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LA VULCAN 
începe glisarea 
celui de-al 
15-lea bloc înalt

In aceste zile pe șantierul Vul
can începe glisarea celui de-al 15-lea 
bloc înalt — blocul D 8 cu 8 etaje 
ți 72 apartamente. Pe amplasamen
tul noului bloc se montează deja 
cofrajul glisant, armătura metalică; 
■e amenajează platforme de lucru, 
drumurile de acces. Pînă la sfârșitul 
săptămînii, primii metri cubi de 
beton vor fi turnată în pereții blo
cului. Noul bloc va asigura front de 
lucru pentru constructorii vulcăneni 
în perioada iernii.

★
Pregătiri în vederea glisării — în 

cursul lunii noiembrie — a noi blo
curi înalte se fac și pe alte șan
tiere. Astfel, pe șantierul Iiupeni 
se pregătește acum fundația și ele
vația blocului A 1 cu 8 etaje și 88 
apartamente — a cărui glisare va 
începe în curînd, iar pe șantierul 
getrila va fi glisat blocul F 4 cu 9 
etaje și 40 de apartamente, amîn- 
două blocurile constituind de aseme
nea fronturi de lucru pentru anul 
viitor.

ii & mina I) î li a
după trei luni
de la o an chetă
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AMIR ABBAS HOVEIDA

SILUETE Foto : IOSIF TELLMAN,

In regiunea
CONSTANȚA. — (De la trimișii 

speciali Agerpres, M. Moarcă'ș, 
S. Lucian).

Duminică dimineața, primul mi
nistru al Iranului, Ataiir Abbas Ho- 
veida, și soția, împreuna, cu per
soanele oficiale iraniene care îi în
soțesc, au plecat într-o călătorie 
prin țară.

La gara Băneasa, premierul ira
nian a fost condus de’Roman Mol
dovan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, George Macovescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și de alte persoane oficiale.

împreună cu înaltul oaspete an 
plecat Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Dionisie 
Ionescu, ambasador, directorul • pro
tocolului M.A.E., Valentin Vlad, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al Ro
mâniei la Teheran, precum și Ahmad 
Eghbal, ambasadorul Iranului la 
București.

In drum spre Constanța, oaspeții 
au făcut un popas în gara Jegălia, 
unde au fost vizitate silozurile con
struite aâci în ultimii ani. Constan
tin Doncea, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Valorificarea Pro
duselor Agricole, și Nicolae lones- 
cu. vicepreședinte al Consiliului Su
perior al Agriculturii, precum și 
conducători ai organelor locale de 
stat aut salutat pe oaspeți.

Premierul iranian a primit ample 
explicații cu privire la modul de 
prelucrare, condiționare și depozi
tare a cerealelor în aceste silozuri, 
care sînt dintre cele miai mari din 
țară. Dl. Hoveida și-a exprimat do-

Dobrogea
rința unei cooperări intre specia
liști români și iranieni in vederea 
construirii unor silozuri asemănă
toare, de mare capacitate, în Iran.

La amiază, oaspeții iranieni au so
sit la Constanța. In gara orașului, 
unde erau arborate drapelele celor 
două țări, premierul iranian și per
soanele care îl însoțesc au fost sa
lutați de Petre Nicolae, președintele 
sfatului popular al orașului, și • de 
alți reprezentanți ai organelor locale 
de stat.

Coloana mașinilor oficiale, strabă- 
tînd centrul orașului Constanta, s-a 
îndreptat spre. Mamaia. In fața ma
chetei stațiunii, . amplasată în holul 
hotelului „Parc", oaspeților li s« 
vorbit despre dezvoltară litoralului 
românesc. Premierul iranian și so
ția sa au felicitat călduros pe e.rhl- 
tecți pentru concepția modernă a 
construcțiilor, pentru planurile . ’or 
de viitor.

In continuare,, a fost vizitat Mu
zeul arheologic din Constanța. 
DI. Hoveida a semnat. în cartea de 
onoare a muzeului, exprimîndu-și ad
mirația pentru bogăția și valoarea 
exponatelor, pentru grija cu care 
sînt conservate aceste vestigii ale 
trecutului.

După un popas făcut în stațiunea 
Eforie Nord, seara premierul iranian 
și soția sa au luat parte la un dineu 
oferit în onoarea lor, la Cazinoul din 
Constanța, de președintele sfatului 
popular orășenesc. In timpul dineu
lui, la care au participat persoanele

(Continuare in pag. a 3-a)

IM RITM CU EXIGENȚELE
CINCINALULUI

PERSPECTIVE SINT, 
PAR LIPSURILE PERSISTA

ur-Cu prilejul unei anchete întreprinse la mina Dîlja în 
mă cu trei luni (purta titlul „La Dîlja acționează doar fac
tori obiectivi ?') se arăta că stăruie aici o serie de factori- 
frînă: indisciplină, slaba aprovizionare cu materiale, neasigu- 
rarea cu rambleu. La data anchetei, sectorul de producție al 
minei Dîlja cumulase un minus de 2 240 tone de cărbune. Con
ducerea sectorului afirma atunci că 
se va realiza.
In cele trei 
tone. Care să

In genere, 
trei abataje, menținerea lucrărilor vechi în alte patru, prezen
ța apei la majoritatea locurilor de muncă. Dar să vedem în 
ce măsură s-a creat brigăzilor 'posibilitatea de a-și realiza 
sarcinile, care sînt perspectivele sectorului ? Pentru a afla răs
puns la aceste întrebări am solicitat părerea unor vagone
tari, mineri, ingineri și maiștri.

„Planul 
Vom recupera și minusul din 

luni, minusul a săltat însă la 
fie cauza ?
cauzele obiective sînt aceleași

pe semestrul II 
primele 6 luni", 
peste 4 800 de
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Sarcina și sănătatea femeii

Primul interlocutor, șeful sectoru
lui, inginerul MUNTEANU PETRU :

— Efectivul este acum complet,- de 
două săptămîni, activitatea la trans
port s-a înviorat și nu mal ducem 
lipsă de vagonete goale. Există mai 
multă preocupare pentru calificarea 
muncitorilor. Dar mai avem greu
tăți. Apa industrială este insuficien
tă, stația de rambleu destinată blo-

curilor V-VI nu este pusă la punct, 
sectorul de transport nu asigură ste
rilul necesar rambleului. Partea e- 
lectromecanică a lectorului nu 
șește să se achite, de sarcină

reu-
din

Anchetă realizată de :
Francisc VETRO

(Continuare în pag. a 3-a)
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i Pentru femeia tînără și 
sănătoasă, sarcina și 
nașterea constituie actul: 
prin care se întregește 
menirea ei toctsl£> -pre
cum și echilibrarea func
țiilor sale biologice. In 
timpul gravidită-ții fe
meia „înflorește".- toate' 
funcțiile organismului ei 
se modifică, se maturi
zează, în scopul creării 
unei noi vieți. Sînt nu
meroase cazurile cînd 
femei debile, astenice, 
cu o serie' de tulburări 
nervoase sau endocrine, 
în timpul sarcinii își re-' 
capătă complet sănăta
tea. Boli i 
pentru care 
tratat timp 
cu rezultate 
se vindecă complet 
timpul 
mul uterin se întâlnește 
foarte rar la femeile i ca- 

au născut : și destul 
cele fără

gineaologice 
femeia s-a 
indeilungat 

. mediocre, 
în 

sarcinii. Fibro-

re 
de frecvent la 
copii.

Dacă sarcina 
pentru femeie 
normală, întreruperea ei 
nu este fără urmări a- 
stipra sănătății. Priln în
treruperea sarcinii, lan
țul echilibrului hormonal • 
se rupe bjusc. Apar tul
burări menstruale și tul
burări de comportament 
care uneori influențează 
negativ viața de familie

constituie . 
o stare

J

Dr. POPESCU NICOLAE, 
medic ■ primar- — Maternitatea Petroșani

procesul de munciSi .
Avortul, mai ales repe
tat, expune femeia la o 
serie întreagă de com- 
plicații mai mult sau mai 
puțin grave, dar cu ur
mări care pbt fi defini
tive. Infecția este aproa
pe regulă in urma a- 
vortului. In unele cazuri 
apar anexite care nece- 
sită un tratament lung 
și ■: costisitor și aare 
transformă femeia din- ' 
tr-un om sănătos într-un 
client permanent al spi
talelor. Alteori manifes- 

t țările imediate trec ne
observate, însă, urmările 

. apar . mai tîrziii. Sterili
tatea este o complicație 
destul de frecventă a a- 
Vorturi'lor- 
sint rare 
femei care 
rtipt prima 
au mai rămas niciodată 
gravide, deși au dorit 
copii și s-ail supus la 
tot ■ felul de tratamente, 

extrauterină are 
cauzele ei și a- 
care produce o 

nemenifestată 
Avorturile spon-

repetate. N u 
oazurile oînd 

și-<au între- 
sarcină nu

rile premature se dato
rase, de asemenea, leziu
nilor. produse organelor 

. genitale prin . avorturile 
provocate. Complicațiile 
din tjmpul sarcinii și 
nașterii, ca placenta pra- 
Vvia, placenta aderenta, 
care £e soldează cu he
moragii foarte abunden- 

, te, se întâlnesc la femeile 
cu ■ multe avorturi în an
tecedente. . Aceste tulbu
rări "și complicații ime
diate sau tardive, demon
strează suficient influen
ța defavorabilă a avor
tului asupra sănătății fe

meii, fără să. mai Vorbim 
de .accidentele și compli
cațiile grave ca : perfo
rația uterihă, septicemia 
etc. care pun în pericol 
însăși viața ei.

Pe lingă toate aceste

4 . 
•neajunsuri ătoasfet asupra 
sănătății femeii,„practica 
avortului ia cerere a dus 
și ia scăderea Simțitoa
re a natalâțățîlf’ ■ÎHja&ă-. 
lea Jiului 
Scăzut de 
— cit era 
12 la mie 
gîndu-se da, în .materni
tatea din Petroșani, ra
portul dintre nașteri și 
avorturi să fie de 1/8. 

Decretul Consiliului de 
Stat pentru reglementa
rea întreruperii cursului 
sarcinii este o măsură 
de necesitate absolută, 
menită să pună capăt 
consecințelor grave de 
ordin medical, demogra
fic și social pe- care le 
generează avortul. Prin 

. măsurile social-economi- 
ce luate de statul n ostii u, 
se creează condiții pen
tru dezvoltarea bunei 
tradiții a poporului ro
mân, de a întemeia fa
milii trainice, 
și sănătoase.

natalitatea . a 
la 22 la mie 
în 1956 — la 
în 1965,- ajun-

numeroase

Sarcina 
printre 
v Ort rd, 
infecție 
inițial,
tăne, repetate și naște-

Un reazun sigur : 
mina tăticului.

Foto :
N. Moldoveanu

Mulțumirea echipei de reparat locomotive

condusă 
și-au fă ■ 
atelierul

20 octombrie. Zi obiș
nuită de lucru. Cu mult 
Înainte de ora începerii 
schimbului, membrii echi
pei de lăcătuși 
de Bătrîn loan 
cut apariția în
de reparații a depoului 
C.F.R. Petroșani. In ziua 
aceea era mult de lucru. 
Potrivit programării, e- 
chipa de întreținere tre
buia să execute repara
ții locomotivelor 230 299 
și 50 133. Prin urmare, 
era explicabilă graba cu 
care veniseră oamenii 
echipei la lucru.

Cunoscînd de la înce
perea schimbului ce au 
de făcut, membrii echi
pei s-au așternut pe lu
cru. Munca era în toi, 
cînd maistrul de serviciu 
i-a vestit că o altă lo
comotivă vă sosi din

tr-un moment în altul 
în depou avlnd nevoie 
de intervenție urgentă...

La ora 18 echipa a 
fost încunoștiințată că 
locomotiva 150 1046 avea 
rupt arcul de atelaj din
tre tender și locomotivă.

Aidoma unor medici a- 
devărați, chemați la că- 
pâtiiul unui bolnav, 
membrii echipei au con
statat mai întîi ce au de 
făcut apoi au desprins 
de la locul ei piesa rup
tă. Curînd, mîini înde-

N E T

cerea tnlocuit. Lucra-Se
rea nu era de loc ușoa
ră, finind seama de difi
cultatea cu care se mî- 
nuiesc asemenea piese 
grele. Pentru executarea 
unei astfel de reparații 
se acordă de regulă cite 
5—6 ore. Dar locomotiva 
nu putea rămine imobi
lizată. Era așteptată in 
stație. Așa că.:.

minatice au așezat 
cel nou in locul 
lalt. Muncind rapid, cu 
pricepere și îndemînare 
membrii echipei au reu
șit să schimbe in numai 
două ore arcul rupt, in- 
locuindu-1 cu altul nou. 
Era un record de opera
tivitate în execuția unei 
astfel de reparații de

arcul 
celui-

care cu toții s-au decla
rat salisfăcuți.

La terminarea schimbu
lui, echipa ■ de lăcătuși 
condusă de comunistul 
Bătrîn Ioan a plecăt a- 
casă mulțumită. La . ora 
cînd ei ieșeau pe poartă 
depoului, erau gata, de 
drum atît locomotiva 
150 1046 cit și celelalte 
două a căror reparație 
li se încredințase. ■ Fluie
rul prelung al uneia din
tre locomotivele care 
tocmai treceau pe lingă 
ei era un salut penlrv 
lăcătușii. Chiriac Ioan, 
Ofoju loan, Cărăguț A- 
lexandru, ■ Roman IUI fu 
Și ceilalți din echipă ca
re și-au făcut' conștiin
cios-datoria. 1 "

M. CIDOREANU
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FOTBAL

Victorie meritată, 
dar... ioc slab la Lupeni

Pe uii timp excelent dar pe un 
teren alunecos s-a desfășurat întîl- 
nirea de fotbal dintre Minerul Lu- 
peni și C.S.M. Reșița cîștigată de 
gazde cu scorul de 2—1 (0—1). Timp 
de 15 minute minerii și-au sufocat 
adversarul, care pur și simplu nu a 
făcut altceva decît să se apere.

In general însă jocul a fost de 
un slab nivel tehnic. Victoria mi
nărilor este însă pe deplin meri
tată, ei fiind acei ce au ridicat de 
nenumărate ori spectatorii în pi
cioare. In jocul cu C.S.M., gazdele, 
cu o echipă mult întinerită, au do
minat dar nu au știut să profite de 
numeroasele ocazii de gol avute și 
ratate de Macovei, Cărare, Farkaș. 
De aceea credem că scorul, destul 
de strîns, neîndreptățește pe gazde, 
cu atît mai mult că oaspeții pe tot 
parcursul meciului au tras doar de 
două ori (?!) la poartă.

In fine, dominarea minerilor este 
ilustrată și de raportul de cornere 
11—2 în favoarea lor.

Jocul începe într-o notă de do
minare a minerilor. Cei care înscriu 
însă primii sînt oaspeții. La un 
contraatac al reșițenilor, Spălățelu 
șutează de la 20-25 m și înscrie cu 
concursul portarului Purice care 
alunecă : 0—1 în minutul 20.

Cu toate insistențele gazdelor., 
scorul nu poate fi modificat pînă în 
minutul 65 cînd Cărare, infiltrat 
printre apărătorii oaspeți; este faul
tat grosolan în careu și pe bună 
dreptate arbitrul acordă 11 m. Lo
vitura de pedeapsă ^te transformată 
impecabil de Farkaș, astfel că sco
rul devine egal: 1—1, In continuare 
asistăm la o luptă dîrză între apă
rarea adversă — compusă din 8-9 
jucători care, pentru a trage de 
timp,' trimit cu regularitate mingea 
în tribună sau în plopi. Atacul 
echipei minerul și-a împlinit visul 
mult dorit în minutul 70 cînd 
a obținut victoria. Foca de la 30 m 
șutează în bara transversală, min
gea revenită înapoi este introdusă 
în poartă de Farkaș : 2—1. Deși ni

CAMPIONATUL REGIONAL
Parîngul Lonea — 
Știința Petroșani 3-3
După părerea arbitrilor și a unor 

suporteri, echipa gazdă s-a compor
tat meritoriu în întîlnirea cu cea 
mai bună echipă din regiune, lidera 
clasamentului — Știința Petroșani. 
Ea a știut să dea o ripostă hotă- 
rîtă echipei studențești și la un 
moment dat, în minutul 32, se părea 
că victoria nu putea să-i scape, mai 
ales că atunci conducea cu scorul 
de 3—1. Pînfi la urmă însă, gaz
dele au trebuit să cedeze treptat 
potențialului mai valoros și plin ’de 
fantezie al Științei, care și de data 
aceasta a practicat un joc frumos 
reușind să recupereze și ca atare să 
obțină un punct în deplasare,

A plăcut îndeosebi jocul din pri
ma repriză, plin de dinamism din 
ambele părți. Meciul începe în nota 
de dominare a oaspeților care se 
apropie treptat de poarta lonenilor. 
In minutul 3 Știința beneficiază de 
o lovitură de colț. Mingea ajunge 
la Tudor V. care atent și bine pla
sat marchează nestingherit: 0—1.

După gelul primit, lonenii trec 
mal hotărîți la atac, insistă mai 
mult, șutează mai mult dar portarul 
Științei retine, Ba o greșeală a por
tarului Holda, care a ieșit cu min
gea în mînă peste linia de 16, ar
bitrul acordă o lovitură de pedeap
să. Aruncuteanu de la gazde șu- 
toază puternic peste zid în plasa 
lui Holda egalînd : 1—1.

După această greșeală. Holda 
este înlocuit în min. 18 cu Tudor P.

MM

se părea că scorul va lua proporții, 
întîlnirea ia sfîrșit cu 2—1 datorită, 
așa cum am mai arătat, ratărilor 
numeroase ale gazdelor.

A arbitrat bine Martin Emil din 
București.

Au jucat ia Minerul: Purice, 
Pralea, Frank, Pall, Soptărean, Că
rare, Vlad (Ambruș), Foca, Maco- 
vei, Farkaș, Precup.

I. CIORTEA

Atac la poarta Voinței Odorhei. Foto : N. MOLDOVEANU

ATLETISM

„Cupa Elevului"
Clubul sportiv orășenesc, in co

laborare c,u secția de învățământ 
Petroșani, a organizat în ziua de 
30 octombrie, pe stadionul Jiul din 
Petroșani, un concurs de atletism, 
pe echipe, dotat cu „Cupa Elevului".

Timpul favorabil și buna organi
zare a concursului la care și-au a- 
dus aportul și asociațiile sportive

In minutul 30 la o altă lovitură de 
pedeapsă în favoarea gazdelor N>- 
cula execută de la circa 28 m 
pasînd lui Petcu care ridică scorul 
la 2—1. Două minute mai tîrziu, 
același Petcu ridică scorul la 3—1. 
Dar această superioritate a gazdelor 
nu a durat decît 5 minute.

In minutul 37, Răsădeanu inter
vine cu capul și de la 7 m, schimbă 
direcția mingii în plasă : 3—2. Pes
te un minut Bulbucau, aflat în pozi
ție favorabilă, trage prin surprin
dere de la distanță și scorul devine 
egal 3—3.

In repriza secundă ambele echipe 
luptă pentru golul victoriei dar 
acesta întîrzie să vină. Se joacă mai 
atent în apărare de ambele părți 
astfel că partida se încheie cu sco
rul de 3—-3.

A arbitrat cu multă competență 
Pădureanu Mircea din Hunedoara.

De la gazde remarcăm pe Petcu, 
Aruncuteanu, Roman și Pop, iar de 
la oaspeți pe Păsculescu, Tudor V. 
și Bulbucam

I. TEȘCAN
★

AI,TE REZULTATE: C.F.R. Sime- 
rla-Aurul Brad 1—1; Minerul Ani- 
noasa-Dacia Orăștie (nu s-a jucat); 
Minerul Vulcan-Textila Sebeș 2—2; 
Minerul Teliuc-Voința lila 6—0, 
Minerul Ghelar-I.C.O. Deva 3—!;• 
Unirea Alba-Constructorv1 Hune
doara 1—0.

HANDBAL

S. S. E. Petroșani —
Voința Odorhei 13*11 (5*7)

Pe terenul de hand
bal de pe stadionul 
Jiul din Petroșani s-a 
disputat duminică par
tida feminină dintre 
SjS.E. și Voința Odor
hei. Handbalistele din 
Petroșani au obținut o 
prețioasă victorie în 
fața unei echipe frun
tașe din seria a ll-a a 
campionatului republi
can de handbal.

Antrenorul Eugen 
Bartha a reușit ca a- 
cum, la încheierea tu
rului, să aibă o forma
ție omogenă cu multă 
putere de luptă -și do
rință de afirmare, fapt

ce face să privească 
cu mai mult optimism 
returul actualului cam
pionat.

Meciul a fost dîrz și 
cu o răsturnare neaș
teptată de scor. Din mi
nutul 5 oaspetele, folo
sind mai mult contra
atacul, au reușit să 
deschidă scorul și să 
aibă în continuare un 
avantaj substanțial de 
goluri. Handbalistele 
de la Petroșani au răs
puns cu aceeași vigoa
re, dar nu însă și cu 
același număr de go
luri. Prima repriză s-a 
încheiat cu scorul de

Jiul Petroșani și Viscoza Lupeni au 
contribuit la obținerea unor rezul
tate bune. Cei 454 elevi — compo- 
nenți a 19. echipe din școlile gene
rale, licee și profesionale din Va
lea Jiului — alături de profesori, 
diriginți șl colegi de școală, au 
gustat din plin emoțiile unui con 
curs în care lupta pentru cuceri
rea titlului de campioană pe anul 
1966 a avut un caracter dîrz, de 
mare dispută, în limitele sportivi
tății. Spre deosebire de alte con 
cursuri (și nu puține la număr or
ganizate în Valea Jiului), la acesta 
animatorii din tribune erau părin 

^ții, profesorii și colegii de școală 
ai celor ce se întreceau pentru fie
care ' zecime de, secundă sau cen
timetru.

După patru ore de concurs, în 
ropotele de aplauze ale celor pre- 
zenți, au fost înmânate trofeele. La 
băieți „Cupa Elevului" a fost acor
dată echipei Liceului diin Lupeni 
(director adjunct Dumbravă D. și 
prof, de educație fizică Niichitescu 
M.), iar la fete echipei Liceului din 
Lonea (director Groza Liviu și prof, 
de educație fizică Pop Iuliana și 
Mihoc Vasile).

Cîștigătorilor probelor rezervate 
școlilor generale li s-au inmînat 
fanioane. Ele au fost decernate e- 
chipelor de fete și băieți ale Sco
lii generale nr. 2 din Petroșani 
(director Bande Ștefan și prof, de e- 
ducație fizică Voiciloiu E.). A mai 
fost înmânat un fanion și dirigin
telui Pop Gheorghe de la Liceul 
Petroșani, care a avut cei mai 
multi elevi dlin clasă în echipa li
ceului respectiv.

CLASAMENTUL PE ECHIPE LA 
LICEE ȘI ȘCOLI PROFESIONALE: 
FETE : 1. Liceul Lonea — 64 punc
te,- 2, Liceul Lupeni — 71 puncte;
3. Liceul Petroșani — 80 puncte,-
4. Liceul Vulcan și Școala comer
cială — 87 puncte. BĂIEȚI: 1. Li
ceul Lupeni — 110 puncte,- 2. Li
ceele Petroșani și Lonea — 114 
puncte; 3. Școala profesională Pe
troșani — 136 puncte,- 4. Școala 
profesională Lupeni — 142 puncte;

7— 5 în favoarea echi
pei din Odorhei.

La reluare, oaspetele 
își măresc avantajul la
8— 5 după care se re
trag în apărare apll- 
cînid tactica marcajului 
om la om, cu mijloace 
nu tocmai regulamen
tare. Gazdele, printr-o 
bună circulație a balo
nului și mai decise la 
semicerc, reușesc totuși 
să străpungă apărarea 
celor de la Odorhei și 
să înscrie punct după 
punct. Cu șapte minu
te înainte de încheie
rea partidei tabela de 
marcaj arăta 9—8 pen
tru SJS.E. Petroșani și 
pînă la sfîrșit scorul a 
deveniț 13—11 în fa
voarea acestei echipe

Cum au reacționat, 
în fața înfrângerii care 
se contura, handbalis
tele de la Odorhei ? In 
loc să se preocupe de 
joc ele au socotit că e 
mai bine să-și îmbrîn- 
ceașcă adversarele, să 
lovească chiar cu pi
cioarele și cu pumnii. 

’Mai mult încă, la ter
minarea meciului ele 
au refuzat pur și sim
plu să salute publicul 
dînd dovadă astfel de 
lipsă de respect față de 
spectatori, față de no
țiunea de sportivitate.

Au înscris : Domșa 4, 
Barabaș 4, Cerchezan 
3, Kellner 1, Cioban- 
schi 1 pentru S.S.E. Pe
troșani și Miclos 5, Ma- 
ghiary 3, Teglas 1, Mar
cos 1, Baiint 1 pentru 
Voința Odorhei.

C. MATEESCU

5. Liceul Industrial — 148 puncte;
6. Liceul Vulcan și Școaila comer
cială — 158 puncte.

CLASAMENTUL PE ECHIPE LA 
ȘCOLI GENERALE BĂIEȚI ȘI FETE : 
1. Școala generală nr. 2 Petroșani 
— 39 puncte; 2. Școala generală 
nr. 1 Petroșani ■— 40 puncte,- 3. 
Școala generală nr. 3 Petroșani — 
56 puncte,- 4. Școlile generale nr. 
5 și 6 Petroșani și nr. 3 Petrila — 
65 puncte fiecare.

Remarcăm rezultatele bune obți
nute de elevii Pometesou Maria, 
Liceul Lupeni cu 8"5/10 pe 60 mc 
tri; Nemeș Margareta ou 13”l/10 
pe 100 metri; Buruian Ileana, Școa
la generală nr. 5 Petroșani cu 1'31” 
pe 500 metri; Mihuț Lia, Liceul Pe
troșani cu 8,80 m la greutate; Ar- 
deleanu Victor, Liceul industrial și 
Gurtavenco Alexandru, Liceul Vul
can, cu 1,60 m la înălțime; Bdlec 
Harald, Liceul Petroșani cu 42"3/10 
pe 300 m și Fl-orescu loan, Liceul 
Lonea cu 57"00 pe 400 m.

Cu această ocazie au fost depis
tate noi elemente talentate și cu 
perspectivă ca: Topa Ioan, Malea 
Lenuța, Rec Margareta și Bora O- 
livia.

Prof. CIOF1CÂ IOAN

O bătaie bună, o înălțare frumoasă la ștachetă și... în groapa cu 
nisip tînărul săritor este aplaudat.

NE MÎNDRIM

„Argintul viu“ 
al echipei

Amatorii handbalului, recu
nosc desigur pe fata din foto
grafie. Pentru ceilalți o pre
zentăm : e DOMȘA MARIA, 
un autentic talent al handba
lului din regiunea noastră.

S-a născut la Teiuș. Tot a- 
colo a debutat în handbal, la 
vîrsta de 15 ani, in formația 
locală Știința. In 1964 partici
pă la competițiile regionale, re
publicane școlare și de junioa
re. Ochiul de cunoscător al an
trenorului Eugen Bartha a 
prins-o în obiectiv și peste un ; 1 
an Mia își începe antrenamen
tele la S.S.E. Petroșani. S-a 
impus repede și in curînd a 
devenit o jucătoare de bază a 
echipei S.S.E,, participantă In 
seria a ll-a a campionatului 
categoriei A de handbal. Ca 
urmare a pregătirii sale con
știincioase, a respectării cu 
strictețe a indicațiilor antreno
rului, a aptitudinilor sale, Mia 
este un adevărat „argint viu" 
pe terenul de zgură. Ea se 
strecoară cu multă abilitate 
printre adversare, foloseșje cu 
pricepere gama bogată de pro
cedee tehnice pe care le po
sedă, constituind un permanent 
pericol pentru porțile adverse 
Scăpată din „cleștele" adver
sarelor, cu șutul ei „ca din 
tun", nu dă niciodată greș. A- 
cum, la sfîrșitul turului cam
pionatului republican de hand
bal, seria a Il-a, Mia are la 
activ 4'2 de goluri înscrise. E 
o performanță pe care nu a 
realizat-o încă o altă jucătoare 
din seria a ll-a.

Calitățile tinerei handbaliste, 
împletite cu conștiinciozitatea 
în pregătire, au îăcut ca să fie 
solicitată în lotul republican 
de junioare.

Evident că în drumul său 
ascendent. Mia a fost ajutată 
de colegele de echipă, de an
trenor, de iubitorii handbalu 
lui — susținători înflăcărați a 
echipei.

A. SLĂBII

I
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VIZITELE PRIMULUI MINISTRU IRANIAN 
AMIR ABBAS HOVEIDA

(Urmare din pag. I)

oficiale iraniene și române ce înso
țesc pe o-aspeiți, ca și reprezentanți ai 
vieții publice constănțene, Petre Ni-

L a
GLUJ. 31. — De la trimișii spe

ciali M. Moarcăș și N. Popovici: 
In continuarea vizitei pe care o 
fac prin țară, primul ministru al 
Iranului, Amir Abbas Ho veld a, și 
soția, împreună cu persoanele oare 
îi însoțesc au sosit luni dimineața 
la Cluj.

In gara orașului, oaspeții au 
fost salutați cordial de președintele 
Sfatului popular regional Cluj, 
Clement Rusu, de președintele Sfa
tului popular orășenesc, Gh. Lăpă- 
dean, și alte persoane oficiale lo
cale.

In cursul dimineții a avut loc 
în aula Universității „Babeș-Bo- 
lyai" solemnitatea conferirii titlu
lui de Doctor Honoris Causa al 
universităițiii clujene premie rtilui 
Amir Abbas Hoveida.

La ceremonie au luat parte acad. 
Ștefan Bălan, ministrul învățămîn- 
tului, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, acad. 
Șerban Tițeica, vicepreședinte al 
Academiei, membri Consiliului ști
ințific al universității, decani, pro
fesori universitari și alți membri ai 
corpului didactic, studeniți, repre
zentanți ai presei. Au participat, de 
afjmenaa, persoanele oficiale care 
însoțesc pe înaltul oaspete.

Salutînd pe premierul iranian, 
acad. C. Daicoviciu, rectorul Uni
versității „Babeș-Bolyai" a relevat 
personalitatea omului de stat ira
nian, căruia Consiliul științific al 
acestui important for de învățământ 
superior al țării noastre i-a confe
rit înaltul titlu de Doctor Honoris 
Causa.

In aplauzele asistenței, rectorul 
universității olujene a înmânat oas
petelui documentul care atestă 
înaltul titlu universitar.

PERSPECTIVE SÎNT, DAR LIPSURILE PERSISTĂ
(Urmare din pag. 1)

lipsă de meseriași calificați, îndeo
sebi electricieni. Mult ne dau de 
furcă numeroasele abateri de la dis
ciplină.

—Vreți să exemplificați ?
— Avem „campioni" la foi de 

boală — Carpen loan, Rus Daniel, 
Ciuculete loan, Teucă Traian și 
..campioni" ai lipsurilor nemotivate 
— Leba Francisc, Carpen loan, Go
logan Gheorghe, Petrolean Ernest, 
Suba Gheorghe. Altora, cum sînt 
Gherasim Ion, Serestevp Nicoiae. 
Sereșan loan și Nucă Ștefan le-am 
desfăcut de curind contractul de 
muncă pentru absențe și abateri de 
la disciplină.

— Și ce perspective are sec
torul ?

— Bune. Avem acum poziție de 
front, s-a lichidat denivelarea, de 
curînd a intrat în producție un nou 
abataj. Am convingerea că pînă la 
sfîrșitul anului vom recupera în 
bună măsură minusul creat.

COSMA REMUS, șef de brigadă:
— Aprovizionarea cu lemn nu ne 

mulțumește. Cînd trebuie să pre
lungești transportorul vezi că nu sînt 
rame, troace, lanțuri și trebuie 
să colinzi prin sector ca să le gă
sești. Cred că domnește prea multă 
comoditate la partea electromecanică; 
este vorba îndeosebi de electricienii 
Crăciunescu Gheorghe și Chezan 
Mihai.

EASCURSCHI AUREL, vagonetar:
— Brigada noastră rămîne sub 

plan deoarece șefii de schimb (mă re
fer mai ales la Bursuc Ștefan) dove
desc lipsă de interes. Legat de între
ținerea utilajelor din subteran, cred 
că nu poate face față un singur me
canic pe schimb. Doar este vorba 
de 8-10 abataje!

COLD A REMUS, vagonetar :
— Ni se trimite lemn nepotrivit. 

Cînd cerem de 3 metri ne vine de 4 
metri și invers. Asta pentru că se 
întocmesc defectuos comenzile de 

~către maiștrii...
COSTE A ANDREI, miner : 

coiae și Amir Abbas Hoveida au ros
tit toasturi.

In cursul nopții oaspeții iranieni 
au plecat cu trenul special spre 
Cluj.

Cluj
A luat apoi cuvîntul primul mi

nistru al Iranului, Amir Abbas Ho- 
veida, care a făcut o expunere ur
mărită cu atenție de cei prezenți.

Mă simt deosebit de onorat pri
mind astăzi diploma de Doctor Ho
noris Causa al Universității din 
Cluj — a spus premierul iranian. 
Pot să vă asigur că sînt deplin 
conștient de importanța titlului pe 
care ați binevoit să mi-1 acordați 
și îl voi purta cu multă bucurie. 
Aceasta, cu atît mai mult cu cit 
prin mine ați vrut, desigur, să cin
stiți Iranul și poporul său. In con
tinuare, primul ministru Hoveida 
a relevat tradițiile și prosperitatea 
universității clujene și a numeroa
selor institute superioare de învă- 
țămînt din localitate.

In încheiere, oaspetele și-a ex
primat încă o dată întreaga recu
noștință pentru titlul acordat.

După ceremonie, premierul ira
nian s-a întreținut cordial cu con
ducătorii instituțiilor de învăță
mânt superior din Cluj.

La amiază, rectorul Universității 
„Babeș-Bolyai" a oferit un dejun 
în onoarea Doctorului Honoris Cau
sa al universității clujene, Amir 
Abbas Hoveida. In timpul deju
nului, acad. C. Daicoviciu și pre
mierul Hoveida au rostit toasturi.

In cursul după-amiezii, oaspeții 
iranieni au făcut o vizită cu mași
nile prin Cluj, poposind la Grădina 
botanică, la unele din căminele 
complexului studențesc și la Sala 
sporturilor. Numeroși locuitori ai 
orașului au făcut oaspeților o caldă 
manifestație de simpatie.

Seara, primul ministru al Iranu- 
; lui și persoanele oare îl însoțesc 

au plecat cu trenul special spre 
București.

(Agerpres)

— Nu înțeleg de ce nu ni se dau 
burghie spirale pentru perforat. Con
sider totodată că e timpul ca la a- 
telier să fie numit un meseriaș care 
să se ocupe de ascuțirea capetelor 
vidia. Pe noi nu ne lasă să le ascu- 
țim, la atelier n-are cine...

KEDVEȘ IGNAT, șef de schimb la 
abatajul nr. 1. (Brigada avea un mi 
nus de 292 tone cărbune):

— Șeful nostru de brigadă nu es
te suficient de activ. Pleacă din 
mină înainte de sfîrșitul șutului, nu 
se îngrijește de scule și materiale. 
Mult necaz ne produce și fluctuația 
oamenilor. Numai în luna asta ni 
s-au schimbat 6 ortaci.

OPREANU GHEORGHE, șef de 
brigadă:

— întreruperile de curent electric 
sînt prea dese,- de cîte 2-3 ori pe 
schimb crațerul „amuțește" și noi 
pierdem pentru asta pînă la 3 ore. 
Nu pricep cum devine că la Dîlja 
nu se aduce în mină lut pentru bu- 
raj. ceea ce face să fim nevoiți de a 
aduna pămînt dintre liniile ferate.

Iată și părerea secretarului comi
tetului de partid al minei, tov. VESA 
SIMION:

— Situația creată la sectorul de 
producție a făcut obiectul unei șe
dințe de comitet. S-a desprins nece
sitatea întăririi muncii politice la 
organizația de bază nr. 1 A (pe 
schimbul respectiv observîndu-se o 
ramînere în urmă); omogenizarea 
brigăzilor conduse de minerii Ro
taru, Armeana, Șteț, Ghiță Marian; 
va trebui să punem în continuare 
accent deosebit pe disciplină. Sîn-

O Impulsionarea activității la partea electromeca
nică; îmbunătățirea aprovizionării brigăzilor cu material 
lemnos.
• Mai multă preocupare, perseverență pentru în

tărirea disciplinei, crearea unei opinii puternice^ îm
potriva celor care lipsesc nemotivat; îmbunătățirea 
aprovizionării brigăzilor cu material lemnos.

O Asigurarea stabilității oamenilor în brigăzi, omo
genizarea brigăzilor atît a celor de abataje cît și a ce
lor de Ia pregătiri.

0 Organizațiile de partid pe schimburi să-și afirme 
din plin prezența. In acest sens, sprijinul comitetului 
de partid al minei va trebui să fie mai eficient.

Peisaj de toamnă pe dealurile din împrejurimile Jiejului,

Ecran final
Încet, Încet zilele scad și nopțile 

cresc, cum spune poetul, vremea e 
din ce în ce mai răcoroasă. și aten
ția noastră se îndreaptă tot mai 
mult spre acele locuri de divertis
ment denumite săli de spectacole. 
Dintre acestea, în mod special ci
nematografele, datorită popularității 
celei de-a șaptea arte, atrag zilnic 
în fața caselor de bilete zeci de 
mii de oameni.

Și ctlm toamna are darul să adu
că întotdeauna noutăți interesante 
pe ecranele cinematografelor, am 
făcut zilele acestea o vizită la Di
recția rețelei cinematografice și di
fuzării filmelor din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, pentru 
a afla, cu cîteva zile mai devreme, 
ce vom putea vedea pînă la sfârși
tul anului.

tem conșlienți de propriile lipsuri, 
de greutăți, și preocuparea noas
tră este să le lichidăm cu forțele 
de care dispunem. Și eu am convin
gerea că în acest trimestru planul 
se va realiza.

Am întîlnit la mina Dîlja pe ad
junctul șefului serviciului produc 
ție din C.C.V.J., ing UNGUREANU 
IOAN; i-am solicitat părerea. Iată 
răspunsul:

— Lipsește controlul sistematic și 
calificat, îndrumarea perseverentă a 
brigăzilor și echipelor, luarea de 
măsuri operative din partea corpu
lui tehnic al sectorului, îndeosebi 
atunci cînd apar deficiențe. Sectorul 
de transport va trebui să îmbunătă
țească media de încărcare a vago- 
netelor prin curățirea acestora. Mă
suri energice vor trebui luate pentru 
rambleierea la timp a abatajelor, 
îmbunătățirea aerajului, îndiguirea 
lucrărilor vechi.

Deci, în bună parte, lipsurile sem
nalate în urmă cu trei luni se men
țin. Dovadă că la mina Dîlja nu s-a 
acordat importanța cuvenită organi
zării raționale a muncii, folosirii re
zervelor existente. Deocamdată, exis
tă perspective. (Perspectivele se 
conturează deja; pînă ieri dimineață, 
față de planul pe luna octombrie 
sectorul avea un plus de 356 tone), 
Iată cîteva din măsurile care 
considerăm că se impune a fi luate, 
cu sprijinul și sub controlul condu
cerii E.D.M.N., la sectorul I ăl mi
nei, măsuri care să conducă în fina! 
la schimbarea în bine a rezultatelor 
colectivului de aici.

’66
După „Steaua fără nume" și 

„Vremea zăpezilor", cinematografia 
românească va fi reprezentată de 
alte producții ale Studioului „Bu
curești" : coproducția româno-sovie- 
tică „Tunelul", în regia lui Fran
cisc Munteanu, filmul lui Ion Po- 
pescu-Gopo „Dr. Faust XX". „Gol- 
gota" lui Mircea Drăgan și „Fan
tomele se grăbesc", realizat de 
Cristu Poluxis. Din cinematografia 
mondială, ca întotdeauna, au atras 
atenția filme a căror faimă a ajuns 
Ia noi înaintea peliculelor. Asttel, 
cinematografia japoneză va fi pre
zentă cu două importante creații: 
„Femeia nisipurilor", distins in 1964 
la Cannes cu Premiul special al ju
riului (regia Hiroshi Teshigawara) 
"și „Barbă Roșie", aparfinîna unuia 
din cei mai reputați cineaști niponi 
— Akira Kurosawa, care a adus 
protagonistului Toshiro Mifune 
(„Rashomon", „Sanjuro" și „Omul 
cu ricșa") premiul de interpretare 
masculină la Veneția 1965. Alte 
două premii internaționale comple
tează cartea de vizită a cinemato
grafiei sovietice: „Umbrele strămo
șilor uitați", aflat pe ecranele ca
pitalei, a fost distins la cel de-al 
VII-lea Festival de la Mar del Pla
ta cu premiu] „Crucea sudului" și 
premiul criticii pentru imaginea co
lor și efecte de filmare. Cel de-al 
doilea film, in coproducție cu Po
lonia, a obținut un premiu de pres
tigiu la Cannes în 1966 și poartă 
titlul „Lenin în Polonia". Acestora 
li se alătură „Magazinul de pe stra
da mare", al regizorilor cehoslovaci 
Jan Kadar și Elmar Kolos, dețină
tor al Premiului Oscar-1965 pentru 
cel mai bun film străin prezentat 
în S.U.A., și cea mai recentă operă 
a marelui cineast Orson Welles — 
„Falslaii", distins anul acesta la 
Cannes.

Și pentru că fiecare dintre noi 
avem preferințe în materie de ge
nuri cinematografice, schițăm mai 
jos perspectivele în două domenii 
pentru perioada care urmează pînă 
la sfirșitul anului. Iubitorii de co
medie vor putea vedea: „Povestea 
prostiei mele", producție din Un
garia, in care alături de artiștii 
maghiari va apare și actrița noas
tră Irina Petrescu, filmul sovietic 
„Ferițr-vă. automobilul I" șt cel 
vest-german „Mărturisirile unui 
domn cu cameră mobilată". Pentru 
a trezi parcă amintirile copilăriei 
noastre și ale artei filmului, a fost 
achiziționa! și va rula „Ore de ris 
cu Stan și Bran", în care celebrii 
actori ai ecranului reapar în cîteva, 
din rolurile care le-au adus faima.

Capitolul filmelor polițiste, de a- 
venturi și de spionaj, cuprinde la 
rîridul său noutăți: „Scara curaju
lui", un film iugoslav inspirat din 
evenimentele rezistenței antifasciste, 
două filme' western „Warlock", cu 
Richard Widmark, Henry Fonda și 
Anthony Quinn, „Cimarron" cu 
Glenn Ford, Maria Schell și Anne 
Baxter.

AL. BRAD
redactor Ia Agerpres

PROGRAM 
DE RADIO

2 noiembrie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI- 5,06 Program, muzical de 
dimineață; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meieo-rutier; 6,25 
Program muzical de diimîneață,-
6.45 Salut voios de pionier,- 7,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me- 
teo-rutier,- 7,30 Voioșie pe portativ; 
8,00 SUMARUL PRESEI; 8,10 Muzică 
populară; 8,25 MOMENT POETIC;
8.30 La microfon, melodfa pre
ferată; 9,30 Sfatul medicului; 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 „Se
nin e cerul țării mele" — program 
de cîntace; 10,15 Melodii populare 
interpretate la diferite instrumente;
10.30 EMISIUNE LITERARĂ PEN- 
TRU ȘCOLARI; 11,20 Limba noastră;
11.45 Din repertoriul soliști
lor de muzică populară Ne- 
lu Huțu și Stan Simton; 12,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo
rologic; 12,10 Formații artistice de 
la sate; 12,24 Săptămîna muzicii so
vietice; 13,30 Muzică popu
lară cerută de ascultători,- 14,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin me- 
leo-rutier; 14,08 Sport; 1-4,15 Din 
albumul muzicii de estradă; 14,40 
Arii din operete; 15,00 TRANSMI
SIUNE SPORTIVĂ: Meciul de 
fotbal dintre reprezentativele Româ
niei și Elveției; 17,10. Cîntece și 
jocuri populare; 17,30 Muzica și li
teratura; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI,- 
18,03 TRIBUNA RADIO,- 18,15 
Varietăți muzicale; 18,40 JUR
NAL AGRAR; 19,00 O melo
die pe adresa dumneavoastră; 20,00 
RADIOGAZETA DE SEARĂ; 21,05 
Cîntă Milva și Jean Păunes- 
cu; 21,25 Meiodii-magazin; 22,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteorologic; 23,00 Program de mu
zică ușoară; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

TELEVIZIUNE
1 noiembrie

15,25 Transmiterea de la Mi
lano (Italia) a întîlnirii 
amicale de fotbal dintre 
echipele Italiei și U.R.S.S.

18,00 Pentru cei mici.
18.50 Publicitate.
18,58 Ora exactă. 
19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Recital poetic: „Cîntece 

de iubire".
19.35 Pornind de la un gag 

emisiune realizată în co
laborare cu Arhiva Na
țională de Filme.

20,00 Cînd interprețfi compun
— emisiune muzical-dis- 
tractivă.

20,40 Istoria teatrului universal
— emisiunea a XXIII-a,

22.20 Adagio din baletul „Spar- 
tacus" de Haciaturîan și 
„Elegie" de Ceaikovski, 
în interpretarea balerini
lor Kasatkina, Liepa și 
Vlasov, soliști al Teatru
lui Mare din Moscova.

22.35 Telejurnalul de noapte.
22,45 Buletinul meteorologic.
22.50 închiderea emisiunii.

ANUNȚ
I. G. 0. Petroșani 

redeschide 
activitatea la

BAIA COMUHALĂ
începînd cu data de 1 
noiembrie a. c. după 
următorul orar săptă- 
minai:
• marți, joi și 

sâmbătă — pentru 
bărbați

<| miercuri și vi
neri pentru femei 

Zilnic 
între orele 16—22.
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Sosirea la Diger a delegației 
gmawtale români 
tondosă de ministrul minelor

ALGER 31. Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmite: Luni 
a sosit la Alger delegația guver
namentală română, condusă de 
Bujor Aimășan, membru al C.C. al 
PjCJR., ministrul minelor, care, la 
invitația guvernului Republicii Al
geriene Democratice și Populare, 
va participa' la festivitățile prile
juite de sărbătorirea celei de-a 
XM-a aniversări a începerii revo
luției algeriene — Ziua națională 
— 1 noiembrie.

La sosirea pe aeroportul Dar-El- 
Beida, delegația a fost salutată de 
Noureddine Delileci, ministrul co
merțului în guvernul algerian, 
funcționari' superiorii la Președin
ția Consiliului National al Revo
luției și la Ministerul Afacerilor 
Externe al Algeriei, șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
Alger.

Dezbaterile din Parlamentul norvegian 
dominate de ideile păcii și colaborării 
între state

OSLO 31 (Agerpres). — In Parla
mentul norvegian s-au încheiat dez
baterile pe marginea raportului asu
pra politicii externe, prezentat de 
J. Lyng, ministrul afacerilor externe 
al Norvegiei. In cuvîntările lor, de
putății au aprobat declarația minis
trului de externe cu privire la efor
turile pe care le depune guvernul 
în vederea consolidării unor relații 
rodnice cu toate* țările, inclusiv cu 
țările socialiste.

De asemenea, a fost salutată ideea 
conținută în raport asupra necesi
tății încetării actelor agresive ale 
S.U.A. în Asia de sud-est. F. Mou, 
deputat din partea Partidului Munci -

Noul partid
Adunarea „Constituantei so

cialiste", care a avut loc du
minică la Roma, a încheiat pe
nultima etapă a procesului de 
unificare a Partidului Socialist 
Italian cu Partidul Social-De
mocrat. In prealabil, cel de-al 
37-lea Congres socialist și al 
15-lea Congres social-democrat 
au adoptat „carta" politică și 
ideologică, precum și alte do
cumente care stau la baza u- 
niiicării. Privită ca un element 
nou în viața politică a Italiei, 
fuzionarea so
cialiștilor și so
cial—democrați
lor într-un sin

gur partid a atras încă de la în
ceput atenția cercurilor politi
ce italiene. Noua formațiune 
și-a definit următoarele două 
limite politice: pe de o parte 
exprimarea dorinței unei con
fruntări de idei și politice cu 
comuniștii, fără a accepta, în
să, colaborarea cu aceștia de
bit pe linie sindicală și in ca
zuri izolate, în alte domenii, 
iar, pe de altă parte, continua
rea activității în cadrul guver
nului de centru-stînga.

Vor reuși oare partidele u- 
nificate să constituie așa cum 
și-au pus drept țel o nouă al
ternativă politică sau se vot 
situa pur și simplu în umbra 
democrat-creștinilor ? Este prea 
devreme pentru a se putea da 
un răspuns la această între
bare. Prevederile cartei unifi
cării, documentele Congresului 
PJS.I., oferă doar posibilitatea 
cunoașterii, în linii mari, a a- 
titudinii pe care o va adopta 
v^torul partid în politica inter
nă și externă a Italiei. Privitor 
la politica economică a guver
nului, socialiștii -și social-demc- 
crații nu și-au exprimat aceeași

„ZILELE DE STUDIU EUROPENE" 
DE LA STRASSB0UR6

Intervenție românească
PARIS 31 (Agerpres). — La Con

siliul Europei din Strassbourg au 
loc „Zilele de studiu europene", 
organizate de Mișcarea „Femeile și 
pacea".

In-tîlnirea — care are cia temă 
„Europene, și voi sîmteți responsa
bile pentru pacea lumii" — reu
nește 80 de delegate din 11 țări 
ale continentului nostru, reprezen- 
tînd organizații de femei de cele 
mai diverse orientări. Din țara 
noastră participă ca invitate Sanda 
Rangheț, secretar aii Comitetului 
național pentru apărarea păcii din 
Republica Socialistă România, care 
este și membru al Comitetului de 
onoare al reuniunii, și Dana Gheor
ghiu, ziaristă.

Lucrările au fost deschise de pre
ședinta „Prieteniilor europene" — 
Odile Pflimlin. Gibson Parker, di- 

toresc din Norvegia, s-a referit la 
necesitatea unor acțiuni în vederea 
realizării dezarmării generale și 
totale, iar deputatul F. Gustavsen, 
din partea Partidului socialist popu
lar, a afirmat că existența blocu
lui N.A.T.O. contribuie la menține
rea încordării și împiedică realiza
rea unei destinderi pe arena inter
națională.

încheind dezbaterile, ministrul a- 
facerilor externe, J. Lyng a reafir
mat între altele, necesitatea extin
derii reprezentării diplomatice a 
Norvegiei în țările din estul Euro
pei.

din Italia
opinie, primii fiind mai cate
gorici în legătură cu necesita
tea respectării termenelor de 
realizare a punctelor prevăzu
te în programul guvernului. 
Pe plan extern, socialiștii uni
ficați acceptă întocmai politica 
guvernului, adică „legăturile și 
obligațiile care decurg din a- 
deziunea Italiei la Pactul Atlan
tic". „Noul partid va adera la 
Internaționala socialistă, fapt 
care nu-1 va împiedica să aibă 
contacte și schimburi de opi

nii cu țările so-

CORESPONDENȚA «
cei doi secre

tari ai P.S.I.-P.S.D.-unificate, de 
Martino.

Rămîne de văzut cum se va 
păstra unitatea partidului nou 
creat. încă dinaintea congresu
lui, numeroși membri ai P.S.I. 
au părăsit partidul „pentru a 
nu gira o alunecare pe pozi
ții social-democrare", declarau 
ei. Printre aceștia se află șl 
membri ai Comitetului Centrai 
socialist. Alți socialiști au ră
mas pentru a continua lupta 
din interior, în vederea men
ținerii idealurilor partidului.

Un element hotărîtor îl va 
constitui confruntarea cu opi
nia publică la alegerile politi
ce generale din primăvara a- 
nului 1968. Pînă atunci socia
liștii și social-democrații, adică 
P.S.I.-P.S.D.-unificate, vor acțio
na în comun. Adevăratul act 
de naștere al noului partid îl 
va constitui primul congres al 
acestuia, prevăzut să aibă loc 
după alegerile din 1968. Acest 
congres va încheia și ultima 
etapă a unificării.

GIORGIO PASTORE 
Corespondentul Agerpres 

Ia Roma

rectorul Centrului internațional de 
informații al O.N.U. la Paris s-a 
pronunțat în cuvîntarea rostită 
pentru înlăturarea obstacolelor din 
drumul care duce către pace.

Rolul esențial al femeii ca apără
toare a căminului și responsabilă 
pentru educația copiilor, pentru ca 
lumea de mîine să fie p lume a 
păcii — a format obiectul mai mul
tor referate.

Coexistența pașnică între state 
a constituit subiectul unei expu
neri prezentată de prof, dara Ma
ria Fassbinder (R.F.G.), membră a 
conducerii Mișcării „Femeile și 
pacea".

In intervenția sa. Sanda Rangheț 
a relevat răspunderea ce o incum
bă femeilor securitatea colectivă în 
Europa, una din cele mai importan
te pr&bileme de care depinde des
tinderea vieții internaționale în an
samblul său. La apropierea dintre 
state, la înlăturarea surselor de 
tensiune și suspiciune, la instaura
rea încrederii, stimei șî respectu
lui reciproc intre popoarele Euro
pei, a arătat ea, cooperarea între 
statele europene are un m-are rol. 
Vorbitoarea a amintit inițiativa Ro
mâniei pe linia, îmbunătățirii rela
țiilor de bună vecinătate între sta
te europene cu sisteme social-po- 
litice diferite, poziția guvernului ro
mân de înlăturare a pericolului nu
clear și de condamnare a războiu
lui agresiv dus de S.U.A. în Viet
nam.

Srsșțîîga n imilorâl tai a delegației guta 
te te îndrepta tute Mit IM

CONAKRY 31 (Agerpres). — In 
capitala Guineei a avut toc dumi
nică o reuniune de urgență a guver
nului, la care a participat președin
tele Seku Ture, și în cadrul căreia 
a fost discutată situația creată în 
urma arestării la Accra a delegației 
guineeze ce se îndrepta spre Ad
dis Abeba, pentru a participa la lu
crările Organizației Unității Afri
cane. Un comunicat dat publicității 
după reuniunea guvernului mențio
nează că „arestarea și detențiunea 
membrilor delegației Guineei de 
către autoritățile de la Accra re
prezintă un act ilegal și fără prece
dent".

Știrea reținerii ministrului de stat 
guineez și a celorlalți membri ai 
delegației guineeze la Accra a fost 
primită cu dezaprobare în majorita
tea țărilor membre ale Organizației 
Unității Africane. Ministerul de Ex
terne al Etiopiei a dat publicității 
un comunicat în care condamnă a- 
restarea delegației guineeze, soco
tind acest act contrar normelor in
ternaționale. Arestarea repre
zentanților guineezi, arată un 
comunicat al guvernului Tanzaniei, 
aduce prejudicii nu numai Guineei,

SCURTE ȘTIRI
• SOFIA. — Agenția B.T.A. informează că 

la Sofia a avut Ioc o întrevedere între Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, și 
Meir Vilner, membru al C.C. al P.C. din Izrael. 
care la invitația C.C. al P.C. Bulgar întreprinde 
o vizită în această țară.
• PHENIAN. — Agenția A.C.T.C. anunță că 

la 30 octombrie, delegația de partid și guver
namentală cubană condusă de Osvaldo Dorticos 
Torrado, membru al Biroului Politic și al Secre
tariatului C.C. al P.C. Cuban, președintele Repu
blicii Cuba, care a făcut o vizită oficială în 
R.P.D. Coreeană, a părăsit Phenianul îndreptîn- 
du-se spre patrie.
• DELHI. — Guvernul indian a hotărît înce

perea unei vaste campanii pentru stirpirea șo
bolanilor. Potrivit unei statistici, în India există 
aproximativ 2,5 miliarde de șobolani care aduc 
mari pagube recoltelor, evaluate la aproximativ 
20 de milioane de tone de cereale anual.
• TOKIO. — După cum informează corespon

dentul agenției France Presse, Japonia a lansat 
luni o rachetă „Mu" cu patru trepte.

• SANTIAGO DE CHILE. — La Santiago de 
Chile s-a anunțat că fostul președinte al Boliviei, 
Hernan Sites Suazo, a trecut duminică frontiera 
în localitatea Caquena, unde a cerut azil poli
tic autorităților chiliene. Nu se cunosc motivele 
pentru care Suazo a luat această hotărîre.
• BAGDAD. — Președintele irakian, Abdel 

Rahman Aref, și-a încheiat luni turneul într-o 
serie de regiuni situate în nordul țării, întorcîn- 
du-se la Bagdad. In timpul celor șase zile 
ale vizitei sale, președintele irakian s-a întîlnit 
cu Mustafa Barzani, precum și cu alți lideri kurzi, 
cu care, după cum menționează agenția Fran
ce Presse, a examinat posibilitățile de reglemen
tare a situației din regiunile nordice ale țării.
• BUENOS AIRES. — In Argentina se fac pre

gătiri intense în vederea observării eclipsei de 
soare, ce urmează să aibă loc Ia 12 noiembrie, 
cînd zona de obscuritate totală va cuprinde, timp 
de două minute, provinciile Salta, Formosa și Cha
co. Aproape 3 000 de specialiști din Argentina și 
alte țări vor participa la observarea eclipsei.

ADDIS ABEBA

Deschiderea lucrărilor 
sesiunii Consiliului 
ministerial al O. U. A.

ADDIS ABEBA 31 (Agerpres). — 
In capitala Etiopiei au început luni 
lucrările sesiunii Consiliului mi
nisterial al O.U.A, care urmează 
să definitiveze ordinea de zi a con
ferinței O.U.A la nivel înalt, pro-
gramată pentru 5 noiembrie. In 
cuvîmtul de deschidere, împăratul 
Haite Selassie I a lansat un apel 
guvernelor Ghanei și Guineei de 
a reglementa divergențele dintre 
ele pe calea tratativelor. Subli
niind că decolonizarea Africii este 
încă o problemă nerezolvată, el a 
chemat la intensificarea luptei 
pentru eliberarea definitivă a po
poarelor africane care se mai află 
încă sub dominația colonială îm
potriva segregației rasiale din Rho
desia și Africa de sud.

In cadrul primei ședințe, noile 
state independente, Lesotho și 
Botswana, au fost admise în Orga
nizația Uinităjii Africane (numărul 
membrilor O.U.A., ajungînd astfel 
la 38).

Deschiderea conferinței Consiliu
lui ministerial a fost precedată de 
o ședință preliminară a șefilor de
legațiilor, în cadrul' căreia a fost 
examinată situația creată în urma 
arestării ilegale, pe aerodromul din 

dar întregii Africi și Organizației 
Unității Africane, riscînd în același 
timp să compromită rezultatele apro
piatei conferințe a O.U.A. de la 
Addis Abeba.

Din Alger, s-a anunțat, Ia 31 oc
tombrie, că o delegație de avocați

încercare nereușita de rebeliune militară 
antiguvernamentală în Venezuela

CARACAS 31 (Agerpres). — Un 
comunicat publicat de Ministerul 
Apărării al Venezuelei anunță că 
la ,30 octombrie, la școala militară 
din Los Teques, localitate situată 
la 30 kilometri de Caracas, a avut 
loc o încercare nereușită de rebeliu
ne militară antiguvernamentală. Lo- 
cotenent-colonelul Clemente Pacheco 
Ochoa, unul din organizatorii ac
țiunii, a fost ucis în cursul ciocniri
lor produse la școala militară. Au 
fost operate arestări atît la Los 
Teques cît și la Caracas.

, *
CARACAS 31 (Agerpres). —- Gu

vernul’venezuelean a adoptat severe 

Accra, a delegației Guineei la se
siunea Consiliului ministerial al 
O.LLA. S-a hotărît trimiterea unei 
misiuni a O.U.A. Ia Accra și Co
nakry pentru a discuita problema 
eliberării a membrilor delegației 
guineeze arestați la Accra.

Majoritatea țărilor membre ale 
O.U.A. au dezaprobat reținerea mi
nistrului afacerilor externe al 
Guineei și a celorlalți membri ai 
delegației de către autoritățile 
'ghaneze. Intr-o declarație a Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Etiopiei se arată că acest act con
travine normelor dreptului inter
național și convenției privind imu
nitatea la care statele membre ale 
O.UA au subscris. Arestarea re
prezentanților Guineei, se spune 
într-un comunicat al guvernului 
Tanzaniei, aduce prejudicii întregii 
Africi și O.U.A.

Ministrul algerian al afacerilor 
externe, Boutetflikia, a făcut o 
clarație arătînd că guvernul său 
cere „eliberarea imediată și ne
condiționată a delegației Gui
neei". împotriva reținerii ilegale 
a reprezentanților Guineei au pro
testat și alte țări membre ale 
O.U.A.

algerieni urmează să plece în capi
tala gManSză pentru a se interesa de 
situația delegației Guineei. Pre
ședintele Algeriei, Houari Boume
dienne, a trimis un mesaj președin
telui Guineei, Seku Ture, iar minis
trul de externe algerian, Bouteflika. 
a primit duminică pe însărcinatul 
cu afaceri guineez, și a convocat în 
două rînduri pe însărcinatul cu afa
ceri ghanez la Alger.

măsuri de securitate în urmia încer
cării eșuate de rebeliune ce s-a 
produs la 30 octombrie la Los Te
ques. Pe întreg teritoriu al țării, tru
pele au fost consemnate în cazărmi. 
Măsuri deosebit de stricte au fost 
luate în cazărmile din capitală și 
din statul Miranda, unde se află lo
calitatea Los Teques.

Potrivit unor informații, autorită
țile au ordonat arestarea unor par
ticipant la rebeliune, printre care 
Edwin Burguera, secretar al fostului 
dictator venezuelean Perez Jimenez, 
și Joaquin Castillo, președintele 
partidului de extremă dreaipta „Cru
ciada civilă naționalistă".
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