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UN SFERT DE VEAC
DE LA PRĂBUȘIREA DCFTANEI

de 
ai 
la

oameni 
veniți 
al P.G.R., 
ai guver-

P.C.R. este salutată cu căldură 
către cei peste 3 000 de 
muncii. Sînt printre cei 
Doftana, membri ai C.C, 
ai Consiliului de Stat și
nului, foști deținuți în închisoarea 
Doftana, veterani ai mișcării mun
citorești, membri ai familiilor ce
lor căzuți sub . zidurile închisorii, 
activiști de partid și de stat, ai or
ganizațiilor de masă, muncitori,, ță
rani, oameni de știință și cultură, 
generali și ofițeri.

Conducătorii partidului și statului 
se îndreaptă de-a lungul cărării ce 
coboară la cimitirul „Trei pruni", 
unde se află înmormîntați cei că-

zuti la cutremur sub zidurile Dofta- 
nei. Lingă mormintele îngrijite cu 
dragoste, acoperite mereu de flori 
proaspete, fac de gardă foști deți
nuți politici la încțiisoarea Dofta- 
na. La sosirea conducătorilor parti
dului, garda militară prezintă ono
rul. Rînd pe rînd, în sunetele marșu
lui funebru, sînt depuse coroane de 
flori din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat și Consiliului de Mi
niștri, Comitetului foștilor deținuți 
și deportați antifasciști, Consiliului 
Central al Sindicatelor, Comitetului

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
plecat luni seara în Austria, un
de, la invitația guvernului federal 
al acestei țări, va face o vizită 
oficială.

Președintele Consiliului de Mi
niștri este însoțit de Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor exter
ne, Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior, Jean Livescu, ad
junct al ministrului învățămîntu- 
lui și Ion Morega, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor 
de mașini.

La plecare, în Gara Băneasa, 
au fost prezenți tovarășii Gheor-

ghe Apostol, Emil Bodnăraș, Gheor
ghe Rădulescu, Iosif Banc, Petre 
Blajovici, Ianoș Fazekaș, Ilie Ver- 
deț. Constanța Crăciun, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, membri ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, 
conducători ■ din instituții centrale 
și organizații obștești, oameni de 
cultură, generali.

Erau, de asemenea, prezenți dr. 
Franz Irbinger, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Austriei la Bu
curești și ambasadorul R. P. Un
gare, Jozsef Vince.

(Agerpres)

Un reușit concurs literar

(Continuare tn pag. 3-a) ,

istorie. O istorie a 
cîrmuite de partidul 
luptelor care au dus 
la libertate și inde-

roșu"

Clubul muncitoresc din Uricani 
împreună cu conducerea școlii ge
nerale din localitate au organizat 
zilele trecute un concurs literar 
„Cine știe, cîștigă". Tema concursu
lui : romanul „Calvarul" de scriito
rul A. Tolstoi. Concurenții: elevi 
ai claselor a VIII-a și a IX-a de la 
Școala generală din Uricani. Exa
minator ; profesorul de limba ro
mână Costea Dorin.

In sala clubului au luat loc un 
mare număr de spectatori dintre 
care mulți elevi. Bine pregătiți, 
concurenții au dat răspunsuri si
gure, convingătoare.

Pe primul loc s-a clasat elava 
Dobrin Constanța. Locurile II șl 
III au revenit concurențiloi 
Pandiu Dumitru, respectiv Rus Li- 
via, ambii din clasa a IX-a.

Spectatorii au plecat satisfăcuți 
de reușita concursului literar, du
pă ce tovarășul Bota Liviu, direc
torul clubului muncitoresc din lo
calitate, le-a înmînat câștigătorilor 
premii, constînd din. cărți și o- 
biecte.

MIHAI TUDORAN 
elev

Intr-un decor de toamnă tîrzie, 
duminică la Doftana a avut loc co
memorarea a 25 de ani de la pră
bușirea întunecatei temnițe sub zi
durile căreia, ■ în tragica noapte ■ de 
9-10 noiembrie 1940, și-au găsit sfîr- 
*șitul numeroși luptători revoluțio
nari. Devenită acum muzeu — ade
vărată școală de educație comunistă 
— Doftana evocă amintirea nepie- 
ritoare a luptei eroice a Partidu
lui' Comunist Român în anii ilegali
tății, a devotamentului său neclin
tit- față de cauza fericirii poporului.

Strînși ' în fața vechilor' ziduri, 
oamenii privesc acele ceasornicului 
ОПІЙ îa PatIU fără zece — clipa 
în, Care s-a năruit „Bastilia româ
nească". Intre încremenirea acelei 
ore și fluturarea steagului roșu de 
pe cel mai înalt vîrf al zidurilor — 
n-a trecut doar un sfert de veac, 
ci o întreagă 
luptelor eroice, 
comuniștilor, a 
poporul român
pendență națională, la victoria so- 

/" cialismului. Gîndul de recunoștință 
al' oamenilor muncii se îndreaptă 
deopotrivă și către cei care au că
zut jertfă acestor lupte și spre con
ducătorii de azi ai partidului, în
cercați în atîtea bătălii revoluțio
nare.
' De la primele ore - ale dimineții, 
numeroși muncitori, dm iuzinebe bu-. 
cureșterre și ploieștene, din rafină
riile și sondele Văii Prahovei, ță
rani din împrejurimi, militari, elevi 
si studenți au urcat spre Doftana 
pentru a omagia strălucitele tradiții 
de luptă revoluționară ale clasei 
muncitoare, ale comuniștilor.

Sosirea la Doftana a tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe A- 
pqstol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, 
Alexandru Drăghici, Paul Niculescu- 
Miz-u, Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Ștefan Voitec, a membrilor 
supleanți ai Comitetului Executiv și 

t. a membrilor Secretariatului C.C. al

Astăzi apare cel de-al 5 000-lea 
număr al ziarului „Steagul roșu", 
organ al Comitetului orășenesc Pe
troșani al P.C.R. și al Sfatului popu
lar orășenesc.

înființat de Partidul Comunist 
Român, în decembrie 1944, sub de
numirea . de „Zori noi", ziarul , lo
cal a militat în anii-care au ur
mat pentru mobilizarea muncitori
lor mineri din Valea Jiului la asi
gurarea cărbunelui necesar reface
rii economiei naționale, lâ redes 
chiderea minelor închise de capi
taliști și dezvoltarea celor exis
tente potrivit cerințelor construc
ției socialismului.

Sub îndȚumarea partidului, cu 
sprijinul corespondenților voluntari 
și a colaboratorilor, ziarul a spriji
nit, în anii construcției socialis
mului, organele și organizațiile de 
partid și de masă din Valea Jiului
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Zilele trecute, s-a deschis în cadrul modernului complex comercial 
cartierul Livezeni — Petroșani — un frumos magazin alimentar cu 

' autoservire.
'N CLIȘEU : - Aspect din interiorul magazinului.

în activitatea lor tot mai complexă 
pe tărîm economic și social-cultural.

Trecînd pragul celei de-a 5 000-a 
apariție, în fața ziarului, a colecti
vului său redacțional, stau în vi
itor sarcini de și mai mare răspun
dere. Ziarul trebuie să aibă ca 
preocupare centrală reflectarea ac
tivității desfășurate de organele și 
organizațiile de partid, de oamenii 
muncii din acest bazin pentru tra
ducerea în viață’ a sarcinilor-măre
țe trasate de Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român; să 
dea o atenție sporită problemelor 
vieții de partid, construcției de 
stat, economice și cultural-educa
tive precum și problemelor de in
teres obștesc; să-și lărgească te
matica, rolul de organizator și să 
îmbunătățească nivelul publicistic 
și de prezentare.

Comitetul orășenesc de partid 
Petroșani urează colectivului re
dacțional, corespondenților și cola
boratorilor ziarului, muncitorilor 
tipografi, noi succese în activitatea 
de a redacta și tipări un 
căutat de oamenii muncii,
velul sarcinilor puse de partid 
fața presei.

ziar 
la ni- 

in

BIROUL COMITETULUI 
ORĂȘENESC DE PARTID

Ce 
de

EPILOG LA „DIALOG
Cînd, duminică seara, 

vocea crainicului de 
la televiziune a răsu
nat clar in difuzoarele 
aparatelor „...Și acum a 
sosit clipa muli aștep
tată a „Dialogului de 
la distanță", sala ae 
spectacole a clubului 
„Siderurgistul" din Hu
nedoara a răsunat de 
aplauzele celor peste. 
1 000 de spectatori.

Sala spațioasă reu
nea, , prin intermediul 
micului ecran, artiști 0- 
matori din două re
giuni cu bogate tradi
ții culturale — Hune
doara și Bacău — în- 
tr-6 competiție pe cit 
de originală, pe atit de 
mult gustată de spec
tatori și telespectatori : 
„Dialogul la distantă".

Ii minase înspre a- 
ceastă sală pe cei pes
te 1 000 de spectatori 
ceva mai mult decît 
curiozitatea: dorința
de frumos, dorința de 
a vedea evoluînd pe 
scenă și pe micul e- 
cran pe cei mai valo
roși artiști amatori din 
cele două regiuni ale 
țării.

Și-au dat intîlnire pe 
scenă și ecran toate 
vîrstele, de la zorii de 
zi pînă la șeara tîrzie 
a vieții; toate instru
mentele. de la tegina

— vioară pînă la ta
ragotul pe care îndră
gostitul de acordurile 
sale și-l construiește 
pină și dintr-un... ziar; 
muzica lui Meierbeer 
și Glinka și monologul 
punctat la fiecare cu- 
Vînt de ceea 
mai expresiv 
nei regiuni 
stîrneșle acel 
compensator

ce are 
limba u- 
șî care 
rîs tonic, 
de voie 

burtă. Spuneam că pe 
scena hunedoreană au 
evoluat toate vîrșiele, 
începînd de la 4 ani 
cu puștiul care și-a 
mărturisit dorința de a 
ajunge nici mai mult 
nici mai puțin decît... 
Artist al poporului și 
terminind la 80 de ani 
cu bătrina care-i trans
mitea prin intermediul 
micului ecran, fiului 
ei din Piatra Neamț, 
mărturia dragostei de 
mamă și două cîntece 
de demult.

La cei doi poli ai 
vîrstelor s-au grupat 
cele două micuțe ge
mene ca vîrstă (7 ani) : 
Simona Dobre , ” 
Bacău, și Simona 
din Hunedoara, 
ța băcăoancă a 
tal prin vocea 
originală, fără vreo ur
mă de artificiozitate, 
prin naturaleța gestu
rilor și a mimicii, reu-

de la
: Mihai.

Micu- 
deles- 
caldă.

ii

șind să smulgă pînă și 
juriului un binemeritat 
„bis". Dar nici Simona 
Hunedoarei nu s-a lă
sat mai prejos. Inter- 
pretind la pian o pie
să din „Alburîlul pen
tru tineret" a lui 
Schuman, ea a mișcat 
inimile, a făcut să vi
breze cele mai intime 
coarde ale, suiletulpi.

Și s-au mai grupat 
aici veterani ai muzi
cii și dansului care, la 
75 de ani, și-au des- 
min[it vîrsta, arătind 
că vocea nu și-a pier
dut prospețimea, că pi- 
ciorbele nu și-au pier
dut sprinteneala de ~ 
cum mai bine de 
de ani. E vorba 
Maria Linnerth din 
răștie, martoră oculară 
a primului zbor peste 
Carpați a lui Aurel 
Vlaicu. Aripile zbură
torului s-au frint puțin 
măi tîrziu, dar 
ajungea o dată 
ria din opereta 
Marie" a lui 
primi și o mărturie vie 
a strădaniilor temera
rului om. Tot aici e 
vorba și de bădița Va- 
sile

a-
50 
de 
O-

la noi 
cu a- 

„Rose- 
Rudoli

Irimie dintr-un sat

I. CIOCLEI
D. GHEONEA

(Continuare în pag. 3-a)

s-a constatat în consfătuirea 
producție de la mina Vulcan 

ф Trimestrul III, încheiat cu succes 
8b Atenfie înfăptuirii măsurilor preconizate 
ф O experiență ce trebuie generalizată 
ф Ce ne facem cu ritmicitatea, tovarăși 

mineri vuicăneni ?
In consfătuirea de producție 

ce a avut loc recent, colecti
vul minei Vulcan și-a analizat mun
ca prin prizma rezultatelor obținu
te în întrecere în cursul trimestru
lui III al ultimului an din șeșenal. 
La unii indici rezultatele au fost îm
bucurătoare, la alții însă nu S-au 
ridicat la nivelul posibilităților. Es
te fără îndoială un fapt pozitiv că 
trimestrul III a fost încheiat cu o 
depășire de plan de 2 675 de tone, 
dar colectivul minei mai are de
extras o cantitate însemnată de 
cărbune pentru a, acoperi în între
gime angajamentul anual de- 6000 
tone. , , ■

Deși la baza îndeplinirii și depă
șirii sarcinilor de plan ar trebui

să stea creșterea continuă a pro
ductivității muncii, la mina Vulcan 
se stă destul de slab la acest ca
pitol. Productivitatea muncii n-a 
atins aici nivelul prevăzut. Lucrînd 
cii productivitate scăzută, colectivul 
n-a reușit- să se încadreze nici în 
prețul de cost planificat. Iată cum 
un neajuns a creat altul care se 
concretizează în depășirea prețului 
de cost pe tona de cărbune extra
să.

Minerilor din Vulcan nu le place 
însă postura de codași în întrecere. 
Condiții de înfăptuire a; angajamen
tului sînt. In scopul redresării pro
ducției a fost întocmit un plan de 
măsuri tehnico-organizatorice, cu 
date și responsabilități-precise. Cum

una din cauzele rămînerii în urmă 
a fost transportul, în planul de mă
suri s-a preconizat descongestiona
rea puțului nr. 10 prin urgentarea 
lucrărilor la circuit și suitorul co
lector din blocul VII, orizonturile 
480 — 535 și 590. Se va asigura, 
de asemenea, stocul necesar de ma- ■ 
teriale pentru iarnă la Bealomaș și 
puțul 10, iar pentru a se putea în
cepe lucrările de pregătiri pe stra
tul 15 va fi pusă în funcție stația 
de ventilatoare din blocul VI. Para
lel cu ridicarea nivelului de califi
care al minerilor, pînă Ia data de 1 
decembrie, se va reactiviza cursul 
de ridicare a calificării maiștrilor, 
problemă deosebii de importantă de 
care răspunde tovarășul 
Brînzan Vașile. S-au stabilit 
multe și bune, rămîne ca 
fie traduse în viață.

inginer 
măsuri 
ele să

OS Atunci cînd sînt bine
zale și tratează probleme ma

jore, consfătuirile de producție con
stituie o adevărată școală de răs- 
pîndire a experienței înaintate. In 
consfătuirea de la E. M. Vulcan s-au 
adresat în repetate rînduri cuvinte 
de laudă colectivului sectorului IV

organi-

(Continuare în pag. 3-a)
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FOTBAL
JIUL A CÎȘTIGAT MAI GREU 
DECÎT ARATĂ SCORUL

La partida de fotbal de du
minică dintre Jiul Petrila și 
Gaz metan Mediaș a asistat 
și antrenorul iederal Coloman 
Braun, în calitate de observa
tor. Iată ce ne-a declarat 
după consumarea acestui meci :

„M-а surprins în mod plăcut e- 
voluțla celor două echipe. S-a ju
cat în viteză, cu deschideri lungi 
pe extreme și cu multe faze de gol 
Ia ambele porțl. Jucătorii de Ia Jiul 
au meritat victoria pentru că au 
dominat mal mult, au avut un plus 
de voință și au știut să concreti
zeze trei din multele ocazii de gol 
pe care le-au creat Ia poarta me- 
die^enilor. Echipa gazdă are șanse 
să revină din nou In prima cate
gorie de fotbal a țării. Mai trebuie 
însă mult lucrat cu linia de îna

Fază din meciul Jiul Petrila — Gaz metan Mediaș.

Buletinul campionatului regional
Știința a smuls 
un punct prețios 
liderilor

Echipa studenților din Petroșani 
a întîlnit duminică la Zlatna for
mația Aurul din localitate. Ambele 
echipe au desfășurat un joc fru
mos, dinamic, cu multe faze spec
taculoase. Studenții din Petroșani 
au lăsat o bună impresie, prin jo
cul excelent pe care l-au practicat 
în compania liderului campionatu
lui regional. Și dacă ei n-au obți
nut totuși' pînă la urmă victoria, 
pe care o meritau cu prisosință, 
se datorește și faptului că în ul
timele minute s-au retras în apă
rare, permițînd gazdelor să atace 
cu insistență poarta apărată de 
Holda. De altfel, echipa din Zlatna 
a reușit să înscrie golul egalizator 
de abia în minutul 83 dintr-o lovi
tură liberă executată peste zid de 
către Cosma.

Studenții au deschis scorul în 
minutul 39 prin CovacL Tot el a 
mai ratat o mare ocazie cîftd, sin
gur cu portarul în față, a șutat pe 
lingă bară. De asemenea, în minu
tele 65 și 70 Bulbucan și Pănescu 
au tras în bară. Gazdele au avut 
și ele o bară în minutul 6 prin 
Boltan. Cei mai buni de la echipa 

intară la capitolul eficacitate, care 
în momentul de față lasă de do
rit. Să se Insiste pe jocul simplu, 
în viteză și pe reglarea... tirului la 
poartă. De asemenea, atunci ctnd 
unul din mijlocași ate un rol o- 
fenslv, celălalt să joace puțin mai 
retras, avînd rolul de a face legă
tura între atac șl apărare. Dacă Ju
cătorii de la Jiul vor ține cont de 
aceste indicații ei nu vor avea 
decît de cîștigat. Mi-a plăcut în 
mod deosebit jocul practicat dumi
nică de pop. Cazan, Crăciun șl 
Martinovici.

Cu toate că a fost învinsă cu sco
rul de 3—1, echipa din Mediaș a 
dat o ripostă hotărîtă Jiului. Jucă
torii săi posedă un bogat baga) de 
cunoștințe tehnice, știu să se de- 
marce la momentul oportun, luptă 
pentru fiecare minge, fiind deose
bit de „bătăioși". Și ei sint însă

Știința au fost Holda, Munteanu, 
Tudor Vasile, Covaci și Răsădeam;.

A"
Cu aceasta, exceptînd me

ciurile restanță, prima parte 
a campionatului regional tie 
fotbal s-a încheiat Indiferent 
de rezultatul din meciurile 
restanță, după cum se vede 
și din clasament Aurul Zlat
na este virtuală campioană 
de toamnă, secondată la 2 
puncte de Știința Petroșani.

Doar o repriză 
de fotbal

Intîlnirea din cadrul ultimei eta
pe a campionatului regional de fot
bal dintre Minerul Anihoăsa și 
Constructorul Hunedoara a avut 
două aspecte diferite. In prima re
priză ambele echipe au practicat 
un joc de toată frumusețea cu faze 
mult aplaudate de spectatori.

Jocului mai insistent în atac și 
cu pase ta viteză al anlnosenllor, 
oaspețlt l-au răspuns prlntr-o apăra
re fermă și calmă și contraatacuri 
periculoase. N-au trecut decît două 
minute de la începerea partidei șl 
golul înscris de Furnea a șl „încăl
zit" tribunele. încurajate de gol și 
de... galerie, gazdele atacă dezlăn

SPORT
deficitari în fazele de finalizare. A 
ieșit în evidență jocul bun pres
tat de către Cernălanu, Szabo, 
Zanca, Vușcan și Schian".

Iată cîteva faze mal importante 
din această partidă.

In minutul 3, Martinovici execu
tă o lovitură de colț, mingea ajun
ge Ia Crăciun care șutează puter
nic șl portarul respinge din nou în 
corner. De data aceasta execută 
Achim, balonul ajunge din nou la 
Crăciun care trage fulgerător, însă 
fundașul Szabo respinge de pe li
nia porții. Primul gol „cade" în 
minutul 24. Libardi pasează cu pre
cizie la Peronescu și acesta intro
duce, din apropiere, balonul în 
plasă. In minutul 26 oaspeții ega
lează scorul prin Staudt, care mar
chează un gol de toată frumuse
țea. Peste 6 minute medieșenil au 
o nouă ocazie de a înscrie însă 
mingea șutată puternic de Chezdi 
întîlnește colțul barei șl iese afară 
din teren. După consumarea acestei 
faze oaspeții se retrag în apărare, 
pentru menținerea rezultatului. De 
acest lucru profită gazdele care 

domină cu autori
tate și după o se
rie de ocazii ra
tate ele mai în
scriu, pînă la sfîr- 
șit, încă 2 goluri 
prin Peronescu, în 
minutul 79 și Ca
zan, în minutul 
90.

Arbitrul Alexe 
Alexandru din 
Rîmnicul Vîlcea a 
condus cu compe
tență următoarele 
formații: JIUL

Gram, Șerban, Ivă- 
nescu, Pop, Ca
zan, Stoker, Cră
ciun, Martinovici, 
Libardi, Perones
cu, Achim (Frank). 
GAZ METAN: 
Cernăianu, Szabo, 
Tîcă, Deak, Chez
di, Zanca, Vuș
can, Staudt, Bar
na (Noian), Ghiori- 
ner, Schian.

C. MATEESCU

țuit și, în minutul 10, Breda înscrie 
cel mai frumos gol al întilnirii. 
Ajuns aproape de fanionul de Ia 
colțul terenului, Breda înscrie prin- 
tr-un șut-bombă la păianjen.

Susținătorii Minerului se așteptau 
ca echipa lor să facă scor, dar 
o dată cu înscrierea celui de-al 
doilea punct atacanților gazde li 
s-a potolit setea de goluri. Vă- 
zîndu-i temperați, oaspeții ies Ia 
atac și în minutele 20 și 35 pun în 
pericol poarta apărată de veșnic 
tînărul Crîsnic prin șuturile lui 
Mihalache și Bartok.

La reluare, gazdele au intrat par
că pe teren cu o echipă de înce
pători. Dînd semne de oboseală, a- 
ninosenii joacă încîlcit, fără orizont, 
perruițtad oaspeților să preia ini-

CIASIM
1. Aurul Zlatna
2. Știința Petroșani
3. Constructorul Hunedoara
4. Refractara Alba
5. Aurul Brad
6. Minerul Vulcan
7. Minerul Aninoasa
8. CJ.R. Slmerla
9. Textila Sebeș

10. Minerul Ghelar
11. Dacia Orăștie
12. Parîngul Lonea
13. Mineral Telluc
14. СЕЛ. Tetaș

~ ta Шийяз 
ii радій

In dimineața zilei de 14 noiem
brie, la Petroșani s-a desfășurat 
faza orășenească a crosului repu
blican pe echipe și individual. La 
întreceri au luat parte atleți din 
Petroșani, Lupeni și Petrila. Redăm 
mai jos pe cîștigători, în ordinea 
categoriilor.

Junioare cat. П: 1. Raicu Liana 
— Elevul Petroșani; 2. Recsar Mar
gareta — Elevul Petroșani. Junioa
re cat. I: 1. Rudăreanu Maria — 
Comerțul socialist; 2. Similic Vio
rica — Comerțul socialist. Senioa
re: 1. Szache Maria — Jiul Petrila. 
Juniori cat. II: 1. Ivan Vlsariono- 
vlci — Școala profesională Lupeni;
2. Coman Constantin — Elevul Pe
troșani. Juniori cat 1: 1. Magheru 
loan — 30 Decembrie Petroșani; 2. 
Brezoianu Petru — Școala profe
sională Lupeni. Seniori: 1. Safta 
Toma — Jiul Petrila.

Pregătiri intense
pentru sezonul de iarnă

încă din luna august, schiorii a- 
sociației sportive Energia Paroșeni 
și-au început antrenamentele care 
deocamdată constau în alergări pe 
teren variat, exerciții de gimnasti
că și jocuri sportive.

Antrenamentele au loc cu regu
laritate de 3 ori pe săptămînă și 
demn de remarcat este faptul că 
din cei 25 sportivi (15 băieți și 10 
fete) la fiecare ședință de antrena
ment participarea este bună.

Adresîndu-mă instructorului vo
luntar Gh. Lupaș, care se ocupă 
de pregătirea lotului, cu rugămin
tea de a arăta ce obiective și-a 
propus pentru noul sezon, el mi-a 
răspuns.:
I — in primul rînd am cău

tat să măresc lotul cu încă 20
Q sportivi din care 10 fete.

— Ce alt obiectiv urmăriți?
— Doresc ca băieții mei — 

mă refer la probele' nordice — 
să cîștige toate titlurile de 
campioni regionali la juniori 
fete șl băieți, tar la finala pe 
țară un loc cît mai onorabil.

— Care este sprijinul asociației 
sportive și al secției de schi ?

— Despre sprijinul consiliu
lui asociației sportive nu se 
poate vorbi prea mult, însă 
sprijin primim din partea con

țiativa. Hunedorenii reușesc de 
altfel să reducă din handicap prin 
Ilies care transformă o lovitură li
beră de la 20 de metri. Oaspeții 
continuă să aibă inițiativa, dar apă
rarea gazdelor este la post, respin- 
gînd prompt toate atacurile. Bri
gada de arbitri din Cugir, avînd la 
centru pe Bi lea Ivan a condus co
rect un joc desfășurat în limitele 
sportivității.

Meciul de juniori nu s-a desfășu
rat deoarece echipa Constructorul 
nu sta prezentat.

C. DANILA 
corespondent

ALTE REZULTATE: Dacia Orăș- 
tie — Refractara Alba 3—1; Aurul 
Brad — Minerul Vulcan 4—0; Mi
nerul Ghelar — C.F.R. Simeria 0—2; 
Minerul Teliuc — Parîngul Lonea 
3—1; Textila sebeș — CJ.R. Teluș 
7—2.

E N T 0 L
13 0 2 2 25—12 20
13 8 2 3 30—10 18
13 7 1 5 32—17 15
13 7 1 5 23—16 15
12 6 2 4 17—10 14
13 0 2 S 18—18 14
13 0 1 0 20—23 13
13 5 2 0 15—33 12
13 5 1 7 38—30 11
12 5 0 7 29—33 10
13 3 4 6 19—23 10
13 4 2 7 14—24 10
13 4 1 8 25—27 0
13 4 1 8 17—42 6
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Cel 75 de concurenți și concu

rente au dovedit o bună pregătire 
fizică, remarcîndu-se cOmponenții 
echipelor Școlii profesionale Lu
peni și 30 Decembrie Petroșani ca
re au ocupat locurile 1 și II la ju
niori categoria I-a.

De remarcat că în acest an atle- 
ții Asociației sportive Jiul Petrila 
au adus o mare contribuție la îm
bunătățirea activității atletice In 
Valea Jiului. La crosul de dumini
că doi dintre atleți — Szache Ma
ria și Safta Toma — s-au impue 
cîștigînd detașat concursul la ca
tegoria seniori.

Este lăudabil faptul că conduce
rea asociației sportive Jiul a pre- 
miat cu echipament sportiv pe cei 
mai buni atleți din cadrul asocia
ției respective.

CIOFICĂ IOAN

CONVORBIREA NOASTRĂ
PE TEME LA ORDINEA Zib£i |

ducerii secției (președinte 
Schrot Iosif) care nu lipsește 
de la nici un antrenament șl 
în afară de asta depune mult 
suflet pentru ca activitatea 
noastră să se desfășoare In 
condiții cît mai optime.

— Materialul sportiv existent sa
tisface cerințele ?

— Fiind vorba de material 
ne-am deplasat la magazie 
unde s-a constatat că schiuri 
alpine sînt suficiente, în schimb 
se simte lipsa schiurilor de 
fond, și în special pentru fete. 
Cît privește pîrtiile de schi de 
la Straja, lotul asociației noas
tre se va deplasa în curînd 
sus pentru curățirea acestora 
înaintea căderii zăpezii.

S. BĂLOI
tehnician C.S.O. Petroșani

_____ A

RUGBI

iflineriil Lnpeni — 
victorioasă In ăeolasare

In cadrul campionatului de cali
ficare pentru categoria A de rugbi, 
fruntașa seriei — Minerul Lupeni — 
juctnd Ia Hunedoara, cu echipa lo
cala Metalul, a reușit să obțină 
victoria cu 3-0. Jocul a fost foarte 
greu, deoarece localnicii au ținut 
cu orice preț sa învinge în acest 
meci pentru a ocupa și el un loc 
inai bun în clasament. Pînă la ur
mă însă superioritatea tehnică și-a 
spus cuvîntul, Minerul Lupeni fă- 
cînd încă un pas spre mult rîvnita 
categorie A.

VOLEI
Re; itatn din dipiinitil 
otiteoest ia junioare

Sîmbătă și duminică s-au desfășu
rat, în șăla de sport a Institutu
lui de mine din Petroșani, etapele 
a VI-а șl а ѴП-а din cadrul cam
pionatului orășenesc de volei re
zervat junioarelor. Iată rezultatele 
înregistrate: Comerțul socialist Pe
troșani — Straja Lupeni 1-3; Ști
ința Petroșani — Elevul Lenea 3-1» 
Elevul Petroșani — Viitorul Vul
can 3-2; Straja Lupeni — Voința 
Lupeni 3*0; Elevul Lonea — COiner- 
tul socialist Petroșani 3-1; Viito
rul Vulcan — Știința Petroșani 0-i

Pe primul, loc în clasament se 
află echipa Elevul din Lonea care 
a totalizat 7 puncte.



(UN SFERT DE VEAC
DE LA PRĂBUȘIREA DO FT ANEI

(Urmare din pag. 1-a)

Central al Uniunii Tineretului Co
munist și Comitetului Executiv al 
U.A.S.R., Consiliului Național al 
Femeilor, Comitetului regional Plo
iești al P.C.R. și Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular regional, 
oamenilor muncii din orașul Bucu
rești, oamenilor muncii din regiu
nea Ploiești, țărănimii muncitoare 
din regiunea Ploiești, sfaturilor 
populare și comitetelor de partid 
ale raionului și orașului Cîmpina, 
Comitetului regional Ploiești al 
U.T.C., Comitetului regional Plo- 
Jșști al sindicatelor, studenților și 
elevilor din orașul București, oame
nilor muncii din comuna Telega. 
Pionieri și țărani așează jerbe de 
garoafe roșii.

Cei prezenți păstrează un mo
ment de adîncă reculegere în me
moria luptătorilor revoluționari a 
căror jertfă va rămîne mereu vie 
în \ Știința poporului

Apoi, conducătorii partidului și 
statului se îndreaptă spre platoul 
din fața închisorii, urcîndu-se la 
tribuna dominată de Stema P.C.R.

Se intonează Imnul de stat al Re
publicii Socialiste România. Mitin
gul comemorativ este deschis de 
tovarășul Dumitru Balalia, membru 

1 al C.G. al P.C.R., prim-secretar al 
, Comitetului regional Ploiești al 

P.C.R. Iau cuvîntul tovarășii Con
stantin Pîrvulescu, președintele Co
misiei Centrale de Revizie, Victor

NOUTĂȚI EDITORIALE
• A apărut în librării „Heleni- 

cele" de Xenofon. Volumul tipărit 
în românește de Editura Științifică; 
cuprinde cele șapte cărți rămase 
de la marele cărturar antic. In ve
derea realizării acestei variante 
românești, traducerea de față a 
prof. N. I. Ștefănescu a fost con
fruntată cu o serie de ediții străi
ne ale acestei opere de mare va- 
loar-ș istorică și literară. O serie 
de -note pun la îndemîna cititoru
lui date necesare înțelegerii unor 
evenimente din cultura antică.

• Editura tineretului a scos de 
sub tipar volumul „Versul liber"

Epilog la „Dialog...**
(Urmate din pag. l-a) 

din raionul Piatra 
Neamf cu cei 5 feciori 
ai săi, care a adus pe 
scena băcăoană, și pe 
micul ecran totodată, 
„Corăgheasca" o frin- 
tură din comoara dan
sului moldovenesc. 
Dansul popular hune- 
dorean și cel de pe 
Valea Bistriței, Șiretu
lui și Trotușului au 
stirnit îndelungate a- 
piauze reciproce. A- 
plaudau băcăoanii în 
fata micului ecran, pe 

Stanciu, muncitor strungar la Uzi
nele mecanice din Cîmpina, Chivu 
Stoica, membru al Comitetului Exe
cutiv și al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Stat.

Puternic, vibrant, din mii de piep
turi răsună „Internaționala", imnul 
de luptă al clasei muncitoare.

Mitingul comemorativ ia sfîrșit. 
Conducătorii partidului, împreună cu 
vechi luptători ai mișcării munci
torești și membri ai familiilor foș
tilor deținuți vizitează închisoarea- 
muzeu care păstrează mărturii ale 
eroicilor ani, ale luptelor neînfri
cate purtate între zidurile Doftanei 
roșii.

In tot acest răstimp, pe cărarea 
care duce spre cimitirul „Trei 
pruni" au coborît, într-un nesfîrșit 
pelerinaj, mii de oameni ai muncii, 
aducîtid jerbe sau simple mănun
chiuri de flori de toamnă, cinstind 
din adîncul inimii memoria luptă
torilor comuniști a căror viață con
stituie pentru generația de astăzi 
o strălucită pildă de slujire devotată 
a telurilor clasei muncitoare, ale 
poporului. Omagiu și recunoștință 
aduse partidului comunist care, de-a 
lungul întregii sale existente a în
truchipat cele mai înalte năzuințe 
ale poporului român, și a cărui lup
tă victorioasă continuă astăzi sub 
semnul desăvîrșirii construcției so
cialiste.

NICOLAE CIOBANU 
STELIAN CONSTANTINESCU

de Miron Radu Paraschivescu, în 
care sînt reunite cele mai гергё- 
zentative producții ale poetului, 
dintre anii 1931—1964. Afirmat în
tre cele două războaie mondiale 
Miron Radu Paraschivescu își ac
centuează în zilele noastre trăsă
tura de poet-cetățean, extinzîndu-și 
viziunea originală asupra universu
lui filozofic și moral. Recenta car
te de versuri nî-1 prezintă pe Mi
ron Radu Paraschivescu ca un poet 
a cărui creație are rădăcini adînci 
în folclorul românesc și în marile 
probleme ale epoci noastre.

(Age^pres).

hunedoreni, aplaudau 
și hunedorenii pe bă- 
căoani. Frumosul, con
statat „pe viu" sau pe 
calea undelor era gus
tat fără rezerve. La fel 
a fost gustată muzica 
ușoară și cea populară 
in care au excelat de 
două ori hunedorenii si 
o dată băcăoanii. „Moș 
Nichifor Coțcariul", în 
dulcele grai al moldo
venilor, a ajuns la Hu
nedoara pe calea un
delor în interpretarea 
talentatului artist ama
tor băcăoan. Alexandru

Huțan. Replica hune- 
dorenilor a fost un o- 
riginal monolog scris 
și interpretat de arhi
tectul Oros Liviu din 
Deva. Și vorba lui: 
„S-o țipat ei băcăoa
nii pă hunedoreni, dar 
și hunedorenii s-or slo
bozit pe băcăoani $i 
mai pogan". Și „Slobo- 
zeala" aceasta i-a adus 
lui Liviu Oros premiul 
I al „Dialogului la dis
tanță", acordat de Te
leviziunea română.

După patru ore care 
s-au scurs pe nesimți
te, sufletul se încărca- 
se de entuziasm și voie 
bună asemenea unei

Din scrisortte 
corespondenților 
0 acțiune apreciată

Comitetul orășenesc Petroșani 
pentru cultură și artă in colabora
re cu Comitetul orășenesc al fe
meilor a organizat în localitățile 
Petroșani, Vulcan, Lupeni și Lonea 
expunerea conferinței „Educația 
părinților". Acțiunea a fost urmată 
de prezentarea filmelor de scurt 
metraj „Cine-i de vină" î și „Ro
lul diriginților în legătura dintre 
școală și familia elevului". Tova
rășa prof. Pătruică Maria, care a 
expus conferința, a ilustrat cu ca
zuri concrete din Valea Jiului im
portanța familiei șj școlii în pre
venirea unor delicvențe in munca 
de formare și dezvoltare a conști
inței tinerilor. Cu această ocazie 
au împărtășit din experiența lor 27 
de părinți și cadre didactice. Ac
țiunea s-a bucurat de multă apre
ciere în toate localitățile, la con
ferințe participînd peste 2 000 de 
cetățeni.

MARIA NEGRUȚ

Prin muncă patriotică
Intr-una din zilele trecute în ju

rul noii Școli medii din Vulcan 
domnea o forfotă neobișnuită. A- 
proxîmativ 200 de elevi participau 
la o acțiune de muncă patriotică 
pentru amenajarea terenului nu de 
mult părăsit de constructori. Răs- 
punzînd cu entuziasm la chemarea 
organizației U.T.C., elevii au astu
pat gropi, au nivelat ridicături de 
teren, au încărcat 5 autocamioane 
cu moloz, pietriș $i bolovani. S-au 
evidențiat elevii Stan Gheorghe, 
Tecuș E., Mîrza I., Gîrjoabă M., Sta- 
mate D., Iovi I., Kelemen E., Bîr- 
lea I., Doja V., Onisie P., Stoica M.

IMI.ING ALFRED

Șoferi evidential
La autobaza din Bărbăteni s-au 

evidențiat în întrecerea socialistă 
— în fiecare lună a acestui an — 
șoferii Nicolae Marinescu și loan 
Florescu. Primul a parcurs cu au
tobuzul pe care-1 conduce 140 000 
km fără reparații capitale, iar al 
doilea a parcurs 95 000 km la fel. 
Succesele obținute se datoresc gri-, 
jii pe care o manifestă acești șo
feri fată de mașini. Ei nu așteaptă 
ajutorul mecanicilor atunci cînd 
sînt semnalate mici defecțiuni la 
autobuze, ci le înlătură singuri sau 
cu ajutorul celorlalți șoferi.

GH. BOZU

butelii de Levda, în
cărcată prin contact. 
Sufletul iăcuse contact 
cu inepuizabila comoa-
rd a folclorului roma-
nesc, a muzicii de
toate genurile, din
toate timpurile.

La sfîrșit, nimic nu
lăsa să șe întrevadă
că băcăoanii aveau un 
avans de 3 puncte iață 
de hunedoreni. Mai a- 
les că amîndouă re
giunile vor concura 
mai departe în celelal
te faze ale concursului 
alături de alte regiuni. 
Aprecierea unanimă 
era: „A iost frumos, 
a fost încîntător".

La unitatea de 
mecanică fină a- 
parținînd Coope
rativei meșteșu- ’ 
găreșți „Jiul" se 
execută diferite 
reparații la apa
rate și mașini de 
uz casnic. Prin
tre lucrătorii a- 
cestei unități se 
numără și meca
nicul Becea Ga- 
vrilă din clișeu. 
Reparațiile exe
cutate de el au 
primit întotdea
una calificativul 
bine.

Ce s-a constatat în consfătuirea 
de producfie de la mina Vulcan

(Urmare din pag. l-a)

care în perioada scursă din acest 
an a extras mai bine de 10 000 tone 
de cărbune pește sarcinile de plan. 
E o cifră care oglindește elocvent 
hățnicia și priceperea întregului co
lectiv. Desigur succesele acestui 
colectiv n-au venit de la sine, ci 
sînt rodul unei munci temeinice și 
perseverente. Conducerea sectorului 
veghează în permanență ca minerii 
să aibe condiții optime de muncă, 
asistență tehnică pe toate trei 
schimburile, vagonete goale și ma
teriale. In abatajele cameră din sec
tor metoda „2 fîșii pe schimb și 
aripă de abataj" este de mult încetă
țenită. Unde a condus aceasta ? La 
obținerea de către brigăzile condu
se de Șerban Nicolae, Sima Ilie și 
Sima Mihai a unei viteze de avan
sare de 220 metri liniari pe lună, 
Ia o productivitate mare cu o 
tonă pe post decît cea planificată.

Tovarășul inginer PStrașcu loan, 
șeful sectorului, maiștrii minieri, bri
gadierii de aici nu țin secretele suc
ceselor lor ferecate cu șapte lacăte. 
Ei au arătat detailat în cadrul con
sfătuirii de producție metodele de 
muncă folosite.

— Cum se poate obține o produc
ție de 6 000 tone de cărbune pe lu
nă dintr-un abataj cameră ? Dacă 
ai btigăzi omogene, o plasare judi
cioasă a locurilor de muncă, asis
tență tehnică de înaltă calificare și 
o bună organizare, două cîmpuri 
pe schimb și aripă de abataj se rea
lizează cu regularitate, iar randa
mentele se ridică la 7-8 și chiar 9 
tone pe post — arăta inginerul Pă- 
trașcu loan. Experiență pozitivă au 
dobîndit minerii din sector și în 
ceea ce privește susținerea metalică 
în stratul 18, blocul VII, precum și 
în mînuirea Utilajelor de mare 
randament. Lucrînd cu combina, bri
gada lui Costache Gheorghe a rea
lizat 2 fîșii pe zi în abataj frontal 
și este hotărîtă să obțină trei fîșii 
pe zi. Minerii, tehnicienii și ingine
rii sectorului IV au împărtășit expe
riența lor. Această experiență tre
buie însă generalizată peste tot 
acolo unde sînt condiții.

ШРШ In consfătuire s-a vorbit mult 
::l :" despre rămînerea In urmă și 

despre cauzele care au generat-o.

Ne vom referi doar la două dintre» 
aceste cauze. E vorba de disciplihă 
și ritmicitate. Dacă marea majori* 
tata a salariaților minei Vulcan 
muncesc în mod conștiincios, mai 
sînt însă și dintre aceia certați eu 
disciplina. Actele de indisciplină îm
bracă forme diferite. Unii părăsesc 
locul de muncă înainte de termina
rea șutului, alții nu respectă N.Ț.Ș.* 
ul, dar cele mai - frecvente sînt ab
sențele nemotivate. Deși se cunoaște 
această stare de lucruri, nu S-a 
creat o opinie de masă împotriva 
celor ce lipsesc nemotivat de ia 
șut. In decursul acestui an au fost 
discutate în secțiile sindicăle doar 
27 de cazuri de indisciplină, ceea 
ce este foarte puțin în raport cu 
numărul mult mai mare al abateri
lor,

La capitolul ritmicitate sînt de
ficiente mari. Grăitor în acest sens 
este faptul că în nici una din lu
nile ce au trecut din acest an, în 
prima decadă n-au fost înde
plinite sarcinile de plan, în decada 
a doua s-a observat o oarecare în
viorare, ca apoi în ultima decadă să 
înceapă asaltul. Să luăm doar două 
exemple. In 7 luni din 9, în decada 
a Ill-а, sarcinile de plan au fost 
îndeplinite și depășite."Ce folos însă 
că minusul mare din primele două 
decade făcea aproape imposibilă 
îndeplinirea planului lunar. Așa s-a 
întîmplat și în luna septembrie. Pri
ma decadă a fost încheiată cu un 
minus de 1 059 tone de cărbune, 
în a doua minusul s-a redus Ia 766 
tone ca în urma asaltului din ultima 
decadă să se obțină un plus de 1 502 
tone. Oare dacă se lucra ritmic, nu 
se puteau obține rezultate mult mai 
frumoase 7 Fără îndoială că da, iar 
realizările din ultima decadă dove
desc că Ia mina Vulcan există po
sibilități de îndeplinire și depășire 
a sarcinilor de plan. Trebuie însă 
acordată toată atenția ritmicității 
producției.

Trăgînd învățăminte din lipsu
rile anterioare, răspindind experien
ța bună arătată cu prilejul consfă
tuirii de producție, colectivul minei 
Vulcan va reuși să obțină noi suc
cese în îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor anuale de plan, a anga
jamentelor asumate în întrecere.

PROGRAM DE
17 noiembrie

RADIO
PROGRAMUL 1: 5,00 Buletin de 

știri; 5,06 Cîntece și jocuri; 5,40 
Melodiile dimineții, 6,00 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteo-rutier; 
6,10 Doină și joc de Norbert Petri; 
6,22 Cîntă Fred Frohberg,- 6,45 Sa
lut voios de pionier; 7,00 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteo-rutier; 
7,18 Muzică ușoară; 7,30 Popas fol
cloric,- 8,00 Sumarul presei; 8,30 
La microfon, melodia preferată;
9,30 Sfatul medicului: Virozele res
piratorii; 9,35 Arii din operele com
pozitorilor noștri; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Din folclorul muzical al 
popoarelor, 10,30 Emisiune muzi
cală pentru școlari; 11,00 Concer- 

sL ml în Re major pentru vioară și 
.' orchestră de Constantin Bobescu;

11,32 Selecțiuni din operetele lui 
Zeller,- 12,00 Buletin de știri. Bu

letin meteorologic; 12,10 Recoman
dări din program; 12,13 Orchestre 
de estradă; 13,20 Limba noastră;
13,30 Muzică populară din Transil
vania; 14,00 Buletin de știri. Bu
letin meteo-rutier; 14,08 Transmi
siunea meciului de fotbal Știința 
Cluj — Atletico Madrid; 15,45 Cîn
tece populare; 16,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 16,15 Din 
operele compozitorilor preclasici;
17,15 Din cele mai cunoscute cîn
tece populare; 17,30 Melodii din 
filme; 18,00 Buletin de știri; 18,03 
In jurul globului; 18,30 Tribuna 
radio; 18,40 Muzică populară la 
cererea ascultătorilor; 19,20 Sport. 
Mexic 1968; 19,30 Tineri soliști de 
muzică, ușoară; 20,00 Radlogazeta 
de seară; 20,30 Recital Mario del
Monaco,- 20,45 Noapte bună, copii; 

20,55 Doi interpreți de muzică 
populară : ^Angela Buciu și Gheor
ghe StăniCă; 21,15 Mici piese mari 
interpreți; 21,45 Evocare sonoră : 
Edith Piaff,- 22,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic; 22,15 Festi
val internațional de jazz —■ Bled 
1965 (R.S.F. Iugoslavia); 22,55 Ca
leidoscop muzical; 23,50 Buletin 
de știri.

PROGRAMUL II: 7,30 Radiojur
nal. Buletin meteo-rutier; 7,50 Mar
șuri sportive; 8,00 Piese de estra
dă; 8,30 Scene cu cor din opere; 
9,00 Buletin de știri; 9,30 Cîntece 
și jocuri din regiunile- patriei; 10,00 
„Sîntem a țării primăvară" — cîn
tece pionierești; 10,10 Muzică in
strumentală de compozitori români; 
10,25 Din operetele Iul Johânn 
Strauss; 11,00 Buletin de știri. Bu
letin meteorologic;, li,10 Meridiane 
și... melodii; 11,40 O primă audi
ție radiofonică: Poemul vocal sim
fonic „Executarea iul Stenka Ra

zin"; 12,20 Duete din opere inter
pretate de Teodora Lucaciu și Cor
nel Stavrii; 12,45 Cîntă Livia Bră- 
tulescu și Ionel Miron,- 13,00 Buletin 
de știri; 13,08 Muzică populară;
13.30 Concert de prînz; 15,00 Radio* 
jurnal. Sport. Buletin meteo-rutier,
15.30 Știința în slujba păcii; 15,45 
Cîntece de Mircea Neagu; 16,00 
Doine și jocuri populare; 16,30 
Roza vînturilor,- 17,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 17,30 
Muzică populară interpretată la 
nai; 17,40 Sfatul medicului: Viro
zele respiratorii; 18,00 Muzică ușoa
ră; 18,10 Jurnale celebre; „O via
tă de om așa cum a fost" de Ni
colae lorga prezintă Marin Bu
cur; 18,30. Anunțuri, reclame și 
muzică,- 19,00 Buletin de știri; 19,05 
Muzică ușoară,- 20,00 Fragmente 
din opera „Olandezul zburător;
20.30 Gaudeamus (emisiune pen
tru studenți); 20,50 Trei dansuri de 
Fllip Lazăr; 21,00 Radiojurnal. 

Sport. Buletin meteorologic; 21,15 
Folclor orășenesc; 21,35 Din muzica 
secolului XX: Liug. Dallapicolla;
22,30 Moment poetic : „Corbul" de 
Edgar Allan Роё; 22,40 Muzică 
ușoară de pretutindeni; 23,00 BB* 
letin de știri. Sport; 23,50 „Șoapte 
de dragoste" — muzică ușoară; 0,50 
Buletin de știri.

Cinematografe
17 noiembrie

Petroșani — 7 Noiembrie: Ci* 
neva acolo sus mă iubește; Repu
blica : Hoțul de piersici; Petrila: 
Șeful; Lonea: Drdm periculos; LI* 
vezenl: Kalolan; Vulcan: Ianoșik; 
Crividia: Cerul și mocirla; Paro- 
șeni: Micul pescar; Lupeni: Clo
poțel; Bărbăteni: Calabuch.



STEAGUL. ROȘU

Sosirea la Belgrad 
a delegației de partid 
și de stat a R.P. Polone

BELGRAD 15 (Agerpres).
La 15 noiembrie a sosit la Bel

grad, într-o vizită oficială, delega
ția de partid și de stat a R. P. 
Polone, condusă de Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. al 
PJM.U.P., și Josef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Polone, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P. 
Din delegație mai fac parte Zenon 
Kliszko membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Piotr Jaroszewicz, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Marian Nasz- 
kowski, membru al C.C. al P.M.U.P., 
ministru adjunct al afacerilor ex
terne.

La gara centrală din Belgrad, 
’oaspeții polonezi au fosț întîm- 
pinați de I. B. Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, secretar gene
ral al U.C.I., Petar Stambolici, 
președintele Vecei Executive Fede
rale, și de alți conducători de 
partid și de stat, precum și de un 
mare număr de locuitori ai Bel
gradului.

După proclamarea unilaterală 
a independenței Rhodesiei de sud

SALISBURY 15 (Agerpres).
Premierul sud-rhodesian Smith a 

avut luni o întrevedere cu guver
natorul Humphrey Gibbs, la re
ședința acestuia. Nu s-a comunicat 
nimic despre convorbirile desfă
șurate, necunoscîndu-se nici mă
car scopul întîlnirii dintre cei doi, 
care, după cum menționează Fran* 
ce Presse, „s-au demis reciproc 
din funcție, îndată după proclama
rea unilaterală a independenței 
de către Ian Smith". Observatorii 
diplomatici de, la Salisbury, care 
menționează că situația continuă 
să se încordeze, sînt de părere că 
următorul stadiu al confruntării 
dintre Smith și Gibbs va fi de
semnarea de către premier a ifnui 
„regent" care va trebui să-1 sub
stituie pe guvernatorul general 
Gibbs (acesta reprezintă la Salis
bury autoritatea regală — engleză 
N.R.), deși duminică seara gu
vernul britanic a declarat că 
expulzarea guvernatorului gene
ral, ca și numirea unui „regent" 
ar fi considerat „un act de trădare".

Iarnă în Fuгора 
occidentală

LONDRA 15 (Agerpres).
Iarna ș-a instalat temeinic in 

cea mai mare parte a Europei oc
cidentale și centrale. Duminică a 
căzut prima zăpadă la Paris. Stră
zile Vienei sînt acoperite de un 
strat subțire de zăpadă, iar cele ale 
Stockholmului de un strat de pes
te 30 de cm. In numeroase părți 
ale Angliei au fost înregistrate 
temperaturi coborîte record pentru 
jumătatea lui noiembrie. Zăpada 
acoperă cea mai mare parte a 
Belgiei, și traficul rutier, foarte 
intens la sfîrșit de săptămînă, a 
fost serios perturbat. Numeroase 
accidente rutiere au fost semnalate 
în nordul R.F.G. de pe urma po
leiului. In Olanda, Polonia de sud 
și regiunile muntoase din Iugosla
via au căzut zăpezi abundente, iar 
mercurul termometrelor a coborît 
mai multe linii sub zero. Sezonul 
de schi a început anul acesta mai 
devreme decît de obicei în Alpii 
Italieni, în Suedia și în Germania 
occidentală.

Lucrările
Adunării Generale a O.N.U.

NEW YORK 15 Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ioneșcu, 
transmite :

Adunarea Generală a O.N.U. s-a 
întrunit luni după-amiază în șe
dința plenară pentru a continua 
dezbaterile în problema restabili
rii drepturilor legitime ale R. ₽. 
Chineze în O.N.U.

Luni au fost reluate, de aseme
nea, dezbaterile în comitetele prin
cipale ale adunării. In Comitetul 
economic și financiar a fost adop
tat prin aclamații un proiect de 
rezoluție privind „Campania mon
dială pentru alfabetizare", pre
zentat de un grup de 18 țări, prin
tre care și România. Din grupul 
de coautori mai fac parte Algeria, 
Chile, S.U.A., Franța, Irak, Ucrai
na, Iran, Mali, și altele. In docu
ment se subliniază că „analfabe
tismul este o problemă de interes 
mondial" și că „alfabetizarea con
stituie unul din factorii esențiali 
ai dezvoltării economice, sociale 
și culturale". Rezoluția „invită ță
rile în care analfabetismul consti-

Luni, în capitala sud-fhodesiană 
s-au înregistrat incidente.

☆ ................
Proclamarea unilaterală a inde

pendenței Rhodesiei de sud, anun
ță agențiile de presă, a stîrnit un 
val de proteste în rîndurile țărilor 
și opiniei publice africane. Nume
roși șefi de state și de guvefne 
au condamnat actul autorităților 
rasiste de la Salisbury.

La Brazzaville a avut loc o reu
niune extraordinară a guvernului 
în cadrul căreia a fost discutată 
situația care s-a creat ca urmare 
a proclamării unilaterale a inde
pendenței de către guvernul mi
norității albe a lui Ian Smith, Con
siliul de Miniștri s-a pronunțat în 
favoarea convocării unei sesiuni 
extraordinare a Consiliului de Mi
niștri al O.U.A., adresînd în acest 
sens o telegramă secretarului ge
neral al Organizației Unității Afri
cane, Diallo Telli. In comunicatul 
dat publicității se arată că Consi
liul de Miniștri al Republicii Con
go (Brazzaville) a hotărît să pună 
la dispoziția O.U.A., la caz de 
nevoie, un contingent de volun- 
tri congolezi.

Din Addis Abeba se anunță că 
Somalia a cerut, de asemenea, în
trunirea unei reuniuni extraordi
nare a Consiliului de Miniștri al 
O.U.A.

PE SCURT
• NEW YORK. — Raymond 

Guthrie, profesor Ia Colegiul Dart
mouth și unul din poeții cunoscuți 
americani, a anunțat că a înapo
iat președintelui Johnson medalia 
.Steaua de argint" primită pentru 
participarea sa la luptele din pri
mul război mondial în semn de 
protest împotriva intervenției S.U.A. 
în Vietnam.

• PARIS. — Sîmbătă noaptea 
Senatul francez a respins, la a 
doua citire, proiectul guvernamen
tal de ratificare a acordului fran- 
co-algerian asupra hidrocarburilor. 
Proiectul a fost respins cu 137 vo
turi, contra 100.

• TOKIO. — Guvernul japonez 
a adoptat luni hotărîrea de a 
schimba la 20 decembrie a.c. la 
Seul instrumentele de ratificare ale 
Tratatului Japono-sud-coreean. Mi
siunea japoneză care va merge în 
acest scop la Seul va fi condusă 

tuie o problemă majoră să acorde 
prioritate alfabetizării în cadrul 
politicii și programelor lor de 
dezvoltare și să mobilizeze sursele 
disponibile — materiale, financiare 
Și umane — guvernamentale sau 
^guvernamentale".

In Comitetul administrativ și 
bugetar s-au purtat discuții asu
pra problemei repartiției geogra
fice a personalului O.N.U,. In in
tervențiile de pînă acum, nume
roși delegați au subliniat necesita
tea respectării principiilor, potrivit 
cărora în Secretariatul O.N.U. tre
buie să se asigure o reflectare 
proporțională â tuturor regiunilor 
geografice și a tuturor țărilor mem
bre. Au fost formulate critici asu
pra continuării preponderenței 
funcționarilor proveniți din țările 
occidentale.

Poziția lui Johnson
în politica nucleară a N.A.T.O.

WASHINGTON 15 (Agerpres).
La consfătuirea pe care a avut-o 

săptămînă trecută la ferma sa din 
Texas cu principalii săi consilieri 
diplomatici și militari, președintele 
Johnson s-a pronunțat „împotriva 
unei hotărîri ferme în acest mo
ment din partea Statelor Unite" 
în privința politicii nucleare a 
N.A.Ț.O ' Această părere, exprima
tă de corespondentul agenției Reu
ter, este, confirmată și de agenția 
Fiance Preșse, care scrie că pre
ședintele se: .Situează pe o „pozi
ție de expectativă cautînd să nu 
agraveze controversele din cadrul 
alianței;..". Se consideră că Sta-

JAPONIA

Profesie 
tratatului

TOKIO 15 (Agerpres).
Ratificarea de către deputății li- 

beral-democrați a tratatului japo- 
no-sud-corean în Camera Inferioa
ră a Parlamentului a provocat o 
criză politică în cele două Came
re ale Dietei japoneze. Partidele 
de opoziție — socialist, comunist 
și partidul Komeito — au refuzat 
să participe în continuare la lu
crările Sesiunii parlamentare în 
semn de protest față de acțiunile 
antidemocratice ale deputaților li
berali democrați. In urma acestei 
acțiuni de boicot activitatea Parla
mentului, care urma să examineze 
și să adopte o serie de proiecte de 

împotriva ratificării 
japono - sud-coreean

de ministrul afacerilor externe 
Shiina. Guvernul intenționează, de 
asemenea, să trimită în curînd în 
Coreea de sud o „misiune japo
neză de bunăvoință".

O TOKIO. — Luni dimineața, 
în regiunile din nord-estul prefec
turii Nagano (partea centrală a 
Japoniei) s-a produs un puternic 
cutremur de pămint. După cum a 
anunțat Direcția de meteorologie, 
epicentrul său s-a ailal in regiu
nea orașului Mațusiro.

Acesta este cel de-al 4 000-lea 
cutremur înregistrat în această re
giune începînd de la 3 august a.c. 
Din luna noiembrie mișcările seis
mice din partea centrală a Ja
poniei au sporit. Zilnic se înre
gistrează In medie pînă la 700 cu
tremure de pămînt.

• STOCKHOLM. — Doi mun
citori îngropați marțea trecută în- 
tru-un tunel la cîțiva zeci de 
metrî adîncime sub o stradă din 
Stockholm au fost scoși la supra
față duminică de echipele de sal-

Todor Jivkov a sosit la Cairo
CAIRO 15 (Agerpres).
La 15 noiembrie a sosit în R.A.U., 

la invitația lui Gamal Abdel Nas
ser, președintele R.A.U., Todor 
Jivkov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, prim- 
secretar al C.C. al P.C.B.

VIETNAM
Lupte grele între forțele 
patriotice și trupele 
americano-saigoneze

SAIGON 15 (Agerpres). ,
Unitățile diviziei I aeriene ame

ricane au dus luni noi lupte cu 
forțele patriotice sud-vietnameze 
în apropiere de tabăra forțelor spe
ciale guvernamentale și americane 

tele Unite așteaptă rezultatele a- 
propiatei intîlniri de la Paris a 
miniștrilor apărării din țările 
N.A.T.O., care va dezbate proble
ma forțelor nucleare, precum și 
ale întîlnirii de la începutul lunii 
decembrie între președintele John
son și cancelarul vest-german Er
hard. Erhard a și trimis deja două 
oficialități la Washington care să 
sublinieze că Germania occidenta
lă refuză să fie un partener se
cundar și, după cum scrie A.F.P., 
„dorește să-și facă auzită vocea 
în ce privește strategia nucleară" 
a N.A.T.O., dorință care, după cum 
se știe, este primită cu răceală 
de unii membri ai alianței.

lege importante, inclusiv bugetul 
suplimentar, a fost paralizată.

In ciuda măsurilor preconizate 
de partidul de guyernămînt în ve
derea reluării activității parlamen
tului, Partidul socialist a făcut cu
noscut că refuză chiar să ducă 
tratative în această problemă cu 
liberal-democrații, cerînd cu hotă- 
rîre dizolvarea Camerei Inferioare 
a Parlamentului.

Presa japoneză publică nume
roase scrisori primite din partea 
cititorilor în care se exprimă in
dignarea și protestele opiniei pu
blice japoneze față de acțiunea uni
laterală a Partidului de guvernă- 
mînt.

vare. Milioane de telespectatori 
din Europa au putut urmări ultima 
fază a lucrărilor de salvare. Cei 
doi sînt sănătoși și au fost chiar 
în stare să răspundă la întrebă
rile ziariștilor înainte de a fi 
transportați la spital, pentru un 
consult general. Accidentul s-a 
produs ca urmare a unei prăbu
șiri de teren.

ф NEW YORK. — Un avion cu 
reacție „Boeing-707-320 c“, tran
sformai în laborator, a decolat du
minică de pe aeroportul din Ho
nolulu, pentru a face ocolul lumii 
Irecînd pe deasupra celor doi 
poli. Se apreciază că aparatul va 
parcurge o distanță de peste 
42 000 km într-o perioadă de 
timp de 52-56 ore. La bordul a- 
vionului se află 40 de persoane, 
dintre care 9 savanți, 13 observa
tori, Un echipaj de 13 oameni și 
5 ziariști.

• PARIS. — Cargobotul „Fran
cine", navigînd sub pavilion li
berian, s-a scufundat duminică di

Pe aeroportul din Cairo, Todor 
Jivkov și persoanele care îl în
soțesc au fost întîmpinați de Ga
mal Abdel Nasser, președintele 
R.A.U., Âbdel Hakim Amer, prim- 
vicepreședinte al R.A.U. și de alte 
persoane oficiale.

de la Piei Me. Agențiile de presă 
remarcă că patrioțil sud-vietna- ■ 
mezi au manifestat din nou iniția
tivă, după ce în tot cursul zilei 
de duminică în această . regiune 
s-au desfășurat lupte deosebit de 
grele.

In cursul nopții de duminică 
spre luni s-au desfășurat, de ase
menea, lupte la nord-vest de ora
șul Quang Ngai,. unde o c’uppa- 
nie a trupelor saigoneze conăusă 
de militari americani, a fost ataca
tă de forțele de eliberare.

Teritoriul R. D. Vietnam 
atacat de numeroase avioane 
americane

HANOI 15 (Agerpres).
La 14 noiembrie, numeroase gru

puri de reactoare de luptă ameri
cane decolate de pe portavioanele 
flotei a 7-a și de la bazele din 
Vietnamul de sud și Tailanda au 
pătruns în mai multe rînduri în 
spațiul aerian al R. D. Vietnam, 
bombardind și mitraliind regiuni 
populate și obiective economice 
din provinciile Thanh Hoa și Quang 
Binh. Misiunea de legătură a înal
tului comandament al armatei 
populare vietnameze a adresat Co
misiei internaționale de suprave
ghere și control din Vietnam un 
mesaj în care protestează împo
triva acestor noi acțiuni agresive 
ale S.U.A. “

Noi acfe provocatoare 
ale S.U.A.
fa|ă de R. P. Chineză

PEKIN 15 (Agerpres).
Agenția China Nouă informează 

că la 14 noiembrie o navă de 
război amdricână a pătruns în a- 
pele teritoriale ale R. P. Chineze, 
la est de Ciunu, în largul coastei 
proviciei Fuțzian. In aceeași zî, 
nouă avioane militare americane 
au pătruns în spațiul aerian al R. 
P. Chineze, deasupra Insulelor Și 
șa, în largul coastei provinciei 
Guandun. Purtătorul de cuvînt ăl 
Ministerului Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze a publicat un aver
tisment împotriva acestor acte de 
provocare.

mineața la circa 40 de km sud- 
vest de portul francez Brest. Nava 
s-a lovit la miezul nopții de o 
stîncă submarină, care i-a provo
cat o spărtură de mărime conside
rabilă. Cîteva ore mai tîrziu, na
va, cu un deplasament de 2 622 
tone, a fost înghițită de apele ©•■ 
ceanului.

• WASHINGTON. — Billy Ray 
Pursley, cetățean american în vîr- 
stă de 31 de ani, de meserie zu
grav. a fost arestat duminică la 
Summerville (statul Georgia) sub 
acuzația de a fi amenințat că îl 
va omorî pe președintele Johnson. 
Un purtător de cuvînt al serviciu
lui secret american a declarat, po
trivit agenției Reuter, că în timp 
ce Pursley cumpăra o pușcă in 
localitatea Charlotte (statul Caro
lina de nord), el ar fi declarat că 
va folosi pușca pentru a trage a- 

•supra președintelui.
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