
Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

GARANȚIA Ml
Expresie a aprecierii 
muncii noastre

Documentele Plenarei Comitetului 
Central al partidului nostru cu pri
vire la majorarea pensiilor, Proiectul 
de Lege privind acordarea pensiilor 
de asigurări sociale de stat și a pen
siei suplimentare mi-au produs o 
mare bucurie. Partidul nostru iubit 
a dovedit încă o dată în plus că în 
centrul politicii sale stă fericirea și 
bunăstarea întregului popor, asigu
rarea unei bătrâneți fără griji tu
turor celor ce muncesc.

Citind aceste documente de o im
portantă deosebită mi-a atras în mod 
deosebit atenția articolul 13. El pre
vede că angajații care în ultima pe

O măsură binevenită
Noua legislație cu privire la 

pensii este o măsură bineve
nită, oglindește înțelepciunea cu 
care partidul și guvernul conduc 
și îndrumă activitatea economică 
din țara noastră cu scopul de a a- 
sigura o viață din ce în ce mai fe- 

I ricită tuturor categoriilor de oameni 
^ai muncii.

Stimulent pentru stabilitatea cadrelor
Recenta Hotărâre a Plenarei Co

mitetului Central al Partidului Co
munist Român cu privire la majo
rarea pensiei, îmbunătățirea legis
lației pensiilor și instituirea' pensiei 
suplimentare din contribuția sala- 
.riaților constituie o nouă măsură 
ce exprimă grija partidului și a 
statului față de oamenii muncii. 
Alătur bucuria mea de miner pen
sionar la cea a miilor de oameni
în vârstă care prin îmbunătățirea 

■legislației pensiilor își primesc răs

Botezul cărbunelui 
la Aninoasa-sud

Inălțîndu-și fTuntea 
ia peste 60 metri dea
supra solului, noua con
strucție industrială de 
pe dealul Lazului a în
cetat, de acum, de a 
mai ii un obiectiv al 
viitorului. De la pro
bele de rodaj in gol 
s-a trecut, ieri, la pro
be tehnologice, în ca
drul cărora instalația 
de extracție multicablu, 
prevăzută cu schipuri 
de cîte 8 tone, a pri
mit ieri botezul cărbu
nelui. Pentru prima 
oară în istoria minei 
cărbunele aninosean a 
parcurs un drum nou, 
altul decît cel care ! 
ducea spre preparația 
Petrila. - Convoaiele de 
vagonete au pornit pe 
noua galerie de trans
port, spre sud, unde 
conținutul lor a fost 
culbutat în marile si
lozuri subterane de la 
orizontul IX, fără să 
mai fie scoase „Ia 
ziuă". Prin buncărele 
acestor silozuri, purtat 
de benzile metalice de 
dozator, cărbunele este 
deversat în schip ș< 
astfel începe drumul 
vertiginos pe verticală.

Se extrăgeau primele 
tone de cărbune cu 
noua instalație de ex
tracție și acest moment 
venea să materializeze 
munca eroică a mine
rilor lui Bartha Dioni- 

; sie care a săpat pu
tut, a constructorilor 
care au înălțat turnul, 
a lăcătușilor și electri
cienilor cară au montat 
puternica instalație de 
extracție. Iată, la ca
pătul a sute de zile și

V A

TIHNITE

rioadă a activității lor, înainte de 
pensionare, au o continuitate înde
lungată în muncă în aceeași unitate 
vor beneficia de un spor substantial 
la pensiile stabilite. Eu lucrez la 
mină de aproape 20 de ani. Pînă la 
vîrsta de 52 de ani mai am încă de 
muncit. Doresc să muncesc lot la 
mină, să-mi depun întreaga capacitate 
profesională pentru a obține noi suc
cese pe frontul cărbunelui mulțu
mind în acest fel partidului pentru 
grija ce ne-o poartă.

BARTHA DIONISIE,
miner șef de brigadă E.D.M.N.

Lucrez la E. M. Lonea de 26 de 
ani. Mă voi strădui și în vi
itor să-mi dau tot aportul la înde
plinirea sarcinilor ce-mi revin din 
planul de producție.

COSTINAȘ AUREL, 
miner la E. M. Lonea

plata binemeritată pentru ani de 
muncă continuă prestată în aceeași 
unitate.

Stimularea prin pensie a stabili
tății cadrelor în aceeași unitate 
prin acordarea de spor procentual 
la pensie pentru continuitate în 
muncă constituie q răsplată bine
meritată și totodată un imbold 
pentru fiecare om al muncii în a 
evita fluctuația.

CIUR IOAN, 
miner pensionar

nopți de muncă încor
dată în adîncuri și 
înălțimi, de căutări pe 
tărîmul noului, o sim
plă manevră a manetei 
de pe pupitrul de co
mandă din fața meca
nicului de extracție și 
schipul pornește ca un 
bolid spre ziuă. De aici, 
fluxul de transport con
tinuă pe cablurile ae
riene ale iunicularului 
— spre marea uzină de 
preparare de la Co- 
roești.

Fiecare mecanism, 
fiecare agregat al flu
xului de transport pu
tea fi văzut acum în 
funcțiune. Maistrul 
principal Pop Andrei 
urmărea atent funcțio
narea mecanismului de 
autodescărcare. a schi- 
purilor, dînd lăcătuși
lor dispoziții de lucru 
pentru eliminarea scă
părilor de cărbune în 
puț și în afara buncă- 
relor. Buftea Gheorghe. 
maistrul mecanic de la 
sectorul de transport, 
verifica atent benzile 
de cauciuc ‘ pe care 
cărbunele vine dever
sat în marile silozuri 
de lingă turnul de ex
tracție. La cîteva zeci 
de metri mai jos, sub 
aceste silozuri, cei mai 
experimentați funicula- 
riști de la Aninoasa, 
împreună cu maistrul 
lor, tov. Costinaș Pe
tru, încercau instalați
ile de încărcare a cu
pelor. Da, cărbunele 
pornea acum, în bătaia 
razelor călduțe ale soa
relui de toamnă, spre 
uzina de preparare de 
la Coroești I

Desigur, la noul com
plex de extracție mai 
sînt multe de făcut. 
Dar muncitorii și maiș
trii care au luat în stă- 
pînire aceste moderne 
instalații sînt oameni 
experimentați, care nu 
o dată au dovedit hotă
rîre, pasiune, tărie în 
fața greutăților. Ei sînt 
aceia care în perioada 
probelor tehnologice 
vor desăvirși munca 
proiectantilor, a con
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I-am găsit pe toți împreună: 
Polh Karol, Fodor Balint, To- 
dea Iosif, Karsony Marton, 
Miron Alexandru, Dobre Emi- 
lian, Keilink Iosif, Pop Ion lui 
Axente, Vekonyi Iosif și alții. 
Toți citeau cu maximă atenție 
în ziare Hotărârea Plenarei Co
mitetului Central' privind ma
jorarea pensiilor și îmbunătăți
rea legislației cu privire la 
pensii.

O „Este o hotărîre pătrunsă de 
grijă față de om — spune minerul 
Polh Karol, fost șef de brigadă la 
mina Petrila, avînd 36 de ani lu
crați. Iată de pildă, se desființează 
plafonul maxim de 1 200 Iei stabi
lit Ia pensii și de acum înainte pen
siile vor fi calculate în raport cu 
salariul tarifar și vechimea în 
muncă".

• „Sporirea pensiilor mici, a 
pensiilor medii, este după părerea 
mea o măsură deosebit de impor
tantă — arăta lăcătușul pensionar 
Todea Iosif. Majorarea de 15 la 
sută efectuată la pensiile de peste 
600 lei, sporurile de 20—4(f la sută 
la pensiile mici, vor constitui un 
sprijin însemnat pentru toți pen
sionarii în cauză".

O „Acum pensia mea va crește 
de la 875 lei la 1 005 lei, prin ma
jorarea prevăzută de Hotărîre. Parti
dul se îngrijește să avem asigu
rată o bătrînețe liniștită și demn 
răsplată pentru activitatea depusă 
în muncă" — rostește cu căldură 
în glas pensionarul Pop Ion Iui 
Axente.

structorilor complexu
lui, asigurînd pentru 
zeci de ani drumul căr
bunelui aninosean spie 
ziuă. Și, răspunderea 
lor e cu atit mai mare, 
cu cit intrarea defini
tivă în funcție a com
plexului sud, va asigu
ra creșterea capacității 
de extracție a minei 
Aninoasa la nivelul 
prevederilor cincinalu
lui.

I. B.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ion Gheorghe Maurer 
au plecat la Moscova

Luni dimineața au plecat la Mos
cova tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Miniștri, 
împreună cu general-colonel Ion 
Ioniță, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul forțelor armate, care, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice și a guvernului sovietic, 
vor face o vizită prietenească în 
Uniunea Sovietică.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost de față tovarășii Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Alexandru Drăghici, Paul

SOSIREA LA MOSCOVA
MOSCOVA 17, Corespondentul 

Agerpres, S. Podină, transmite: 
Luni la amiază au sosit la Mos
cova tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele. Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu general-colonel 
Ion Ioniță, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul forțelor armate, 
care, la invitația C.C. al P.C.U.S. 
și a guvernului sovietic,* fac o vi
zită prietenească în Uniunea So
vietică.

La sosirea la Moscova, pe aero
portul Vnukovo, oaspeții români au 
fost întâmpinați de Leonid Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., Alexei Kosîghin, mem
bru ăl Biroului Politic ai C.C. al

INTERVIUL NOSTRU

Satisface librăria
gustul

Ne aflăm în Uricani la Librăria 
noastră nr. 30. Stăm de vorbă cu 
tovarășul Bucăță loan, responsabi
lul unității. Discutăm despre cărți 
și cititori. Profit de faptul că, fiind 
aproape de ora închiderii, că aflu
ența cumpărătorilor a scăzut și-i 
adresez cîteva întrebări:

— Ce căi folosiți pentru in
formarea cititorilor asupra căr
ților noi intrate în librărie ?

— In primul rînd expunerea lor 
în tonete și vitrine. Apoi, în cola
borare cu conducerea bibliotecii 
clubului muncitoresc din localita
te, organizăm diferite acțiuni de 
prezentare a cărților noi ca recen
zii, simpozioane sau convorbiri cu 
cititorii.

— Există o legătură funcțio
nală între dumneavoastră și 
cititori ?

— Da. Mai ales prin organiza
rea standurilor. In prezent func
ționează în localitatea noastră patru 
standuri care sînt împrospătate cu 
regularitate și care sînt foarte a- 
vantajoase, atît pentru cititori cît 
și pentru librărie. Cea mai bună 
activitate la stand o duce tovară
șul Piloiu Ferdinand^ Suma cărți
lor vândute de el numai în luna 
septembrie se ridică la 3 842 lei. 

«..Două, constatări
0 Afișarea și popularizarea noutăților din librărie sînt 

deficitare; vitrina nu prea Spune multe, nu prea conține 
noile cărți apărute.

O Colaborarea cu biblioteca e mediocră; se organizează 
acțiuni puține și nu destul de interesante, de atractive 
pentru popularizarea cărții, pentru stimularea gustului ele 
citit al oamenilor..

...și două propuneri
O Pentru aranjarea vitrinelor să nu se aștepte neapă

rat vitriniorul; acest lucru îl pot face vînzătorii din unitate; 
dar să-1 facă cu regularitate, ori de cîte ori sOsesc cărți noi 
la librărie.

O Să se discute mai mult cu cititorii și, în funcție de 
propunerile și dorințele lor, să se înainteze comenzile pentru 
marfă; să se lărgească sfera difuzorilor voluntari și să se 
organizeze unele consfătuiri cu cititorii chiar în librărie.

Interviu consemnat, de
Valeriu COANDRĂȘ

Niculescu-Mizil, Mie Verdeț, mem
bri și membri supleanți ai Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
vicepreședinți ai Consiliului. de Mi
niștri, membri ai C.C. al P.C.R., 
membri ai Consiliului de Stat, mi
niștri, conducători ai instituțiilor 
centrale și ai organizațiilor obștești, 
generali și ofițeri superiori.

Au fost prezenți A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice, alți 
șefi de misiuni diplomatice acredi
tați la București.

Numeroși cetățeni ai Capitalei 
aflați pe aeroport au salutat cu căl
dură pe conducătorii de partid și 
de stat. Un grup de pionieri le-au 
oferit buchete de flori.

(Agerpres)

P. C. U. S., președintele . Consi
liului de Miniștri al U. R. S. S., 
Nikolai Podgornîi, ' membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Dmitri Pole- 
anski, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., Andrei Gromîko, jnem- 
bru ad C.C. al P.C.U.S., ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., mare
șalul Uniunii Sovietice Andrei Gre- 
ciko, membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-locțiitor al ministrului apă
rării al U.R.S.S., și alți conducă
tori de partid și de stat sovietici.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Teodor Marinescu, ambasadorul Re
publicii. Socialiste România în Uniu
nea Sovietică, și membri ai Amba
sadei române la Moscova.

cititorilor ?
Realizări bune s-au înregistrat și 
la celelalte . standuri conduse de 
tovarășele Dinea Maria, Lazăr Ma
ria și Tudose Margareta.

— Cu planul cum slaț'i? ,
— Bine. Pînă acum l-am îndepli

nit și chiar depășit în fiecare lună. 
De exemplu, față de 2 000 lei cît 
am avut plan pe luna august, am 
realizat 3 742 lei, iar în. luna , sep
tembrie am realizat cu 842 lei mai 
mult față de prevederile planului. 
In ultunul trimestru depășirea va
lorică este de 3 439 lei.

— După ce criterii oferiți o 
carte unui cumpărător ?

— Firește că după solicitudine, 
după preferințe. Bineînțeles că ți
nem cont și de nivelul său de pre
gătire, de profesiunea sa și, în 
funcție de aceste coordonate, .îi re
comandăm diferite cărți care-1 in
teresează.

Desigur că formele de stimulare 
a gustului pentru citit sînt multiple. 
Ele însă nu sînt inițiate și susți
nute suficient de către persoanele 
competente în această privință și 
de multe ori omul cumpără o car
te nouă dar care nu-i este nece
sară. De aceea, nft-aa permis să 
consemnez aici...
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Știința Petroșani — 
Precizia Săcele 11-3

Deziluzie pe stadionul Minerul din Lupeni
Așteptată cu mult interes, întâlni

rea dintre Minerul Lupeni și G.F.R. 
Arad a nemulțumit profund pe spec
tatorii și susținătorii echipei locale, 
prezenti duminică pe stadionul din 
Lupeni.

Jocul dintre cele două codase ale 
plasamentului a fost de slabă fac
tură tehnică. E drept că minerii au 
dpminat majoritatea timpului, avînd 
ocazii clare de gol, dar le-au ratat tot 
așa de clar.

După opt etape este inadmisibil 
ca jucătorii urrei echipe să mani
feste carențe în pregătirea fizică. Ne 
întrebăm : ce are de spus antrenorul 
echipei Floreta Al. care a operat cite 3- 
4 schimbări de jucători de la o etapă 
la alta ? De exemplu, Foca și Ologu 
s-au evidențiat în jocurile preceden
te, dar în jocul de azi au fost scoși 
că nu-s în formă (? I). Mai mult, ju
cătorii nu manifestă dragoste față 
de culorile clubului, nu luptă cu 
voință iar la antrenamente nu acordă 
attotie pregătirii, în schimb pot fi

AGENDA CAMPIONATULUI REGIONAL
Victorie categorică 
la Aninoasa

Fotbaliștii de la Voința Ilia au ve
nit la Aninoasa cu intenția de a ob
ține un rezultat cit mai strîns. Ți- 
nînd seama de rezultatele slabe ob
ținute pînă acum de oaspeți, anino- 
șenii nu și-au făcut probleme, con- 
siderînd că vor cîștiga comod și la 
un scor concludent. Atacul lor dez
lănțuit din primele minute ale întîl- 
nirii și golul marcat în minutul 4 de 
Marcel Golgoțiu lăsau șă se între
vadă că așa va fi. Au atestat-o apoi 
următoarele trei goluri înscrise de 
Gud.acu, Bodea și Furnea în minu
tele 14, 20 și 50. Oaspeții au puțin© 
contraatacuri care nu periclitează în
să poarta apărată de Peter. Scorul 
de 4—0 pentru gazde în minutul 30 
nu-i descurajează pe oaspeți. Ei 
joacă calm, se apără organizat, încît 
scorul nu poate lua proporții. Gaz
dele vor să-și demonstreze superio
ritatea printr-o serie de dantelării și 
să marcheze spectaculos. Aceasta 
nu le prea reușește, pierzând deseori 
balonul în apropierea porții adverse. 
Oaspeții inițiază cîteva contraata
curi și la unul din ele, în minutul 60. 
Ivanov — oare l-a înlocuit în repriza 
secundă pe Peter — iese inoportun și 
e obligat să scoată mingea din 
plasă : 4—I. Replica oaspeților de
vine mai viguroasă după acest gol și 
jocul se echilibrează pentru puțin 
timp. Fazele alternează la cele două------------------  |
HANDBAL |

Crește golaverajul j
să înscrie cîteva goluri frumoase. ■

Textilistele n-au „țesut*' decît pu- | 
ține faze, ș-au mișcat foarte încet, > 
au tras imprecis la poartă, iar cî- I

După un rezultat onorabil ae 
5—5 obținut la Oradea în fața e- 
chipei locale — „Favorit", handba
listele de la Ș.S.E. Petroșani au a- 
Vut duminică O misiune ușoară în 
fața acelora de la Textila Buhuși, 
de cate au dispus categoric cu sco
rul de 17—6. Această victorie con
cludentă a fost urmarea jocului 
bun prestat de gazde și în același 
timp a jocului sub orice critică al 
oaspetelor. Petroșănencele au abor
dat meciul cu seriozitate și înscriu 
gol după gol în poarta adversă, fă- 
oînd deseori șah mat apărarea tex- 
tilistelor. La un moment dat sco
rul era de 9—Q pentru gazde, re
zultat care le-a demoralizat pe oas
pete. Dar golurile au fost înscrise 
din acțiuni bine gîndite, prin șuturi 
puternice și bine plasate. Jucătoa
rele noastre au combinat bine, 
și-au surprins deseori adversarele 
descoperite, trecând rapid din 
Apărare în atac și au înscris goluri 
frumoase. Scorul nu este de ioc e- 
xagerat. El putea fi mult mai ma
re, dacă gazdele insistau mai mult 
în atac în a doua parte a întâlnirii, 
dacă toate jucătoarele trăgeau mai 
mult la poartă și nu așteptau po
ziția ideală. Dar, mulțumite de re
zultat, ele n-au mai luptat cil ?- 
ceeași vigoare, permițîbd oaspetele- 

văzuți plimbîndu-se toată ziua pe 
Stradă. Ar fi de dorit ca secția de 
fotbal a asociației să ia urgent toate 
măsurile pînă nu e prea tîrziu.

Jocul de duminică a început în- 
tr-un ritm foarte Vioi Și în minutul 
5 Gotroază ratează o ocazie foarte 
bupă de la numai 3 m trăgînd peste 
poartă. Scorul este deschis însă în 
minutul 6; Farkaș primește o pasă 
de la Macovei și înscrie foarte fru
mos : 1—0. Datorită fazelor rapide ș; 
jocului vioi de după înscrierea go
lului, credeam că scorul se va ma
jora, dar oaspeții se apără organizat 
și reușesc șă-1 mențină pînă în mi
nutul 30 cînd tot Farkaș înscrie din 
nou. Deci 2—0. Pînă la sfîrșitul re
prizei asistăm la o adevărată bram- 
bureală și ca urmare, cele 10 cor- 
nere obținute de gazde rămîn fără 
rezultat.

După pauză, oaspeții profită de 
slaba pregătire a minerilor, atacă 
mai mult dar practică un joc dur, 
nesportiv reușind să enerveze pe 

por-ți. In ultimele minute de joc 
gazdele revin în atac, dar nu reușesc 
să maree. Al 5-lea lor gol e marcat 
de Burcă Anton de la oaspeți, care 
reia greșit cu capul în gol la un șut 
expediat de Marcel Golgoțiu. Astfel 
întîlnirea ia sfîrșit cu scorul de 5—1 
pentru gazde — o victorie meritată, 
categorică. De menționat comporta
rea portarului oaspete Kiss care în 
partea a doua a meciului a apărat, și 
nu rău, accidentat la o mînă. A con
dus bine Wiedelman E. din Hațeg.

C. DANILA 
fghnjrâan

Minerul Vulcan — 
IG.O. Deva 1-1 (O-O)

„Socoteala de acasă nu se po
trivește cu cea din tiîrg". Folosim 
această veche zicală întrucît unii 
jucători de la gazde socoteau că 
întîlnirea cu I.G.O.' Deva va fi 
o simplă formalitate. Din păcate, 
lucrurile nu s-au petrecut așa. 
Oaspeții au fost acei care au mar
cat primii și au condus pînă în 
minutul 89 aînd cu greu gazdele 
au egalat. Tînăra echipă, recent 
promovată în campionatul regional 
de fotbal, a desfășurat încă de la 
început un joc frumos, mult a- 
plaudat de către publicul spectator. 
Treptat, treptat, gazdele văd că au 
în față un adversar bine pregătit 
și nu așa cum credeau la început. 
Ga urmare, prima repriză se în- 

teva șuturi precise au fost respin
se în extremis de portărița Lia Dun- 
cea. Și deși au cîteva jucătoare do
tate fizic și tehnic, handbalistele 
din Buhuși nu le-au prea pus pro
bleme gazdelor. Resemnate parcă 
de evoluția scorului, textilistele 
s-au gîndit că nu mai au ce pierde 
și s-au lăsat depășite cu regulari
tate de adversarele lor, care, ori
cum au acționat mai bine, mai di
namic, au fost mult mai periculoa
se. Intr-o formă și vervă deosebite, 
mergînd pe linia comportării sale 
din ultimul timp, tînăra Domșa 
Faustina a constituit un permanent 
pericol pentru poarta adversă, în
scriind nu mai puțin de 10 goluri. 
Bine ș-au comportat și Barabaș Lia 
(3 goluri), Cserghezan Estera (2 
goluri), Munteanu și Ciobanschi. 
Prea mică însă pofta de goluri în 
fața unor jucătoare pasibile să le 
primească cu ușurință. Oricum, 
cele 17 goluri sînt valoroase și ele 
ajustează deștul de bine golavera
jul echipei noastre, li ușurează as
censiune în clasamentul seriei.

G. MNU a 

gazde. La aceste acte s-au dedat Kiss 
(portarul) și Cociuban de la oaspeți 
la care le-a răspuns Cotroază de la 
gazde.

Datorită acestui fapt minerii se 
aleg cu Gpțroază, Farkaș și Macovși 
accidentați.

O gravă greșeală de apărare, la 
care și-au dat concursul jucătorii 
Soptăreanu și Mihalache, face ca în 
minutul 63 ceferiștii să reducă din 
handicap prin Korfiși. .Deși minerii 
domină, tot oaspeții înscriu în mi
nutul 70 prin același KorOși cu lar
gul concurs al apărării miniere. Deci 
2—2.

Pînă la sfîrșitul partidei semnalăm 
dominarea minerilor și un contra
atac al ceferiștilor cînd Pali respinge 
de pe linia porții.

La nota slabă a jocului a contri
buit și arbitrajul lui Marin 
Nicolae — București, care nu a luat 
măsuri împotriva jocului dur al ce
feriștilor.

Ion CIOBTEA

cheie albă: 0—0. La reluare, gaz
dele joacă ceva mai bine dar oas
peții fac față cu succes contraata
curilor lipsite de claritate ale gaz
delor. In minutul 70 devenii bene
ficiază de o lovitură liberă de la 
16 m care o execută Rodeanu. 
Lupulescu respinge și extrema stin
gă înscrie nestingherit; deci 1—0 
pentru oaspeți. Acest duș rece tre
zește ia realitate formația locală 
care iese la atac mai decisă și în 
minutul 72 Dumitrescu execută o 
lovitură liberă de la 20 m dar min
gea șutată de el întâlnește bara 
transversală. In minutul 80 oaspe
ții comit henț în careu însă Chlcea- 
nu care execută lovitura de pe
deapsă, trage în portar și acesta 
respinge. Abia în minutul 89 Roff 
trimite o pasă lui Ghiceanu care 
saltă mingea peste portar înscri
ind: 1—1.

A arbitrat corect Florian Teodor 
— Hunedoara.

T. MOCUȚA
★

ALTE REZULTATE: C.F.R. Slme- 
ria — Textila Sebeș 1—0; Minerul! 
Teliuc — Știința Petroșani 1—0;i 
Minerul Gheiar — Constructorul 
Hunedoara 3—0; Parângul Lonea — 
Unirea Alba 3—0 (neprezentare). 
Meciul dintre Dacia Orăștie — Au
rul Brad a fost amînat întrucît Au
rul a jucat în „Cupa României" 
cu Mureșul Deva de care a fost în
trecută cu 5—0.

„B U
In interval de numai o săptămînă, 

Teatrul de stat din Petroșani ne-a o- 
norat cu presentarea a două pre
miere dintre care ultima, cu „Bur
lacii", pe tară.

Piesa „Burlacii", e o comedie cu 
o fabulație simplă, scrisă pentru ti
neri, Eroii sînt luați din viața de 
toate zilele, trăiesc și se comportă 
natural ca toți tinerii de altfel, sînt 
inteligenți și spirituali sau așa cum 
ne asigură autorul „nu au nimic ex
traordinar în ei, ceva nemaiîntîlnlt 
și original cu orice preț". Tocmai 
aceste calități conferă eroilor natu
ralețe și culoare, autenticitate si 
trăire.

Mihaefa se vrea o Catherină din 
„Scorpia îmblânzită" a lui Shakes
peare. Trecerile ei de la o stare su
fletească la alta, o fac verosimilă și 
simpatică. Ea are un fond -sufletesc 
bun, sănătos și în ciuda ușurințe) și 
superficialității pe care o afișează 
ostentativ, ea ne apare lucidă în 
aprecierile pe care le face atunci 
cînd situația o cere.

Adriana este mai matură, se com
portă ca stare, deși pare timidă iar 
Cristina, drăguță, știe să fie șireată 
și inteligentă,

La fel oa și Mihaela, Sorin ne a- 
pare la prima vedere superficial, 
înclinat spre extravaganță, cinic, dar 
de un cinism ce nu supără pentru că

Cei ce nu au văzut 
partida de rugbi dintre 
Știința — Precizia Să- 
cele ar putea crede că 
scorul strîns s-ar da
tora oarecum echilibru
lui de forțe. Concluzia 
ar fi oarecum eronată; 
studenții puteau cîștiga 
la o diferență de 30-40 
de puncte. Dacă totuși 
nu au cîștigat la o a- 
semenea diferență a- 
ceasta se datorește fap
tului că au vrut să 
facă faze numai pen
tru spectacol irosind 
situații clare de a în
scrie. După cîteva mi
nute de tatonare a ad
versarului, studenții au 
pus în funcțiune mo
toarele și au început 
să construiască atac 
după atac obligînd tri
bunele să sțea tot tim
pul în picioare aplau
dând frumoasele faze 
construite atit pe îna
intare cît și pe linia 
de treisferluri. După ce 
arbitrul anulează o lo
vitură de picior căzută,

perfect valabilă a Iui 
Dragoș, studenții des
chid scorul prin același 
Dragoș cu o lovitură 
de picior căzută. Pînă 
la sfîrșitul primei re
prize studenții mal în
scriu două încercări 
prin Florescu șl Dră- 
cea, una mai frumoasă 
decît alta dintre care 
ultima este transforma
tă de Săbău. Cu scorul 
de 11—0 ia sfîrșit pri
ma repriză. După pau
ză, studenții mențin 
motoarele în plin dar 
nu urmăresc majorarea 
scorului urmărind doar 
spectacolul rugbistic. 
De altfel în această re
priză linia de treisîer- 
turi, bine dirijată de 
Iliescu, dacă ar fi ur
mărit rezultatul, scorul 
ar fl luat proporții. Dar 
întreaga linie de trei- 
sferturl cît și linia a 
treia a căutat să facă 
un joc cît mai variat, 
un joc ce ă îneîntat 
ochii spectatorilor pre- 
zenți în tribunele sta A. BOJENESCU

Un buchet de jucători jșj dispută balonul.

LUPTE

Comportare slabă a sportivilor noștri
In zilele de 15 și 16 octombrie 

a. c. sala de gimnastică a I.M.P. 
a găzduit etapa de zonă a con
cursului de lupte libere juniori, 
dotată cu „Cupa de toamnă". La 
startul întrecerilor s-au aliniat cei 
mai buni luptători juniori din ora
șele : Brașov, Gluj, Sf. Gheorghe, 
Turda, Hunedoara, Petroșani, Deva 
și Petrila.

Iată câștigătorii in ordinea cate
goriilor de greutate: Caleg. 48 kg 

Ionescu loan, Brașov,- categ. '52 
kg — Paraschiv Gheorghe, Brașov,- 
categ. 56 kg — Moldovan Atila, 
Cluj; categ. 60 kg — Adam Fran- 
cisc, Brașov; categ, 65 kg — Bol- 

R L A C I I"
e de suprafață. In fond însă el e un 
tînăr plin de calități, cinstit îndră
gostit de profesia sa de arhitect. Dan 
în schimb, este opusul lui Sorin un 
tonic pentru^ el. E un tînăr timid 
care se impune prin seriozitate și 
maturitate în gîndire. Celor doi li 
se mai adaugă Paul, întregind astfel 
sextetul tinereții.

In fond piesa este o pledoarie pen-

PREMIERĂ PE ȚARĂ
LA TEATRUL DE STAT 

DIN PETROȘANI

tru dragoste, pentru o dragoste cu
rată, pentru iubire și căsătorie. Țe
sătura de idei a piesei se desfășoară 
aproape în exclusivitate undeva la 
Constanta, în casa celor doi tineri 
arhitecți Sorin și Dan unde cele tre' 
fete sînt găzduite pe timpul conce 
diului de vară. Treptat ni se dezvă
luie caracterul eroilor, gîndurile. nă
zuințele lor. Dragostea se înfiripă 
nșor, pe nesimțite, continuînd, așa 
cum de altfel ne-am așteptat, prin 
căsătorie, în ciuda hotărârii celor 
doi burlaci „convinși", Sorin si Dan.

Piesa e scrisă cu vervă, cu un dia
log viei și situații verosimile tră

dionului Jiul. Ca ur
mare, oaspeții care sînt 
mai puțin îneîntați de 
spectacol își creează o 
ocazie foarte bună pe 
care o fructifică prin 
Voinea dintr-o lovitură 
de picior căzută. Pentru 
frumosul joc practicat, 
studenții merită toate 
felicitările, mai puțin 
însă pentru eficacitate. 
Oricum însă locul 5 pe 
care îl dețin în clasa
mentul categoriei A nu 
se datorește unei îh- 
tîmplări, ci formei 
bune pe care o are 
echipa și concepției 
moderne de joc pe ca
re a imprimat-o antre
norul N. Ureche. Din 
rindurile echipei stu
dențești o impresie deo
sebită a lăsat Iliescu, 
care și-a făcut o rein
trare frumoasă în e- 
chipă, și Dragoș.

Slab arbitrajul pres
tat de Dumitru Zamfir 
din București.

țaș Vesile, Brașov,- categ. 70 kg — 
Bogdan Ioan, Brașov; categ. 81 kg 
— Mihăilă Vasile, Brașov; categ. 
87 kg — Szabo Io&if, Cluj; categ. 
peste 87 kg — Albu loan, Turda.

Comportarea sportivilor din Pe
troșani și Petrita a fost sub aștep
tări. Un singur loc doi, ocupat de 
luptătorul de la Jiul Petroșani, Moț 
Florian, la categoria 56 kg, într-uu 
concurs organizat în orașul nostru, 
dovedește încă o dată slaba preo
cupare a conducerii asociației spor
tive Jiul Petroșani fată de secția 
de lupte, pe care nu o ajută.

STAICU BALOI
activist G.S.O. Petroșani

dând erudiția cu teatru a autorului. 
George Carabin împrumută eroilor 
replied inteligente, scăpărătoare, per- 
cepte morale fără însă să cadă în 
dadacticism.

In ciuda acestor calități incomes 
labile ale piesei George Carabin ră- 
mîne totuși la suprafață în investi
garea universului sufletesc al eroi
lor. Personajele par uneori estom
pate, ireale tocmai datorită goanei 
după inteligența căutată, după re
plici cu „priză" public nevalori- 
ficîhd comorile sufletului și sensi
bilității eroilor. Autorul neglijează 
să ne ofere ,o motivație convingă
toare în ceea ce privește schimba
rea de știtudine în final a celor doi 
„burlaci" (simpla nepricepere în 
arta culinară ca și prezența a trei 
fete cumsecade dar nu neobișnuite 
în societatea noastră de azi. nefiind 
argumente convingătoare pentru că
sătoria oarecum precipitată a unui 
burlac convins). In această situație 
rîsul atit de promis de către autor 
pare forțat iar „surprizele" ușor de 
ghicit, înainte de a vedea tabloul 
următor. Sesizând scăderile piesei, re
gizorul Marcel Șoma a căutat să 
suplinească aceste lipsuri ptintr-un 
ritm vioi, alert cu un crescendo vi
zibil de la un act la altul, imprimînd 
interpreților, pe cît posibil, naturalețe 
și sinceritate pentru ridicarea „sta-



Hot&rîrea unanimă: 
Transformarea minusului in plus

Atunci cînd treburile șchioapătă 
In sectorul în care muncești, mai ales 
cînd porii înaltul titlu de membru 
de partid, e și firesc să te frămînți, 
să-ți pui mereu întrebarea : „Am fă
cut oare totul pentru a ieși din im
pas" ? Această frămîntare se citea 
pe chipurile comuniștilor din orga
nizația de bază 5 G din sectorul de 
investiții al minei Aninoasa prezent!, 
aproape cu toții, la adunarea gene
rală de dare de seamă și alegeri ce a 
avut loc recent. Faptul este explica
bil. De la începutul anului și pînă 
acum colectivul sectorului are, la 
săpări și betonări, un minus față 
de plan de 100 ml, iar indicatorul 
productivitate a fost realizat doar în 
proporție de 94 la sută.

împărțit în trei părți egale, minu
sul ce-i revine schimbului în miji 3- 
cul căruia își desfășoară activitatea 
politică organizația de bază nr. 5 C 
este de 33 ml. Pe deplin conștienți că 
nerealizarea sarcinilor de plan la in
vestiții constituie o frînă în calea 
dezvoltării de viitor a minei, în în
deplinirea obiectivelor sporite izvo- 
rîte din Directivele celui de-al IX-iea 
Congres al partidului nostru, comu
niștii din organizația de bază nr. 5 
C au analizat în adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri cu simț de 
răspundere 
rămînerii în 

și competență cauzele 
urmă, au venit cu pro-

SA MEARGA
TELEVIZORUL I

In ultimul timp, cluburile munci
torești din Valea Jiului au fost do
tate cu televizoare, asigiirîndu-se ast
fel oamenilor muncii încă un mijloc 
de petrecere plăcută a timpului li
ber. Din păicate unele din aceste te
levizoare nu pot satisface dorințele 
oamenilor, din diferite motive care 
nu au nici un temei. La Casa de cul
tură din Petroșani, uneori televizo
rul nu funcționează deoarece în sala 
mică unde este instalat se țin diferite 
ședințe. Alteori nu funcționează pen
tru că e specftacol în sala mare sau 
pentru că nu are cine-1 manevra. 
Mai neplăcut a fost faptul că în seara 
silei de sîmbătă 17 septembrie ora 21, 
cînd artiștii amatori din Valea Jiului 
prezentau program în studioul de 
televiziune din București și foarte 
mulți oameni din Petroșani vroiau 
să-i urmărească la televizor pe prie
tenii sau cunoscuții lor, sala mică a 
Casei de cultură era închisă și ni
meni nu s-a gîndit s-o deschidă și 
să dea drumul televizorului.

De la Petriia. corespondentul Ni-

chetei" artistice a spectacolului. Me
sajul de idei al comediei iese preg
nant la suprafață, se descifrează cu 
ușurință marcînd o concepție regi
zorală, dacă nu inovatoare, în orice 
caz, sensibilă la căutări de expri
mare, directe, inteligibile.

Lipsurile piesei însă, cu toată 
strădania regiei, nu au putut fi a- 
coperite în întregime făcînd ca în 
ansamblu spectacolul să aibă scă
deri, să fie uitat cu aceeași ușurință 
cu care este agreat pe parcursul ce
lor trei acte. Ceea ce i se poate re
proșa regiei dar mai ales scenogra
fiei (autor Aurel Fiorea) care de alt
fel a concepu! decoruri frumoase 
adecvate, este costumația interpre- 
ților. Voind ,să ne apropie cît mai 
mult cadrul estival marin a abuzat 
de o costumație care de multe ori 
a produs zîmbete în sală, prin nefi
rescul lor. înțelegem ca pe litoral oa
menii să umble ca la mare, într-o . ■ •costumație cit mai sumar^, aceasta 
însă nu ne obligă la aceeași ținută 
și într-o cameră, fie și la Constanța.

Mariana Cercel ne-a adus pe sce
nă o Mihaelă nostimă, capricioasă 
dar inteligentă și lucidă, rămiînînd 
atrăgătoare și în minciunile ce le 
scornește, cu un fond sufletesc bun. 
Reușind să se contopească cu eroina 
interpretată, Mariana Cercel datorită 
paletei sale bogate de exprimare tre
ce cu bine un examen pe cît de di
ficil pe atît de tentant.

Violeta Barbiuc s-a apropiat cu 
discreție și gingășie de Adriana, im- 
primîndu-i farmec și prospețime. Ea 

puneri concrete pentru îmbunătăți
rea întregii activități.

In sector există brigăzi ca cele 
conduse de Tira Mihai, Plînge Ale
xandru, Carpov Ștefan și altele care 
își îndeplinesc și depășesc ritmic 
sarcinile de plan, iar lucrările exe
cutate de ele poartă amprenta cali
tății. Regretabil e însă faptul că mai 
sînt în sector și unele brigăzi ca cele 
conduse de Ciobotaru loan și Ștefan 
Grigore care nu-și îndeplinesc sarci
nile ce le revin, și sînt deficitare și 
la capitolul calitate. întrebați care

/ALEGERI
ÎN ORGANIZAȚIILE

DE PARTID

sînt cauzele ce duc la frînărea rea
lizărilor, membrii brigăzilor respec
tive invocă deficiențele în aprovi
zionarea cu vagonete goale și ma
teriale și slaba calitate a întreținerii 
burghielor. Acestea sint într-adevăr 
greutăți care diminuează chiar și suc
cesele brigăzilor bune. Comuniștii au 
analizat însă mai profund cauzele 
rămînerii în urmă și au făcut bine. 
Analiza a scos la iveală lipsuri de 

colae Gogelescu ne scrie despre ace
lași lucru :

„La clubul muncitoresc din Petriia 
— își începe dînșul scrisoarea — nu 
se respectă programul de funcționare 
a televizorului. Astfel, în nenumă
rate rînduri, seara, se întrerupe pro
gramul, fără motiv, fie de către to
varășul Kalman Iosif, directorul 
clubului, fie de alte persoane împu
ternicite de dînsul. Iată un exem
plu concret: în Seara zilei de marți 
4 octombrie, la ora 21,30, tocmai 
cînd programul era mai frumos, a 
fost întrerupt de către tovarășul 
Bota Cornel care nu are nici o func
ție în cadrul clubului, Dînsul a mo
tivat că dimineața merge la șut și 
trebuie să se odihnească. Parcă nu-i 
lăsa cineva să plece! Televizorul pu
tea fi oprit și de altcineva, deși mai 
bine era dacă se lăsa în grija cuiva ca
re avea timp să stea pînă Ia închide
rea emisiunii, pentru că, în general, 
programele bune se transmit mai 
tîrziu. Peste 40 de spectatori s-au 
opus opririi televizorului, dar tova- 
— —- — — — — —— J 
a fost însă uneori cam prea teatrală | 
în gesturi și replicL

Cristina, interpretată de Paulina i 
Codreanu a fost o fetișcană drăguță, 
cam mofturoasă dar sensibilă în gîn- 
dire și sentimente căreia însă i-a 
lipsit întrucîtva naturalețea.

Un personaj contradictoriu : Sorin, 
compus de Dumitru Dobj-in. Sincer 
și autentic, uneori, teatral și super
ficial alteori. Rolul a fost dificil ca 
interpretare, dar cu mari posibilități 
de investigare și creație. Dobrin în
să nu și-a aprofundat cu consecventă 
eroul, peisajul lui spiritual, tentația 
spre mimări și pseudosentimentalism 
de efect, fiind uneori prea evidente. 
Partenerul lui Sorin, Dan, interpretat 
de Nicolae Nicolae, a fost mai na
tural, mai sincer, inedit în umor și 
bucurie. Insă și el a fost furat de 
aceeși tentație spre efect luînd par
te la jocul lui Sorin, căzînd în tea- 
tralism. Tudor Branea, în roiul ing. 
Zanarescu, un om plin de spirit și ■ 
bun simț, înțelegător 'dar și ad-mo- 
nestator — așa egm o cerea rolul ~~ 
s-a achitat cu bine de o sarcină care 
nu i-a cerut prea multe eforturi.

Două apariții spumoase, inteligent 
concepute: Dana Pantazopol (Elena) 
și Lili Urseanu (Maria, soacra pre
zumtivă a lui Sorin). Episodice, cele 
două eroine își lasă amprenta 
spectacol. In fine, un alt 
sodic. Paul, întruchipat 
Herat, volubil, inteligent 
apariție prea zgomotoasă.

C. COTOȘPAN
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zilei a ridicat tovarășul 
Andreescu Florin, șeful .sec
care a arătat că se stă încă 
pregătirile de iarnă și îndeo- 
stocul de balast.

lichidării rămînerii în

ordin organizatoric, in felul în care 
sînt rezolvate propunerile făcute în 
adunările grupei sindicale și cum 
sînt repartizați comuniștii la locurile 
cheie ale producției, exemplul lor 
personal.

Despre aceste deficiențe, precum ți 
de faptul că de la alegerile din anul 
trecut și pînă în prezent nu s-a pri
mit nici up membru de partid au ară
tat în discuțiile lor comuniștii Hen- 
tea loan, Carpov Ștefan, Avădani 
Gheorghe și ceilalți vorbitori. O 
problemă deosebit de importantă și 
la ordinea 
inginer 
torului, 
slab cu 
sebi cu

In vederea 
urmă, a măririi vitezei de înaintare, 
adunarea generală de dare de sea
mă și alegeri a comuniștilor din or
ganizația de bază 5 C de la E. M. 
Aninoasa a adoptat măsuri politico- 
organizatorice cu date și responsabi
lități precise. întreaga desfășurare a 
adunării generale de. dare de seamă 
și alegeri a oglindit de fapt hotărî- 
rea unanimă a comuniștilor de a 
transforma minusul existent în plus, 
de a munci cu stăruință pentru spo
rirea continuă a realizărilor 

D. CftJȘAN

rășul Bota a chemat paznicul și adre- 
sînd cuvinte jignitoare celor din șa-lă, 
i-a scos din club. Noi știm că televi
zorul de aceea a fost adus ca șă 
putem urmări pe ecranul său emisiu
nile care ne Interesează; pentru că 
sînt multe lucruri frumoase, impor
tante, instructive care ne vin în aju
tor în munca și viața de toate Zilele. 
De aceea rugăm conducerea clubului 
să țină cont de doleanțele noastre, 
să nu mai dea prilejul unor aseme
nea nereguli, „să meargă televizo
rul 1".

Evident, oamenii au dreptate. Te
levizoarele au fost aduse cu un scop 
precis în lăcașurile de cultură. Ele 
însă trebuie manevrate de oameni 
competenți, trebuie să stea la dispo
ziția telespectatorilor cît timp du
rează emisiunea (oricum, sînt puțini 
aceia care stau la cluburi pînă la 
orele 23-24).

G- D.

ÎNSEMNARE

O întrecere a taxatoarelor?
dus la 
mineri,

au
Pe 
și funcțio- 
gospodine-

de muncă
Dimineață. Autobuzele 

locurile lor 
metalurgiști, vînzători 
nari. Acum este rîndul 
lor de a pleca după tîrguieli. G
femeie între două vîrste, îmbră 
cată Îngrijit, se îndreaptă spre ca 
napeaua din mijlocul vehiculului — 
era singura liberă — cu intenția 
de a se așeza. Se apropie de 
scaun, dar are un moment de ezi
tare și... rămîne în picioare. Ce se 
întîmplase ? i

Pe pînza de plastic maro se ve
deau urme de nisip și praf. Probabil 
ale unui copil, pe care o mamă 
grijulie l-a postat la geam, pentru 
siguranță. Poate e un semn că a- 
colo a fost, în cursa precedentă, 
un sac sau o valiză. tJnora le pasă 
de curățenia autobuzului, altora nu 
prea. Dar cine ar trebui să se in 
grijească de această curățenie ?

La capete de linii, taxatoarele mă
tură podeaua. E bine, dar parcă nu 
îndeajuns. Praful se așează pe gea
muri și canapele. Vezi autobuze 
circulînd .zile întregi cu spătare rup
te sau lipsă, cu un ochi de geam

I. R. E. H. — Secția rețelePETROȘANI
Anunfă consumatorii de energie electrică de 

pe străzile Crividia și Valea Arsului Vulcan că 
întrerupe curentul electric în zilele de 18 și 19 
octombrie a.c. pentru lucrări de reparații la re
țea și schimbarea transformatorului.

Instantaneu de la biblioteca Gru
pului școlar profesional din Lupeni.

Primeni ttirt metraje 
ale (iaitMui din Lupeni

Înființat nu de mult din inițiativa 
unor prieteni ai filmului, cineclubui 
din Lupeni a început să dea roadele 
dorite. După mai multe încercări, 
membrii cineclubului au reușit de cu- 
rînd să realizeze primele ' lor scurt 
metraje. Este vorba de filmele ,;Vi- 
ziita conducătorilor de partid și de 
stat în orașul Lupeni" și ^Exercițiul" 
care redă imagini 
balet pentru 
localitate.

Premiera 
scurt mețraj 
brie, în sala clubului din Lupeni.

de la cercul de 
copii de la clubul din

celor două filme de 
a avut loc la 16 octom-

spart, cu unele canapele desfăcute 
la cusături.

Faptul că autobuzul face parte 
integrantă din peisajul orașului este 
.in lucru cunoscut. Acestui autobuz 
i se face o dată pe zi toaleta la 
garaj. Mai mult pe dinafară. In 
cursul zilei s-ar putea face însă și 
pe dinăuntru. De aici ideea necesi
tății unei întreceri între taxatoare, 
pe tema „Cel mai curat autobuz". 
Cîștigătorul ar putea fi stimulat lu
nar. Probabil că atunci tovarășa de 
la casă va ii mai exigentă cu felul 
cum călătorii respectă igiena, va 
găsi timp să treacă peste geamuri 
o cîrpă umezită, nu va accepta să 
ia în primire un autobuz ce nu-i 
pus la punct în ce 
țenia.

Ar putea participa 
întrecere și omul de 
trolorul; dispecerul, 
veți, tovarăși de la secția de trans
port a întreprinderii comunale o- 
rășenești, din comitetul sindicatu
lui de la I.C.O. despre inițierea 
unei asemenea întreceri ?

privește cură-

la o astfel de 
la volan, con- 
Ce părere a-

t
Francisc VETRO

l'ROUKAM 
DE II ’ DIO

19 octombrie
PROGRAMUL 1: 5,00 BUIiETIN

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 diminea
ță; 6,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteo-rutier; 6,15 Program 
muzical de dimineață; 6,30 Anun
țuri și muzică; 6,45 Salut voios de 
pionier; 7,00 RADIOJURNAL. Sport 
Buletin meteo-rutier; 7,30 Alo ? Răs
punde muzica ușoară I; 8,00 SUMA
RUL PRESEI; 8,08 Cîntece de dra
goste și jocuri populare; 8,30 La 
microfon, melodia preferată; 9,30 
Sfatul medicului : Prevenirea îmbol
năvirilor provocate de factorii me
teorologici în subteran; 9,45 Reci
talul basului Viorel Ban; 10,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 10,03 Cîntece pa
triotice,- 10,15 Muzică populară;
10.30 EMISIUNEA LITERARĂ PEN
TRU ȘCOLARI!; 10,55 Concertul 
pentru vioară și orchestră de Con
stantin Nottara,- 11,20 Limba noas
tră; 11,30 Formațiile Bebe Prisada 
și Gino Mescoli,- 11,45 Interpreți 
de muzică populară; 12,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteorologic,- 
12,10 Cîntă corul Filarmonicii „Ba
natul" din Timișoara, dirijat de 
Ion Rornânu; 13,15 La trompetă, 
Teodor Codău; 13,30 Muzică popu
lară cerută de ascultători; 14,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo- 
rutier,- 14,08 Sport. Poșta sportivă 
radio; 14,15 Formații de estradă: 
Jean Ionescu și Armand Migiani; 
15,00 Cîntă orchestra de muzică 
populară a Filarmonicii de stat din 
Arad; 15,30 Caleidoscop muzical; 
16,00 RADIOJURNAL. Sport. Bule
tin meteorologic; 16,15 Cîntă Dan 
Spătaru și solista franceză Barbara,-
16.30 LECTURĂ ÎN FOILETON 
PENTRU TINERII ASCULTĂTORI: 
„Toate pînzele sus" de Radu Tu- 
doran; 17,00 Arii din operete; 17,15 
„MIORIȚA". Interpreți de balade 
populare; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI,- 
18,05 IN JURUL GLOBULUI; 1S,15 
Muzică ușoară cîntată de Jean Pău- 
nescu, Judita Cerowska și trio Ar
monia; 18,40 Jurnal agrar; 19,00 O 
melodie pe adresa dumneavoastră;
10.30 Melodia zilei: „Ce mult e o 
zi" de Mișu Iancu,- 19,35 Varietăți 
muzicale; 20,00 RADIOGAzfta de 
SEARĂ; 20,30 Concert de melodii 
romanești; 21,05 EDIȚIE RADIOFO
NICĂ George Ceșbuc; 21,25 „Me- 
lodil-magazin — emisiune muzical- 
distractivă; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,56 
Muzică corală de concert; 23,11 ,Jn 
liniștea nopții" — muzică ușoară; 
23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 Noiembrie:

Țara duhurilor din sudul măriilor? 
Republica: Maigret și afacerea 
Saint-Fi acre? PETRIIA : Expresul 
Paris—Muncheoi; LONEA — Mine
rul : Maine Mexicul; EIVEZENI: 
Hanka; CRIVIDIA: Râby Mâtyas? 
PAROȘENI • Jungla tragică; LUPENI 
— Cultural: Dragostea și moda? 
Muncitoresc: Eu sînt Cuba? BĂR- 
BĂTENI: Aventura de la miezul nop
ții? URICANI : Caporalul și ceilalți.

TELEVIZIUNE
18 octombrie

18,00 Pentru cei mici: „A fost 
o dată..."; Pentru tinere
tul școlar : „O mie și una 
de întrebări";

18,50 Publicitate;
18,58 Ora exactă;
19,00 Telejurnalul de seară;
19,20 Recital poetic „Ritmuri 

contemporane";
19,35 Figuri celebre ale ecra

nului : Jean Gabin;
20,00 De-ar fi dorul vînt ușor 

— cîntece de dragoste și 
joc în interpretarea or
chestrei de muzică popu
lară a Ansamblului de 
cîntece și dansuri „Cio- 
cîrlia";

20,30 Teatrul românesc. Școli, 
piese și spectacole în de
ceniul al IV-lea al seco
lului al XlX-lea. Interpre
tează actori de la Tea
trul Național din Iași. 
Transmisiune de la Iași;

22,15 Mărturii pe note (mu
zică ușoară);

22,45 Telejurnalul de noapte;
22,55 Buletinul meteorologic;

I 23,00 închiderea emisiunii.
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VîRTR iNTEDNRTiOWRLR
PREZENTE ROMANEȘTI

SESIUNEA O. N. I

ALMA-ATA 17 (Agerpres). 
Noua stagiune de concerte a 
Conservatorului Popular din 
Alma-Ata s-a deschis cu exe
cutarea unor lucrări de- muzi
că clasică românească. Cu a- 
cest prilej, iubitorii de muzică 
din capitala Kazahstanului au 
audiat pentru prima oară so
natele pentru vioară de Enes- 
c.u, „Balada" de Ciprian Po- 
rumbescu, „Bagatella" de 
Scărlătescu și „Jocuri din Ol
tenia". Acest concert face parte 
din ciclul de concerte-lecții, 
inițiat Ia Alma-Ata în timpul 
stagiunii trecute a Conservato
rului Popular, consacrat crea
ției compozitorilor romani din 
secolele XIX—XX. Vn Ioc în-

semnat în repertoriul din a- 
ceastă stagiune al Conservato
rului Popular este ocupat de 
creația muzical-folclorică româ
nească.

★

— Coresponden- 
Șt. Deju, trans- 

octombrie, în in-

Primirea In rindurile
a statelor Botswana

membrilor 0. N. U.
și Lesotho

BERLIN 17. 
tul Agerpres 
mite : La 16 
cheierea zilelor festive ale Ber
linului, Teatrul de Comedie 
din București a prezentat la 
Kammerspiele din Berlin, co
media „Șeful sectorului sufle
te" de AI. Mirodan.

Spectacolul s-a bucurat de 
un deosebit succes, artiștii ro
mâni fiind rechemați la rampă 
de mai multe ori.

Plecarea Iui Johnson
într-un turneu în Asia

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Lyndon John
son, a părăsit luni Washingtonul, 
pleeînd pe calea aerului, într-un 
turneu prin mai multe țări ale 
Asiei, care sprijină politica S.U.A. 
în Vietnam. Johnson va participa 
și la conferința de la Manila a ță
rilor participante la războiul de a- 
gresiune dus împotriva poporului 
vietnamez, care urmează să înceapă
la 24 octombrie. Intr-o declarație , ganiza mari 
făcută înaintea plecării, președin- test.

S.U.A. a spus că aspectul mi- 
al conflictului vietnamez „va

tele 
litar 
fi examinat în amănunțime".

Vizita președintelui american în 
cele șase tari asiatice este înso
țită de numeroase măsuri de sigu
ranță, deoarece în unele din ele, 
ca Noua Zeelandă și Australia, par
tidele care se împotrivesc războ
iului din Vietnam au anunțat că 
vor folosi acest prilej pentru a or- 

demonstrații de pro-

NEW YORK 17. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite: Irfcepînd de luni dimi
neața, Organizația Națiunilor Uni
te, are 121 de membri. In prima 
sa ședință din această săptămână, 
Adunarea Generală a. hotărît, prin 
aclamații, primirea în rindurile 
membrilor OjN.U. a celor mai ti
nere state independente din lume 
-— Botswana și Lesotho.

Șefii delegațiilor celor două țări, 
Moutlakgola Nwako, ministrul de 
externe al Botswanei,. și Leabua 
Jonathan, primul ministru al 
Lesotho-ului, care au ocupat locu
rile ce vor fi rezervate de acum 
înainte în sala de ședințe a Adună
rii Generale țărilor lor, au rostit 
scurte cuvîntări.

Lupta pentru independență pe 
care au dus-o popoarele acestor 
două țări în decursul anilor a gă
sit un larg sprijin din partea marii 
majorități a statelor membre ale 
O.N.U. Pe ordinea de zi a sesiuni
lor Adunării Generale, problema 
situației din aceste teritorii a fi
gurat cu regularitate în ultimii ani, 
fiind adoptate o serie de rezoluții 
în care s-a cerut acordarea fără 
întârziere a indepedenței acestor 
teritorii. Preocuparea pentru asi
gurarea în viitor a unei dezvoltări 
independente a statelor Botswana 
și Lesotho a făcut ca această pro
blemă să fie luată în discuție chiar

din primele zile ale actualei se
siuni a Adunării Generale, în 
preajma proclamării independenței 
lor. După cum se știe, cele două 
țări se află în imediata vecină
tate a'statului rasist Republica Sud- 
Africană, iar Lesotho este chiar în
conjurat de frontierele acestui stat. 
Tendințele anexioniste ale guver
nului de la Pretoria, tendințe care 
vizează nu numai Africa ,de sud- 
vest, dar și aceste două teritorii, 
pun în primejdie independența cu
cerită la capătul unei îndelungate 
și grele lupte de popoarele Bot
swanei și Lesotho-ului. In rezolu
ția adoptată 
rală în urmă 
subliniază că
anexare a
către Republica Sud-Africană 
fi considerată un act de agresiune 
cu toate consecințele care decurg 
din aceasta și orice amestec în tre
burile lor 
încălcare 
Națiunilor

Sporirea 
ganizației 
încă două 
mai mulți 
cuvântul în 
ai felicita
două state, prilejul de a sublinia 
încă o ddtă necesitatea respectării 
principiului universalității O.Nj®.

• TIRANA. La încheierea 
vizitei făcute de o delegație 
guvernamentală economică din 
R. D. Vietnam, condusă de Le 
Thant Nghi, memibru al Birou
lui Politic al G.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a fost semnat un 
acond cu plivire la ajutorul 
nerambursabil dat de guvernul 
albanez R. D. Vietnam, precum 
și un acord referitor 
bul de mărfuri dintre 
țări pe anul 1967.

la schim- 
cele două

SAIGON

instabilitatea guvernamentală
se accentuează

SAIGON 17 (Agerpres). — Disen
siunile semnalate de curînd în sînul 
echipei ministeriale de la Saigon au 
luat proporții, amenințînd să se tran
sforme într-o adevărată criză poli
tică, transmite de la Saigon cores
pondentul agenției France Presse. 
După ce la 2 octombrie șase miniștri 
au trimis premierului Ky o demisie 
colectivă, un alt membru al cabine
tului, Truong Thanh, ministru al e- 
conomiei și al finanțelor, și-a pre
zentat duminică demisia, cerînd, tot
odată, șa r>u mai figureze pe lista de- 
legatilor sud-vietnamezi la apropiata 
conferință de la Manila. Cel dc-al 
șaptelea ministru demisionar, men
ționează agenția Reuter, deține u- 
nul din portofoliile-cheie în guvernul 
sud-vietnamez, astfel că demisia sa 
a provocat la Saigon neliniște și în
grijorare. Motivul invocat de Truong

Thanh este același care a determinat 
demisia celorlalți șase miniștri: a- 
restarea și detențiunea, în timpul 
ultimei crize politice, a unui înalt 
funcționar de stat, acuzat de „activi
tate suspectă", de către . colonelul 
Loan, șeful poliției saigoneze și 
conducătorul trupelor care au fost 
trimise la Da Nang și Hue „pentru 
a restabili ordinea". Refuzul primului 
ministru de a-1 înlătura pe Loan a 
provocat aceste demisii în lanț, a- 
menințînd să sfărîme și așa destul 
de fragila „unitate" a cabinetului 
saigonez. Faptul devine îngrijorător 
atît pentru premierul Ky cît și pen
tru administrația americană, întrucît 
se apropie conferința de la Manila, 
unde Statele Unite ar dori, fără în
doială, să prezinte un guvern sud- 
vietnamez mai stabil.

de Adunarea Gene- 
cu trei săptămâni 
orice încercare 

acestor teritorM

se 
de 
de 
va

• LONDRA. Luni 
tors la Londra după 
trepninsă î,n S.U.A. și Canada, 
ministrul afacerilor externe al 
Marii Britanii, George 
In timpul șederii sale, 
shington 
Brown a 
trevederi 
vernelor
asupra unor probleme privind 
Vietnamul și N.A.T.O.

s-a reîn- 
vizita în-

Brown. 
Ia Wa- 
George 
de în-

și Ottawa, 
avut o serie 
cu oficialitățile gu- 

amerîoan și canadian

interne va constitui o 
a Cartei Organizației 

Unite.
numărului membrilor Or- 
Națiunilor Unite cu 
țări a constituit pentru 
delegați, care au luat 
Adunarea Generală spre 
pe reprezentanții celor

• AMSTERDAM. Din iniția
tiva Comitetului 
pentru pace în 
miinică seara, în 
din Amsterdam, 
demonstrație de 
triva agresiunii 
Vietnam. Poliția
cu brutalitate arestând 
persoane, dintre care 
femei.

de acțiune 
Vietnam, du- 
piața centrală 
a avut loc o 
protest împo- 
americane în 
a intervenit 

74
20

de
de

cum
Presse, 

de 
de

a-

Diferend între guvernul
ȘÎ Congresul brazilian

BRASILIA 17 (Agerpres). — Decre
tul președintelui Branco, prin care 
se suspendă mandatele altor șase 
parlamentari brazilieni, a provocat 
un adevărat diferend între guvern și 
Congres ca urmare a refuzului aces
tuia din urmă de a recunoaște vala
bilitatea guvernului. Președintele Ca
merei Deputaților, Adaulo Lucio Car
doso, a declarat că decretele prezi
dențiale nu pot avea niici o valabili
tate atîta timp cît ele nu sînt rati
ficate de Congres. Opoziția, relevă 
agenția France Presse, pare sa fie 
hotărîtă în ,,încercarea de forță" din
tre guvern și parlamentari. Nume
roși depulați din întreaga țară, in
formează agenția France Presse, so
sesc în capitală pentru a participa 
la o ședință plenară a Congresului, 
proiectată pentru ziua de 18 octom
brie, la care urmează să fie discu
tată opoziția hotărîtă față de noul 
proiect guvernamental. La rîndul său, 
președintele Branco a declarat la o 
întrunire care a avut loc în statul

Rio Grande do Sul, că actele institu
ționale în baza cărora a fost adoptat 
noul decret au, prin ele însele pu
tere de lege. Agenția menționată 
subliniază că diferendul dintre gu
vern și Congres ar putea fi aplanat 
totuși printr-un compromis de ultim 
moment. In acest sens este interpre
tată și eliberarea lui Doutel de An- 
drave, liderul Partidului muncii din 
Brazilia, membru al Camerei Depu
taților, arestat sîmbătă sub acuzația 
de „încălcarea ordinei politice și 
sociale". El este unul din cei șase 
parlamentari cărora Ii s-au suspendat 
mandatele prin decretul care a pri
lejuit diferendul.

• SAIGON. După 
nunță agenția France 
forțetle Frontului Național 
Eliberare din Viethamul
sud au atacat duminică noap
tea aerodromul american de 
la Phan Rang și au scos din 
uz rezervoarele de carburanți. 
Mai mulți soldați americani au 
fost răniți.
• ADEN. Intr-unui din car

tierele orașului Aden, trei sol
dați din forțele de patrulare 
britanice au fost răniți de ex
plozia unor grenade. Agențiile 
de presă semnalează că în in
timele 24 de ore patrioții din 
protectoratul britanic Aden 
și-au intensificat lupta, deși 
comandamentul englez a adop
tat în ultimul timp stricte mă
suri de securitate.
• ROMA. Potrivit unor 

tistici oficiale, publicate 
Roma, populația capitalei 
liene număra la începutul
nii octombrie 2 552 671 locui
tori.

» P1

sta- 
la 

Ita- 
lu-

DE PRETUTINDENI
mișca degetul mare al 
piciorului.

poate trăi mai mult de 
15 minute în pîntecele 
mamei care a decedat.

Problema Gibraltarului începe să se complice
spanioli 
rezultat, 
centrul 
fâșia de

nu vor

să

disputei 
pămînt 
și gra
de

au 
La 
tul

BONN 17 (Agerpres). — Intr-un 
articol consacrat disputei anglo- 
spaniole în problema Gibraltarului, 
ziarul vest-german „Frankfurter 
Rundschau" scrie, printre altele:

,/Problema Gibraltarului începe 
se complice după ce spaniolii 
redus punctele vamale în zona 
Liena și au suspendat transpor- 
de mărfuri și circulația auto

turismelor. Trecerea din Gibraltar 
în Spania este posibilă în prezent 
numai cu piciorul. Cine are un 
automobil trebuie să-1 transporte 
din Gibraltar pe un bac pînă în lo
calitatea Algeciras pentru a trece 
în Spania. Nu este exclus ca în
tr-o zi guvernul spaniol să sus
pende orice legătură cu Gibralta- 
rul, iar întreaga circulație de per
soane dintre Gibraltar și Spania să 
se facă pe mare prin localitatea

Algeciras, în cazul cînd tratativele 
dintre englezi și 
ajunge la nici un

In prezent, în 
se află mai ales
dintre stânca Gibraltarului 
nița spaniolă. In Tratatul 
Utrecht din 1714 această fîșie 
sese declarată zonă neutră.

In anii ultimului război mondial, 
englezii au găsit că această zonă 
este potrivită pentru construirea 
unui aerodrom și, fără să-i întrebe 
pe spanioli, ,1-au construit. In tim
pul războiului și în anii următori, 
guvernul spaniol s-a limitat numai 
la un protest formal în legătură 
cu , acest aerodrom. Iată însă că, 
după ce Spania a interzis mai în- 
tîi zborurile avioanelor aparținînd 
N.A.T.O., iar după două luni si 
zborurile avioanelor britanice în

la 
fu-

spațiul aerian spaniol din zona 
Gilbral't arului, problema aerodro
mului a devenit din nou actuală.

Guvernul spaniol intenționează 
să investească 4 miliarde de pese
tas pentru construirea unei uzine 
chimice în vecinătatea Gibraltaru
lui. Potrivit datelor oficiale, au 
fost învestite deja în această re
giune 10 miliarde pesetas. In fe
lul acesta, guvernul spaniol dorește 
să atragă pe cei 8 000 de munci
tori spanioli care în prezent trec 
zilnic spre Gibraltar, unde își au 
locurile de muncă. Dacă guvernul 
își va realiza planul său, este po
sibil ca granița Spaniei cu Gibral- 
tarul să fie complet închisă, iar 
guvernul britanic va trebui să țină 
seamă de această eventualitate în 
cazul în care nu va ajunge la vreo 
înțelegere cu guvernul spaniol".

NEW YORK 17 
gerpres). — Fiind răs
turnat de un camion, 
motociclistul american 
Jan Dagora, în vîrstă 
de 28 ani, s-a ales cu 
un picior complet tăiat 
la 20 cm sub genunchi. 
Datorită rapidității cu 
care a fost transportat 
la Spitalul municipal 
din Boston și a inter
venției urgente a me
dicilor de aici, piciorul 
tăiat a fost „reatașat" 
de bont și pus în gips, 
la cîteva minute nu
mai după accident. As
tăzi, 
simte

accidentatul se 
bine și poate

|A Ho iaz eizeplW
NEW YORK 17 (A- 

gerpres). — Medicul 
chirurg Robert Drake, 
de Ia spitalul din Mag
nolia (statul Mississippi) 
a salvat viața unui nou 
născut printr-o’ ceza
riană făcută la o oră 
și 20 de minute după 
ce mama copilului, o 
tînără în vîrstă de 25 
de ani, murise. EI a 
observat că inima fă
tului continua să bată 
și, ca urmare, a făcut 
o intervenție chirurgi
cală. Cazul constituie 
o excepție întrucît se 
consideră că fătul nu

Epidemie 
ie malarie

RIO DE JANEIRO 17 
(Agerpres). — Peste 
3 000 de persoane din 
zona de vărsare a flu
viului Amazon au pie
rit datorită unei epidej 
mii de malarie. După 
cum scrie „Jornal do 
Brasil"?*- epidemia se 
propagă datorită lipsei 
unei asistențe medicale 
corespunzătoare. In in
sula Marajo, din cei 
25 000 de locuitori, 2 000 
au murit în decurs de 
o lună.

Doi fruntași ai Partidului Comunist 
Indonezian condamnafi la moarte

DJAKARTA 17 (Agerpres). Postai 
de radio Djakarta a anunțat — tran
smite agenția U.P.I. — că doi frun
tași ai Partidului Comunist Indone
zian au fost condmnați la moarte de 
un tribunal special din Medan (Su
matra de .nord), sub acuzația de a fi 
participat la evenimentele din oc-

tombrie 1965. Este vorba de Wir- 
joaitmodjo, conducătorul P.C.I. din' 
Sumatra de nord, și locotenent-colo- 
nelul Sugeng Soegih Arto.

Pînă acum, alți șase conducători 
ai Partidului Comunist din Sumatra 
au fost condamnați la moarte de Tri
bunalul Militar din Medan.
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