
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
delegația Partidului Comunist Italian

Luni dimineață, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, a primit delegația 
Partidului Comunist Italian, condusă 
de tovarășul Gian Carlo Pajetta, mem
bru al Direcțiunii și al Biroului Po

litic .ăl G.C. al P.G.I., care, la invi
tația C.C, al P.C.R., face o vizită în 
țara noastră în schimb de experiență.

Din delegație fac parte tovarășii 
Eduardo Perna, membru al C.C. al 
P.C.I., vicepreședinte al Grupului 
senatorial al P.C.I., Adriana Seroni,
membră a C.C. al P.C.I., Guido Cap»

TELEGRAMA
Comitetului Central

al Partidului Comunist din Japonia
Tokio

Dragi tovarăși.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român 
adresează delegaților la cel de-al X-Iea Congres al 
Partidului Comunist din Japonia, tuturor comuniștilor 
japonezi, clasei muncitoare și oamenilor muncii din 
Japonia un cald salut frățesc — expresie a profun
dei solidarități internaționaliste, a prieteniei și sti
mei reciproce ce leagă partidele și popoarele noastre.

Comuniștii români, întregul nostru popor urmăresc 
cu adîncă simpatie, cu dorința vie de a o vedea încu
nunată de succes lupta P.C. din Japonia împotriva 
asupririi și exploatării capitaliste, pentru indepen
dență, neutralitate, democrație și pace, împotriva im
perialismului american, pentru îmbunătățirea condi
țiilor de viață ale poporului japonez.

Așezate pe baza principiilor marxist-tehiniste ale 
egalității în drepturi, independenței, neamestecului 
în treburile interne și respectului reciproc, ale inter
naționalismului proletar, relațiile de prietenie fră
țească, statornicite între partidele noastre, se dez
voltă continuu, ceea ce servește consolidării priete
niei și colaborării dintre popoarele român și japonez, 
întărirea unității mișcării comuniste internaționale, 
cauzei păcii, democrației și socialismului.

../Urăm din toată inima succes deplin lucrărilor con
gresului în vederea realizării și dezvoltării acțiunii 
unite a tuturor forțelor muncitorești, democratice și 
populare din Japonia, pentru înfăptuirea aspirațiilor 
vitale ale poporului japonez, pentru creșterea conti
nuă a contribuției dumneavoastră la nobila cauză a 
progresului și libertății omenirii.

Trăiască Partidul Comunist din Japonia I
Trăiască prietenia și solidaritatea frățească dintre 

Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din 
Japonia!

Trăiască' prietenia dintre poporul român și poporul 
japonez 1

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

ALEGERI IN 
ORGANIZAȚIILE
DE PARTID

De la cabinetul 
de partid Petroșani

Cabinetul de partid Petroșani a- 
nunță că în ziua de 26 octombrie 
a c. oră 17 se vor ține cursurile U- 

.Diversității serale de marxism-leni
nism, secția filozofie, anii I și II.

Studenții din anul I vor fi pre- 
Zenți la Școala generală nr. 1 Pe
troșani, iar cei din anul II în sala 
Glubuilui C.C.V.J.

Succese în activitatea 
cooperatorilor

Lucrătorii cooperativei meșteșugă
rești „Jiul" din orașul Petroșani au 
obținut în ultimele 9 luni, expirate 
din acest an frumoase rezultate în 
activitatea lor. Colectivul coopera
tivei și-a depășit cu 2,70 la sută 
planul producției globale industria
le, iar la ramura prestații — servi
cii neindustriale a înregistrat o de
pășire de 5 la sută. Realizări sem
nificative s-au obținut și la ceilalți 
indicatori de plan.

Datorită preocupării permanente 
care a existat din partea lucrători
lor pentru economisirea materiale
lor, cooperativa a obținut în această 
perioadă de timp 36 000 lei econo
mii la prețul de cost, peste sarcina 
planificată.

O contribuție însemnată la obți
nerea acestor rezultate au adus-o 
în mod deosebit colectivele secți
ilor de croitorie nr. 8, 20 și 24.

I. CHIRAȘ 
corespondent

Aflîndu-se în turneu o- 
ficial prin Valea Jiului, 
orchestra populară „Doi
na Argeșului" din Pitești, 
a dat sîmbătă seara un 
spectacol la clubul mun
citoresc din Petrila. Spec
tacolul intitulat „Cine-a 
zis dorului dor" a dis
trat timp de două ore 
publicul petrilean. Cîri- 
tăreții vocali și instru
mentiști, cit și orchestra 
populară dirijată de Emil 
Tănase au iost răsplătiți

CALITATEA
OBIECTIV PRIMORDIAL
Jerbe de seîntei — ca artificiile — 

se ridică deasupra oalei de turnare. 
Ca un pîrîu de foc, oțelul manganos 
curge din cuptorul electric, sub pri
virile atente ale oțelarilor Panța 
loan, Duță Petru, Pănescu Constan
tin și alții. Bucuria le e zugrăvită pe 
fețele luminate de metalul incandes
cent : este a treia șarjă a schimbului 
lor — o realizare remarcabilă.

Prinsă în cîrligul macaralei, oala 
este purtată de macaragista Jnla 
Filofteia la formele de turnare unde 
așteaptă Scurtu Gheorghe, Dinu Gh. 
și Merișescu Gh. Cu grijă, oala cu 
metal lichid este adusă deasupra 
fiecărei forme și — prin orificiul, do
pului — oțelul incandescent se 
scurge în formă.

— Este un sistem nou la turnare, 
spun oamenii de aici. De obicei, o- 
țelul puternic aliat — manganos — 
este turnat pe jgheabul de la buza 
calei. Noi însă am reușit, făcînd pli
nii, la forme, să turnăm otelul pe 
orificiul dopului, ceea ce evită ca 
zgura de la suprafața otelului lichid 
să ajungă în forme șl deci calitatea 
viitoarei piese este simțitor îmbu 
nătățită 1

...Muncitorii și tehnicienii secția' 
turnătorie a U.R.U.M.P. au multe 
realizări la activul lor. In cele nouă 
luni trecute din acest an ei au pro
dus peste plan 105,9 tone oțel lichid 
72 tone piese turnate din otel, 23,4 
tone piese turnate din fontă și 2,2 
tone piese din metale neferoase — 
depășindu-și simțitor sarcinile ce le 
reveneau. Productivitatea muncii a 
crescut și ea cu 7 la sută si au fost 
realizate economii de 250 000 lei la 
prețul de cost al producției.

Multe strădanii au fost depuse 
pentru îmbunătățirea calității, redu
cerea pierderilor admise.

Pe cele trei trimestre trecute, pro
centul admis de rebuturi a fost de

Noul cămin cu 300 de locuri executat de 
T.C.M.M., care va fi dat în curînd în folosința 
Grupului școlar profesional din Petroșani. 

~J)OINA argeșului* 
LA PETRILA

cu vii aplauze. De un 
succes deosebit s-au bu
curat binecunoscuta cîn- 
tăreți de muzică popu
lară Ion Luican și Ileana 
Gonstantinescu precum și 
Elisabeta Ticuță, Ârte- 
miza Bejan, Hermina Stă- 
nuțescu, Vein Păun, Nicu 
V itomireanu și Pierea 
Vetcu, la.ireat al Festi
valului mondial de ia 
Varșovia.

Petru GĂINĂ
corespondent

5,5 la sută la oțel; 4,5 la sută la fon 
tă, 2,5 la sută la metale neferoase. Co. 
lectivul turnătoriei a reușit însă să 
obțină reduceri însemnate la aceste 
normative realizînd doat 3,9 la sută 
rebut Ia oțel, 2,5 la sută la fontă 
si 2,2 la sută la metale neferoase.

Sînt și alte realizări la secția de 
turnătorie a U.R.U.M.P. Ele au fost 
prezentate pe larg în darea de seamă 
expusă în adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri a organiza
ției de bază a turnătoriei. S-a arătat 
că membri de partid ca Scurtu 
Gheorghe, șef brigadă turnare, Pă
nescu Constantin — oțelar, Grădină 
Francisc — curățător, Cioară Ni- 
colae — oțelar, Maghiar, Gheorghe 
— maistru, Maroși Andrei, ; Rusu 
Teodor, Arcuș loan, turnători, Bill 
Maria, macaragista, Dalcoș Luca, 
modelor și alții sînt exemple în 
muncă, evidențiați pentru frumoa
sele rezultate obținute.

In cuvîntul lor, participant la 
discuții; maistrul șef Căprar Va- 
sile, șefii de brigadă Scurtu Gheor
ghe și Grădină Francisc, modelori'l 
Cioacă Petru, dispecerul Hebedean 
Iosif, maistrul Tita Alexandru, tur
nătorii Șandor Andrei, Pavel Mir
cea și alții au abordat o serie largă 
de probleme ale muncii colectivului 
pentru realizarea cu cinste a sarci
nilor de plan pe primul an al cinci
nalului, pentru pregătirea judicioasă 
a noului an de muncă — 1967.

Luînd cuvîntul în încheierea dez
baterilor, inginerul Olariu Gheor
ghe, directorul U.R.U.M.P. și 
ing Sîrbu Sofronie, secretarul 
comitetului de partid al uzinei au 
făcut numeroase recomandări comu
niștilor din secția turnătorie pentru 
obținerea de noi și însemnate suc
cese în muncă, și îmbunătățirea con
tinuă a vieții de partid.

INTERVIUL NOSTRU

GARANȚIA UNEI 
DÂTRINETI URNITE

De cîteva zile, pe coridoarele 
și în birourile Oficiului de preve
deri sociale al Sfatului popular o- 
rășenesc din Petroșani domnește o 
vie animație. Oameni în vîrstă, pen
sionari sau din cei care urmează 
să iasă la pensie vin aici pentru a 
cere -unele lămuriri în legătură cu 
prevederile recentului Proiect de 
lege privind acordarea pensiilor. 
Unii iac diferite calcule pentru a 
ști exact cu cit le va crește pensia,
alții discută despre avantajele su
plimentare cuprinse în noua legis
lație și, toți, sînt. plini de optimism, 
mulțumire și încredere în viitor. 
Pentru a alia unele amănunte în 
legătură cu părerile și sugestiile 
care se înmănunchează zilnic aici 
am solicitat un interviu tovarășului 
Măgureanu Gheorghe, șeful Oficiu
lui prevederilor sociale.

ORDINUL
Ministrului Forțelor Armate 

ale
Republicii Socialiste Romania
Tovarăși soldați și gradați, subofi

țeri, maiștri militari, ofițeri și ge
nerali 1

La 25 octombrie, , întregul nostru 
popor sărbătorește Ziua Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste Ro
mânia. Această dată evocă vitejia și 
eroismul armatei române în luptele 
purtate, împreună cu glorioasa ar
mată sovietică, pentru desăvîrșirea 
eliberării întregului teritoriu al pa
triei de sub jugul fascist, contri
buția de sînge adusă la înfrîngerea 
definitivă a Germaniei hîtleriste.

Tradiționala sărbătoare a armatei 
are loc în -condițiile puternicului 
avînt cu care poporul nostru dă viață 
istoricului program de înflorire a 
României socialiste elaborat de Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român.

Manifestîndu-și admirația și mîn- 
dria față de succesele obținute, de 
oamenii muncii în desăvîrșirea con
struirii socialismului, militarii de 
toate gradele își dăruiesc întreaga 
energie și pricepere ridicării măies
triei lor ostășești, cunoașterii și mî- 
nuirii-la perfecție a armamentului și 
tehnicii de luptă din înzestrare, întă
ririi continue a ordinii și disciplinei, 
a capacității combative a unităților 
și marilor unități.

Armata română, profund devotată 
patriei, poporului și partidului, stă 
neclintit de strajă pămîntului sfînt 
al țării, independenței și suverani

pelloni, membru al G.C. al P.C.I., se
cretarul regional al P.G.I. din Mar
che, Gian Carlo Boiochi, secretarul 
Federației P.C.I. din Piacenza și Ser
gio Mugnai, corespondentul ziarului 
,,L’ Unita" la București.

La primire au participat tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru ăl .Co
mitetului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Dalea, secretar al G.G. al 
P.C.R., Ghizela Vass, Ion Stoian, șefi 
de secție la C.C. al P.C.R., și An
drei Stefan, prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

In cadrul discuțiilor, care s-au des
fășurat într-o atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie, a avut Ioc un 
schimb de păreri cu privire le pro
bleme de interes comun pentru cele 
două partide, probleme actuale ale 
situației internaționale și ale mișcă
rii comuniste și muncitorești.

— VĂ RUGĂM SĂ NE EX
PUNEȚI PĂREREA DUMNEA
VOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU 
UNELE PREVEDERI REFERI
TOARE LA PENSIA PENTRU 
LIMITA DE VÎRSTĂ DIN NOUL 
PROIECT DE LEGE.

— Deoarece cea mai mare parte 
a salariaților din Valea Jiului se în
cadrează în grupele I și II de mun
că, prevăzute în articolul 6 al nou
lui proiect de lege, rețin ca foarte
importantă creșterea limitei de pen
sionare. In ultimii ani au fost frec
vente cazurile în care minerii, pen
sionați după ce au împlinit vîrstă 
de 50 de ani, își exprimau prin ce
reri dorința de a munci în conti-

V. STRAUȚ

(Continuare în pag. a 3-a)

tății naționale; alături de armatele 
țărilor participante la Tratatul de la 
Varșovia, ale celorlalte țări socialis
te, ea își îndeplinește cu cinste în
datorirea sa internationalists —- 
apărarea cauzei socialismului și 
păcii.

Tovarăși soldați și gradați, subofi
țeri, maiștri militari, ofițeri și gene
rali!-

Cu acest prilej, vă felicit și ; vă 
urez noi succese în activitatea ce ,a 
desfășurați pentru întărirea capaci
tății de apărare a paliei noastre so
cialiste.

In cinstea Zilei Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România,

ORDON:
La 25 octombrie 1966, ora 21,00 la 

București se vor trage; în semn de 
salut, 21 salve de artilerie.' ’

★
Trăiască Partidul Comunist Ro

mân — conducătorul încercat al po
porului, inspiratorul și organizato
rul tuturor victoriilor noastre!

Trăiască Forțele Armate , ale Re
publicii Socialiste România 1

Trăiască și înflorească scumpa 
noastră patrie — Republica Socia
listă- România 1

Ministrul Forțelor Armate
ale

Republicii Socialiste România 
General-colonel ION IONTȚÂ
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SPORT CAMPIONATE REZULTATE
F O T A k HANDBAL

Victorie meritată în deplasare
Instate dș a intra pe stadionul 

Hi Maf“ din Timișoara am solicitat 
antrenorului Ștefan Coidum o de
clarație pe care ne-a dat-o după o 
âcurtă ezitare.

„Băieții se simt bine. Atmosfera 
ș propice unui joc care, sperăm, să 
ne dea cîștig 
euvintele lui.

Mulțumit și 
împrțună cu 
tpri — aproape 
Arad — fluierul 
bltrului Iile 
«ști.

ta primele 
rii formației 
filtrează în apărarea textiljștilor din 
Arad și, dacă Martinovici n-ar fi 
feet ținut zdravăn de Birău, în mi
nutul 5, scorul putea fi deschis. „în
călziți", textiliștii contraatacă și 
Axente, apei Met ratează două oca
zii bpnș de a înscrie. Atît (pînă în

de

eu 
cei

cauză" — au fost

atîta, am așteptat, 
15 000 de specta- 

5 000 veniti de la 
de începere al ar-

DrȘghici din Bucu-

minute de joc, jucăto- 
din Valea Jiului se in-

minutul 13) a durat tatonarea ten. 
taUva mal îndrăzneață a arădenilor 
de a înscrie.

Tripleta Martinovici — Libardi — 
Peronescu, încearcă deseori prin 
combinații de e rară frumusețe, 
poarta apărată de Gornea, dar fie că 
acesta este la ppșț, fie că înaintașii 
noștri șe pripesc. Golul ,,plutește" 
în aer.

Minutul 38, Crăciun, aflat în apro
pierea colțului drept al terenului, 
șuteazS puternic de la circa 35 m. 
Mingea execută o curbă, în traiecto
ria căreia se și deplasează Gornea, 
dar,., efectul imprimat îi schimbă di
recția și portarul arădan rămîne sim
plu spectator. E 1—0 pentru Jiul, iar 
tribunele aplaudă frenetic deschide
rea scorului.

In repriza secundă am notat; c 
ratare copilărească a lui Axente, ca
re, singur cu Ion Vaslle, trage peste 
poarta, «pol șuturile periculoase din

CAMPIONATUL REGIONAL
Joc frumos doar o repriză

Disputată la Petriila, îijtîhnirea 
dintre formațiile Știința Petroșani 
— Minerul Ghelar a corespuns doar 
în prima repriză cînd s-a jucat în 
general frumos vi spectaculos, In 
partea a doua a meciului s-a jucat 
nervos, cu multe faulturi de am
bele părți și cu... proteste repetate, 
în șppcial, din partea 
acestea a contribuit 
sub orice critică al 
Deva. El a dovedit 
luarea deciziilor, a parlamentat cu 
jucătorii pe teren, s-a lăsat influen
țat de aceștia.

Q notă proastă și pentru organi
zatori care n-au luat măsuri pentru 
evacuarea persoanelor străine din 
incinta terenului sportiv, 
acestui fapt 
nesănătoasă 
ză noțiunea

Ea ieșirea 
de rezervă Bursumac de ța Știința 
p căutat să achite o veche poliță, 
lovindu-1 cu pumnii pe fundașul 
Mihăilă de Ia Minerul, fapt oare a 
dus la o întreagă busculadă — re
probabilă unor jucători de la Ști
ința.

Iată șl fazele din care s-au în
scris cele 3 goluri ale partidei. In 
minutul 3, Bulbucan expediază o 
minge pe sus în careu de unde 
Szatmori e reia cu capul ta plasă i 
1—0. In minutul 30 Răsădeanu în
cheie cu un șut bombă de la 16 
metri o acțiune la care participa
seră toți atacantii. E deci 2—0, scor 
pu care ia sfîrșit prima repriză.

oaspeților. La 
și arbitrajul 

lui Pavel din 
nehotărîre in

Datorită 
s-a creat o atmosferă 
pe teren, care anuiea- 
de sportivitate.
de pe teren, jucătorul

Spectatorii au așteptat cu mult 
interes evoluția studenților în re
priza secundă, preconizînd un scor... 
astronomic. Fotbaliștii de la Știința 
au practicat încă în această repriză 
un joc lipsit de fantezie, de finali
tate. Singurul gol marcat de ei în 
această parte a meciului a fost în 
minutul 80 cînd Bulbucan a trans
format impecabil o lovitură de la 
11 metri, ca urmare a unui honț în 
careu comis de un apărător advers.

Despre jucătorii echipei din Ghe
lar nu se poate spune mare lucru. 
Pe tot parcursul partidei ei nu au 
traș nici un șut pe spațiul porții. 
Cei mai indisciplinati jueători de 
la Ghelar s-au dovedit a fi Foca, 
Aruncuțeanu și Șorundel.

minutul 58
Țîrlea, cînd 
goale.

In această 
tăm la combinații 
antrenat de Ștefan Coidum. In mi
nutul 70, Martinovici ia o acțiune pe 
cont propriu, trece In slalom de apă
rătorii arădani și, dintr-un unghi di- 
licâl, trage sec, plasat, lăsîndu-1 pe 
Weiehelt „mască". După acest 2—3 
presingul Jiului continuă, Fotbaliștii 
de la U.T.A. joacă nervos. De altfel, 
în minutele 48 șl 85 Casandra si Mar- 
tinovîci, singuri cu portarul, sînt 
faultați în careu de către oaspeți, dar 
arbitrul nu acordă.

Partida ia sfîrșit eu 2—0 pentru 
Jiul, cșre s-a comportat la nivelul 
jocului dip prima etapă cu Steagul 
roșu Brașov- Jiuliștil «u combinat 
mult și frumos, remarcîndu-se în
treaga înaintare. Lucruri bune putem 
spune și despre apărarea imediată 
care a găsit o formulă mai eficace 
de a destrăma atacurile adversarilor, 

i La fluierul arbitrului Iile Drfighici 
ș-au aliniat formațiile : U.T.A. : Gor
nea (Weiehelt) — Birău, Bacoș, Meț- 
caș, Igna — Jac, Chivu — Axente, 
Traian Popescu, Țîrlea, Mot (Czako). 
JIUL: IonVasile — Dan, Ștoker, Pop, 
Mihai 
viei, Libșrdi,

ale lui Martinovici și 
cele două porți erau

c MATEESCU

★
ALTE REZULTATE : Aurul Brad

— Unirea Alba Iulia 3—2; Con
structorul Hunedoara — Parîngul 
Lonea 1—0,- I.G.O. Deva — Minerul 
Teliuc 1—0; Voința Ilia — Minerul 
Vulcan 5—2; Textila Sebeș — Mi
nerul Aninoasa 1—0; Dada Orăștie
— C.FjR. Simeria 3—O.

porte a meciului 
reușite ale

asta» 
li-lui

Crăciun, Toia — Martino- 
Casandra, Peronescu.

Aurel DAVID

CROS
igMtwe
a avut loc la Cugir

Petroșani — a 
un lot de spor- 
care au ocupat 

injivi-

Jiului 
deosebit :

Utitiute
Duminică 

etapa regională a campionatului re
publican de cros, desfășurat pe e- 
ehfpe si individual.

Orașul posțru — 
fost reprezentat de 
tivj bine pregătiți,
locuri fruntașe pe echipe șj 
dual

Dintre reprezentanții Văii 
s-au remarcat în mod
Buruian Ileana, Școala generală nr. 
5 Petroșani, Macarie Aurel, Școala 
profesională Petroșani, Ivan Visa- 
rionovici, Școala profesională Lu
peni și Florescu Vasille, Liceul Lo
nea.

Andrei ANGER
activist C.S.O. Petroșani

RUGBI

din nou acasă
fotbal în Petro- 

stadionul „Jiul" a 
mare de spectatori 
întîrzierii meciului

totuși
număr
cauza
și aceasta din motive mai
neînțelegere între condu- 
„Jiul" și conducerea A.S.

Știința a cîștigat
Duminică fără 

pani. Și 
atras un 
care, din 
de rugbi, 
vechi de
cerea a.s.
„Știința", nu știau unde să priveas
că mai întîi: pe terenul mare, la 
partida de rugW dintre Știința — 
Progresul București sau pe terenul

Și în această parte a tatîlniril 
am consemnat jocul bun al gazde
lor, vigoarea lor în atac, pofta de 
gol, unele contraatacuri foarte pe
riculoase. Astfel, studenții petroșă- 
neni au mai înscris 7 goluri. Și 
dacă nu rațau încă pe atîtea ocazii, 
sau dacă portarul advers nu avea 
intervenții salvatoare, scorul putea 
fi mult mai mare. Șj așa însă a fost 
bine. Jocul lor frumos a condus la

Știința jn atac la poarta Politehnicii. (Pată din meciul de hand&aL. 
știința — Politehnica Timișoara).

cele 
Poa
ma! 

dacă

S. S, Ea 
învingătoare 
la Brașov

In penultima etapă a campionatu
lui republican categoria A, seria 
a II-e, handbalistele de la S.S.E. Pe
troșani s-au deplasat Ia Brașov un
de au susținut meciul cu componen
tele echipei Partizanul din locali
tate.

Mergînd pe linia ascendentă a ul
timelor rezultate, petroșănencele au 
obținut o prețioasă victorie învin
gând cp 10—4, după ce la pauză au 
condus cu scorul de 7—2, pe forma
ția locală Partizanul.

Prin această victorie în deplasare, 
sperăm ca echipa S.S.E. Petroșani să 
ocupe un loc onorabil la sfîrșitul 
turului seriei a II-a a campionatului 
categprlel A în care activează.

Pentru echipa din Petroșani punc
tele au fost înscrise de Domșa Ma
ria (5) — aceeași care în etapa tre
cută a înscris 10 goluri — Lia Ba- 
rabaș (4) si Csobansczy. Fără îndoia
lă că la obținerea acestei victorii 
și-au adus o prețioasă contribuție toa
te jucătoarele care au evoluat în 
aceșșță întîlnire. A condus cu auto
ritate arbitrul Eihan din Ploiești.

Știința Petroșani -
In etapa a IX-a a campionatului 

republican de rugbi, categoria A, 
pe stadionul „Jiul'’ din Petroșani 
studenții au făcut încă un pas spre 
locul IV în clasament, loc preconi
zat tacă de lg începutul anului de 
antrenorul N. Ureche. Cu toate că 
au avut în față o formație decisă 
să nu piardă, pe Progresul Bucu- 
reștL studenții și-au impus jocu-l 
mai ales ta repriza a II-a, cînd ai’ 
dominaț categoric.

încă din primele minute, studen
ții petroșăneni studiază adversarul 
și după cîteva tatonări, Iliescu 
transmite fulgerător un balon că
tre aripă, printr-o lovitură de pi
cior, pe care Sabău, atent, o fructi
fică înscriind e încercare la colt-

In continuare studenții mai au o 
Ocazie de a fructifioa, dar Dragoș, 
neinspirat ta partida de duminică, 
bate cu piciorul greșiț, înibr-o fază 
ta care Ipsilante era complet liber 
și aștepta balonul.

După pauză aspectul jocului se 
schimbă, studenții ataoînd și con
struind șarjă după șarjă. Ei reușesc 
să înscrie prin Drăcea, 
la colț șj prin Sabău o 
pedeapsă. Studenții sînt 
de a majora din nou 
Dragoș, încearcă ® pătrundere per
sonală și este oprit la 1 m de but 
Ei mai înscriu de altfel o încer
care, pe oare arbitrul o anulează.

ta ultimele 5 minute de joc stu
denții sînt mulțumiți de rezultat «■

Progresul 9-5
dau astfel adversarilor prilej să în
scrie o încercare de colț prin Ne- 
goieșcu, pe care Alexandrescu o 
transformă.

Cu toate că n-au făcut o partidă 
la nivelul posibilităților lor, studen
ții au meritat victoria deoarece au 
știut să.și impună jocul în marea 
majoritate a timpului. S-au remar
cat Ilissou și Dulce 
tori și Alexandrescu 
A arbitrat C. Cocor

de la tavingă- 
de la învinși, 
din București.

de handbal la meciul dintre Știința 
și Politehnica II Timișoara, ta 
din urmă a învins handbalul, 
te pentru că e mai frumos, 
spectaculos, mai primitor. Și
alături, studenții rugbiștf au prestat 
un joc frumos și au înregistrat o 
victorie binemeritată, colegii lor — 
handbaliștii — i-au imitat', obținînd 
o victorie frumoasă în urma unui 
joc la fel de frumos.

Meciul începe furtunos. Cu goluri 
pentru gazde și... cu bare pentru 
oaspeți. Studenții noștri joacă bine, 
pasează cu precizie și înscriu de 5 
ori în timp ce oaspeții dau numai 2 
goluri. Apoi se ratează de o parte 
șj de alta bune ocazii, barele îl în
locuiesc cam des pe portari. In 
special pe Mărgulescu care. Insă, 
ore și unele intervenții salvatoare. 
Astfel, scorpii 'progresează lent. In 
vervă de joc, Gruia acționează foar
te bine, se înaltă și trage decisiv 
peste blocajul oaspeților, iar ' Keul 
și Mălușelu pătrund spectaculos și 
înscriu goluri mult gustate de spec
tatori. Oaspeții nu cedează ritmul. 
Ei plimbă cu abilitate balonul, cal
mează jocul, mai ales prin Gabriel, 
și trag periculos la poartă, dar șu
turile lor fie că frec peste sau pe 
lîngă aceasta, fie că întîlnesc ba
rele sau stat apărate în extremis 
de portarul Mărgulescu. Prea pu
ține nimeresc spațiul porții acestuia 
La sfîrșitul primei reipnize scorul 
este favorabil gazdelor cu 8—4. Ur
mează o scurtă pauză pentru hand- 
baliști, în care spectatorii s-au „re
pliat" la rugbii, unde partida se a- 
propia de sfîrșit. Apei, din nou la 
handbal, pentru a minări repriza 
care avea să mai aducă 7 goluri 
gazdelor și doar 4 oaspeților.

o victorie meritată, care a satisfă
cut pe deplin publicul spectator.

Oaspeții au acționat ca și în pri
ma repriză, au continuat să „dea" 
în bare sau să înscrie cu depășire 
pe semicerc, să rateze lovituri de 
la 7 metri. In bilanțul lor se în
scriu : trei lovituri de la 7 metri 
ratate, patru goluri anulate pentru 
depășire pe semicerc, 12 bare.

Pentru gazde au înscris: Keul 
(5), Gruia și Dumitru (cite 3), Pe- 
povici și Mălușelu (cîte 2) iar 
pentru oaspeți Gabriel (3), Junker 
și Janowski (cite 2) și Ghinea. A 
condus cu competență arbitrul Ziș- 
ka Egon din Sibiu,

D. GHEONEA

LIDERUL ÎNVINS
LA ANINOASA

Cîteva sute de spectatori au a- 
plaudat frumoasa și prețioasa vic
torie obținută de liandbaliștii anirw- 
seni în urma unui joc spectaculos, 
dinamic. Handbadiștii echipei Con
structorul 
bine, dar 
la poarta 
rii — Ion 
condus eu

întâlnirea a dat pîștig de cauză 
gazdelor cu scorul de 18—1(1. Cei 
mai buni realizatori au fost : Gross 
(10) și Riizopol (2) pentru gazde, iar 
pentru oaspeți Hristos Papagheor- 
ghiu (4).

din Hunedoara au Jucat 
pu au șutâtil decât rareori 
adversă. Arbitrul întîlni- 
Ciortea din Lupeni — a 
autoritate un meci ușor.

Cornoiu NICOLAE

o înceroare 
lovitură de 
pe punctul 
scorul, dar

BOJENESCU

încă un pas spre buturile adverse.



Garanția 
unei natrincfi 
tihnite

PUTEȚI

minime 
o creș-

în cadrul pensiei supli- 
a unor procente de pînă 
sută din salariu, vor asi- 
realitate, pensii care vor

(Urmare din pag. I)

nuare din diferite motive. De exem
plu chiar și azi ne-a adresat o asț- 
fed de cerere minerul pensionar 
Barabas loan din Lonea. Firește, a- 
ceasta se datorește îmbunătățirii 
continue a condițiilor de muncă și 
de viață ale minerilor.

Este bine venită, de asemenea, 
pentru o largă gamă de salariați, 
prevederea de a se reduce vîrsta 
de pensionare cu 6 și, respectiv, cu 3 
luni la fiecare an lucrat efectiv în 
grupele I și II de muncă. Șînt frec
vente cazurile cînd unii salariați 
ies la pensie după ce au prestat 
pn număr oarecare de ani de mun
că în locuri încadrate la grupele I 
sau II, dar în ultimii aui și-au 
schimbat locul de muncă, țrecînd 
la un Ioc de muncă încadrat în 
grupa a IlI-a. Pentru această cate
gorie de salariați, în cazul că au 
muncit ani îndelungați intr-un Joc 
de muncă încadrat în grupele I sau 
II, limita vîrstei de pensionare se 
reduce cu mult sub 62 de ani ajun- 
gînd uneori și la 52 de ani.

— DAR IN LEGĂTURĂ CU 
VIITORUL PLAFON MINIM AL 
PENSIILOR CE NE 
SPUNE ?

— Prin stabilirea pensiei 
de 500 lei se va asigura 
tere substanțială a bunăstării pen
sionarilor cu venituri mici, fapt ca
re oglindește preocuparea pentru 
ridicarea necontenită a nivelului de 
trai al tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră. Sporurile de ve- 

^dfiime ce se vor da salariaților ca
re au muncit timp îndelungat, în a- 
ceeași întreprindere, precum și a- 
cordarea 
mentare 
la 14 ia 
gura, în 
fi apropiate, egale sau chiar mai 
mari față de salariul tarifar cu care 
au fost retribuiți salariații în ultimii 
ani de activitate în producție. Fără 
îndoială că astfel de măsuri au de
venit posibile ca urmare a creșterii 
potențialului economic al patriei 
noastre, a sporirii necontenite a 
venitului național, a politicii eco
nomice înțelepte promovate de 
Conducerea partidului și statului 
nostru.

— ÎN DISCUȚIILE PE CARE 
LE-AȚI AVUT CU MINERII NU 
S-AU CONTURAT ȘI UNELE 
SUGESTII SAU PROPUNERI 
DIN PARTEA CETĂȚENILOR ?

— Ba da. Am și reținut două pe 
care le consider importante. Prima 
se referă la reîncadrarea în muncă 
a pensionarilor care își exprimă a- 
ceastă dorință. Consider că ar fi 
bine să se studieze posibilitatea an
gajării pensionarilor — și în primul 
rînd a celor cu pensii mai mici — 
nu numai în posturi sezoniere sau 
temporar libere, ci și în posturi 
permanente. Bineînțeles, aceasta în 
limita necesarului de brațe de mun
că al întreprinderilor.

A doua se referă Ia pensionarii 
cu vechime incompletă. In proiec
tul de lege și acestor categorii de 
salariați li se asigură o pensie co
respunzătoare, în caz că au cei pu
țin 10 ani vechime în muncă atunci 
cjnd ajung la vîrsta de pensionare. 
Mulți din această categorie au însă 
peste 10 aui vechime, dar nu au 
încă anii ceruți pentru obținerea 
pensiei integrale. Este firesc din 
partea unor astfel de salariați să-și 
exprime dorința de a munci în con
tinuare pînă cînd vor avea 25 de 
ani vechime în muncă. O precizare 
prin care să se asigure acestei ca
tegorii de salariați posibilitatea de 
a-și continua activitatea in produc
ție, încadrați pe aceleași posturi sau 
altele, ar fi deci binevenită.

0 NOUA PROMOȚIE DE ELECTRICIENI 
LA T. C. M. M

După ce vreme de 
șase luni au pătruns 
încetul cu încetul în 
tainele meseriei de e- 
iectric'ieni, jșîmbătă 22 
octombrie un număr 
de 43 de absolvenți a> 
cursului de calificare 
pentru meseria de e- 
lectrician ținut la 
T.C.M.M., s-au prezen
tat în fața comisiei do

examinare. Răspunsuri’ 
le pe oare le-au dat 
absolvenții cursului de 
calificare vorbeau des
pre. ser iezi latea cu ca
re lectorii i-au pregătit 
vreme de șase luni pe 
acești munclt<?ri-elevl.

Cunoștințele teoretice 
și eele practice preda
te Ifl curs, s-au dovedit 
a fi fost temeinic asi-

Satisfacfia elevului Todoran
In jur parcă-i totul 

mal frumos. Se simte 
bine, liniștit, satisfăcut 
ca niciodată. E alt om. 
înainte au cîteva mi
nute, mîinile ii tremu
raseră de emoție, sîn- 
gele-i năvălise înfier
bântat prin vene.

...Todoran Mihai se

Neagoe Firu, amln- 
elevi la Liceul din

afla pe stradă împreună 
cu 
doi
Uricani, cînd profesoa
ra Calda Maria obser
vă fum. ieșind de pe 
fereastra upei locuințe 
din blocul F (cartierul 
Braia — Lupani) și le 
atrase atenția că acolo 
ar putea fi o ființă a 
cărei viață este pericli
tată. Todoran n-a ezi
tai. A înțeles ce se pu
tea petrece. După o fu
gă zdravănă a ajuns, 
gîfîind, în fața aparta
mentului nr. 56. Apăsă 
pe butonul' 
Așteptă. Nu 
nimeni. Mai 
dată. încercă 
ze ușa. Dar yala, încă
pățînată, nu vroia să 
cedeze. Se hotărfse 
chiar s-o spargă, dat...

soneriei. 
răspunse 
apăsă, o 
să forțe-

Echipa de în
treținere a loco
motivelor condu
să de lăcătușul 
Popescu Erneșt 
(în clișeu) este 
binecunoscută la 
preparata Petrila 
pentru grija cu 
care își îndepli
nește atribuțiile 
de serviciu. Mun
cind conștiincios, 
această echipă 
reușește să între
țină în cele mai 
bune condiții lo
comotivele găz
duite în remiza 
preparation asi- 
gurînd funcționa
rea lor ireproșa
bilă.

Cu prilejul vizitei delegației 
marocane

încheie într-un termen apropiat 
acord comercial și să pună, de 
somenea, bazele unei cooperări

întîtoit
ministrul comerțului 

reprezentanți ai între- 
rojițânești de cpmwt 
reprezentanți ai altor

economice
Intre 18 și 22 octombrie, o de

legație economică a Regalului Ma
rocului, condusă de domnul Ah
med Taibi Benhima, ministru, direc
torul Cabinetului Regal; a vizitai 
Republica Socialistă România.

in timpul șederii în România, șe
ful delegației marocane și membrii 
acestei delegații s-au întâlnit cu 
Gh, Cioară, 
exterior, cu 
prinderilor 
exterior, cu 
ministere economice și au vizitat 
o serie de uzine și fabrici din di
verse sectoare industriale.

Aceste vizite și întîlniri au per
mis părților să constate că există 
largi posibilități de dezvoltare a re
lațiilor economice între cele două 
țări, România putîgd să exporte în 
Maroc diverse mărfuri și în spe
cial mașini și echipamente indus
triale, iar Marocul puțind să livre
ze României diverse mărfuri în spe
cial fosfați.

Cele două părți au convenit să 

milate, astfel incit exi
gența examinatorilor a 
fost de multe ori' „bă
tută". Printre cei care 
au dovedit cu prisosin
ță temeinicia pregătiri’ 
lor șe numără B.egheiș- 
nu Mihalache, Iepure 
Ion, Ispășescu Fierea. 
Popescu N. Constantin, 
Reșteanu Mareei »i 
alții.

sosește mina ajutătoa
re : casnica Butoi Ma- 
rleta de la apartamen
tul vecin — nr. 57. In 
cîteva clipe Todoran 
explică situația. Par 
cum să deschidă ușa ? 
In sfirșit se găsește o 
cheie salvatoare. Cu o 
forță nebănuită tlnărul 
elev se avîntă prin fu-

mul înnecăaios din în
căpere. Fumul îl împie
dică, întretăindu-i res
pirația. Intr-un colț, pe 
dușumea, zărește un 
fier de călcat înroșit. 
Parchetul ardea. Flăcă
rile lacome își arunca
seră limbile ucigătoare 
și asupra cuverturii de 
pe studio, Nu i-a tre
buit mult elevului To
doran (ajutat de gospo
dina Butoi) să pună 
casa în alara oricărui 
pericol. A scos cablul 
din priză și a îndepăr

tal fierul de ia locul 
incendiat, Apoi, cu spri
jinul celorlalți vecini 
sasifi, atrași de zgamat. 
a reușit în scurt timp 
Sd stingo hainele aprin
se, După ae pericolul 
fusese înlăturat, flăcă
rile fiind complet stin
se, dintr-o cameră a a- 
parlamentului a apărut 
fiica proprietarului, Mm 
cavei Petru, surprinsă 
de «ele intîmptate.

— Da cum, Chilă ““ 
ș-a întors ? întreba ea 
buimăcită de somn.

Mac avei Gheotghe, 
tratele ei, plecase după 
bilete ta cinematograf, 
iar ea adormise, rtegli- 
jînd fierul în priză-

Pagubele gu fost des
tul de mici, datorită in
tervenției operative a 
celor sus-citați.

lată de ce se simte 
bine și-i vesel elevul 
Todoran. 11 cuprinde un 
sentiment de mulțumi
re, o satisfacție depli
nă. Se simte mîndru 
sufletește de Japtul Că 
a putut salva locuința 
de la etajul II,

Valeriu COANDRĂȘ

ta 
a- 
e- 

anomice și tehnice, în diverse do
menii, între Republica Socialistă 
România și Regatul Marocului.

(Agerpres)

PROGRAM DE RADIO
26 octombrie

te; 15,00 Programul orchestrei de 
muzică populară „Doina Banatului' 
din Caransebeș; 15,20 Anunțuri și 
reclame; 15,30 Caleidoscop muzical; 
16,00 RADIOJURNAL. Sport; 16,15 
Ijițerpreț} de muzică ușoară; 16,30 
Lectură în foileton pentru tinerii as
cultători; 16,40 Clasic, ai muzicii 
corale românești: GHEORGHE DI
MA; J7,00 Recital de operetă — Io- 
landa Mărcyleșcu; 17,10 ĂP» de uce
nicie. Vă prezentăm cercul literar al 
uzinelor „Tractorul''; 17,30 Muzica 
șj literatura; J8,00 BULEȚIN DE 
ȘTIRI; 18,03 TRIBUNA RADIO 
RELAȚIILE SOCIALE ȘI CREAȚIA 
' MANĂ — Vorbește acad. C, I, Gu 
'ian; 18,15 Varietăți muzicalei 19,00 
O melodie pe adrese dumneavoastră; 
19,30 Melodia zilei; 19,35 Concert de 
melodii românești (partea I); 20.°° 
RADIOGĂZETA DB SEARĂ; 20,30 
Concert de melodii românești (partea 
a JI-a); 21,05 MUZÎcă ușpară de Rfi 
du Serbam 21,25 Melodii-magazin 
Emisiune muzical-distractivă; 22,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me 
teorelegie; 22,45 Muzică corală de 
concert 23,0Q Muzică tjșearl; 23,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL I : 6,00 RADIOJUR
NAL. Sport; 6,25 Program muzical 
de dimineață; 6,45 Salut voios de 
pionier; 7,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteo-rutier; 7,15 Marșuri 
sportive,- 7,30 Muzică ușoară; 8,00 
SUMARUL PRESEI; 8,10 De la fluier 
la marile ansambluri. 8,25 MOMENT 
POETIC; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,3Q Sfatul medicului; 9,35 
Formații artistice de la sate; 9,45 
Recitalul pianistului Aldo CiccolW 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 Pre
lucrări corale fie Sabin Drăgoi; 10 1 ■■ 
Jocuri populare; 10,30 CLASICI Ai 
LITERATURII NOASTRE; (emisiuni 
pentru școlari) i „ION CREANGĂ" 
10,55 Simfonia I în Do major dj 
Beethoven; 11,20 Limba noastre;
11.30 Un nume drag și o melodie 
11.45 Interpret! de muzică populara 
Maria Cornescu și Ion Drtigoli 12.00 
BUI.EȚIN DE ȘTIRI; 12,10 CînțS go- 
rul Uniunii Generals a Sindicatelor
12.30 Arii din aparete, 13,00 Soliști de 
muzică ușoară : Aida MOga și Victor 
Bunea; 13,30 Muzică populară cerut? 
de ascultători; 14.00 BULETIN Dl’ 
ȘTIRI; 14,08 Sport; 14,16 Șapte n°te 
șapte melodii; 14,40 Arii din 0PWe’

La librăria Ion 
Creangă din Pe
troșani. de la în
ceputul anului și 
pînă în prezent 
s-au vîndut cărți 
în valoare de 
630 000 Iei.

IN FOTOGRA
FIE: Un stand 
cărți organizat 
librărie.

Foto : 
M. BARA

de 
do

BANCA 
DE INVESTIȚII 
PETROȘANI 

str. Mihail Emlnescu nr. 22

Angajează s

— 1 ș«f serviciu finan
ciar cu salariul de 
2200 lei;

--- 3 inspectori prin
cipali cu salariul de 
1750 lei:

—- 1 inspector tehnic 
|| cu salariul de 
1750 lei;

— 1 șofer.
Informații suplimentare 

se vor da la sediul băncii

ANUNȚĂ

Deschiderea, în curînd, 
a noii unități „Safe-bar 
Caroați" din orașul Petro
șani, cu program zilnic 
8-24.

Consumatorii vor putea 
găsi aici un bogat și va
riat sortiment de băuturi 
preparate la cerere, cafea 
filtru și turcească pre
cum și diverse produse de 
patiserie.

In unitate va fi mon
tat un tonomat cu cele 
mai noi discuri.

TELEVIZIUNE
25 octombrie

18,00 Pentru cei mici: „A fost 
odată... „Valul argintiu'' 
de C. Stoichițeșcu; Pen
tru tineretul școlar s 
„1 001 de întrebări*' — 
Geometrie în natură;

18,50 Publicitate; #■
18,58 Ora exactă;
19,00 Telejurnalul de seară;
19,10 De Ziua Forțelor Armate 

ale Republicii Socialiste 
România;

19,30 Divertisment musical cu 
formația Valențiu Grlg®- 
rescu. Solistă: Puica în
roșea nu;

19.45 Țeiecronica economică; 
20,00 Seară de teatru; „Veră

și fum" de Tenesse Wil
liams- Transmisie de >a 
Teatrul Național din la’1- 
In pauză: tW docu
mentar;

22.45 Telejurnalul de noapte;
22,55 Buletinul meteorologic.
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PREZENȚE
ROMÂNEȘTI

BRUXELLES 23 (Agerpres). 
In cadrul unei reuniuni ofi
ciale, președintele juriului ce
lui de-al 37-lea Salon interna
țional al alimentației și arte
lor menajere, Gaston Clement, 
a înmânat directorului pavilio
nului românesc Marele premiu 
de onoare, cea mai înaltă dis 
tincție a acestei importante 
manifestări economice interna
ționale din capitala Belgiei.

Salonul internațional de 16 
BruxeMes, la care au participa: 
peste 700 de expozanți dir 
Europa, Asia și Africa, și-a în 
chis duminică porțile.

★

BUDAPESTA 24 (Agerpres) 
La Budapesta au luat sfîrși: 
„Zilele poeziei", manifestare 16 
care au participat peste IOC 
de poeți, critici literari și tra 
ducători din 18 țări. Din țarc 
noastră a participat un grup de 
scriitori format din acad. Mi 
h-ai Beniuc, Miron Radu Pa 
rasohivescu, Aurel Gurghianu 
Szasz Janos, Grigore Hagiu. La 
întâlnire au fost prezentate nu 
meroase referate privind pro
blemele actuale ale creației 
poetice. La cluburi, case de 
cultură și la teatrele din Buda
pesta au avut loc întâlniri ale 
poeților cu iubitorii de versuri 
din capitala Ungariei. Cu acest 
prilej, au citit din versurile lor 
poeții Mihai Beniuc, Miron Ra
du Paraschivescu, Szasz Janos.

BERLIN

Propuneri ale P.S.U.6. 
adresate P.S.D.
BERLIN 24 (Agerpres). — Conduce, 

rea P.S.U.G. a adresat conducerii
Partidului
Germania

Social Democrat din 
occidentală o sene de

propuneri care ar putea constitui 
agenda tratativelor politice dintre 
cele două partide în vederea solu
ționării pașnice a problemei ger
mane.

Conducerea P.S.U.G. propune, în
tre altele, ca ordinea de zi să cu
prindă studierea căilor pentru lichi
darea politicii revanșarde, pentru 
anularea legii care prevede extin
derea jurisdicției de la Bonn asupra 
tuturor germanilor, problema unor 
tratative oficiale între guvernele ce
lor două state germane pentru sta
bilirea de relații normale între ele.

Totodată, conducerea P.S.U.G. pro
pune ca cele două partide să stu
dieze modul de a se ajunge la o po
ziție comună împotriva războiului 
S.U.A. în Vietnam si pentru termi
narea acestuia în baza acordurilor 
de la Geneva. Agenda propusă de 
conducerea P.S.U.G. cuprinde puncte 
cu privire la : renunțarea de către 
cele două state germane de a dis
pune de arma nucleară, problema de
zarmării treptate, precum și împie
dicarea unor măsuri juridice suscep
tibile să faciliteze pregătirea unui 
război.

DE PRETUTINDENI
Navă de cercetări 
științifice în Mediterană

MOSCOVA 24 (Agerpres). — Na
va de cercetări științifice „Acade
mician Vavi-lov", la bordul căreia 
se află membrii unei expediții o- 
ceanografice sovietice, a plecat 
spre Marea Mediterană. Oamenii de 
știință vor studia timp de două luni 
și jumătate caracteristicile fizice ale 
apelor din centrul și partea estică 
a Mării Mediterane și diversele 
modificări sezoniere ale acestor re
giuni. Programul expediției mai 
prevede studierea influenței apelor

Declarația M. A. E. al R. D. Vietnam 
cu privire la conferința de la Manila

Sărbătorirea zilei
Națiunilor Unite

HANOI 24 (Agerpres). — Purtă
torul de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. D. Vietnam a 
dat publicității o declarație în care 
condamnă conferința de la Manila. 
De zece ani, se arată în decla
rație, americanii duc un război de 
agresiune în Vietnam, folosind 
trupe cu un efectiv de peste 300000 
de soldați. Cu toate acestea, ei ur
măresc să sporească efectivul tru
pelor și fac pregătiri pentru inten
sificarea și extinderea războiului din 
Vietnamul de sud, concomitent cu 
escaladarea atacurilor aeriene asu
pra R. D. Vietnam. In fața protestu 
lui opiniei publice mondiale pro
gresiste și dată fiind izolarea lor, 
americanii încearcă să folosească 
conferința de la Manila pentru a da 
impresia că urmăresc restabilirea 
păcii. Cu toate acestea, conferința 
de la Manila nu va putea ascunde 
caracterul agresiv al acestui război, 
ci va demasca planurile S.U.A. de 
a. determina pe asiatici că lupte 
împotriva asiaticilor.

Uniune de opoziție 
împotriva lui Somoza

MANAGUA 24 (Agerpres). — Li
derii principalelor trei partide po
litice de opoziție din Nicaragua — 
conservator tradiționalist, social- 
creștin și liberal-independent — în
truniți duminică la Managua, au 
hotărît crearea unei Uniuni națio
nale de opoziție împotriva genera
tului Anastasio Somoza, în vede
rea viitoarelor alegeri prezidenția
le. Ei au desemnat pe dr. Fernando 
Aguero Rocha drept candidat al 1-er- 
la alegerile prezidențiale. Candida-

Formarea noului 
cambodgian

PNOM PENH 24 (Agerpres). — 
in Cambodgia a fost format un nou 
guvern. Adunarea Națională a a- 
cordat cu 73 de voturi pentru și 
patru contra votul de încredere 
noului guvern, al cărui prim-minis- 
tru a fost numit generalul Lon Noi. 
Prim-vicepreședinte al guvernului a 
fost numit Sim Var, al doilea prim- 
vicepreședinte — prințul Norodon 
Viriya, care deține și funcția de 
ministru de externe. Portofoliul fi
nanțelor a fost atribuit lui Hing 
Kunthel, iar cel al apărării națio
nale lui Op Kim Ang.

Primul ministru, Lon Noi, a făcut 
o declarație în care a expus prin
cipalele obiective ale politicii inter
ne și externe a noului guvern al 
Cambodgiei. Pe plan extern, a ară
tat el, Cambodgia va continua să 
promoveze o politică de neutralita
te și de menținere a unor relații 
strînse cu țările prietene. Apărarea 
integrității teritoriale, constituie 
principala sarcină a noului guvern, 
care va depune eforturi pentru con
solidarea și extinderea mijloacelor 
de apărare. In domeniul politicii

Nitului aisupra caracteristicilor ma
selor de apă din partea de sud-est 
a Mării Mediterane.

Combinat de înnobilare 
a minereurilor

IAKUȚSK 24 (Agerpres). — La 
mina diamantiferă „Mir" din Iakuția 
a fost dat în folosință unul din cele 
mai mari combinate de înnobilare 
a minereurilor din Uniunea Sovie
tică. Com-bmatul este dotat cu cel 
mai modern echipament tehnic. In 
prezent, la minele „Mirnîi", „Lensk"

Conferința de la Manila, care este 
un adevărat consiliu de război, va 
fi folosită de S.U.A. pentru a obți
ne o mai mare contribuție în oa
meni și materiale din partea alia- 
tilor lor la planul de intensificare 
a războiului de agresiune din Viet
nam, se arată în declarație.

Reamintind că poziția în patru 
puncte a guvernului R. D. Vietnam 
și declarația în cinci puncte a Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud constituie singu
ra bază de rezolvare a problemei 
vietnameze, în declarație se face 
apel la popoarele din lumea în
treagă să lupte împotriva planurilor 
S.U.A. de a folosi conferința de la 
Manila în vederea extinderii răz
boiului de agresiune.

Poporul vietnamez, se subliniază 
în încheiere, este hotărît să obțină 
victoria finală, să apere nordul, 
să elibereze sudul, să reunifice pa
tria sa, contribuind în acest fel la 
apărarea păcii în Asia de sud-est 
și în lumea întreagă.

tul Partidului liberal somozist, de 
guvernămînt, este generalul Anas
tasio Somoza, comandantul forțelor 
armate din Nicaragua.

Timp de mulți ani, viața politică 
a acestei tari a fost dominată de 
familia Somoza. Tatăl generalului 
Somoza, Anastasio Somoza, a fost 
președinte al țării timp de 19 ani, 
pînă la asasinarea sa în 1956. Ulti
mul președinte nicaraguayan, Rene 
Schick, â încetat din viață la 3 
august.

guvern

interne, eforturile guvernului vor fi 
îndreptate spre sporirea producției, 
însănătoșirea finanțelor și dezvolta
rea exportului. Guvernul va acorda 
o atenție deosebită dezvoltării agri
culturii, dezvoltării învățământului, 
îmbunătățirii rețelei de asigurări 
sociale și a condițiilor de viață a-le 
poporului cambodgian.

Doi ani de la proclamarea 
independentei Zambiei

LUSAKA 24 (Agerpres). — Luni 
poporul zambian a sărbătorit doi 
ani de la proclamarea independenței 
țării. Republica Zambia, fostă colo
nie britanică sub denumirea de Rho
desia de nord, s-a proclamat inde
pendentă la 24 octombrie 1964.

încă din primele zile ale indepen 
denței, guvernul Zambiei a luat o se
rie de măsuri pentru dezvoltarea e- 
conomică pe baza folosirii resurse
lor naturale ale țării. In prezent se 
înfăptuiește un plan de dezvoltare 
economică pe 18 luni și se pregă-

și în alte zăcăminte de diamante din , 
Iakuția funcționează 7 fabrici de I 
înnobilare și două drage. In anii * 
planului cincinal (1966—1970) vor | 

mai fi construite încă două între- j 
prinderi de înnobilare. In această I 
perioadă, în Iak-uția extracția dia- I 
mantelor se va tripla. ’

I
Zăcămînf de gaz natural !

LONDRA 24 (Agerpres). — Un • 
purtător de cuvînt al filialei din I 
Anglia a concernului petrolier ame- ■ 
rican „Standard Oil" a anunțat că în I 
urma prospecțiunilor desfășurate de I 
specialiștii acestui concern, în Ma- t 
rea Nordului a fost descoperit uni 
important zăcămînt de gaz natural. |

NEW YORK 24. — Trimisul spe
ciali Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : La 24 octombrie, parti- 
cipanții la lucrările sesiunii Adu
nării Generale au sărbătorit pen- 
a douăzeci și una oară ziua Nați
unilor Unite. Acestei zile, care 
marchează intrarea în vigoare a 
Cartei O.N.U. — document ce con
sfințește principii călăuzitoare ale 
relațiilor internaționale, de o im
portanță majoră, u-nanim recunos
cută — i-a fbst consacrată și în a- 
cest an o festivitate la sediul Or
ganizației Națiunilor Unite.

După cum a subliniat secretarul 
general al O.N.U., U Thant, în cu- 
vîntarea rostită luni după-amiază, 
aniversarea oferă prilejul unei a- 
nalize a stadiului în care se află 
organizația, a realizărilor și sarci
nilor sale de viitor. „Un optimism 
sau un pesimism excesive nu-și au 
locul intr-un asemenea moment, a 
declarat U Thant. Mai curînd tre
buie să încercăm să facem față 
realităților, să vedem unde ne a- 
flăm și să aruncăm o privire î-n 
viitor". Secretarul general a atras 
atenția asupra persistenței politicii 
de pe poziții de forță, care conti
nuă să dornice relații-le internațio
nale, asupra pericolului pe care îl

Boi episod Io miiittul 
aoglo-spaoiol

MADRID 24 (Agerpres). — In 
conflictul ang-io-spaniol în problema 
Gibrailtarului a intervenit un nou e- 
pisod. Este vorba, după cum men
ționează agenția Associated Press, 
de instituirea de către Spania a 
unei blocade economice care in
terzice, începînd cu 24 octombrie, 
traficul vehiculelor și bunurilor 
destinate sau provenite din Gi
braltar.

In urma acestei hotărîri a guver
nului spaniol, autoritățile britanice 
vor fi nevoite să aprovizioneze pe 
cei 25 000 de locuitori ai Gibralta- 
rului pe mare sau pe calea aerului.

Această nouă măsură a guvernu
lui spaniol este apreciată de către 
observatorii politici ca o dovadă a 
hotărîrii Spaniei de a se ajunge în 
timpul cel mai scurt la soluționa
rea problemei Gibraltarului, asupra 
căruia Spania își revendică suvera
nitatea.

tește elaborarea unui alt plan de 
-1 ani.

In cei doi ani de independență au 
fost obținute. succese în dezvolta
rea agriculturii, ramură în care este 
folosită trei pătrimi din populația 
țării. Guvernul a luat, de asemenea, 
o serie de măsuri pentru lichida
rea analfabetismului și îmbunătățirea 
asistenței sanitare.

Pe plan extern, Zambia duce o 
politică de neangajare, de prietenie 
și colaborare cu toate țările. Zambia 
sprijină activ lupta pentru elibera
rea totală a continentului african de 
sub jugul imperialismului și colonia
lismului.

Chile • 4200 de studenți 
exmatriculați

SANTIAGO DE CHILE 24 (Ager
pres). — Consiliul de conducere al 
Universității din orașul Concepcion 
a exmatriculat pe cei 4 200 de stu
denți a; acestui institut de învăță- 
mînt superior, care se află de 52 de 
zile în grevă.

Studenții din Concepcion au de
clarat grevă în sprijinul cererilor 
de sporire a fondurilor destinate u- 
niversității. Ei au cerut, totodată, eli
minarea din Universitate a agenților 
„Corpului păcii" și a ,,consilierilor" 
nord-americani. 

implică armele nucleare, asupra 
problemelor economice și sociale a 
căror soluționare este departe de 
a prezenta indicii încurajatoare. 
Trebuie să facem față, a declarat 
U Thanit, „faptului că războiul din 
Vietnam este nu numai un dezas
tru pentru poporul vietnamez, diar 
constituie în aceiași timp o amenin
țare permanentă pentru pacea mon
dială. I-n sfârșit, trebuie să facem 
față reailităților însăși a>le organi
zației Națiunilor Unite. Principiile 
și țelurile ei sînt înscrise în Cartă, 
dar pînă acum ele s-înt departe de 
a fi călăuze și norme constante a- 
le vieții internaționale''.

Membrii Națiunilor U-nite, a ară
tat în încheiere U Thant, sînt ace
ia care prin eforturi armonizate 
și prin colaborare, pot face eficien
tă activitatea organizației îndrep
tată spre asigurarea păcii și bu
năstării oamenilor. Fără perspecti
va și hotărârea acestora nici un e- 
fort individual pentru pace și jus
tiție nu va da rezultate.

In Laos 
s-a restabilit calmul

VIENTIANE 24 (Agerpres). r— 
Prințul Suvanna Fuma a părăsit 
neri Ba-ngkok-ul, î-ndreptîndu-se spre 
Laos, unde viața a revenit la nor
mal, și forțele guvernamentale de
țin controlul complet asupra țării.

La plecarea din Bangkok, Suvanna 
Fuma a făcut o declarație, arătînd 
că în țară s-a restabilit calmul ,și 
că rebeliunea condusă de genera
lul Thao Ma a fost un fenomen 
izolat, ea nefiind decît rezultatul 
manevrelor unui grup de ofițeri a- 
vizi de putere.

Prințul a spus că urmează să e- 
xamineze împreună cu guvernul 
Tail-andei situația generalului Thao 
Ma, căruia autoritățile taiiand^e 
i-au acceptat vineri cererea de țzil 
politic.

PE SCURT
0 LONDRA — Potrivit agenției 

Press Association, Observatorul 
„Jodrell Bank" din Londra a recep
ționat duminică seara „semnale pu
ternice emise de noua rachetă lu
nară sovietică". Directorul obser
vatorului, Bernard Lovell, a comuni
cat că intenționează să urmărească 
timp de cîteva zile zborul rachetei 
„Luna-12".

• PEKIN — Premierul Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, Ciu 
En-lai, a primit la 24 octombrie pe 
ministrul de externe al Pakistaniilui, 
S. Pirzada, care se află în vizită în 
China.

• LONDRA — Un comunicat 
oficial publicat duminică la Lon
dra anunță că ancheta asu
pra catastrofei ce a avut loc 
în localitatea Aberfan, ca ur
mare a prăbușirii unui munte de 
zgură, va fi condusă de Edmund Da
vies. judecător la înalta Curte de 
justiție britanică. Davies a plecat de
ja spre Aberfan, unde va discuta cu 
ministrul pentru Wales, ded- 
wyn Hughes, asupra împrejurărilor 
care au provocat catastrofa.

0 DONEȚK — Specialiștii din 
Donețk (Ucraina) au construit un 
aparat cu ajutorul căruia un om poa
te supraviețuirii timp de o oră într-o 
atmosferă complet lipsită de oxigten 
sau încărcată cu gaze nocive de ori
ce concentrare. Noul aparat cîntă- 
rește 3 kg și va face parte din echi
pamentul fiecărui miner din bazinul 
Donețk.

0 GORKI — La șantierele navale 
din orașul Gorki, de pe Volga, a 
fost construit un bac-spărgător de 
gheată cu un deplasament de 1 600 
tone. Bacul va putea lua la bord 
300 de călători și aproximativ 10 
automobile.
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