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Tovarășul Chivu Stoica a primit 
pe ministrul Kuweitului

Președintele Consiliului de Stat al 
blicii Socialiste România, Chivu 
a, a primit luni la amiază pe 

Hținistrul comerțului și industriei
al statului Kuweat, Abdallah Al Ja
ber al Sabah, care face o vizită în 
țara noastră.

La întrevedere, care a decurs în- 
tr-o atmosferă cordială, au partici

pat Grigore Geamărm, secretarul 
Consiliului de Stat, Bujor Almâșan, 
ministrul minelor, Valentin Sterio- 
pol, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior.

A fost prezent Saeed Jacoob Sham- 
mas, ambasadorul statului Kuweit la 
București.

(Agerpres)
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din fața micului ecran

Ne-au reprezentat 
cu cinste

CU PLANUL PE 9 LUNI ÎNDEPLINIT
• Sectorul V 

Lupeni
• Sectorul XI 

Petrila
Minerii din sectorul V al 

minei Lupeni, cel mai mare 
sector carbonifer din bazinul 
Văii Jiului, au raportat înde
plinirea planului Ia extracția 
cărbunelui pe 9 luni din acest 
an. Ei au produs peste plan 

/•e la începutul anului mai 
-mult de 23000 tone de cărbu
ne cocsificabil. Acest succes 

-se datorește exploatării cărbu- 
-nelui prin metoda abatajelor 
cu front lung, folosirii la în- 
treaga capacitate de lucru a 
mașinilor și agregatelor din 
dotare și a organizării judici
oase. a muncii care au condus 
la' depășirea randamentului pla
nificat pe sector cu -peste 200 
kg cărbune pe post.

In același timp minerii din 
acest sector au obținut econo
mii suplimentare la prețui de 
cost în valoare de aproape 

fOOOOO alei. Cele mai frumoa
se realizări au fost obținute de 
frontalișlii din brigăzile con
duse de Ghioancă Sabin, Ră- 
șitaru Ilie și Petre Constantin.

Și de Ia E. M. Petrila ne-a 
sosit o veste îmbucurătoare: 
în dimineața zilei de 17 sep
tembrie a. c. sectorul XI in
vestiții al acestei exploatări 
și-a îndeplinit sarcinile de pian 
pe 9 luni.

Ceea ce trebuie relevat e 
faptul că de la începutul anu
lui și pînă în prezent destoini
cul colectiv al acestui sector 
a dat in plus 420 ml. In a- 
celași interval de timp, mine
rii sectorului au depășit pla
nul valoric cu 2 300 000 lei. 
Aceste rezultate au condus la 
îndeplinirea, cu 13 zile înainte 
de termen, a planului de pro
ducție pe 9 luni și la realiza
rea unor economii de peste 
1000 000 lei.

Brigăzile conduse de Bo- 
tescu Nîcolae, Dogaru Se- 
bastian, Tătara Petru, Kalath 
Otto, Pop Gheorghe și alții 
și-au adus din plin contribu
ția la realizarea sarcinilor de 
plan înainte de termen.

Așadar, sîmbătă seara „Antena" a 
fost a noastră. A fost a noastră și 
nu ne-am făcut de rușine. I-am ur
mărit cu toții pe micul ecran cu 
multă nerăbdare pe mesagerii artei 
culturale a Văii Jiului.

Programul susținut la tele
viziune de artiștii noștri ama
tori a fost de un bun nivel artistic 
dovedind competența și seriozitatea 
cu care au lucrat cei ce au fost 
investiți să ne reprezinte'.

A plăcut în mod deosebit pro
gramul susținut de orchestra de 
muzică ușoară a clubului sindicate
lor din Lupeni condusă de tovarășul 
Drăgan, a plăcut ținu ta artistică 
a soliștilor vocali Faur Și dr. N. Scăr- 
lătoiu care au făcut încă o dată 
dovada calităților lor vocal-rnterpre- 
tative și acompaniamentul la pian 
al prof. V. Lucaciu. Muzica și dan
sul popular au fost susținute de către 
„instrumentistul" Anghel D. care a 
interpretat la „sulul de ziar" două 
melodii populare românești, de ta
raful clubului, muncitoresc din Lonea 
avînd ca dirijor , pe prof. ,Gb. Popa, 
de; soliștii ^vopali.-Mer iș.oreanu,Mol
dovan, Năsăleanu, ■ Risipitu, și bine
înțeles de cunoscuta formație de 
dansuri a clubului sindicatelor din 
Lupeni care a executat cu măies
trie „Bărbuncul" și un joc momîr- 
făricsc. ' ' ' ' ■■
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Tuturor 1$ adreZăpa/ felicitări și 

urări de noi succese viitoare.

R. TEODORESCU

TEMELIE ȘI CHEZĂȘIE
RITMURILOR VIITOARE

Ținerii lupeniului în pas
CU RĂSPUNDERILE

Delegația Republicii 
Socialiste România 
la sesiunea a XXI-a 
a Adunării ■ Generale 
a Organizației 
Națiunilor Unite

Consiliul de Miniștri a • numit 
delegația Republicii Socialiste Ro
mânia la lucrările sesiunii a XXI-a 
a Adunării Generale a O.N.U.- De
legația este formată din tovarășii: 
Gorrieliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, șeful delegației, Mir
cea Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, locțiitorul șefu
lui delegației, Gheorghe Diaco- 
nescu, ambasador, reprezentantul 
permanent al Republicii Socialiste 
România la O.N.U., Mia Groza, vi
cepreședinte al Marii Adunări Na
ționale a Republicii Soaiadiste Ro
mânia, și Costin Mwgescu, direc
torul Institutului de Cercetări .Eco
nomice, membri ai delegației; Ioan 
Georgescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Algeria, Con
stantin Flitan și Mircea Predesc-r, 
directori în M.A.E. și Ion Moraru, 
consilier la Misiunea permanentă 
a Republicii Socialiste România la
O. N.U. — membri supleant i ai de
legației.

Delegația va fi însoțită de con
silieri și experți.

(Agerpres)

Convorbiri 
înfre delegațiile 
economice români 
și a R. D. Vldfnam

Luni dimineața • au început con
vorbirile între delegați» ecbrtdmică 
guvernamentală, română, condusă de 
Gheorghe RădulesCo,. ■ ntențbțu al 
Comitetului Executiv al C.C. al
P. C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, și .delegat^ guver
namentală economică a Republicii 
Democrate Vietnam, condusă de 
Le Thanh Nghi, membru ,al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor 
Ce muncesc din Vietnam, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. D. Vietnam. (Agerpres)

POPAS Id (OLECTIVUL,
FUH1[UIARISTILOR

Mîngîierea unui vîntuleț ad
duce dintr-acolo miros de .ste
ril proaspăt, atunci ieșit dlr) 
adincuri. O vizită la funicular 
riștii de la iunicularul de Ste
ril, al minei Uricani era de mult 
o ispită, așa că...

...Lăcătușul Popescu bumf- 
tru, mai ieri ucenic al ișcolii 
profesionale din Lupeni ne in- 

* soțește povestindu-ne despre 
„vîrsta" iunicularului. . Are â- 
proape atitia ani cîți are. ei, 
de cînd a terminat școala pro.- 

. feșională. Atunci de-abia. se 
ridicase schelăria culbuiorului 
și se turnase betonul: în co- 
fraje. Trecem pe lingă șiragul 
de vagonete încărcate cu . ste
ril care-și ' așteaptă ,jindul”
pentru a intra în dispozitivul 
mecanic de culbutare. Munci
torii Arghir C-tin, Maioi, Ente
ric, Caraiman Augustin și A- 
vram Gh„ sînt cițiva din cei 
ce lucrează aici. , . ,

— Cit culbutafi pe schimb f
— Aproximativ 200—230 de 

cupe.
...Urcăm scările culbuiorului. 

Mecanicul de serviciu, văzîn- 
du-ne, ne face semn să intrăm. 
Este Avrămoiu Valet, un tînăr 
voinic, de 29—30 de ani. Pri
vind către motorul troliului 
spune: ,

— Am avut acum- cîteva 
zile o avarie: se defectase 
axul inelar de la angrenajul 
troliului de acționare. Recondi- 
tionarea lui de urgentă nu se 
putea face. Singura soluție po
sibilă era înlocuirea lui. Echi
pa de muncitori mecanici, e- 
lectncieni, lăcătuși și sudori a 
acționat operativ și în cîteva 
ore troliul de acționare a fost 
înlocuit iar transportul steri
lului a tost reluat.

Părăsim o dată cu searo.Ca
mera de comandă și admirăm 
panorama oferită de incinta 
minei. Seamănă mult cu un 
complex sportiv. Liniile (le 

■cale ferată ar indiea parcul 
marginile unui teren de lotbrtr. 
Și înti-adevăr, colectivul minei 
Uricani e antrenat intr-o com
petiție : competiția cu cărbu
nele adîncurilor.

Vaier iu COANDRÂȘ

.Poposeam la Lupeni 
zilele trecute; zile de 
început de septembrie. 
Minerii Lupeniului au 
trecut pe lîngă cea de-a 
noua piatră de hotar a 
Anului.

Anul 1966. E un an de 
mari răspunderi — de e- 
xigențe sporite; an de 
temelie - pentru startul 
la’ escaladarea obiecti
velor economice de ma
re răspundere ce le 
fixează cincinalul pe tra
iectoria anilor ce vin.

Sînt . sarcini mari; în 
1967 minerii Lupeniului 
au de livrat economiei 
tării o producție de 
1 590 600 tone cărbune 
cocsificabil brut, cu 
30 000 tone mai mult ca 
în., acest an, iar pînă în 
1970, producția minei se 
va’ menține Ia 1 600 000 
tone. Va crește produc
tivitatea muncii, se va 
ieftini costul producției. 
Indicatorii tehnico-eco- 
riomici superiori ridică 
deci în fața colectivului 
exigențe deosebite, le 
solicită inițiativa, pasiu
nea, spre a dura din a- 

de fată o temelie 
jolidă realizărilor de 
mîi tie, spre a transfor
ma anul în curs într-o 
repetiție generală meni
tă să chezășuiască ritmu
rile,.din anii ce urmează.

Sînt în pas cu aceste 
exigente minerii Lupe- 
riiului ? Acestei întrebări 
i-am căutat răspuns în 
mijlocul colectivului ex- 
plPalării.

Un răspuns ce merită 
scris cu majuscule : plu
sul producției de cărbu-

PRIMULUI AN AL 
CINCINALULUI
ne cumulat de la înce
putul anului se apropie 
la Lupeni de 17 000 tone. 
La randamente, lupene- 
nii au atins pe luna tre
cută (după date 'estima
tive) o productivitate-de 
1,302 tone pe post, cu 
60 kg/post peste nivelul 
planificat. La indicatorul 
sintetic — preț de cost 
— bilanțul e, de aseme
nea, demn de relevat: 
economiile pe 7 luni se 
ridică la 1 013 000 Iei.

Iată răspunsul ce e- 
talează în mod grăitor 
străduințele și victoriile 
cotidiene ale minerilor 
lupeneni după 8 luni de 
muncă, un răspuns ce 
exprimă un faipt esen
țial, de o valoare supe
rioară tuturor cifrelor : 
minerii Lupeniului au 
transformat anul de fată 
într-un an de bază pen
tru escaladarea obiecti
velor cincinalului; la 
Lupeni se lucrează rit
mic și cu Inițiativă, se 
înscriu rezultate merito
rii și se scrutează cu 
optimism viitorul, se 
înalță ștacheta exigentei 
și se solidifică temelia 
salturilor de perspec
tivă.

La mina Lupeni s-a 
lucrat ritmic în acest 
an. Din luna martie pla-. 
nul a fost realizat lună 
de lună, decadă d* <!"- 
cadâ.

Realizarea ritmică a 
planului este, fără îndo
ială, expresia cea mai 
elocventă a revirimen

tului produs în prima 
jumătate a anului la a- 
ceasță exploatare. Am 
tinut să consemnării și 
cițiva din factorii ce au 
generat revirimentul, fac
tori relevați cu ocazia 
unei recente convorbiri 
avute cu tov. ing.-Ciri- 
peru Vaslle, șeful minei.

(Continuare in pag. 3-a)

Marton Dionisie, responsabilul uneia- dintre cele 
mai destoinice brigăzi de la mina Paroșeni, dă ulti
mele îndrumări schimbului condus de ©jvacht loan 
înainte de a intra în mină.
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Adio — absentomani
Vă zic adio, pentru 

că n-am să vă mai 
văd: așa vreau eu, cu 
toate că v-am conside
rat ai mei. Oricind e- 
ram in pană de teme 
mă gindeam la voi. 
Știam că voi’ sinteți 
abonați ia „nemotiva
te", că figurați negre
șit pe lista celor in- 
disciplinați și foiletonul 
era gata. Mulți dintre 
voi vă puteți minări că 
m-ați consacrat /

Acum insă mă des
part de toți absento- 
manii. Nu mai scriu ni
mic despre ei, pentru 
că unii m-au ■ compro
mis. Am auzit,, mai zi
lele trecute, că Ghegr- 
ghe Szollo, Aurel Bla- 
ga, Teodor Mărgineam: 
și Dragonul Munteanu 
— ii știți, sini de la 
Lupeni, de la mină 
au făcut așa de multe 
nemotivate incit aptoa- 
pe-aproape să se crea
dă că mai mult lipsesc 
decit lucrează. Vorba 
aia-: un , șui ia mină, 
șase lâ stînă. Și mi se 
pare că mai sînt vreo 
cițiva ca ei. Așa că eu 
riiă fac de-acum încolo 
că nu-i mai cunosc. '■

Cum ? Zicețis că sînt 
nerecunoscător ? Ba vă 
înșelați. Pentru că eu 
(in foarte mult la voi. 
Păi nu v-am spus că-nn . 
sînteți eroi ? Ei și ce 
dacă vă zice lumea 
eroi negativi ? Dacă in 
literatură n-ar ti eroi 
negativi, ar mai il eroi 
pozitivi ? Nu. Iată,, deci, 
ce „importanți" sinteți. . 
Eu știu că toată lumea 
vă zice absentomani. 
chiulangii, pierde-vară: 
în toate ședințele, la

toate gazetele de pe
rete. în multe referate 
Vă constituiți parte in
dispensabilă. Mai știu 
Că primiți avertismente, 
uneori chiar sancțiuni; 
mi se pare că „amicii" 
pe care i-am citat mai 
sus au pățit-a mai rău. 
Vă rog să mă credeți 
că toate acestea nu mă 
bucură. Ba chiar îmi 
pare rău și încerc să 
vă înțeleg...

M-am pus pe mine 
•în locul vostru... Afară 
plouă de trei zile. Sau 
să zicem că' nu măi 
plouă. Oricum, caba
nele, țuica, berbecul, 
peste puțină vreme

FOILETON
mustul — dar cite mi
nuni de acestea nu te 
atrag toamna ? Poți să 
refuzi ceva ? Așa că 
ai nevoie de timp, de 
zile și nopți. Zic unii 
că ajunge timpul liber. 
Vă spun eu că aceștia 
nu știu ce înseamnă o 
noapte de chei. Păi 
după ce ai golit nu 
știu cîte pahare de țui
că și nu știu cîte sta
cane de vin, și ai ros 
ultimul „oscior" de 
berbec îți mai arde de 
lucru ? Aș, te atrage 
somnul mai tare ca un 
magnet. Și după ce le 
trezești din somn lung, 
mahmur, nu te duci să 
te dregi ? Și cu ce să 
te dregi dacă nu cu 
ceva tare ? Așa că o 
iei de la capăt... Ei și 
pentru toate aceste lu
cruri frumoase, pline

de poezie, sa sancțio
nați omul ?

Sau m-am gihdit la 
alt caz. Muncește o- 
mul zi de zi, cu entu
ziasm și spor. Și, po
trivit proverbului, du
pă cit a muncit așa 
ciștigă. Vine Ziua sa
lariului, intră grămada 
de sute în buzunar. Dar 
după atita muncă,1 nu 
merită să bei ceva ? Și 
cu cine să bei ? Gu 

1 prietenii, firește. Dă 
Mitică una, dă Costică 
alta. Dai și tu că ,tl-e 
rușine. Și ei se revan
șează și faci și tu Ia 
fel. Și dacă azi s-a . în
chis înainte de a .se 
revanșa Costică pentru 
ultima oară, cum șă-l 
faceți de ris ? li pțp- 
miteți că mîine o luaji 
de la capăt și vă ția^ți 
de cuvint... Și, sigur, 
mîine lipsiți, toți, trei I

Și ca să nu bată la 
ochi faceți- tot ce se 
poate face să vă mo
tivați absențele., Noroc 
că mai sînt și unii 
medici, maiștri și ingi
neri „cumsecade"... Ei. 
dar ce să mai lungesc 
vorba, le știu pe lodle. 
Tocmai de aceea mă 
dezic de voi. Am gu- 
zit că n-o să mai fiți 
tolerați și n-am chei 
să pățesc ca cei din 
Lupeni, despre care ătp 
auzit că au foșt che
mați în fața consiliu
lui de judecată tovă
rășească. Așa că voi, 
abșentomanii și indfs- 
clpîindții, faceți ce știți. 
Eu vă sfătuiesc să vă 
lăsați de-alde astea. Nu 
mai merge ! Ascultați? 
mă pe mine.

- N. C1RL1G
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SPORT » SPORT
Minerul Lupeni

• Înaintea meciului cu G.F.R. Timi
șoara antrenorul echipei Mânerul 
Lupeni ne-a declarat: „Intilnirea cu 
feroviarii timișoreni va fi deosebit 
de grea. Adversarii noștri au o car
te de vizită foarte frumoasă. In ce
le trei etape disputate pînă acum 
ei. n-au suferit înfrîngere și nici 
n-âu primit vreun gol. Ținînd totuși 
seama Că jucăm acasă și că băieții 
S-au pregătit cu multă atenție în ve
derea acestui meci, am toată încre
derea că noi vom obține victoria".

1 Intr-adevăr, fotbaliștii de la Mine
rul Lupeni au reușit să cîștige acest 
meci cu scorul de 1—0, întrerupînd 
astfel șirul victoriilor edhipei din 
Timișoara. Pentru realizarea acestei 
victorii ei au luptat mult, au domi
nat o bună parte din timpul jocu
lui.

Ca spectacol fotbalistic, partida nu 
s-a ridicat însă la nivelul așteptări
lor. Ambele echipe au practicat un 
joc încîlcit, cu multe pase greșite și 
cu puține șuturi la poartă. Rarele 
ocazii de gol create, în special la 
poarta timișorenilor, au fost ratate 
copilărește . „Eroii" ratărilor au fost 
Grofu, Vlad și Precup de la gazde, 
Covaci și Seceleanu de la oaspeți.

Handbal în 7

S. S. E. Petroșani 
a cîștlgat la scor 16-7

Duminică a fost o zi... bogată in 
handbal la ^Petroșani. Iubitorii a*

C.F.R. Timișoara 1-0 (0-0)
Echipa Minerul (mult Întinerită ir. 

prezent), manifestă carențe în
tre compartimente. Jucătorii săi 
căută să rezolve, în bună parte, ac
țiunile pe cont propriu, țin prea 
mult mingea, nu se încadrează în 
jocul colectiv.

Iată un scurt film al meciului . 
încă din primul minut timișorenii 
obțin un corner la poarta Minerului 
care rămîne însă fără rezultat. In 
minutul 9, atacantul Lungu, scăpa! 
de sub supravegherea apărării gaz
delor, șutează puternic la poartă. 
Mihalache respinge greu în teren, 
mingea ajunge la Panici care din a- 
prppiere trage pe lingă bară. A fost 
o mare ocazie ratată de către oas
peți. In minutele 30 Si 42 Precup 
și Grofu irosesc două ocazii favo
rabile de a înscrie.

In repriza a Ii-a fotbaliștii de la 
Minerul intră pe teren hotăriți să 
obțină victoria. După cîteva ocazii 
ratate de către Vlad, gazdele înscriu 
în minutul 70 golul victories. La un 
atac purtat' pe partea dreaptă, Co- 
troază centrează în careu de unde 
Farkaș reia fulgerător în plasă. 
Oaspeții au contestat valabilitatea 
acestui gol, dar arbitrul a rămas ho

tărît in decizia dată. Deci 1—0 pen
tru Minerul, Scor cu care ia sfîrșit 
de altfel partida.

Brigada de arbitri din Rm. Vîlcea 
avînd la centru pe Alexe Alexandru 
a condus următoarele formații: 
MINERUL: Mihalache, Popescu.
Frank, paji, Soptereanu, Basarab, 
Vlad Cotroază, Grofu (Foca), Far
kaș, Precup. C.F.R. TIMIȘOARA : 
Tătar, Zorascu, Soboleanu, Mus- 
chfcl, Samson, Caiinta, Lungu, Co
vaci (lancu), Fodor, Seceleanu, Pa
ntei.

C, MATEESCU

cestui sport au avut pbsibilitatea să 
asiste la două meciuri, contînd pen
tru campionatul republican de hand
bal, care au dat cîștig de cauză 
echipelor gazdă.

Prima partidă a avut loc între echi
pele feminine S.S.E. Petroșani și 
S.S.E. nr. 2 București (aceasta din 
urmă proaspătă promovată în cam
pionatul republican de handbal se 
ria a Il-a),

După ce La începui oaspetele $u 
tează de două ori în bară, în minu
tul 4 Gerchezan înscrie primul go! 
pentru S.S.E. Petroșani. Pes'e alte 
patru minute gazdele îșl măresc a- 
vantajul la 2—0, prin punctul marcat 
de către Domșa. 
Bucureștencele au 
o revenire puter
nică $1 reușesc ce

lor. Dînd dovadă de o bună condi
ție fizică, petroșănencele s-au men-
ținut mereu în atac și au șutat mult 
și precis la poartă. In această parte 
a jacului handbalistele de la S.S.E. 
Petroșahi au reușit să înscrie încă 
opt goluri, față de numai două mar
cate de către bucureștence. Au mai 
înscris: Barabaș (3), Cerchezan (3) 
șl Domșa (2) pentru gazde și Topîr- 
lan și Oancea pentru oaspete. O 
mențiune specială pentru portăriip 
Lia Duncea de la S.S.E. Petroșajff 
care în repriza a Il-a a apărat ex
cepțional, culegînd binemeritate 
aplauze din partea publicului spec
tator. S-au mai remarcat de la 
gazde prin jocul bun prestat handba
listele Barabaș, Domșa și Ciobanski.

Atac la poarta echipei timișorene.

CAMPIONATUL REGIONAL
Știința Petroșani confirmă

Fotbaliștii de la Ști
ința Petroșani au ținut 
ca Și în etapa a IlI-a 
a campionatului regio
nal să confirme forma 
bună în care se află. 
Jucînd Ia Orăștie, în 
compania echipei Dacia 
din localitate, ei au 
Cîștigat această partidă 
cu scorul de 1—0 
(0—0). Golul victoriei

a fost înscris în minu
tul 75 de către Covaci, 
care a transformat im
pecabil o lovitură libe
ră de la aproximativ 
25 de metri.

Și de astă dată stu
denții au practicat un 
joc bun, aplaudat de 
către publicul specta
tor. Atît pentru jocul 
prestat și mai ales pen-

tru prețioasa victorie 
obținută în deplasare 
întreaga echipă merită 
felicitări.

Pregătindu-se în con
tinuare cu aceeași se
riozitate, fotbaliștii de 
la Știința vor putea a- 
duce noi satisfacții ini
moșilor lor suporteri, 
își vor putea menține 
primul loc în clasament.

Victorie meritată
Echipa Minerul Ani

noasa, făcînd duminică 
un joc foarte bun în 
compania formației Re
fractara din Alba Iu
lie, a Obținut o victo
rie meritată cu catego
ricul scor de 5—0. Un 
aport substanțial la 
realizarea acestei vic
torii l-au adus fotba
liștii Boroș, Bodea, Gu- 
dacu, Peter, Herlea și 
Boyte, promovat! 
cent din echipa de 
Mori.

re- 
ju-

Primul gol al anlno- 
senilor este înscris în 
minutul 15 de către 
Niță dintr-o centrare a 
lui Boyte. Peste patru 
minute Golgoțiu Mar
cel marchează un nou 
gol direct din corner, 
pentru ca Furnea să 
pecetluiască scorul re
prizei la 3—0 în favoa
rea echipei Minerul.

In repriza a 
gazdele au înscris 
două goluri prin 
dea și Niță.

Jucătorii de la Aibă 
lu.lia au dat s replică 
slabă, nereușind să în
scrie nici un gol.

★
REZULTATE ; 

Ilia — Aurul 
0—6; Textila 
- I.C.O. Deva 
(neprezentare 

Simeria — Con
structorul Hunedoara 
1—1; Minerul Telluc — 
Minerul Ghelar 5—1; 
Minerul Vulcan — Pa
rîngul Lonea 1—0.

ALTE 
Voința 
Brad 
Sebeș 
3—0 
C.F.R.
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Amănunte 
privind meciul 
international de fotbal 
Italia — România

ROMA 17 (Agerpres). — In ședința i 
Consiliului federației italiene de I 
fctbal s-a hotărît ca meciul Italia- ' 
România, programat la 26 noiembrie 
în cedrul competiției „Cupa Eure- 
pei1' Inter-țărl, să se dispute la 
Neapole în loc de Roma. Totodată, 
în _ urma suspendării directorului 
tehnic Edmondo Fabri 1 s-a dat 
sarcină președintelui federației, 
Pasquale, de a se ocupa de pregă
tirile echipei- naționale pentru apro
piatele întîlniri cu România, Elve
ția și Cipru în colaborare cu con
siliul tehnic.

în interval de 
două minute să 
aducă egalarea pe 
tabela de marcaj. 
Scorul se menține 
din nou egal (5-5) 
pînă în minutul 
19, cînd gazdele 
preiau din nou 
conducerea pe 
care n-o mai ce
dează pînă la 
sfîrșit. Prima re
priză se încheie 
cu rezultatul de 
8—5 în favoarea 
lui S.S.E. Petro
șani.

Repriza secundă 
se poate spune 
că a aparținut în 
întregime gazde- Kellner București.

ATLET I S - M
Duminică, pe stadionul Jiul din 

Petroșani a avut Joc un concurs 
inter-raional de atletism cu care 
ocazie s-au întrecut sportivi din 
raionul Hațeg, orașul Deva și din 
Vfțleă Jiului. Concursul a avut me
nirea de a verifica stadiul de pre
gătire a unor sportivi și în moo 
special al acelora care fac parte 
dip lotul reprezentativ al regiuni: 
Hunedoara, care nu peste mult lim; 
urmează să participe la întrecerile 
din cadrul etapei de divizie de le 
Bacău și Constanța.

REZULTATELE ÎNREGISTRATE :
100 m îete : I. Nemeș Magdalena. 

Straja Lupeni — 13”l/10; II. Pome- 
tejeu Maria, Straja Lupeni — 
13"2/10; UI. Cohan Eugenia, Deva
— 15"l/10.

100 m băieți: I. Niculescu Mir
cea, Știința Petroșani — ll"2/10; 
II. Vîjdea Sorin, Știința Petroșani
— ll"4/10; III. Bolosin Traian, Ha
țeg — 13"l/10.

200 m fete: I. Pometescu Maria
— 28"4/10; II. Rotaru Angela, Jiul 
Petroșani — 31"2/10; III. Cohan 
Eugenia — 31 "5/10.

200 m băieți: I. Ban Ti-beriu, 
Straja Lupeni — 24"; II. Cepănaro

P., Deva — 25"3/10; III. Bencovicl 
Emil, Jiul — 25" 4/10.

400 m fete: I. Buruian Ileana 
Jiul — 66"5/10i II. Rotaru Angela
— 70"; III. Ungur Melania, Hațec
— 71"2/10.

400 m băieți : I. Dobroiu Gheor 
ghe, Minerul Lupeni.— 51"8/10; 
ÎI. Gabor Ioan, Școala profesională 
'•upeni — 55"2/10

800 m fete: I. Szoke Maria, Jiul
— 2'43"; II. Recsac Margareta, Mi 
nerul Lupeni — 2'48".

800 m băieți: I. Ularu Vasile 
Jiul — 2'02”; II Macarie Aurel 
Jiul — 2'07"i III. Rogojan E., Ha 
leg — 2'54".

1500 m t I. KvOn Visarlonovici 
Școala profesională Lupeni — 4'07" 
II. Strajinschl G„ Deva — 4'09".

5 000 m: I. Valea Ioan, Deva — 
19'36"; II. Stratulat Octavian, Deva
— 19'41"; III, Fîntînă Ioan, Minerul 
Lupeni — 20'03".

Lungime fete: I. Nemeș Magda
lena — 4,73 ni; II. Szoke Maria — 
4,36 mi III. Cohan Eugenia, Deva
— 3,85 m.

Lungime băieți: - I. Csimbalmo» 
lullu, Școala profesională Lupeni
— 6,51 m; II. Eribaoan Aurel, Deva
— 6,15 m; III. Chirilă Alexandru, 
Deva — 5,44 m.

înălțime tete; I. Batizan Ana,
Hațeg — 1,30 m; II. Cliis Elena, 
Jiul Petroșani — 1,28; m III. Pe- 
rescu Pompilia, Jiul — 1,20 m.

• înălțime băieți: I. Eribacan Au
rel —, 1,65 m; II. Gutavenco Ale
xandru, Viitorul Lupeni — 1,60 rn,- 
III. Coznia Alexandru, Elevul Lo
nea — 1,60 m.

Greutate fete: I. Ivașcu Voichi-
ta, Hațeg — 8,05 m; II. Nistor tyț- i 
cia, Jiul — 8,03 m; III. Dragnei ' (
— 7,74 m. ' ■ u is

Greutate băieți: I. Popescu Lu- 1 
cian, Jiul — 12,57 m,- II. Medrea 
Cornel, Hațeg ■— 10,99 m; III. Moise 
! iviu, Hațeg — 10,98 m.

Suliță fete: I. Nistor Stela — 
24,10 m,- II. Chelț Lucia — 20,30 m.

Suliță băieți: I. Popescu Lucian
— 57,45 m,- II. Moise Liviu — 36,34 
m< III. Medrea Cornel — 34B5 m.

Disc fete: I. Chelemen Șarlota, 
Viitorul Vulcan — 22,20 m; II. 
Nistor Lucia — 18,10 m: III. Drag
nei Valeria, Deva — 16,20 m.

Disc băieți: I. Popescu Lucian
— 38,10 m; II. Ardelean E. — 30,10 
m; III. Nistor Gheorghe, Hațeg — 
25,20 m.

S. BAI.OI 
acUvlS.* G.S.O.
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SĂPTAMlNA CRUCII ROȘII

0 activitate călăuzită 
de idei profund umanitare

In fiecare an în luna 
septembrie are loc săp- 
tămîna Crucii Roșii a 
Republicii Socialiste Ro
mânia. In anul acesta
manifestările festiva șl 
acțiunile prilejuite de 
respectivul eveniment 
se desfășoară între 
18 și 24 septembrie și < 
au drept scop de a fa- 
ye cunoscute ideile a- 

'flînc umanitare ale or
ganizației de Cruce Ro
șie și de a atrage în 
activitatea sa oamenii

nuiască cu deprinderile 
și regulile lgienico-sa- 
nltare, care tocmai la 
această virată găsesc 
teren propice de fixare.

Cu ocazia Sfiptărnînii 
Crucii Roșii, în Valea
Jiului se intensifi
că activitatea de recru
tare a donatorilor de

Minerii Lupeniului în pas 
cu răspunderile primului an al cincinalului

muncii de pe tot cu
prinsul țării.

Desfășurarea Săptă 
mlnii Crucii Roșii pune 
în fața întregului activ 
al acestei organizații 
datoria sprijinirii orga 
nelor medico-sanitars 
în realizarea sarcinilor 
care decurg din hotă 
rîriie Congresului al 
IX-lea al P.C.R. privind 
grija neîntreruptă pen
tru apărarea sănătății 
populației. Organele 
medico-sanitare intim 
pini aceet eveniment 
cu măsuri de îmbună
tățire continuă a mun 
oii educaitlv-sanltare în 
mijlocul maselor de 
salariaiți din întreprin 
dejj și instituții. O deo- 
s^oită atenție se acor
dă activității educativ- 
sanitare în rândurile ti
neretului școlar, pentru 
ca acesta să se obiș

singe onorifici, cu . sco
pul de a veni in aju
torul celor suferinzi, de 
a le reda sănătatea și' 
capacitatea de muncă.

In conferințele și sim
pozioanele care au 
loc cu această o- 
cazie, stat cuprinse te
me ca : alimentația ra
țională, căli rea orga
nismului, prevenirea 
tuberculozei, ingrijitea 
bolnavului Ia domictliu, 
lupta Împotriva alco
olismului, igiena locu
lui de muncă, preveni
rea silicozei etc. O altă 
formă educativ-sanitară
primită cu mult interes 
de populație este con 
cursul „sanitarii price- 
puțl". In acest an Co
mitetul orășenesc U.T C 
și Comitetul de femei 
din Petroșani sprijină

re vor fi precedate de 
vizite sanitare în uni
tățile de desfacere a 
produselor alimentare. 
Cu această ocazie, se 
pun tn discuție di
ferite aspecte ale 
igienei alimentare, vo.r 
fi luate măsuri pentru 
remedierea lipsurilor 
Constatate In domeniul 
respectiv,

Ințelegînd scopul pen
tru care se organizea
ză Săptămâna Crucii 
Roșii, tot activul vo
luntar, echipele sâni 
tare și formațiile pos
turilor de prim ajutor 
din localitățile Văii 
Jiului sînt chemate să 
sprijine și să ia parte 
la acțiunile ce se 
întreprind de către 
comisiile de Cruce Ro
șie de la circumscrip
țiile sanitare. Săptămî- 
na Gratii Roșii con
stituie pentru toate 
formațiile sanitare, pen
tru întregul activ ob
ștesc șl pentru toți ce
tățenii care au îndră
git munca de cruce ro
șie un nou imbold în 

activității
eduoativ-sanitare, de 
masă, de intensificare 
a muncii puse în sluj
ba apărării sănătății 
populației.

Or. Ponova TEODOR 
PetroȘăni

desfășurarea
efectiv organizarea a- 
cestui concurs. De re
ținut că în Petroșani 
Lupeni și Vulcan se 
organizează consfătuiri 
între vînzători și cum
părători din sectorul a- 
limentar, consfătuiri ca

IN EDITURA POLITICĂ A APĂRUT :

464 p. 11,50 lei

încercarea de a cunoaște posibili
tățile de aproximare a realității, pe 
care teoriile și metodele creșterii eco
nomice Ie oferă statelor capitaliste 
industriale, constituie firul condu
cător al aceaei lucrări și, totodată, 

.princip ui ei obiectiv.
Sînt prezentate caracteristicile ge

nerale ale teoriilor și’ modelelor 
creșterii economice, sînt analizate 
noțiuni utilizate de autorii teoriilor 
creșterii economice.

In ultima parte a cărții este pre
zentat un model propriu al creșterii 
instabile a economiei capitaliste. 
Preocuparea, în construirea acestui 
model, a fost aceea a determinării — 
pe baza teoriei marxiste a reproduc
ției și pe baza teoriei marxiste a 
crizelor economice — parametrilor 
instabilității reproducției și ai cri
zei de supraproducție.

(Urmare din pag. l-a)

— O atenție deosebită s-a acordat 
în acest an realizării planului de 
pregătiri, spre a avea mereu linie 
activă de front necesară realizării 
preliminarului. Am pus accent pe 
acest capitol al activității producti
ve, deoarece în primele două luni 
(să nu mai vorbim de anul trecut), 
Ia mina noastră s-au înregistrat 
mari rămlneri în urmă Ia lucră
rile de pregătiri. Din acestea s-au 
recuperat piuă acum peste 606 m 1, 
dar ne mal rămîn, totuși, Încă 360 
m 1 ce îi vom recupera pînă <a 
sflrșitul anului.

Ded, pregătirile — atît a liniei 
de front cit și a utilajelor — spre 
a fi mereu în perfectă stare de 
funcționare, iată unul din factorii 
ce au chezășuit ritmicitatea.

O altă problemă cheie care a 
preocupat în mod deosebit colecti
vul exploatării a fost redresarea 
sectorului de transport, seotor care 
a cauzat în trecut multe greutăți 
activității minei. Pe baza propune
rilor colectivului de specbaMștî, au 
fost luate măsuri pentru îmbunătă
țirea reparării vagoneteior, pentru 
perfecționarea în general a lucră
rilor de întreținere atît a parcului 
de locomotive, de vagonete cît și 
'a rețelei de transport. De aseme
nea, s-a făcut o repartizare mai 
rațională a efectivelor în cadrul 
sectorului. S-au mai luat măsuri 
pentru evitarea stagnărilor produse 
la lanțurile compensatoare, la hal- 
darea reziduiilor provenită de la 
lucrăirle de întretinere-curătife din 
subteran.

In privința folosirii utilajelor noi. 
Ia mina Lupeni se înțîmpină insă 
greutăți, se resimte nevoia ajuto
rului C.C.V.J., ne-a relevat șeful 
minei. Astfel, deși mina a fost do- 
tAtă cu noile mașini de încărcat, 
folosirea acestora este stînjenltă de 
transportul nesatisfăcățor (în parte 
și din vina' exploatării). Nu s-a 
soluționat aprovizionarea locurilor 
de fnuncă 'îri ’ „fund de sac", nu e- 
xistă locomotive adecvate (cores
punzătoare N.T.S.) acestor lucrări. 
Greutăți înțîmpină mina Lupeni la 
culbutarea vagoneteior. Încă nu s-a 
găsit o soluție pentru mecanizarea 
și automatizarea culbutării produc
ției. Propunerile făcute de condu
cerea minei în acest sens nu s-au 
bucurat de atenție din partea or
ganelor combinatului. Or, condițiile 
actuale de culbutare constiuie ari
cind un punct de strangulare.

Investițiile — realizarea ritmică 
a planului de deschideri — iată uri 
alt capitol care se bucură de aten
ția colectivului minei. Lucrările de 
deschideri se desfășoară la Lupeni 
intr-un ritm susținut. Planul fizic

pe primale 8 luol a fost Îndeplinit 
și depășit; s-au pus în funcție Iu-, 
crări-chtiie pegtru asigurarea noilor 
capacități de producție, s-a făcut 
legătura între orizonturile 480—440 
în putui Catalina, luorare care vâ 
contribui 1a îmbunătățirea substan
țială a aerajulul, orei nd condiții 
pentru atacarea lucrărilor de des
chideri la orizontul 440. S-au mai 
dat în funcție două lucrări, tot de 
primă importanță pentru aerajul 
aatnai: suitorul principal între ori
zonturile 4ă0—440 și suitorul de

aeraj din blocul 11. Sînt pe termi
nate lucrările la puțul principal 12, 
urmînd ca acesta să fi® predat îi} 
curînd.

— Sîntem hotărîți să perseverăm 
în continuare, ne-a declarat în îu- 
cheierea convorbirii șeful minat, fă 
mergem pe căile cele mai optime 
spre e activitate tehnico-economi- 
că calitativ superioară, spre a stă- 
pîni în viitor ou șl mai multă si
guranță Indicatorii ce ne revin Iu 
anii cincinalului.

Ion DUBES

ANUNȚ
Se aduce U cunoștință color interesați că. începînd cu anul șcb- 

Iar 1966—1967, in cadrul Liceului industrial minier din Petroșani va 
funcționa o secție a cursului SERAL cu specialitățile exploatări mi
niere șj electromecanică minieră,

La concursul de admitem se primesc absolvenți ai școlii gene
rale (de 8 sau 7 ani) sau ai altor școli echivalente, indiferent de 
vtrstă, care lucrează în specialitatea pentru care se înscriu la 
concurs.

Înscrierea ta concurs se face incepind cu data de 20 septem
brie 1966. Id secretariatul Licețjlui industrial, pe baza unei cereri în
soțite ele următoarele acte:

— Certificatul de naștere (copie);
— Certificat de absolvire a școlii generale (de 8 sau 7 ani) sau 

diploma de absolvire a școlii profesionale (la mineri certificatul da 
absolvire a școlii de miner) în original;

— Certificat de sănătate;
— Dovadă de Încadrare în muncă eliberată de întreprinderea tn 

cate lucrează candidatul, cu precizarea meseriei, vechime! și catego
riei de salarizare.

Data examenului se va anunța ulterior.
Informații suplimentare se pot obține zilnic la secretariatul Li

ceului industrial, str. Mihal Bminescu nt. 4 Petroșani.

Grupul școlar minier Lupeni 
anunță că,»în anul școlar 1966—>1967, va 

funcționa in cadrul grupului 
ȘCOALA TEHNICA DE PERSONAL TEHNIC 

în specialitatea tehnician minier
CONDIȚII DE ADMITERE:
Candidațli să fie absolvenți ai liceului de cultură generală — 

posesori ai diplomei de bacalaureat sau ai certificatului de absolvire.

PROGRAM DE RADIO
21 septembrie

PROGRAMUL Ii 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață,- 5,15 Gimnastica de în
viorare; 5,25 Program muzical de 
dimineață; 5,30 Actualitatea agrară; 
5,40 Program muzical de dimineață, 
6,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteo-rutier, 6,15 Program muzical 
de dimineață; 6,30 Anunțuri, muzi
că; 6,45 Salut voios de pionier; 
7,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteo-rutier; 7,30 Muzică ușoară; 
8,00 SUMARUL PRESEI; 8,08 Cântă
reți ai plaiurilor noastre; 8,30 La 
microfon, melodia preferată; 9,30 
Sfatul medicului; 9,35 Jocuri popu
lare din diferite regiuni ale țăriii 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,18 
Melodii populare din Muntenia; 
10,30 EMISIUNE LITERARA PEN
TRU ȘCOLARI; 11,20 Limba noas
tră; 11,30 Formația Mircea Popovic; 
și Sile Vișan,- 11,45 Program de 
muzică populară; 12,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteorologic, 
12,10. Ansamblul Teatrului de stat 
din Constanta prezintă fragmente 
din opereta „Dragoste de țigan" 
de Lehar,- 13,13 Potpuriuri de mu
zică ușoară; 13,30 Program pentru 
iubitorii de folclor; 14,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteorologic,-

14,08 Sport. Poșta sportivă radio;
14,15 Muzică de estradă; 15,00 Me
lodii populare,- 15,20 Anunțuri, re
clame; 15,30 Caleidoscop muzical, 
16,00 RADIOJURNAL. Sport. Bule
tin meteorologic; 16,15 Melodii 
vechi, interpretări noi; 16,30 LEC
TURĂ ÎN FOILETON PENTRU TI
NERII ASCULTĂTORI: „Toate pîn- 
xele sus" de Radu Tudoran. Citește 
autorul; 16,50 Transmisiune spor
tivă. Turul ciclist al României,
17.20 MIORIȚA — La microfon po
vestitori populari; 17,50 Cîntece de 
Camelia Dăscăiescu; 18,00 BULETIN 
DE ȘTIRI, 18,05 ÎN JURUL GLO
BULUI; 18,15 Muzică ușoară inter
pretată de Gianni Morandi, 18,25 
Emisiune de folclor,- 19,00 O me
lodie pe adresa dumneavoastră;
19,30 Melodia zilei; 19,35 Varietăți 
muzicale; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARĂ; 20,30 Concert de melodii 
românești; 21,05 EDIȚIE RADIOFO
NICĂ George Cpșbuc; 21,25 ME
LODII MAGAZIN. Emisiune muzi
cal distractivă; 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport Buletin meteorologic;
22.20 Interpretul săptămînil: Mlhai 
Constantinelor; 23,05 Muzică ușea- 
rȘ; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

TELEVIZIUNE
20 septembrie

18,00 Pentru copii și tineretul șco
lar,- 19,00 Telejurnalul de seară; 
19,15 Moment poetic: Lire femi
nine; 19,35 Filmul documentar și 
clasicii săi: „Dzigg Vertov" — e 
emisiune realizată în colaborare cu 
Arhiva Națională de Filme, 20,00 
Filmul serial : „Supraviețuitorii"
(sfîrșitul seriei). 20,15 Interpret! de 
muzică populară românească, 20,45 
O invitație pentru cei care n-au 
vizitat încă... Strungile N'"go;ului — 
film realizat de Studioul de Televi
ziune, 21,06 Poșta televiziunii, 21,10 
Filmul artistic : „Inspectorul" — pro
ducție a studiourilor iugoslave; 22,30 
Telejurnalul de noapte; 22,40 Bu
letinul meteorologic, 22,45 închide
rea emisiunii.

CINEMATOGRAFE
21 septembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Prea tirzfu, Republica: Coplan Iși 
asumă riscul, PETR1LA -. Haiducii, 
LONEA —- Minerul: Femeia In ha* 
lat, UVEZENI: Soții in oraș, CRI- 
VIDLA: Dragoste neîmplinită, PA* 
ROȘENI: Catifeaua neagră; IiU* 
PENI — Cultural: Coliba unchiului 
Tom, BĂRBÂTENI : Corbii; URI* 
GANI: A fost odată un moș și • 
babă.

înscrierile se fac pînă la 23 septembrie a.c. la sediul școlii, In 
baza anei cereri însoțită de următoarele acte :

— certificat de naștere (copie legalizată);
— diploma de studii in original;
— buletinul de analiza sîngelui;
— rezultatul examenului radiologie pulmonar

Concursul de admitere se va ține între 24-30 sepembrie și va 
consta din :

— vizita medicală (eliminatorie);
— lucrare scrisă și oral la matematică;:
— fizică — oral;

Concursul se va 6- din materia cuprinsă în programele școlare 
ale claselor VIII — XIL

întreprinderea forestiera Petroșani
Str. Berzei nr. 2

4nga jează t
• 2 contabili I
• 1 contabil II

Condiții de studii sl stagiu conform H.C.M.
1053/1960.

Autobaza D.R.T.A. Petroșani 
angajează de urgentă muncitori 

calificați în meseria a
• mecanici auto
• tinichigii auto 

electricieni auto
Se asigură condiții optime de muncă în clădirea nou construită 

a șutobazeL
Cel Interesați șe vor adreia la autobaza D.R.TA.. petroșani.



4 STEAGUL ROȘU

In preajma deschiderii sesiunii
Adunării Generale a O. IV. U.

NEW YORK 19. Trimisul special 
Agerpres, Nicolae Ionescu, tran
smite : Marți diupă-amiază la Pala
tul Națiunilor Unite din New York 
se deschid lucrările celei de-a 21-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. Eveniment de o importanță 
remarcabilă atît în activitatea Or
ganizației Națiunilor Unite, cit și în 
viața politică internațională, se
siunea Adunării Generale este ur
mărită ou un viu interes. Anima
ția care domnește la sediul organi
zației, și numărul ‘impresionant de 
ziariști sosiți din toate colțurile lu
mii pentru a reflecta lucrările se
siunii, 
lucru.

Deși 
deschis
pe malul lui East River se. desfă
șoară o activitate intensă. Luni s-a 
întiriinit în ședință plenară Comi
tetul special însărcinat cu exami
narea problemei aplicării Declara
ției. cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor co
loniale. Au fost examinate cu acest 
prilej problema Africii de sud-est 
(problemă care 
cliusă printre

ordinei de zi a Adunării Generale) 
și situația dim Basutoland, Bechua- 
naland și Swaziland.

In aceeași zi s-a întrunit și, 
mitetul pentru folosirea spajiiultli 
extra-atmosferic în scopuri pașnice. 
In cursul acestei ședințe, ambasa
dorul Gheorghe Diaconescu, repre
zentantul permanent al României la 

ales în unanimitate 
al acestui comitet, 

delegatului Brazi- 
de reprezentanții

rele
care;

sfîrșitul aces-

idei, luni la 
la cunoștința

atestă

lucrările
încă, în

sesiunii nu s-au 
uriașa clădire de

va fi probabil in- 
primele puncte ale

O.N.U.,. a fost 
vicepreședinte 
la propunerea 
liei, sprijinită
R.AU. și Ungariei.

Tot Juni a avut loc o conferință 
de presă a secretarului Generai al 
O.N.U., U Thant. Așteptată ou deo
sebit interes, ea a adus unele cla
rificări în legătură cu hotărîrea se
cretarului general de a nu-și reîn
noi candidatura la acest post după 
expirarea mandatului său, la 3 no
iembrie a.c. U 
m^t și cu acest 
tenție a sa.

Conferința de
tuși, un element nou, 
mult interes de cercurile diploma
tice și observatorii de presă. Este 
vorba de declarația 
potrivit căreia, dacă

Thant 
prilej

presă

Critici la adresa politicii
americane în Vietnam

Ric- 
pre- 
pre- 
poli-

WASHINGTON 19 (Agerpres), — 
Intr-o cuvîntare rostită la ședința 
conducerii Organizației „Americanii 
pentru o acțiune democratică", 
hard Goodwin, fost consilier al 
ședintelui Kennedy și a! 
ședintelui Johnson, a criticat
tica guvernului S.U.A. în Asia de 
sud-est. Goodwin a chemat la mobi
lizarea opiniei publice împotriva 
războiului dus de S.U.A. în Vietnam 
și la formarea unei alianțe a tuturor 
celor care se pronunță împotriva es
caladării

Fostul 
subliniat 
bardarea
șită. Apoi,

Rezultatele alegerilor
municipale din Suedia

și-a reafir- 
in-această

a adus, 
reținut

to-
cu

lui U Thant 
în următoa-

1

„Consider cinici odată nu a exis
tat o atît de intensă și amplă confu
zie ca în cazul acestui război. Din 
cauza fluxului continuu al declara
țiilor contradictorii și neverosimile 
și a schimbării caleidoscopice 
părerilor, este aproape 
deosebești adevărul de 
și minciuni".

„Americanii pentru o 
mocratică"
vit agenției Reuter, 
bjcei aripa liberală a Partidului de
mocrat — a sprijinit propunerea lui 
Goodwin privind crearea unui co
mitet național împotriva războiului 
din Vietnam.

a
imposibil să 
presupuneri

acțiune de- 
organizație care, potri- 

susținea deo-

săptămîni nu se va ajunge la 
un acord asupra persoanei 
Să-l succeadă în funcția de secre
tar general, el va consimți — în ca
zul în care va fi solicitat — să-și 
îndeplinească în continuare atribu
țiile pînă la încheierea dezbate
rilor actualei sesiuni a Adunării Ge
nerale, adică pînă la 
tui an.

In altă ordine de 
amiază a fost adusă 
ziariștilor la O.N.U. <
dresată secretarului general U Thant 
de ambasadorul Indoneziei la Was
hington, prin care se comunică 
faptul că guvernul indonezian „a 
hotărît , să reia cooperarea deplină 
ciu Națiunile Unite și să participe 
din nou la activitățile organizației 
îiicepînd cu sesiunea a 21-a a Adu
nării Generale. O delegație condusă 
de ministrul de externe al Indo
neziei va sosi pentru a participa la 
lucrări".

STOCKHOLM 19 (Agerpres). — Ea 
18 septembrie au avut loc în Sue
dia alegeri municipale și provin- 
Giale. Deși preced cu doi ani alege
rile legislative, actuala consultare 
electorală a fost considerată de ob
servatorii și de strategii electorali 
ai principalelor partide politice sue
deze, drept un barometru al opiniei 
publice.

Potrivit rezultatelor oficiale, parti
ciparea la vot a fost de 78,7 la sută, 
față de 77,8 în 1962 și 79,9 la sută 
în 1964, In ce privește Partidul so
cial-democrat, acesta a înregistrat 
la actualele alegeri un important 
regres. Pentru acest partid au votat 
1 798 375 de alegători, adică 42,8 

la sută, față de 51 la sută la ale- 
gei ile precedente.

Pentru Partidul conservator au vo
tat 592 260 alegători, adică 14,1 la 
sută, față de 14,7 la sută la alege
rile din 1962. Pentru celelalte două 
partide din opoziție — liberal și 
cenlrist, au votat 1 280 609 alegă
tori, adică 30,5 la sută față de 30,3

la sută în 1962. La aceste alegeri 
pentru candidații Partidului Comu
nist au votat 277 060 alegători, adi
că 6,6 la sută față de 3,9 la sutăriîș 
1962. Comuniștii obținînd astfel A 
spor de voturi de 2,7 la sută față de 
alegerile anterioare.

Intr-o primă declarație făcută pre
sei după publicarea rezultatelor ale
gerilor, primul ministru suedez, Ta- 
ge Erlander, a calificat votul de- la 
18 septembrie drept un „reflux" e- 
lectorul. El a precizat că după ana
liza rezultatelor electorale va con
voca Comitetul de conducere și gru
pul parlamentar al Partidului social
democrat pentru a studia „conse
cințele; acestor alegeri pe plan par
lamentar".

PE SCURT

Schimb de focuri între niprioții greci și turci
NICOSIA 19 (Agerpres). — Po

trivit relatărilor agențiilor de presă, 
din Cipru a 
un puternic 
ciprioții greci 
efective

în localitatea Arsos, 
avut loc duminică 
schimb de focuri între 
și turci. Importante
forței O.N.U. aflate în insulă 
fost trimise spre Arsos pentru a 
cerca să pună capăt ciocnirilor

ale 
au 
în- 
ar-

mate dintre cele două comunități 
cipriote. In cursul serii de dumi
nică reprezentanții - forțelor O.N.U. 
din Cipru au organizat o întîlnire 
între liderii locali ai celor două 
comunități, pentru a-i determina să 
realizeze o înțelegere privind înce
tarea focului.

♦ BOGOTA. 21 de persoane 
au fost omorîte, iar alte 15 au 
fost grav rănite în cursul u- 
nui accident de circulație ca
re s-a produs duminică în de-* 
partamentul Santander (Co
lumbia). Autobuzul, în care se. 
aflau cele 36 de persoane, a 
părăsit șoseaua între localită
țile Cucuta și Bucarananga, 
răsturnîndu-se într-o prăpastie.

Sesiunea Consiliului Executiv U.N.E.S.C.O.

LA PAZ. Guvernul Boli- 
v-iei a adresat Statelor Unite 
o notă de protest în legătură 
cu hotărîrea autorităților nord- 
americane de a arunca pe pia
ța occidentală cantități însem
nate de cositor din rezervele 
lot strategice. Acest fapt a a- 
vut drept rezultat o scădere 
a prețului cositorului, ceea ce 

însemnate' PARIS 19. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite: 
La a 73-a sesiune a Consiliului Exe
cutiv al U.N.E.S.C.O. au avut loc 
dezbateri pe marginea raportului di
rectorului general. Rene Maheu. Re
prezentantul român, Valentin Lipatti, 
în cuvîntul său, și-a exprimat satis
facția față de aprecierea favorabilă 
pe care directorul general al 
U.N.EtS.C.O. a dat-o în raportul șău 
acțiunilor de cooperare balcanică, 
inițiativelor României în acest do
meniu și rezultatelor Congresului de 
studii balcanice.

Valentin Lipatti a subliniat 
U.N.E.S.C.O. poate și trebuie 
joace un rol important pentru
ducerea în fapt în domeniul științific 
și cultural al acestei colaborări, la 
nivelul întregului continent euro
pean. Colaborarea cultural-științi- 
fică europeană în cadrul U.N.E.S.C.O., 
a subliniat el, poate să contribuie 
în mod 
mat de 
care să 
relațiile
în alte regiuni ale lumii.

Consiliul Executiv a discutat pla-

nul de măsuri propus de -directorul 
general pentru cea dea 20-a aniver
sare a U.N.E.S.C.O., care va avea 
loc la 4 noiembrie a.c. A fost apro
bat textul Declarației privind coo
perarea culturală internațională, pe 
care l-a transmis cu aviz favorabil 
conferinței generale U.N.E.S.C.O.

a” provocat pierderi 
economiei bodiviene,

< ANKARA. Un 
incendiu a distrus 
seara o mare parte a orașului 
turc Tokat, din Anatolia Cen
trală. întregul centru comer
cial al orașului a căzut pradă 
focului. Pagubele materiale,, 
sînt deosebit de importante.

puternic 
duminică

războiului.
consilier prezidențial a 

hotărîrea privind bom- 
D. Vietnam a fost gre- 
Goodwin a declarat :

că 
R.

S.U.A

KATANGA

Starea de urgentă
KINSHASA 19 (Agerpresi. — Sta

rea de urgență, introdusă anterior 
în regiunile de sud ale provinciei 
congoleze Katanga, a fost extinsă 
și în nordul provinciei, prevăzîn- 
du-se interdicții de circulație între

a fost extinsă
orele 
cifice 
genția congoleză de presă mențio
nează că decizia este legată de 
„situația generală semnalată în.Ka- 
t. nga și mai ales la Lumumbasbi" 
(fost Elisabethville).

24 și 5 dimineața. Fără să spe- 
motivele acestei hotărîri, a-

că 
să 

tra-

activ la crearea acelui cli- 
încredere și de securitate 
influențeze în mod pozitiv 
internaționale în Europa si

Descoperirea unei tabere 
de mercenari străini în Franța

PARIS 19 (Agerpres). 
Autoritățile franceze au 
descoperit, la o fermă 
izolată din Departamen
tul Basse-Ardeche, o ta
bără de mercenari care 
sînț pregătiți pentru a 
lupta în Congo — Kins
hasa (fost Leopoldville). 
Poliția a arestat pînă a- 
cum aproximativ 30 de 
mercenari < 
naționalități, 
arestate vor 
rate la Paris 
judecate, dat 
teritoriul francez 
interzisă recrutarea 
mercenari pentru arma
te străine. Din cercetă
rile făcute rezultă că ei 
sînt recrutați în calita
te de „tehnicieni" prin 
intermediul unei agenturi 
belgiene, ai cărei con
ducător este Thierry de

de diferite
Persoanele 

■ fi transfe- 
; pentru a fi 
t fiind că pe 

este 
de

Bonnay. Ar fi, de ase
menea, amestecat un 
fost colonel al forțelor 
aeriene americane, care 
n-a fost încă identificat. 

In capitala Belgiei, e- 
xistența acestei tabere 
de mercenari este legată 
de numele Iui Moise 
Chombe, care este acu
zat că urmărește recon
stituirea unei armate 

. personale, cu sprijinul 
cercurilor financiare. Des
coperirea taberei vine, 
de asemenea, în spriji
nul tezei guvernului din 
Kinshasa, după care e- 
xistă o rețea 
turi pentru 
de mercenari
peni.

Pe de altă
Londra se relatează 
în această afacere

de agen- 
recrutarea 
vest-euro-

parte, din 
că 

sfat

amestecați și cetățeni 
britanici. Corespondentul 
ziarului „Sunday Tele
graph". John Lâtz, scrie 
că It. col. Mike Hoare. 
primul comandant 
mercenarilor, care
dat demisia, a fost înlo
cuit de alt fost ofițer bri
tanic, It. col. John Pe
ters.

La cererea prietenului 
său Mpise Chombe, el 
a creat în 1964 o forță 
de mercenari de aproxi
mativ 1000 de oameni, 
principiu] său fiind „de 
a se pune Ia dispoziția 
celui care oferă mai 
mult". Noua armată a 
Iui John Peters, formată 
dintr-o fracțiune a arma
tei inițiale a lui Mike 
Hoare, este alcătuită din 
mercenari englezi și sud-

africani, fiind cunoscută 
sub numele „Comando- 
5". Potrivit coresponden
tului ziarului 
Telegraph", mai 
un alt grup 
nari, 
mat> 
poca 
Acest 
provincia Katanga și 
este asociat cu elemen
tele pro-chombiste, este 
comandat de un fost 
subofițer francez, Ro
bert Denard, iar embrio
nul de forțe aeriene ale 
acestui grup este, după 
cum precizează cores
pondentul, sub Controlul 
unei „firme' 
denumite 
servește 
Agenției 
formații 
S.U.A

„Sundav 
exista 

de merce- 
„Comando-6", for- 
din oameni din e- 
lui Mike Hoâre, 
grup, care ocupă 

Katanga

americane 
„Wigmo", care 
drept camuflaj 
Centrale de lh- 

(C.I.A.) din

REDACsjIA ȘI ADMINISTRAȚIA r Petroșani, str. Republicii nr. 56 TeL Interurban 322, automat 269.

Tensiunea rasială 
se menține

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
Tensiunea rasială la Grenada (statul 
Mississippi) se menține ca urmare 
a practicilor discriminatorii privind 
integrarea în școli. Guvernatorul 
statului, Paul Johnson, a făcut apel 
la menținerea calmului. Duminică, 
într-unul din parcurile orașului a 
avut loc o nouă manifestație a popu
lației de culoare fără să se producă 
însă incidente. Poliția a suprave
gheat în permanență manifestația ne
grilor. Agenți federali au fost tri
miși la Grenada pentru a suprave
ghea redeschiderea școlilor în care 
urmează să fie integrați copiii de cu
loare. Liderii populației de culoare 
plănuiesc o adunare la Grenada în 
semn de protest față de discrimina
rea în școli și împotriva rasiștilor 
can s-au făcut vinovați de inciden
tele de săptămînia trecută, soldate 
cu rănirea a peste 30 de copii ne
gri.

V' '
+ LISABONA. Ca urmare a • •. 

marilor inundații care au avut 
loc in insula Focului (Arhipe
lagul Capului Verde) 16 per
soane și-au pierdut viafa și 
zeci de locuințe au fost dis- . 
truse.

urmă cu 
fost deferiți unui 
Montreal, acuzați

> MONTREAL. Cei 11 mem 
bri ai „Frontului de Eliberare 
din Quebec" (organizație sepa
ratistă), arestați în 
trei zile, au 
tribunal din
de „atentate repetate". Poliția 
din Quebec — o provincie ca
re grupează populația de limbă 
franceză din Canada — a. a- 
nunțat descoperirea la 30 de 
km de Montreal a unei tabere 
unde membri ai acestei orga
nizații se antrenau și experi
mentau diferite explozive.

Congresul de constituire
a Uniunii studenților din Angola

(Agerpres). —BRAZA VILLE 19
La Brazaville a avut loc Congre
sul extraordi-nar de constituire a 
Uniunii studenților din Angola. La 
reuniune au luat parte studenți ca
re învață în diferite țări ale lumii 
Potrivit declarației președintelui 
noii organizații, Laurenco Casimiro. 
participanții au dezbătut probleme 
legate de participarea studenților 
angolezi la lupta poporului acestui 
teritoriu pentru eliberarea de sub

t

jugul colonialiștilor portughezi.
In comunicatul dat publicității cu 

privire la desfășurarea lucrărilor, 
se menționează că participant!! au 
adresat un apel către toți studenții 
angolezi care studiază peste hotare, 
cerîndu-le să sprijine activ lupta 
armată pentru eliberarea țării și 
au adoptat o rezoluție în dare 
condamnă sprijinirea politicii co
lonialiste a Portugaliei de către.. 
N.A.T.O.

Tiparul i I.P.H. Subunitatea Petroșani
—. ."r-
40369


