult, ișj schimbă nuanța 
spre galben’ruginiu sub penelul de 
maestru dl timpului, codrul secu
lar Iși destramă, f<Uă remușcări, 
veșmlntul ae i-a dat strălucire șl 
viață, Numai falnicii brazi șl mo- 
list rdmln pe mai departe înveș
mântat! In straie cu nuanțe de sma
rald.

In poiană, bticurîndu-se de stră
lucirile anemice ale soarelui, cp 
gingășie Iși scot căpșorui albas
trele brtndufe, conștiente parcă de 
cinstea pe care o au de-a a ultimii 
mesageri al unei vremi ce apune- 
Crizantemele și gherghinele și-au 
îmbrăcat voal alb de brumă. Live- 
sile încărcate cu rod bogat, nerăb
dătoare, așteaptă să scape de po. 
vara grea, Jn podgorii culeșu.1 e în 
toi. Giorchlnl incărcați cu boabe 
mari, pline, sclipesc ademenitor.

Păsările, oaspeții de peste vară,

HANDBAL ÎN 7

Campionatul regional
fn cadrul campionatului regional 

de handbal, duminică ș-ац disputat 
în Valea Jiului două întllniri. La 
Vulcan, formația VlRprul din loca
litate s-p îptîlnjt cu Minerul Ani- 
noașa, iar ia Petroșani, echipa S.S.E. 
a primit replica Victoriei Călan. 
lată cîteva amănunte de la cele 
două jntîiniri.

Viitorul Vulcan — 
Minerul Aninoasa 13-12

Jocul a fost echilibrat în cea 
mai mare parte a sa, ambele for-*  
mâții luptînd сц dîrzenie pentru un 
rezultat cît mai onorabil. Spectatorii 
au urmărit un meci antrenant, au 
răsplătit cu aplauze comportarea ce
lor două eehipe, ₽înă la urmă, local
nicii eu reușit să Înscrie cu un 
punct mai mult, obțlnînd astfel o 
prețioasă șl meritată victorie, 

S.S.E. Petroșani a cîștlgat la limita
După o serie de insuccese, hand

balistele de la 9-S-B, Petroșani au x 
obținut duminică prima victorie pe 
teren propriu în dauna echipei 
Favorit din Oradea. Victoria gaz
delor este meritată, ea fiind obți
nută la limită $1 cu prețul multor 
eforturi. Deși, la drept vorbind, se

Fază din meciul de handbal 
dintre S.S.E. — Favorit Ora
dea, cîștlgat la limit! do pe- 
troșănence.

ne-eu părăsit meleagurile tndrșp. 
tlndU’Se spre ținuturi mai btinițs, 
Boar vrăbiile nu contenesc cu gd- 
lăgia, găsind vreme destulă pentru 
dezbaterea problemelor arzătoare 
ale neamului lor. Neobosită, fur
nica aleargă să-și completeze pro
viziile strinse vara cu atila trudă, 
Moș Martin își pregătește locul de 
odihnă, mulțumit de rezervele a- 
gonielte. Toți șș bucura de ulii- 
mele reflexe ale globului de foc.

ІР simfonia aceașța naturală, vg- 
leq fericirii, străbătută de apele 
celor doi frați trăiește intenș a- 
cesțe transformări. Din dărnicia 
naturii țăranul stringe recolte pen
tru timpul iernii- Minerul, in drum 
spre subteran e trămîntat de pro
blemele producției, dornic șă scoa
tă cit mai mult cărbune peste plan. 
Harnicele gospodine pregătesc eu 
dragoste multiple bunătăți. Gon- 
ștrucțorul, pionul schimbărilor În
noitoare, se pregătește pentru a 
da In folosință noi blocuri oame
nilor muncii. Peste tot e animație. 
Numai copiii zburdă veseli, fără 
griji sub privirile Îngăduitoare die 
celor mari.

Prof. ЦѴШ MACRA

S.S.E. Petroșani — 
Victoria Câlan 11-16

Deși echipa elevilor din Petro
șani Și-a îmbunătățit în ultima vre
me jocul, ea n-a putut ține piept 
ritmului impus de handbaliștii de la 
Victoria Călan. Aceștia din urmă au 
luptat mai mult, au contraatacat pe
riculos și au înscris multe punete, 
SUrprinzîndu-i deseori descoperiți pe 
elevi. Cu mai multă clarviziune și 
maturitate în joc, oaspeții au plecat 
acasă cu o prețioasă victorie. Cu 
handbaliștii de la S.S.E. trebuie mun
cit mai mult la antrenamente, ți- 
nînd cont de faptul că ei sînt pepi
niera de cadre pentru Stlintij, Sînt 
multi elevi buni, tatantati, oare pot 
perșeveta, Unii dintre ei au dove
dit dummies certe calități sportiv».

pute» etștiga la o diferență mai 
mare, Spunem aceasta gtndindu-ne 
mai alea la cele șapte bare pe ca
re le-au avut petroșăneneele, pre
cum și la alte ctteva ocazii ratate.

Cu toate că oaspetele conduceau 
eu 3—0 după numai șapte minute 
do joc, terminlnd chiar prima re
priză cu un avantaj de două go
luri, gazdele nu s-au descurajat, 
lie au acționat eu mai multă lu
ciditate în repriza a doua șl au 
surprins adeseori adversarele prin 
șuturi puternice. Șe observă o oa
recare îmbunătățire a concepției 
de joc la echipa S.S.B., mal multă 
agresivitate în atac, Mai persistă 
însă carențe în ceea ce privește 
blocajul, replierea din atac in a- 
părare și organizarea contraatacu
rilor- Considerăm că printr-o mun
că susținută a antrenorului, a fie
cărei jucătoare, aceste lipsuri vor 
putea fi Înlăturate șl echipa va 
merge pe un drum bun, pe care 
șe pare că a pornit. Este îmbucu
rător faptul că s-a îmbunătățit pre
cizia șuturilor la poartă și mai ales 
la loviturile de Ia 7 metri. In me-, 
ciul de duminică toate cele cinci 
lovituri de la 7 metri acordate în 
favoarea S.S.E. au fost transforma
te de către Kellner Anelise. Ce
lelalte cinci goluri ale gazdelor au 
fost înscrise de Csergezan Estera, 
foarte bună coordonatoare și flna- 
lizatoare de această dată. De remar
cat și jocul bun, agresiv al tinerei 
Turoș Eva, proaspăt introdusă în e- 
ehipa S.S.E.

Orădencele au început meciul 
într-un ritm rapid, au înșeris go
luți frumoase, din acțiuni glndite, 
prin șuturi surprinzătoare. Ele n-au 
menținut insă același ritm pe tot 
parcursul partidei, fapt ce le-a con
dus la înfrîngere. Cele mai bune 
realizatoare de la Favorit Oradea 
»U fost Macsko (3) și Păcurar (2).

Д condus cu competent*  arbîj, 
trul Lukici Iosif din Timișoara.



SEMNIFICAȚIA UNEI ÎNTIRZIERI
Adunarea Snwpuse de circ* * 20 do 

minut*.  cu aproape o or*  mai ttr?iu 
dactt era fixat*  initial. St. in timp 
ca »ocret«rul organizației da baz*  ci- 
tea darea de seam*  In care io f*coa  
analiza activității pe un an de zile a 
comuniștilor din sector, pe ușă îți 
făceau intrarea unul cîte unul In- 
ttrziatil. După terminarea dfirii de 
seamă au urmat discuțiile. Au luat 
cuvîntut 1, 2, 3 comuniști... Tocmai 
terminate ce avea de apus al 8-lea 
vorbitor cînd de la masa prezidiului 
se anunță : „Tovarăși, presante aste 
acum da iut*  la sut*.  Am avut 13 Ih- 
tîrziațj",

mai multe abateri nu șînț membri de 
partid.

Ar fi însă o greșeală, și cei care 
au luat cuvîntul ац arătat acest lu
cru, să se arunce vina pentru sta
rea neșatișfăcătoare de disciplină din 
șector numai în seama biroului. Se 1 
pune bineînțeles întrebarea : Ce au 
făcut comuniștii sectotulul ? Ce ati
tudine au luat ei față de abateri ? 
C« fel de exemplu au fost ei pentru 
ceilalți muncitori ?

Vorbeam la începutul materialului 
că între anunțul prezidiului privind 
prezenta In adunare a comuniștilor 
șl cele ce se discutau cu această 
ocazie există o deplină legătură. D3, 
într-adevăr așa șj este. Rășpurțșul la 
întrebările de mei sus vine acum 
mai ușor. Nu întotdeauna și nu toți 
comuniștii au constituit un exemplu 
demn de urmat pentru ceilalți mun
citori din sector. Tovarăși ca Toma 
loan, Feldrihan Vasile, Belea Cor
nel, Papan Ioan fac nemotivate, Iar 
alții ca Vintilă Ștefan provoacă scan
dal. Dovada însă cea mai bună a 
cgnsțituit-o adunarea de dare de 
seamă și alegeri. Deși adunarea tre

(Urmare din pag. l-a)

Abonatul dumneavoastră 
e om, în primul rîpd. 
In viața de toate zilele, 
curentul electric i-a de
venit un auxiliar de ne
lipsit. De ce să proce
dăm arbitrar, lăsindu-1 
la discreția unui sala
riat, să-l lipsim de acest 
auxiliar atît de necesar 
si atunci cînd nu e cazul

I n autobuzul de
* Petroșani un- 

canl a urcat intr.o sea
ră în stația de la sta
dion o mamă cu un co
pil mic în brațe. Auto
buzul a fost arhiplin,- pe 
culoar. In picioare și ln- 
tr-un echilibru nesigur, 
multi călători. Femeia a 
continuat șă stea în pi
cioare în îmbulzeală, cu 
O mină tinlnd copilul, 
cu alta șprljinindu-se. 
Deși pe scaune ședeau 
numeroși călători, băr
bați și femei, foarte multi 
tineri, nimeni nu ș-a gă
sit însă să-l ofere locul. 
Călătorii de pe culoar 
au cerut taxatoarei, ca
re s-a strecurat printre 
ei, să elibereze un Ioc

Poate că anunțul în sine ar fi ră- 
maș neobservat dacă între el și cele 
dlșcutato de comuniștii organizației 
de bază din sectorul I producție al 
minei Dîlja, n-ar fi existat o deplină 
legătură...

„.Sectorul I producție al minei 
Dîlja a luat flintă anul trecut. Desi
gur, greutățile inerente oricărui în
ceput, n-au lipsit pici aici. Treptat, 
treptat ele însă au început să fie 
învinse.

Au trecut nouă luni din acest an. 
$i Iștă-l la sffrșitul acestei perioade 
pe f comuniștii sectorului adunați 
pentru a face bilanțul realizărilor 
Obținute. Bilanțul prezentat însă nu 
le-a prea dat motive de satisfacție. 
Sectorul I producție a rămas dator 
economiei naționale, 1« șffrșitul ce
lor trei trimestre din acest an, cu 
11 476 tone de cărbune. ta investiții, 
lucrările ap fpst executate numai 
în proporție de 02 la aut*,  produc
tivitatea muncii — mult sub indi
cele planificat în timp ce prețul de 
cost a foșț depășit coneiderabil. В 
drept că pe trimestrul щ lucrurile 
au luat p întorsătură bună : plenul a 
fpst depășit cu 3 î 00 tone, producti
vitatea muncii a depășit indicatorul 
planificat. Tptpșț rămîne o mare ră- 
mîneie în urmă.

De aceea, cum era și țle așteptat, 
comuniștii și-au pus ip adunare 
problema dezbaterii temeinice g cau
zelor acestui bilanț nesatlșfăcător. 
Trecînd la o analiză minuțioasă, pro
fundă, pi gu scoș la Iveală o serie 
de factori care au avut o Influență 
mare asupra rămînerit în urmă față 
de sarcinile de plan.

S-\ arătat, bunăoară, că sectorul 
І a șfvut de întîmpinat chiar de la 
începutul acestui an o serie de 
greutăți neprevăzute, greutăți legate 
fie de intemperiile atmosferice, fie 
de condițiile de zăcămînt. Avariile 
provocate de infiltrațiile de apă, con
dițiile dificile din abataje, volumul 
mare do lucrări de pregătire, lipsa 
unor cadre tehnico-inginerești care 
eă acorde o asistentă tehnică califi
cată, deficientele în ceea ce privește 
organizarea muncii și aproviziona
rea cu materiale și goale, au fost, 
de asemenea, cauze care au influen
țat asupra nerealizării sarcinilor de 
plan de către sector,

In cuvîntul lor înșă comuniștii ș-au 
referit adesea Ia o cauză, și poate 
cea m*i  importantă, care а determi
nat bilanțul nesatișfăcător al secto
rului disciplina,

Intr-adevăr, disciplina a constituit 
cu adevărat p problemă în cadrul 
sectorului. Numeroasele exemple care 
s-au dat în «cest sens, au confir
mat ță în cadrul sectorului munca 
educativă a fost mult neglijată. Ori, 
sectorul I fiind un sector nou, fără 
un colectiv închegat, activitatea pen
tru întronarea unei discipline a mun
cii și chiar a disciplinei de partid 
trebuia să stea în centrul atenției 
organizației de partid. Această acti
vitate o fost însă neglijată și urmă
rile se văd. Așa se explică numărul 

mare de ««motivate, întîrzlariie da 
la sorviciu, nerejpectarg*  celpr 8 
ore de muncă atc.

Desigur c*  vinovat da această 
■tare de lucruri se face biroul or
ganizației de bază care a privit cu 
pasivitate ияеіе abateri de 14 disci
plină, nu a tras la răspundere pe 
cei vinovați, пц a întreprins acțiuni 
educative cu muncitorii sectorului. 
Biroul organizației de bază s-a mul
țumit cu faptul Că cei care fac cele

ALEGERI
IN ORGANIZAȚIILE 
DE PARTID 

In primul rînd OM—

buie să jnceepă la руд 9, eg a în
ceput cu o or*  rjiai tîrzlu din cauza 
multor întîrziațt. Mat mult, aceștia 
eu continuat s*  vină chiar ei dup*  
o oră de la începerea adunării. Nu 
e admisibil ca de la p asemenea 
adunare, unde se dezbat probleme 
așa dc importante, comuniștii să 
lipsească. Și tqtuși... Acest lucru re
flectă o slabă muncă educativă nu 
numai în rîndul colectivului secto
rului ei chiar în rîndul organizației 
de partid. Iată așadar, eă părerea 
exprimată de comuniști în adunare, 
că indisciplina care a dăinuit în 
cadrul sectorului, abaterile șăvîrșite 
șînt cauze care au determinat bi
lanțul nesatisfăcător al sectorului, se 
confirmă. Iar comuniștii își au par
tea lor de vină.

...In trimestrul III al acestui an 
colectivul sectorului I producție al 
minai Dîlja a obținui o seamă de 
realizări frumoase. Recuperarea a 
paște 3000 de tene cărbune din mi
nusul din acest an, reducerea pre
țului de cost cu 7,3 lei pe tonă, creș
terea indicelui de productivitate etc. 
arată eă sectorul I a pornit pe un 
drum bun. Totodată acest lucru ne 
dovedește că atunci cînd colectivul 
este unit, cînd disciplina muncii es
te respectată, se pot obține succese 
de geamă.

Este necesar însă, ase cum preve
de șt planul de măguri adoptat de 
adunarea generală, ca să se Intensi
fice munca educativă în cadrul sec
torului, să nu se tolereze nici o aba
tere de la disciplina muncii și de 
partid. »

Răspunderea cu care au. dezbătut 
problemele arzătoare gig sectorului, 
spiritul partinic în care au dezvă
luit cauzele nerealizării sarcinilor de 
plan, lipsurile manifestate, demon
strează hotărlrea comuniștilor de a 
obține realizări de seamă în mun
ca Ipr de zi cu zi.

C. COTOȘPAN I

pentru femeia cu copi
lul. „Nu aveți locuri re
zervate pentru femei- eu 
copii mici ?" Taxatoarea 
a rămas surprinsă de a- 
ceastă întrebare și a răs
puns cu un aer parcă 
ar fi pronunțat cel mai 
firesc lucru din lume: 
„Nu avem", și și-a în
tors spatele. Aici inter
vine o chestiune : Dacă 
în alte orașe ale țării în 
vehiculele de transport 
public vei găsi inscrip
ția „rezervat pentru 
mamă și copil", in auto
buzele noastre aceste 
inscripții lipsesc. Bine 
ar fi să apară I Mai 
mult — personalul de 
pe autobuze să nu con
sidere ieșită din comun 
cerința (elementară de 
civilizație!) de a asigu
ra călătorilor pu copij 
mici, bolnavilor sau bă. 
trînilor locul cuvenit pe 
un scaun. Ar fi un geșt 
cît se poate de aprecia
bil, deci, dacă întreprin
derea comunală ar in
strui personalul care de
servește transportul în 
comun de a considera 
ca intrînd în atribuțiile 
sale nu numai taxarea

călătorilor ci și încetă- 
tenirea regulilor de bu- 
năcuviintă și respect re
ciproc între călători.

I a chioșcul O.L.F, 
din piața din Lu

pani se vînd struguri 
Oameni își așteaptă ne
răbdători rîndul în fața 
chioșcului. Dar, chiar 
cînd Ig o bătrînică îi 
vine rîndul, nepoțelul 
„plictisit" de atîta stat 
pe loc, reușește să-și e- 
libere; r-’-a și șă se 
amestece în învălmășea
la din piață. Bunica se 
repede doi pași după el 
și-1 aduce Ia loc. A fost 
vorba doar de secunde, 
îndeajuns însă pentru 
un vlăjgan ferchezuit și 
cu „obrajii groși" pen
tru a trece peste toată 
lumea din rînd și а se 
instala în fața vjpzgtpa- 
rel. își cumpără un ki
logram de struguri, In
tre timp mai apare un 
amic al istețului neobră- 
zat, apoi încă utiul, iar 
el cumpără struguri pen
tru amîndoi. Vînzățoa- 
rea îl servește cu ama
bilitate, pentru care „is
tețul" îl adresează com
plimentele cuvenite, iar 
ea le primește radiind- 
Curo e si firesc, lumea

Se extinde folosirea 
noilor tipuri de vagoane

Pe căile noastre ferate a început 
să circule ieri cel de-al 100-lea 
vagon de clasă din noile tipuri 
realizate recent de către uzinele 
din Arad. Aceste vagoane moder
ne sînt astăzi în componența gar
niturilor de pe majoritatea magis
tralelor feroviare ale tării și a tre
nurilor internaționale care sosesc 
la Belgrad, Berlin, Budapesta, Bra
ga, Viena și în alte orașe euro
pene.

In vederea îmbunătățirii condi
țiilor de cgnfprt în timpul călăto
riei s-a pgs în circulație și un 
nou tip de vagon pentru dorrpit. 
Iluminatul fluorescent, instalațiile 
frigotehnice, precum și cele de te
lecomunicație sînt doar cîteva din 
avantajele asigurate de aceste va
goane. (Agerpres) 

din rînd s-a revoltat îi), 
cumetîndu-se să protes
teze împotriva yînzătoa- 
rei, împotriva atitudinii 
ei lipsife*  de Тбипасцѵі- 
intă și .respect pentru 
cumpărătorii care,și aș
teptau rîndul. Dar din
tre toți, cine credeți că 
s-a simțit mai îndreptă
țită șă-și ridice tonul și 
să apostrofeze lumea ? 
Tocmai ea I „Lăsa-ți gă
lăgia doar nu sînteti la 
cite să-mi adunați aici 
toată lumea". 1

Ba da. Ai merita 
să fii judecată de toti 
oamenii pe care ai fost 
pusă să-i deservești și 
fată de care nu ai în
vățat să te porți cuviin
cioasă, tovarășă vînză- 
togre.

Deci e vorba, în fie
care ca? relevat, de o 
cerință elementară — 
politețea pînă în cele 
mai mici si, aparept, ne
semnificative amănunte, 
de solicitudine și res
pect fată de semenul 
tău, capitol la care mai 
trebuie perseverat. Abo
natul, călătorul sau cum
părătorul, e în primul 
rînd OM 1 Deci șă fie 
tratat omenește I

Mina țepeni. Un schimb din bri
gada de frontaliști condusă de pe
tre Constantin fotografiat înaințe de 
a intra în subteran. -i .■

Sfatul popular 
orășenesc 

regional 
Petroșani

COMITETUL EXECUTIV
AnunfS următoarele 

ppsfuri vacante:
1. ȘEF DE SECȚII GOSPO

DĂRIE pentru care se cer< ;: 
inginer în specialitate și 4 ani 
în funcții de specialitate — 
salarizare 3000 lei.

2. TEHNICIAN I CON. 
STRUCȚII, condiții de angaja
re conform anexei IV la H.C.M, 
nr. 1053/1960.

3. ȘEF DE BIROU ÎNTRE
ȚINERE BUNURI pentru care 
so cer studii medii și 2 ani 
în funcții administrative — sa
larizare 1 000 lei lunar.

4. CONTABIL cu 1/2 norm*  
care să posede studii medii, 
fără vechime — salarizare 410 
Iei lunar.

5. TELEFONIST pentru care , 
se cer; studii medii, fără ve
chime, sau 7 clase și 3 ani lu
crați în telefonie salarizare 
635 lei lunar,

6. MUNCITOR CALIFICAT I 
ÎNTREȚINERE pentru care »e 
con 7 clase și 6 ani în mese
rie, salarizare 1 000 Iei lunar,

7. MUNCITOR CANTONIER 
la secția gospodărie — salari
zară 530 Iei lunar.

8. DOUA POSTURI DE POR
TAR — salarizare 600 leî lu
nar. condiții conform H.C.M. 
nr. 1270/1958.

Cei interesați se pot adresa 
pentru informații suplimentare 
Ia serviciul personal al Statu
lui popular orășenesc regio
nal Petroșani, telefon 342.

PROGRAM DE RADIO
programul I. 5,00 Buletin de 

știri,- 5,06 Cîntece și marșuri pa
triotice; 6,00 Radiojurnal. Sport. 
6,10 Două capricii pentru vioară 
de Vasile Filip; 6,22 Moment mu- 
zieal de Nieolao’ Kirculescu; 6,45 
Salut voios de pionier; 7,00 Radio
jurnal. Sport; 7,18 Melodii; 7,30 
Cîntece ciobănești și jocuri popu
lare; 8,00 Sumarul presei; 8,30 La 
microfon, melodia preferată; 9,30 
Sfatul medicului: Profilaxia reu
matismului infantil; 10,00 Buletin 
de știri; 10.05 Tineri soliști de mu
zică populară; 10,30 Emisiune mu- 
Zicală pentru școlari; 11,00 Cîntă 
orchestra simfonică din Botoșani; 
11,30 Selecțiuni din opereta „Fru- 

/ moașa Elena" de Offenbach,- 12,00

octombrie
Buletin de știrii 12,13 Soliști și 
orchestre de muzică de' estradă; 
13,20 Limba noastră; 13,3Q Prelu
crări de folclor ale compozitorilor 
noștri; 14,00 Buletjn de știri; 14,20 
Balade și jocuri populare; 15,Q0 
ClntS Mara lanoll și Barbu Cop- 
sțantineșcu; 15,15 Piese simfonice 
de George Enescu,- 15,42 Jocuri 
populare; 16,00 Radiojurnal, Sport; 
10,45 Pagini alese din muzica de 
estradă; 17,15 Incursiune în coti
dian; 17,35 Noi înregistrări reali
zate în studiourile noastre; 17,50 
Formații artistice de amatori; 18,00 
Buletin de știri,- 18,03 In jurul glo
bului,- 18,30 Muzică populară; 18,50 
Concertul pentru orchestră de coarde 
de Ion Dumitrescu,- 10,20 Sport.

Cele 4 milioane,- 19,30 Varietăți 
muzicale; 20,00 Radiogazeta de 
seară; 20,30 Recital Nico Fidenco; 
20,45 Noapte bună, copii; 20,55 
Melodii populare,- 21,45 Cîntă for
mația Paul Ghențer,- 22,00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteorologic; 
22,15 Muzică ușoară; 22,40 Scene 
din opere; 22,55 Interpret!, orches
tre, ritmuri; 23,50 Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Radiojur
nal. Buletin meteo-rutier,- 7,50 
„Marș sărbătoresc", piesă pențru 
fanfară; 8,00 Pe aripile valsului;
8,30 Scene dip operele lui Roșsini; 
9,00 Buletin de știri,- 9,32 Cîntece 
de dor și Jocuri populare,- 10,00 
Melodii pentru ей mici; 10,10 
Oaspeți ai sălilor noastre de con
cert — tenorul Anton Dermota,- 
11,00 Buletin de știri; 11,10 Muzică 
ușoară; 12,30 Călătorie muzicală 
prin regiunile patriei; 13,00 Bule

tin de știri; 13,08 Melodii vechi în 
ritmuri noi; 13,30 Concert de prînz;
14.30 Arii din opere,- 15,00 Radio
jurnal. Sport; 15,13 Muzică ușoară;
15.30 Ansambluri artistice școlare; 
16,00 Melodii populare; 16,30 Roza 
vlnturilor; 17,00 Radiojurnal. Sport;
17.30 Muzică ușoară interpretată 
la chitară; 17,40 Sfatul medicului: 
Profilaxia reumatismului infantil; 
18,00 Uvertura la opera „Fra Dig- 
volo" de Auber,- 18,10 Scriitori ai 
secolului XX: Bertold Brecht;
18.30 Anunțuri, reclame și muzică; 
19,00 Buletin de știri; 19,05 Mu
zică ușoară; 19,50 Valsul „Bom
boane vieneze" de Johann Strauss; 
20,00 Caruso și partenerii săi; 20,30 
Gaudeamus (Emisiune pentru stu
dent!); 20,50 Muzică distractivă; 
21,00 Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteorologic; 21,15 Muzică popu

lară; 22.30 Moment poetic : „La 
lună" — versuri; 22,35 Cîntă Do
rina Drăghici și Neil Sedaka; 23,00 
Buletin de știri. Sport; 23,10 Pin 
tezaurul muzicii preclasice; 23.50 
Album de melodii; 0,50 Buletin de 
știri.

Cinem atfopraîe
27 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE; 
Samba; REPUBLICA: Aport, Muh
tar,- PETRILA: Raby Matiaș; LO- 
NEA: Cîntăreața sclavă; LIVE- 
ZENI: întuneric In plină zi; VUL
CAN ; împușcături în ceată; CRI- 
VIDIA: Doamna Tu-Наи,- LUPENI 
— CULTURAL: Femeia necunos
cută.



4 STEAGUL ROȘU

accra : Conferința șefilor de state 
și guverne africane

ACCRA 25. Trimisul special A- 
gerpres, Aurel Dumitrescu, trans
mite :

In ședința de duminică seara a 
Conferinței șefilor de state și gu
verne africane de la Acera a fost 
adoptat, sub forma unei declara
ții, textul rezoluției cu privire la 
refugiații politici din Africa. De
clarația a fost citită ziariștilor la 
sfîrșitul ședințeL Ea prevede, prin
tre altele, că Statele membre ale 
O.U.A. nu vor tolera pe teritoriul 
lor nici o activitate împotriva al
tor state membre ale organizației. 
Rezoluția cuprinde, de asemenea, 
un articol potrivit căruia statele 
africane s-au angajat să procedeze 
la consultări bilaterale și multi
laterale în vederea rezolvării ori
căror conflicte de ordin rasial, re
ligios, etnic etc., și să nu folo
sească problema refugiaților ca

Plecarea din Pekin a delegației 
conduse de tov. Dumitru Simulescu

PEKIN 25 (Agerpres).
Delegația condusă de tovarășul 

Dumitru Simulescu, ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor al 
Republicii Socialiste România, care 
a făcut o vizită în R. P. Chineză, 
a părăsit la 25 octombrie Pekinul,

Luptele din regiunea centrala 
a Vietnamului de sud

SAIGON 25 (Agerpres).
In regiunea centrală a Vietna

mului de sud, la Piei Me, continuă 
luptele între forțele patriotice și 
forțele speciale guvernamentale. 
încă de marți, baza de la Piei Me 
și forțele speciale sînt înconjura
te și atacate în permanentă de pa- 
trioți. Aviația sud-vietnameză și 
americană continuă fără încetare 
raidurile asupra regiunii, protejînd 
coloana blindată ce se îndreaptă 
spre Piei Me. Cu toate acestea, în 
cursul nopții de duminică detașa
mentele de patrioți au lansat noi 
și ample atacuri. Din surse apro
piate comandamentului american și 
sud-vietnamez s-a aflat că din 
cauza experiențelor anterioare co
loana blindată ce se îndreaptă 
spre Piei Me este „prudentă" pen
tru a nu se expune unor „pierderi 
prea mari". De altfel, pe parcurs 
ea a fost atacată în mai multe 
rînduri de patrioți și a suferit grele 
pierderi în oameni și armament.

O intenție 
care a provocat 
critici severe

DUBLIN 25 (Agerpres).
Intenția guvernului britanic de a 

restrînge importul de produse de 
bumbac din Irlanda a provocat 
critici severe din partea cercurilor 
irlandeze. Federația industriei ir
landeze a calificat această măsură 
ca fiind „complet incompatibilă cu 
propunerile de liberalizare a co
merțului, care se discută în prezent 
între guvernele britanic și irlan
dez". Federația cere guvernului ir
landez să nu facă nici un fel de 
concesii la aceste negocieri, pînă 
cînd nu va obține asigurarea lim
pede din partea britanică, că nu va 
recurge la asemenea măsuri care 
afectează exportul Irlandei.

Partidul „Fine Gael" — princi
palul partid de opoziție al țării — 
a declarat că nici un guvern irlan
dez nu ar trebui să accepte aseme
nea restricții comerciale „nejuste 
și discriminatorii". 

sursă de dispute între statele afri
cane. Ele se angajează să respecte 
cu strictețe principiile dreptului 
internațional, în ceea ce privește 
refugiații politici și situația cetă
țenilor aparținînd oricărui stat 
membru al O.U.A., să garanteze 
securitatea refugiaților politici din 
teritoriile africane ce nu și-au că
pătat încă independența, acordîn- 
du-le sprijin în lupta pentru eli
berarea țărilor lor.

In aceeași ședință s-a trecut Ia 
dezbaterea problemei creării unui 
consiliu executiv, ca prim pas 
spre crearea unui guvern al în
tregii Africi, propunere făcută, du
pă cum se știe, de președintele 
Ghanei, Kwame Nkrumah, la cea 
de-a doua conferință a șefilor de 
state și guverne africane de la 
Cairo.

plecînd spre patrie. La aeroport, 
delegația a fost condusă de Ciu 
Sue-fan, ministrul poștelor și tele
comunicațiilor al R. P. Chineze si 
de alte persoane oficiale. A fost, 
de asemenea, prezent Agop "eze- 
rian, prim-secretar al Ambasadei 
române din Pekin.

Atacuri ale patrioților și lupte 
violente s-au desfășurat, după cum 
relatează agenția France Presșe, și 
la sud-vest de Saigon, în cursul 
cărora o companie guvernamentală 
a suferit pierderi. Patrioții au cap
turat mari cantități de arme.

☆

Corespondenții agențiilor de pre
să semnalează o situație politică 
în continuă încordare la Saigon, 
Știri din Saigon vorbesc despre 
răspîndirea pe străzile și în car
tierele capitalei a numeroase ma
nifeste antiamericane și antiguver
namentale. Pe de altă parte, lide
rii sindicatelor din capitală au a- 
vertizat că vor declara o grevă 
generală, dacă guvernul nu va a- 
proba cererea privind mărirea sa
lariilor, dată fiind majorarea con
siderabilă a costului vieții.

ÎN CÎTEVA
SANTIAGO DE CHILE. In orașele 

chiliene La Calera din provincia 
Valparaiso și Bos Andes din Acon
cagua situate la o depărtare de a 
proximativ 85 km nord de Santia
go, s-a înregistrat duminică un cu
tremur de gradul 5 (scara Richter). 
Pînă în prezent, nu se cunosc pa
gubele provocate de cutremur.

LUSAKA. Marți începe la Lu
saka o conferință care va reuni re
prezentanți din 12 țări, în vederea 
discutării propunerii de creare a 
unei comunității economice a A- 
fricii răsăritene. Au fost invitați 
miniștri din Burundi, Etiopia, Ke
nya, Madagascar, Malawi, Ruanda, 
Somalia, Tanzania, Uganda, Zam
bia, Mauriciu și Anglia. Atît Mau- 
riciu cît și Anglia participă cu titlul 
de asociați. Planul a fost propus 
de Comisia Economică a O.N.U. 
pentru Africa.

PARIS. După două zile de dez
bateri, luni seara a luat sfîrșit la 
Paris conferința liderilor partidelor 
socialiste din 12 țări vest-europene.

Lucrările conferinței s-au desfă
șurat cu ușile închise. Guy Mollet 
a declarat ziariștilor că în timpul

încheierea lucrărilor Congresului
al XVI-lea al P. C.

BRUXELLES 25 (Agerpres).
La Bruxelles s-au încheiat lucră

rile celui de-al XVI-lea Congres 
al P. C. din Belgia.

Delegații au discutat și au a- 
probat în unanimitate raportul C.C. 
al P.C. din Belgia, prezentat la 
congres de Ernest Burnelle, pre
ședintele partidului.

A doua conferință de organizare 
a Uniunii Femeilor Italiene

ROMA 25. Corespondentul Ager
pres, Giorgio Pastore, transmite :

Duminică s-au încheiat la Roma 
lucrările celei de-a doua conferin
țe de organizare a Uniunii Femei
lor Italiene (U.D.I ). Raportul la lu
crări a fost prezentat de Luciana 
Viviani, care a arătat necesitatea 
unirii femeilor italiene pentru a 
folosi întreaga lor capacitate în

înrăutățirea climatului politic 
în Grecia

ATENA 25 (Agerpres).
Tribunalul din Atena a dat sîm- 

bătă sentința în procesul a opt ti
neri arestați joia trecută pentru 
participare la demonstrații, con- 
damnîndu-i la închisoare pe ter
mene între 20 și 40 de zile. Agen
ția France Presse transmite din ca
pitala Greciei că „se constată o 
înrăutățire a climatului politic, ca 
urmare a arestărilor operate în 
ultimul timp în rîndul forțelor de
mocratice". Aceste măsuri sînt cri
ticate de Uniunea Democrată de 
stingă, E.D.A., care acuză guver 
nul că pune în pericol libertățile 
democratice, precum și de Uniunea 
de centru.

Politica guvernului Stephanopou
los este dezaprobată și de unele 
personalități ale actualului cabi
net, printre care ministrul coordo
nării ecohomice, Mitsotakis. In a- 
celași timp, deputății de dreapta, 
care sprijină guvernul Stephano
poulos cer măsuri și mai radicale 
împotriva forțelor democratice. Ei 
se declară împotriva intenției mi
nistrului justiției, Papaspiru de a 
prezenta la viitoarea sesiune par
lamentară un proiect de lege cu

RINPURI
dezbaterilor s-a ajuns la o oare
care unitate de vederi.

CAIRO. Potrivit unor știri par
venite din Aden, în această colo
nie britanică continuă să se men
țină starea de încordare în urma 
evenimentelor de după suspenda
rea constituției de către guvernul 
britanic și înlăturarea guvernului 
condus de Mackawee. Continuă să 
se mențină măsurile excepționale 
instituite de autorități sub pretex
tul „protejării personalului militar 
britanic și a familiilor lor". In fapt, 
ele au menirea de a preveni ex
tinderea acțiunilor forțelor patrio
tice în acest teritoriu.

MOGADISCIO. Cotidianul soma
lez „Al Hakyka" afirmă într-un 
editorial consacrat Pieței comune 
(C.E.E.) că această organizație este 
folosită ca un instrument al neo- 
colonialismului.

După părerea ziarului, C.E.E. a 
fost creată și își desfășoară acti
vitatea tocmai în direcția menți
nerii dominației economice a țări
lor vest-europene în fostele lor 
colonii, care au fost atrase în 
C.E.E. ca țări asociate.

din Belgia
Raportul Comitetului Central și 

rezoluțiile adoptate pe marginea 
raportului trasează programul co
muniștilor belgieni în lupta lor 
pentru menținerea păcii în întrea
ga lume, pentru ieșirea Belgiei 
din N.A.T.O., pentru lărgirea li
bertăților democratice ale oameni
lor muncii belgieni.

viața politică, economică și socia
lă a țării. In rezoluția dată publi
cității la încheierea conferinței, se 
spune, printre altele, că membrele 
U.D.I. trebuie să inițieze convor
biri cu femeile din Italia pentru 
ca acestea să participe la viața ță
rii, să dezbată problemele funda
mentale ale păcii, probleme de 
muncă și ale instruirii femeilor.

privire la abrogarea măsurilor ex
cepționale.

Liderul Uniunii de centru, Pa- 
pandreu, care își continuă turneul 
întreprins în țară pentru a explica 
poporului cauzele care au provo
cat demisia sa, a luat cuvîntul du
minică la Patras în fața a 50 000 
de persoane. In discursul său el 
s-a pronunțat pentru ținerea ime
diată a alegerilor legislative, ex- 
primîndu-și în același timp spe
ranța că „adevărata democrație va 
învinge". Pe întregul parcurs, de-a 
lungul șoselei care leagă Atena 
de Patras, Papandreu a fost întîm- 
pinat de o mare mulțime de oa
meni. Se consideră că discursul 
rostit duminică la Salonic de lide
rul partidului de dreapta E.R.E., 
Canellopoulos, constituie o acțiune 
de contracarare a influenței lui 
Papandreu.

Uzinele si'ierorgite 
din PittstnirB se pllng 
ie comenzi

NEW YORK 25 (Agerpres).
Uzinele siderurgice din Pittsburg 

— principalul centru al metalur
giei americane — anunță că scă
derea numărului comenzilor noi 
depășește așteptările. Majoritatea 
principalilor producători declară că, 
în cel mai bun caz, aceste comenzi 
le parvin într-un ritm redus. In cer
curile industriale se afirmă că 
perspectivele pieței s-au înrăutățit 
în ultimele două săptămîni. Livră
rile de produse metalurgice pe lu
na octombrie sînt sub nivelul ce
lor din septembrie și pentru luna 
noiembrie se prevede o nouă scă
dere.

Stranss Dledează редко o nouă (ale de ades 
a R. L 6. la arma naileară

LONDRA 25 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat televi

ziunii britanice, liderul aripii ba
vareze a U.C.D.-U.C.S., Franz Jo
sef Strauss, s-a pronunțat pentru în
cheierea unui acord între Franța 
și Anglia, prin care acestea să 
creeze un „pool" al armamentelor 
constituind nucleul unei viitoare 
forțe atomice vest-europene". După 
părerea lui Strauss, un astfel de 
„pool" ar putea soluționa mult mai 
bine problemele nucleare Occiden
tale decît planurile de creare a

VEȘTI DIN ȚĂRILE 
SOCIALISTE
De la 1500 
la 50000 tone aluminiu

BUDAPESTA 25 (Agerpres).
înainte de eliberare, Ungaria 

producea mai puțin de 1-500 tone 
de aluminiu pe an, iar astăzi pro
ducția de aluminiu a țării este de 
peste 50 000 tone.

Institutul de cercetări în dome
niul metalelor se preocupă, printre 
altele, de problema întrebuințării 
aluminiului în construcții. Rezulta
tele muncii desfășurate de acest 
colectiv au fost încununate de suc
ces. Din aluminiu se fac în prezent 
uși, ferestre și chiar pereți de 3 
metri înălțime și 1,5 metri lăi*me.  
Acești pereți, care au o greutate 
redusă, se montează împreună cu 
ușile și ferestrele.

Linie tehnologică 
pentru fabricarea țevilor 
după un sistem nou

DNEPROPETROVSK 25 (Ager
pres).

La Uzina metalurgică din Dne
propetrovsk a fost dată în exploa
tare o linie tehnologică pentru 
producția continuă a țevilor cu ă- 
jutorul curenților de radiofrec- 
vență și al electrozilor rotativi. 
Zeci de dispozitive ale liniei des
fășoară cu rapiditate rulourile ben
zii de oțel, fasonează semifabri
catele și le sudează. Linia poate 
produce țevi cu diametre variind 
între 51 și 152 mm, din oțeluri a- 
liate și metale neferoase.

Acest sistem de fabricație a țe
vilor mărește randamentul de uti
lizare a utilajului, volumul pro
ducției, realizîndu-se în ^celași 
timp economii de metal de-steirca 
15 la sută. Pînă în prezent au fost 
fabricate țevi cu diametrul de 89 
mm pentru arbori cardanici folo
siți la autocamioane. In curînd va 
fi dată în exploatare o nouă sec
ție în care, cu ajutorul curenților 
de radiofrecvență și al electrozi
lor rotativi, se vor putea fabrica 
țevi cu diametrele mergînd pînă 
la 529 mm. Pentru prevenirea co
roziunii, suprafața țevilor va fi a- 
coperită cu o peliculă de polieti
lenă.

Al 5-lea furnal 
de la Nowa-Huta

VARȘOVIA 25 (Agerpres).
Construcția de oțel a corpului 

celui de-al cincilea furnal de la 
combinatul metalurgic „V. I. Le
nin" din Nowa-Huta a atins o 
înălțime de peste 10 metri. După 
darea în exploatare a noului fur
nal, ,el va da anual peste 1 milion 
tone de fontă. înaintează rapid și 
lucrările de construire a Datru in
stalații de reîncălzire, care vor 
furniza pentru furnal aer încălzit 
la pește 900 de grade. Lucrările 
de construire a celor două obiec
tive sînt înaintate cu trei săptă- 
mîni față de graficul de producție.

forțelor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O. sau a forțelor nucleare 
atlantice, concepute de S.U.A. și 
Anglia.

Este evident că propunerea lui 
Strauss vizează găsirea unei alte 
căi de acces a Germaniei occiden
tale la arma nucleară. In continua
re, Strauss a recunoscut, însă, că 
crearea unui embrion nuclear vest- 
european este un proces de lungă 
durată, care nu ar putea să se des
fășoare în acest deceniu, ci poate, 
numai în cursul anilor deceniului 
următor.
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