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TELEGRAMĂ
Comitetului Central 

al Partidului Muncii 
din Albania

TIRANA

Dragi tovarăși,

Cu prilejul celei de-a 25-a ani
versări a creării Partidului Mun
cii din Albania, Comitetul Cen
tra] al Partidului Comunist Român 
adresează Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Albania, 
membrilor de partid, și întregului 
popor albanez un călduros salut 
tovărășesc și cele mai cordiale 
felicitări.

In lupta poporului albanez pen
tru libertate și independență na
țională, făurirea Partidului Muncii 
din Albania a constituit un eveni
ment de deosebită importanță. 
Sub conducerea partidului, oamenii 
muncii din Albania au dus o luptă 
botărită împotriva fascismului șl 
a reacțiunii, pentru triumful revo
luției și făurirea noii societăți so- 
cialfstp. Prin munca sa harnică, po- 

A porul albanez a obținut realizări 
de seamă în dezvoltarea economiei 
și culturii, in ridicarea nivelului 
său de trai material și cultural. 
Exprimîndu-și bucuria pentru a- 
ceste succese, comuniștii români 
și întregul nostru /popor urează 
din inimă poporului frate albanez 
noi victorii pe drumul progresului 
și înfloriii Republicii. Populare Al
bania.

Ne exprimăm încrederea că rela
țiile de prietenie dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Muncii 
din Albania, dintre Republica So
cialistă România și Republica Popu
larii Albania se vor dezvolta con
tiguu, pe baza marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului socialist, 
spre binele popoarelor noastre, în 
interesul cauzei socialismului și 
păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

O CONDIȚIE ESENȚIALA

SA NU DEPĂȘEȘTI MĂSURA
Consumate în canti

tăți mici, băuturile alco
olice nu prezintă nici 
ttn pericol. Un păhărel 
de țuică, un pahar de 
vin sau o sticlă de be
re, băute la masă, nu 
fac decît să stimuleze 
buna dispoziție și nu 
au efecte negative din 
punct de vedere medi
cal. Dar, aceasta cu 
condiția ca: 1. doza de 
alcool să nu depășească 
1,5 grame pentru fieca
re kilogram de greu
tate a respectivului in
divid ,- 2. băutura să 
aibă o concentrație sub 
15 grade,- deci, băutu
rile „tari" sînt mai pe
riculoase 1 3. să nu fie 
consumată pe stomacul 
gol. Dacă aceste con- 
dițiuni nu sînt îndepli
nite — și, practic, ele 
nu sînt aproape nicio
dată îndeplinite — al
coolul nu se arde de
cît parțial în economia 
organismului. Surplusu. 
rămas nears se acumu
lează și duce la intoxi
carea, în primul rînd 
a celulelor nervoase 
apoi duce la intoxica
rea tuturor celorlalte 
țesuturi. Deci, alcoolul 
este o otravă și încă 
o otravă periculoasă 
prin faptul că este în
șelătoare, deoarece do
za sa toxică este foarte 
apropiată de doza sa 
tolerabilă.

Sistemul nervos cen
tral este influențat de 
alcool în modul cel 
mai intens, în compa
rație cu oricare alt sis
tem din organism. Pro
blema dacă alcoolul 
este un „stimulent" a 
fost dezbătută multă 
vreme. îndeosebi pro
fanii consideră că hău-

ALCOOLUL — 
ALIMENT 

SAU TOXIC ?

turile alcoolice ar fi 
stimulente. Se poate a- 
tirma însă în mod ca
tegoric că alcoolul nu 
este un stimulent, ci 
mai curînd un depri
mant principal și con
tinuu al sistemului ner
vos. Stimularea apa
rentă ce survine după 
consumul de alcool se 
datorește faptului că 
acesta, prin intoxicația' 
ce o determină asupra 
creierului, oprește me
canismele superioare de 
control și permite în 
acest fel activitatea ne
controlată a centrilor 
nervoși inferiori. Ast

Toți indicii — 
depășiți

Zilele trecute a avut loc la 
R.C.M.-ql Petroșani adunarea de dare 
de seamă și alegeri a organizației de 
bază — prilej de trecere în revistă 
a realizărilor obținute și de analiză 
amănunțită a sarcinilor de viitor ce 
stau în fața comuniștilor de aici.

Din darea de seamă prezentată a 
reieșit că in cele 9 luni ce au trecut 
din acest an s-au obținut următoa
rele realizări: volumul de mărfuri 
expediate a crescut cu 7 la sută, ru
lajul vagoanelor de marfă a fost re
dus cu 10 la sută, sarcina statică a 

fel, alcoolicul își pierde 
treptat, dar sigur, pu
terea de a judeca, me
moria, concentrația. El 
devine implusiv în vor
be și acțiuni, nu se poa
te controla. Izbucnirile 
violente devin frecven
te. Individul respectiv 
șe crede destuii de pu
ternic pentru a trânti 
mai multi oameni voi
nici, chiar atunci cînd... 
are nevoie de toti a- 
ceștia pentru a-1 ține 
pe picioare.

Experiențe efectuate 
în mod amănunțit au 
demonstrat că alcoolul 
nu stimulează nici ca
pacitatea intelectuală, 
ijiici pe cea fizică. A- 
ceasta în ciuda faptu
lui că individul, respec
tiv apreciază că este 
mult crescută capacita
tea sa proprie ; în rea
litate, măsurători pre
cise arată că aceasta 
este inferioară.

In afară de tulbură
ri nervoase, alcoolis
mul determină și tul
burări ale inimii, sto
macului, intestinului, 
rinichilor, perturbă
funcțiile sexuale. In 
legătură cu aceasta so- 
cot că nu este lipsită 
de interes reproducerea

I. EȘANU
doctor în medicină

(Continuare în pag. 3-a)
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fost îmbunătățită cu 1,5 la sută, to
najul pe tren de marfă a. fost mai 
mare cu 2,8 la sută decît cel plani
ficat. Realizări importante au fost 
obținute și la alțt indicatori de cali
tate ca reducerea staționării vagoa
nelor la încărcare-descărcare, în 
tranzit cu și fără manevră, sporirea 
parcursului mediu al locomotivelor 
de la trenurile de călători și marfă, 
creșterea procentului de marșruti- 
zare etc.

Aceste realizări vorbesc despre 
munca plină de abnegație a munci
torilor ceferiști, în frunte: cu comu
niștii, care au știut să facă față greu
tăților, să le învingă și să obțină 
noi realizări în muncă.

In cuvîntul lor, comuniștii Mîn- 
doiu Dumitru, Susan loan, Groitoru 
Gheorghe, Preda loan și Zamfirescn

I. CRIȘAN
. corespondent

(Continuare în pag. a 3-a)

Cele două vîrste ale Vulcanului, alături

Intîlnire cu delegația P.C. din Suedia 
la C.C, al P.C.R.

Luni dimineața, la Comitetul 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, a avut loc o întîlnire între 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Andrei Stefan, 
prim-adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R. și Constantin He- 
răscu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.; și delegația Parti
dului Comunist din Suedia, com

Preparatorii sînt pregătiți
pentru iarnă

La preparațta din Petrila s-a acor
dat și în acest an o atenție deose
bită pregătirilor pentru perioada de 
iarnă. Apropierea sezonului rece îi 
găsește pe preparatorii petrileni bi
ne pregătiți pentru buna desfășu
rare a procesului de producție.

Printre măsurile mai importante 
ce s-au luat, sînt : montarea în sec
ția separație a 6 aeroterme pentru 
încălzire, izolarea conductelor de 
apă caldă la secția brichetaj dea
supra silozului de ovoide, confecțio
narea a 80 cărămizi din prefabri
cate semirotunde pentru izolarea

Atelierul mecanic al 
minei Lonea II.

Doi dintre meseriașii 
de Înaltă calificare, evi
dential! lună de lună în 
întrecerea socialistă — 
electricienii Boglea loan 
și Marian Tnatan.

In spirit analitic 
și cu exigență

mai bine de 
urmărind cu in- 

seamă prezentată

din

Jumătate din colectivul subsecției 
răsucțt a. Eabricii de fire artificiale 
„V:iscoza“ Lupeni este formată din 
muncitoare membre de partid. Iată-le 
pe toate acestea 
60 la număr - 
teres darea de 
de tov. Maghiar Susana în aduna
rea generală de alegeri. Multe 
cele de față își fac din cînd în cînd 
însemnări. Asta înseamnă că darea 
de seamă este interesantă. Orga
nizația de partid a fost acel gene
rator de impulsuri care a mobili
zat colectivul la realizarea sarcini
lor de producție. Și realizările sînt 
semnificative. In perioada scursă 
din acest an, colectivul de muncă 
din subsectia răsucit a contribuit la 
producerea a 14 tone fire de mătase 
peste prevederile planului la zi, și 
deci la îndeplinirea înainte de ter
men a planului pe 10 luni. La indi
catorul calitate, 
rezultate cum nu au 
pînă acum : 65,5 la 

de asemenea, sînt 
fost niciodată 

sută din totalul

M. MARGARETA
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pusă din tovarășii Fritjof Lager, 
membru .al Comitetului Executiv al 
Conducerii Partidului Comunist din 
Suedia și Ake Pettersson, membru 
al Comitetului regional Bobuslan 
al P.C. din Suedia, care, la invita
ția C.C. al P.C.R., face o vizită 
în țara noastră, în schimb de ex
periență.

Intîlnirea s-a desfășurat într-a 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

conductelor de aburi, repararea con
ductelor de aburi de la încălzire etc.

Și-au dat concursul la executarea 
acestor lucrări mai ales echipele 
conduse de tov. Butuza Pavel, Lo- 
rintz Henrich, Miclos Iosif și alții.

Constantin BĂDUȚA
corespondent

Ritm intens
pe șantierul 
din Vulcan

fan- 
din 

pro-
fie-

Timpul Tece nu-i poate 
piedica pe constructorii 
Vulcan în desfășurarea 
cesului de producție. La
care bloc maiștrii și șefii de 
lot caută să aplice cu echipele 
de lucru cele mai eficace me
tode pentru a se încadra în 
termenele de predare planifi
cate.

Facem un mic popas acolo 
unde lucrează asfailtatorii lui 
Mitnache ' Aurel. Bufevârțlul 
Victoriei a primit, prin nrtfh- 

’ ca*lor' diiâ ultimul 'timlp, ozțh' 
fățișare tot mai' atrăgătoarei’'

La blocul D 5, după ce zi
darii, dulgherii și fierarii sî-au 
terminat, lucrările au fost în- 
locuiți cu echipele de zugra
vi, parchetari sau instalatori. 
Zilele trecute echipa de calori- 
feriști condusă de Arbazanovi- 
ci Dușan a făcut legătura la 
rețeaua termică astfel că blo
cul are și căldura asigurată.

Este de remarcat activita
tea rodnică a brigăzilor con
duse de Dragu Marin — 
gravi, Moraru loan — ] 
chetari, Peter Adalbert — 
lectricieni cît și a celor 
maiștri Ciob eseu Dumitru 
Kardos Alexandru, oare 
praiveghează și îndrumă toate 
lucrările interioare 
Iui.

In același stadiu 
se află și blocul F 
cui D 6 maistrul 
mion lucrează intens cu bri
găzile la tencuieli interioa
re, turnarea balcoanelor la ul
timele etaje precum și c«le- 
lalte lucrări de instalații e- 
lectrice și sanitare.

zu- 
par- 
- e-

doi 
; Și

su-

ale blocu-

de lucrări
9. La blo-
Betea Si-

IORDACHE IULIAN
corespondent



SPORT • CAMPIONATE • REZULTATE
fotbal VICTORIE ÎN REPRIZA 

SECUNDĂ
Etapa a X-a a categoriei A a adus 

echipei din orașul nostru o prețioasă 
dar binemeritată victorie. După suc
cesul repurtat la Timișoara; în fața 
echipei textiliste din Arad, susțină 
torii formației Jiul au venit în nu
măr mare pe stadion pentru a asis
ta bineînțeles, la victoria echipei 
lor, victorie pe care n-au pus-o nici 
un moment sub semnul incertitu
dinii.

Evident că. partida se anunța deo
sebit de disDUtată. Fotbaliștii noș
tri .întâlneau doar pe lidera clasa
mentului categoriei A care, în cele 
nouă etape disputate, nu a înregis
trat decît o tnfrîngere, șl aceea în 
fata campioanei de anul trecut, Pe
trolul Ploiești.

Progresul a venit cu intenția vă
dită de a scoate cel puțin un meci 
egal. Aceasta s-a văzut din modul 
cum au abordat ei partida încă din 
primele minute de joc. Față de alte 
echipe care au evoluat la noi și care 
au practicat mai mult un joc de apă
rare (Rapid, Farul), fotbaliștii de la 
Progresul au pus accent pe apărare 
dar în același timp, au fost și mereu 
în atac, au insistat foarte mult la 
minge. Caracteristic în jocul lor e 
fost sobrietatea, forța, pe alocuri 
chiar duritatea, dar acestea îmbi
nate cu tehnica și mai ales cu insis
tența permanentă în acțiunile de 
atac. Dealtfel așa a și înscris Viorel 
Mateianu golul egalizator: insis
tând la o minge pierdută de Crăciun 
la care apoi a ezitat Stoker Și în 
cele din urmă scăpată din mîinile 
lui Ion Vasile. Nu-i vorba că Ion 
Vasile și-a răscumpărat această gre
șeală salvînd cîteva goluri gata 
făcute. Acest joc strict bl bucureș
tenilor, rapid, mai ales prin cele 
două extreme — Oaidă și Țară- 
lungă — și bine coordoliat de Mate
ianu, i-a incomodat destul de mult 
pe fotbaliștii noștri, apărătorii fiind 
de multe ori depășiți. Insă punctul 
forte al oaspeților l-a constituit apă-

rarea, în care Peteauu, pe post de 
il libero, a fost imbatabil.

Am lășat intenționat la urmă ca
racterizarea jocului prestat de echi
pa noastră pentru că aici avem de 
spus mai multe. Deși au evoluai 
acasă, jiuliștii n-au mai reeditat 
jocul lor excelent, practicat în întâl
nirea de la Timișoara cu U.T.A 
O cauză e și aceea că au întâlnit în 
Progresul un adversar puternic, in 
comod, hotărî! să-și apere șansele 
cu toate armele. Dar nu-1 mal puțin 
adevărat că fotbaliștii noștri joacă 
acasă mai slab decît în deplasare, 
contrar multor altor formații. Si 
tocmai acest lucru nu ni-1 putem ex
plica. Pentru că avînd de partea sa 
avantajul terenului, publicul, care 
de data aceasta a încurajat cum se 
cuvine echipa și, privit prin prisma 
ocaziilor ratate, Jiul putea cîștiga 
la o diferență categorică. Ne vom 
referi doar la cele mai clare ocazii 
de gol irosite de Libardi în minutul 
15, Casandra și Peronescu în minu
tul 50, din nou Casandra și Pero
nescu în minutele 70 și 80 și Marti- 
novici în minutul 00, ca și cele trei 
bare în repriza a doua.

Jocul echipei noastre a avut în 
cele două reprize, două caracteris
tici diferite. In prima parte a întâl
nirii, jucînd degajat, nelnsistînd prea 
mult la minge jucătorii noștri au dat 
posibilitate bucureștenilor să-și des
fășoare jocul. In repriza a doua, ei 
au acționat însă mai bine, au avut 
perioade cînd și-au sufocat pur și 
simplu partenerii de întrecere și a- 
testa este un lucru cît se poate do 
îmbucurător. Ei au fost mai atenți, 
dar le-a lipsit, după cum am mal 
spus, finalizarea. Desigur că e meri
toriu pentru fotbaliștii noștri că au 
reușit să treacă peste momentul cri
tic atunci cînd tabela de marcaj in
dica egalitate, să se avînte nestăvi
lit pește adversar, cum de puține ori 
au făcut-o în repriza secundă, în alte 
partide. Jiuliștii

șească 
minute 
scrie și 
dovedind, cel puțin în partida de 
duminică, o bună pregătire fizică șl 
mai ales morală.

Pentru echipa noastră golurile au 
fost înscrise de Peronescu în minu
tul 18 In urma unei pase excelente 
primite de la Martinovici, și de Li
bardi în minutul 68.

Sigur că această victorie, alăturată 
celei obținute Ia Timișoara In fața 
arădenilor, constituie un imbold pen
tru tânăra noastră formație de la 
care așteptăm rezultate bune și în 
partidele următoare chiar dacă vom 
avea două deplasări consecutive și 
doar una acasă.

La fluierul arbitrului Nlcolae Rai- 
nea din BIrlad s-au aliniat următoa
rele formații s JIUL: Ion Vaetie — 
Dan, Stoker, Pop, Mihai, — Tola (ti- 
bardl) Crăciun ■ 
bard), (Ion eseu), 
nescu.

PROGRESUL : 
ConstanUneecu, 
nu, Colcărlu, — Mafteuță, Stalcu — 
Oaldl, Matei, Mateianu, Țarălungă.

C. COTOȘPAN 
D. GHEONBA

acel mit al primelor 15-20 
de joc cînd trebuiau să în
apoi să oprească motoarele,

—■ Martinovich Li- 
, Casandra, Pere-

Matache — A.
M&ndoiu, Petea-

)

au reușit «ă depă

AGENDĂ CAMPIONATULUI REGIONAL

Epilog în campionatul 
orășenesc de handbal

După o întrecere pasionantă care 
a durat 14 etape, s-a Încheiat cam
pionatul orășenesc de handbal se
niori, ediția 1966.

Meciurile s-au desfășurat In bu
ne condHiuni prin grija permanen
tă a Comisiei orășeneștii de hand
bal (președinte prof. Dan Cocor). 
Echilibrul valoric dintre echipele 
Strajă Lupeni, Școala profesională 
Lupeni, Utilajul Petroșani și Știin
ța, caracterizată prin evoluții neaș
teptate ale scorului și ardoarea eu 
care s-a disputat fiecare meci, au 
constituit întotdeauna puncte de a- 
l racile. Formațiile participante au 
prezentat o serie de elemente tine
re talentate, dotate cu calități fi
zice și morale deosebite. Mă refer 
in special la lovan Viorel, Mun
teanu Ioan (Utilajul), Nemeș E- 
duard, Goanță Grlgore, Brațoveanu 
Victor, Șicht lotrii (Straja), Berln- 
țatt Teodor, Nagy Alexandru, Nea- 
goe Aurel (Șc. prof. Lupeni). De

B

pe, 
tat 
ma 
de 
Sc.

asemenea, comportarea echipelor

arătat un progres în ceea ce pri
vește tehnica jucătorilor, execuții 
frumoase, multă îhdemînare și fan
tezie care au oferit numeroase fpze 
spectaculoase.

Cea mal bună comportare au a- 
vut-o liandbaliștii celor trei echi

pe valoare egiala, care au lup- 
pîn.i în ultimul minut, din ulti- 
etapă, pentru cîștigarea titlului 
campioană orășenească (Straja, 
prof. Lupeni și: Utilajul). Ei au

reușit să aplice cu succes diferite 
scheme tactice, au știut să alterne
ze jocul cu un pivot șl cu doi pi
voți, au folosit judicios avantajul 
cînd au fost în superioritate nume
rică. In general această ediție a 
campionatului orășenesc a însem
nat pentru handbalul din Petroșani 
un pas spre calea afirmării și asi
gurării pepinierei secțiilor din 
campionatul regional și republican.

Iată clasamentul final și o scurtă 
caracterizare 
pante :

a echipelor partici-

elemente, au

1. Straja Lupeni 14 10 1 3 184— 98 21
2. Șc. prof. Lupani 14 10 1 3 196—150 21
3. Utilajul 14 10 0 4 284—124 20
4. Știința U 14 8 0 6 185—133 16
5. S.SJ3. 11 14 5 0 9 136—201 10
6. Viitorul Vulcan 14 3 1 10 146—182 7
7. 30 D«, Petroșani 14 3 1 10 110—184 7
8. Minerul II Aninooea 14 3 0 11 100—233 6

a-echipe participante ta

r-

Stiiofa Petroșani
In etapa a X-a a campionatului 

regional de fotbal toate echipele din 
Valea Jiului au jucat în deplasare. 
De fapt, Stiihța Petroșani trebuia să 
joace acasă, dar deoarece terenul 
studenților e suspendat ei au susți
nut întâlnirea cu echipa Unirea Alba 
la Cugir. Aceasta însă nu i-a împie
dicat să presteze un joc frumos, în 
viteză și să cîșlige partida cu sco
rul de 4—1.

începutul este modest, ambele 
echipe se studiază reciproc, apoi 
trec pe rînd la atac. Fotbaliștii din 
Alba au o acțiune frumoasă și des
chid scorul prin Șamu. Studenții se 
lansează puternic în atac, constru
iesc o suită de pase de toată fru
musețea, reușesc să egaleze și chiar 
să ia conducerea cu două goluri 
diferență. Cu scorul de 3—1 se ter
mină prima parte a meciului.

Repriza secundă este, de aseme
nea, dinamică, Cu multe ocazii de 
gol, ratate îndeosebi de formația din 
Petroșani. Cu mai mult calm, cu 
mal multă hotărire în fazele de fina- 
linra studenții puteau înscrie încă 
atâtea goluri cite indica ia sflrșltul 
meciului tabela de marcaj : 4—1. 
Deci în această parte a partidei atu-

Unirea fllUa 4-1 0-1)
clenții n-au reușit să inscrie decît 
un gol deși au fost tot timpul peste 
adversar.

In general formația din Petroșani 
s-a comportat bine, beneficiind și 
de aportul lui Munteanu și de rein
trarea în linia de atac a lui Covaci. 
De altfel iată și formația studenților 
petroțăneni: Holda — Păsculescu, 
Stănilă, Tudor Vasile, Varhonic — 
Btilbucan, Munteanu — Papură, Ră- 
sădeanu, Covaci, Pănescu.

Cu etapa din 30 octombrie 
a. c. s-a epuizat primul act al 
campionatului orășenesc de fot
bal, ediția 1986/1067 atât al e- 
chipelor de seniori Cît 
al copiilor.

REZULTATELE TEHNICE: 
rul Urlconi — Preparația 
5—■!, Constructorul m taier 
șanț —- Constructorul Lupeni 2—<4; 
Minerul Bănită — Minerul Petro
șani 6—1 și Preparatorul Lupeni — 
C.F.R. Petroșani 3—0 (neprezen- 
tare).

REZULTATELE LA COPII : Mine
rul Uricani — Preparația Petrila 
2—2; Constructorul Petroșani — 
Constructorul Lupeni 4—1; Minerul 
Bănită — Minerul Petroșani 2—3 
și Preparatorul Lupeni — C.F.R 
Petroșani 3—1.

ți cel

Mine- 
Pettila
Petro-

S. BALOI
activist C.S.O. — Petroșani

SA.H ■* Olimpiada 
de la Havana

★

ALTE REZULTATE: Aurul Brad- 
Constructorul Hunedoara 5—0, I.G.O. 
Deva-Parîngul Lonea 0-—0; Voința 
Ilia — Minerul Ghelar 2—2; Textila 
Sebeș-Mlnerul-Teliuc 2—0; Dacia 
Orăștie-Minerul Vulcan 4—0,- C.F.R. 
Simeria-Mlnerul Aninoasa 2—-l.

★

ETAPA VIITOARE! Minerul Ani 
noaia-Aurul Brad; Minerul Vulcan- 
C.F.R. Stmerla; Minerul Teltuc-Dacia 
Orăștle, Minerul Ghelar-Textila Se
beș; Parlngul Lonea-Voința Ilia; Uni 
rea Alba-I.G.O. Deva; Constructorul 
Hunedoara-Ștllnța Petroșani.

i ■'

HAVANA 7 (Agerpres). — In 
runda a treia a turneului final din 
cadrul Olimpiadei de șah de la 
Havana, echipa Rbmâniei a întâl
nit selecționata Danemarcei. Din 
cele patru partide s-a încheiat, în 
timpul reglementar de joc, una 
singură : cea de la masa a treia 
dintre Jan Enevoldsen și Teodor 
Ghițescu, consemnată remiză. La 
prima masă. Fiorin Gheorghiu a 
întrerupt în poziție complicată 
cu marele maestru Bent Larsen.

. Au fosț întrerupte, de asemenea, 
partidele Claussen-Clocîltea și 
So«-Pe.tersen. Scorul este egal 
0,5—0,5. După 3 runde, echipa Ro
mâniei ocupă locul 6 în clasament.

CLAS A M E NTUL
1. Știința Petroșani 10 7 2 1 33- 8 18
2. Aurul Brad 10 7 1 2 20-11 ÎS
3. Textila Sebeș 10 6 3 2 16—13 13
4. C.F.R, Simerta 10 5 2 3 20—21 12
5. Dacia Oriștie 8 S 1 3 22- 4 11
6. Minerul Teliuc 0 5 0 4 17— 7 10
7. Minerul Ghelar 10 4 1 6 18—22 0
8. Unirea Alba 10 4 0 8 18-22 8
P. I.G.O. Deva - 10 2 4 4 10—13 8

10. Paringul Lonea. 10 3 2 6 13—19 8
11. Constructorul Hunedoara 0 3 2 4 8-13 8
12. Minerul Aninoasa 0 3 1 6 13—12 7
13. Minerul Vulcan 10 2 3 S 13—20 7
14. Voința lila 10 1 3 « 18—40 S

j

Cele 8
ceasta competiție pot fi clasificate 
în grupe distincte. In prima grupă 
este desigur Straja Lupeni, Școala 
profesională Lupeni și Utilajul, care, 
așa cum am mal arătat mai sus, au 
fost cel mai bine pregătite. A doua 
grupă cuprinde echipele Știința II 
și S.S.E. II care, deșt au cele ni”

GIMNASTICA

repre- 
întrecere de 
elevi din

Timp de două zile, gala de sport 
a Liceului din Alba Iulia a găzduit 
etapa regională a „Spartachiadei Pio
nierului" la care au participat cel 
mai talentați copii și juniori II (fete 
și băieți) din orașele regiunii noas
tre unde se practică această ramură 
sportivă.

Orașul Petroșani a fost 
zentat la această 
ȘcOala sportivă de
Petroșani care a deplasat un lot 
compus din 28 de sportivi și spor
tive. Antrenorii Peterfy Eugen și 
Caroly Gheorgvayer au dovedit și 
de această dată că munca lor cu vi
itoarele speranțe ale gimnasticii din 
Valea Jiului a dat roade cîșrtigînd 
pe echipe la toate categoriile lo
cul I. S-au evidențiat la individual: 
Miclea Ioan de la Scoală generală 
nr. 2 Petroșani care a ocupat pri
mul loc la categoria copii, Deleo- 
rean Nicolae primul loc la indivi
dual juniori II și Urs Florica locul 
I junioare II.

Clasamentul la juniori II: I. S.S.E. 
Petroșani 248 puncte; II. S.S.E. Alba 
Iulia 218 puncte și III. S.S.E. Deva 
cu 205 puncte. La categoria copii 
(fete) 1. S.S.E. Petroșani; II. S.S.E. 
Deva. La junioare II, primul loc 
ocupat S.S.E. Petroșani, urmată 
S.S.E. Deva și S.S.E. Alba Iulia.

l-a 
de

1
2

VOLEI

Știința Petroșani — 
Universitatea Timișoara 3-0
Spectatorii vonlți In număr mare 

in «ala da sport IM.P. au plecat 
mulțumiți de felul cum a jucat echi
pa lor favorită: Știința. Jocul începe 
vioi, In nota de dominare a stu
denților, care în setul 1 conduc tot 
timpul (8—fi; 12—4, 13—7; 14—8; 
16—8). In setul 11 situația se schim
bă. Studenții trec prin citeva mo
mente dificile fiind conduși cu 4—3 
du apoi, ocganlzîndu-și mai bine 
blocajul, termină învingători. In se
tul al IH-iea timișorenii au o reve
nire puternică, condudnd la un

moment dat cu 8—7; 9—8; 12—9, 
dar studenții din Petroșani revin în 
atac, reușind să preia conducerea 
șl să termine învingători. Deci scor 
final 3—0. Pentru victoria obținută 
merită felicitări toată echipa. Au ie
șit totuși în evidență jucătorii: MQ- 
ler, Șchiopu, 
și Postelache 
peți.

Poarte bun
Tabacu Mircea secundat de Mus- 
kic Gh.

Cojocaru de Ia gazde 
și Lipovan de la oas-

arbitrajul prestat de

I. DRĂGOTG1U 
corespondent

practicat etalentate
fluctuație permanentă de jucători, iar 
secțiile de handbal ale celor două 
echipe nU s-au preocupat de aceas
tă rezervă principală pentru echi
pele diin campionatele superioare. 
Ultima grupă include formațiile Vi
itorul Vulcan, 30 Decembrie Pe
troșani și Minerul II Aninoasa. E- 
chipa Viitorul Vulcan oare prin 
placarea antrenorului Karoly Bela 
a fost lăsată de conducerea Consi
liului Asociației Viitorul Vulcan în 
voia soar tei, a fost nevoită să se 
retragă din campionat. E posibil șea 
Liceul din Vulcan să nu-și poată 
înjgheba o echipă ? Au dispărut 
jucătorii o dată cu antrenorul pes
te noapte? Adevărul este că nu 
mai există aceeași preocupare ca 
înainte.

Echipele 30 Decembrie și Mine
rul II Aninoasa, formații cu cele 
mai tinere elemente cu o comporta
re inegală, cu fluctuație de jucă
tori nu puteau etniile pretenții mai 
mari.

La această competiție și-au adus 
aportul tov. Nichitescu Mihai, Drig . 
I., Karoly Bela, Țimbalhloș — an
trenori- care în permanență s-au 
preocupat de pregătirea echipelor 
șl de buna desfășurare a meciuri
lor.

AUREL SLABII

Sfraja Lupeni
n-a confirmat

Sîmbătă 5 noiembrie 1966, tere
nul de handbal din parcul „6 Au
gust" din Lupeni, s-a organizat etapa 
regionala a campionatului de califi
care rezervată echipelor de senioare. 
La această competiție au participat 
campioanele raioanelor : Alba, Ha
țeg și a orașului regional Petroșani 
— Straja Lupeni.

Este nejustificată absenta raioane
lor Sebeș și orașuffii Deva, ținîn- 
du-.se cont că în aceste două orașe 
handbalul feminin are o oarecare 
tradiție.

Iată rezultatele înregistrate în or
dinea meciurilor jucate : Straja Lu
peni — Bucura Hațeg 9—14. Bucura 
Hațeg — Știința Teiuș 9—7 și Straja- 
Știința
toarele din Hațeg 
torti au ocupat locul I în clasament 
devenind campioane regionale ale 
ediției 1968-1967, cu drept de a par
ticipa la etapa lnterregiuni din 
1967.

Cu acest; prilej s au evidențiat o 
serte de tinere jucătoare ca : Purice 
M. — Hațeg, Mpdrea E. — Teiuș, Ma- 
riaș și Slclit de la Straja Lupeni.

Teiuș 9—12. Daci jucă- 
cu două vic-

S. BĂLOI
activist G.S.O. Petroșani
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Toți indicii — 
depășiți

(Urmare din pag. 1)

Victor s-au referit la o serie de as
pecte din munca ceferiștilor de la 
Regulatorul de circulație, au făcut 
propuneri menite să îmbunătățească 
calitatea muncii șl au criticat în 
același timp anumite aspecte ne
gative.

Luînd cuvîntul la încheierea dez
baterilor, tov. Marcu loan, secreta
rul comitetului de partid — nod 
C.F.R., a făcut numeroase recoman
dări comuniștilor de la R.C.M. Petro
șani pentru continua îmbunătățire a 
muncii de partid, pentru obținerea 
de noi realizări în procesul de pro
ducție și ridicarea calității muncii 
feroviare pe O treaptă și mai 
înaltă.

In spirit analitic 
și cu exigență

(Urmare din pag. 1) 

firelor produse au fost de calitate 
extra plus prima. De asemenea a 
crescut exigența comuniștilor la lo
cul de muncă și a scăzut numărul 
reclamațiilor de la beneficiar pentru 
defecțiuni calitative.

Cu spirit analitic și cu exigență, 
comuniștii, în cuvântul lor, au 
arătat că biroul organizației de 
bază nu a insistat la conducerea 
secției pentru îmbunătățirea asis
tenței tehnice și înlăturarea unor 
deficiențe ce se fac simțite în pro
cesul tehnologic. La cererea repetată 
a lucrătoarelor din subsecțle de a se 
asigura cantitatea necesară de bo
bine din cartoane pentru reluarea 
producției, conducerea secției a răs
puns doar „parțial" acoperind o 
parte din necesar cu bobine neco- 
respunzătoare ca dimensiuni. Urma
rea firească a fost deprecierea unei 
însemnate cantități de fire răsucite 
pe asemenea bobine.

Participantele la discuții au sub
liniat în cuvîntul lor șl necesitatea 
îmbunătățirii activității de întreținere 
a mașinilor de răsucit, reducerii 
timpului de efectuare a reparațiilor 
medii^și capitale, precum și îmbună
tățirii iluminatului la acele mașini 
unde este nevoie.

Muncitoarea Ciurtea Maria a ară
tat că prea puțin s-a făcut pentru 
educarea politică a activului fără de 
partid, fapt care a îngreunat munca 
de primire în partid. In acest an au 
fost primite în rîndul membrilor de 
partid doar 4 tovarășe; Stăîculescu 
Maria, de asemenea, a făcut refetirl 
la munca cu activul fără de partid, 
pe cînd Pavel Maria și altele au 
vorbit despre necesitatea îmbunătă
țirii muncii de pătrundere a presei 
în rîndul lucrătoarelor subsecțieî, 
arătînd că numărul existent de abo
namente este cu mult sub posibi
lități.

Firește, au mai fost și alte pro
bleme care nu și-au găsit rezolva
rea în perioada analizată. Dar meri
toriu este faptul că în mare parte 
atîl darea de seamă, cît și discuțiile, 
au reușit să le oglindească, să su
gereze căile pentru rezolvarea lor.

O [DRdltie esențiala: li
(Urmare din pag. 1)

F'
unui dialog din tragedia „Macbeth" 
a lui Shakespeare, (actul 2, scena 
3):

Macduff: Care sini cele trei 
lucruri pe care Ie produce îndeo
sebi băutura ?

Porter: Ce să spun sir, înroși- 
rea nasului, somn și urinare. Des
trăbălarea o produce și nu o pro
duce ; dezlănțuie dorința, însă în
lătură putința...

Alcoolismul cronic, trebuie s-o 
spunem, scurtează durata vieții, 
micșorează posibilitatea de a avea 
coipii și poate determina procrearea 
unor copii deficienți. Alcoolicul 
cronic se plînge de lipsă de poftă de 
mîncare, grețuri, vărsături, diaree, 
slăbește, are tulburări morale și min
tale. Vederea sa slăbește, nervii 
optici se pot atrofia, are tulburări 
atît în vederea de zi cît și în cea 
de noapte.

Este greu de apreciat importan
ța uriașă a problemelor mediaale,

RELAȚIA VÎNZÂTOR-CUMPĂRATOR
Am pornit deunăzi prin mal multe 

magazine industriale, alimentare și 
O.O.V.L.F. din Lupeni. In calitate 
de cumpărător sau ca simplu Vizi
tator, am asistat la o serie de dis
cuții, de amabilități, de contacte în
tre vînzători șl cumpărători. Aș vrea 
să redau în rîndurile de mai jos 
observațiile mele privind modul de 
deservire a populației în cîteva uni
tăți din Lupeni ale comerțului so
cialist.

...Politețea, amabilitatea sînt ca
racteristice lucrătorilor din unită
țile nr. 24, 32, 70, 28, și 34 produse 
industriale, ca și vînzătorilor din 
magazinele O.C.L. Alimentara nr. 76, 
62, 68. Prin prezența lor în mijlocul 
personalului cu care lucrează, prin 
disciplina po care o insuflă lucră
torilor din subordine, tovarăși ca 
Grumwaild Angela, Vlădulesou Eca- 
terina, Marcu Vaeile, Cetera? Si- 
mion, Iovan Maria, Ichim Maria, 
Iosivescu Aurel, Nievelt Iosif, Bra- 
șoveanu Francisc, Tivorac Maria 
fac ca magazinele în care lucrează 
să cunoască o mare afluență de cum
părători. Cuvintele frumoase, deser
virea exemplară te fac client per
manent al vînzătorilor Bogdan Ni- 
colae, Iacob Hilda, Baidoc Florica. 
Lăcustean Ioana, Chezan Lucreția, 
Dima Maria, Manger Adela, Polhac 
Erma, Băribuleacu Zoriița, Terentaș 
Rozalia. Dacă toți lucrătorii din co
merț ar avea aceeași comportare 
dtmnă, cinstită față de cumpărători 
ca cei notați mai sus, toată lumea 
ar fi mulțumită, iar comerțul, în ge
neral, ar avea numai de cîștigat. 
Din păcate maț sînt și lipsuri.

Suport pentru antena de televiziune
O dată cu construirea stației re

leu de la Paring, s-a introdus te
leviziunea și în Valea Jiului, și pe 
acoperișurile oaselor și blocurilor 
au apărut numeroase antene de te
levizoare.

întrucât numărul posesorilor de 
televizoare crește continuu, mon
tarea antenelor de televiziune pe 
acoperișurile caselor și mai ales pe 
terasele blocurilor de locuit, a de
venit o problemă destul de difici
lă.

In dorința de a-și instala cît mai 
repede televizoarele, locatarii și-au 
montat antenele fiecare în func
ție de posibilitățile găsite pe te
rasă (ancorate de coșuri, ventila
ții sau, alții mai ingenioși, le-au 
băgat direct în orificiile ventila
țiilor sau coșurilor de fum) dete
riorând în foarte multe cazuri izo
lația teraselor, fapt care cu veni
rea anotimpului ploios își va ară
ta efectele.

Pînă la omologarea și introdu
cerea antenelor colective pentru 
blocurile de locuit, fac propunerea, 
pe această cale, pentru folosirea 
unui suport de antenă simplu și 
ușor de confecționat, oare va con
tribui la evitarea deteriorării te
raselor de la blocurile de locuit.' 
Acest suport se compune dintr-un 
trepied metalic cu înălțimea de 100 
am, confecționat din țeava fier 
beton, care se așează pe terasă și

no mwi mîîiira...
sociologice, de sănătate publică și 
economice pe care le pune alcoolis
mul cronic. In Statele Unite, de 
exemplu, există un milion de per
soane care suferă de alcoolism cro
nic confirmat, iar alte 3 milioane 
beau plnă la o limită ce se înve
cinează cu alcoolismul cronic. A- 
ceș-tia cheltuiesc aproape 10 mi
liarde dolari pe an pentru băuturi 
alcoolice. Alte 750 milioane de 
dolari se pierd prin accidente și 
crime comise sub influența alco
olului și pentru asistența medicală 
ori judiciară .necesitate de acestea.

Costul căminelor distruse, al vie
ților dezorganizate, al pierderilor 
pentru societate și al mizeriei ome
nești datorate alcoolismului sînt, 
practic, imposibil de calculat. Cîte 
nu s-ar ‘putea realiza dacă banii 
chel tu iți prostește pe alcool, dacă 
sănătatea și puterea de muncă — 
irosite Zadarnic — ar fi întrebuin
țate cu înțelepciune ?

La acestea e bine să reflectăm 
cu toții...

Vl'nzătorul Sanda Constantin, dc 
pildă, de la unitatea O.O.V.L.F. din 
piață, aruncă marfa pe cînlnr și o ia 
repede fără să aștepte echilibrarea 
balanței; fructele le vinde pe alese 
pentru unii, iar pe cele ce rămân le 
dă „la rînd" (la rîndul peste care 
sare); Ia Unitatea nr. 80 pline, cele 
două vînzâtoare dau restul în... ju

mătăți de covrigi sau sferturi de 
corn. Unitățile nr. 12 și 49 ale 
O.O.V.L.F. parcă ar fl surori gemene, 
in permanență te înlîmplnă aici 
munți de ambalaj scos în stradă, în
să nu te întîmpină șl marfa căutată. 
Cînd găsești cartofi, nu este fasole, 
cînd vrei gulii, găsești de cumpătat 
mere.

La magazinul condus de gestiona
rul Motoc, dacă soliciți un pulover, 
un batic sau un alt articol, să te uiți 
la el, vînzătoarele te iau la între
bării : „Dacă nu-1 cumperi, la ce-1 
mai ceri — și îți fac* o mutră 
acră de pleci vrînd-nevrînd din ma
gazin.

///
//?/
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I.R.E.H. - Sec(ia rețele Petroșani
Angajează o încasatoare de ener

gie electricii in orașul Uricani.
In următoarele condiții :

— Domiciliu stabil în orașul Uricani 
— Vîrsta 18 ani împliniți
— Studii — cel pufln 7 clase

Doritorii se vor adresa la I.R.E.H., str. Republicii 
nr. 60 Petroșani.

PROGRAM DE RADIO
9 noiembrie

/50

TELEVIZIUNE
8 noiembrie

18,00 Pentru cei mici: A fost 
odată... Pagini din „Amin
tiri din copilărie" de Ion 
Creangă ,-

18.50 Publicitate;
18,58 Ora exactă ;
19,00 Telejurnalul de seară;
19,20 Buletin meteorologic,-
19,23 Telecronic-a economică :
19.50 Divertisment muzical cu 

Lucky Marinescu și Flo
rin Anca ;

20.15 Seară de teatru: „Rețe
ta Macropoirius" — co
medie în trei acte de K 
Capek. Transmisiune de la 
Teatrul de stat din Plo
iești. In pauze: Filmul 
documentar „Inimă și 
conștiință" — Film de 
desene animate „Vulpea 
și cerbul";

23.15 Telejurnalul de noapte,-

Sud desigur și cumpărători care 
creează greutăți personalului de de
servire, Cetățenii Tora șl Magda de 
la S.A.M. consideră că numai așa 
sînt cumpărători dacă consumă 
băutură și mîncare in biroul ma
gazinului alimentar nr. 61. Cetățea
nul Descu Petru, după ce consumă 
băutură în unitățile T.A.P.L., mer
ge în magazine și-i insultă pa vîn
zători; Rusu Simion nu concepe să 
i se ceară garanție pentru sticle, 
vrea să fie servit cu băutură la sfert 
de litru pe care s-a consume în fața 
magazinului. Alți cumpărători cum 
sînt Meiuș Sanda, Agafița Gheor- 
ghe, crețu Maria nu respectă rîndul, 
vor doar carne fără os, au pretenția 
să-și aleagă singuri fructele. Mal 
sînt și alte probleme Ce se ivesc în 
comerț și care, atunci cînd vînză- 
torii nu-s destul de calmi sau cum
părătorii sînt prea repeziți, duc la 
discuții neprincipiale, care alterează 
bunele relații ce trebuie să existe 
între aceștia.

Apropierea dintre vinzălor și cum
părător se asigură prin buna înțe
legere, prin calm și respect reciproc, 
dar și printr-o mai bună aprovizio
nare a magazinelor cu mărfurile 
necesare și mai ales cu cele mai 
mult solicitate.

La îmbunătățea relațiilor vinză- 
tor-cumpărător, la o dteservire civi
lizată a oamenilor muncii, trebuie să 
concure deopotrivă toate organele 
și organizațiile competente, toți fac
torii răspunzători de comerț.

P. BREBEN
Lupeni

în care se poate introduce bara su
port a antenei. Acest suport pre
zintă o stabilitate suficientă la 
vînt și poate fi așezat oriunde pe 
terasă, fără să deterioreze izolația 
terasei. (Vezi schița cu lămuririle 
necesare).

PROGRAMUL I; 6,25 Program mu
zical de dimineață; 6,35 Anunțuri și 
muzică; 6,45 Salut voios de pionier; 
7,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteo-rutier; 7,15 Marșuri sportive;
7.30 Estrada dimineții; 8,00 SUMA
RUL PRESEI; 8,10 Muzică populară,- 
8,25 MOMENT POETIC; 8,30 La mi
crofon, melodia preferată; 9,30 Sfatul 
medicului; 9,35 Jocuri populare, 
9,42, Muzică din opere; 10,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 10,03 „Mai mîndră 
țara noastră crește" — program de 
cîntece patriotice,- 10,15 Din dansu
rile popoarelor; 10,30 EMISIUNE LI
TERARĂ PENTRU SCOLARI. Dic
ționar literar: „Fabula"; 10,55 Con
cert clasic,- 11,30 Orchestre de coar
de,- 11,45 Cîntă Natalia Șerbănescu 
și fluierașul Dumitru Ciobanu,- 12,00 
BULETIN DE ȘTIRI,- 12,10 Cîntă co
rul ansamblului artistic „Nîcolae 
Bălcescu" din Craiova; 12,25 Muzică 
din operete,- 12,45 Sîmfonietta 
a IV-a în Mi bemol major de Mihail 
Andrlciu; 13,15 Formații vocale ■ 
trio Armonia și sextetul Victoria:
13.30 Muzică populară cerută de as
cultători; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
14,08 Sport; 14,15 Pagini alese din
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NOTA

ÎN PRAGUL
IERNII

Timpul {riguros a sosti. Iar
na, a cucerit vîrlurile mun
ților ți sfidează In jos, așe
zările omenești...

Dar gospodarii prevăzători 
nu se sperie de iarnă: Ei au 
luat din timp măsurile nece
sare. Mai sini Insă unii...

• împrejurul blocurilor D 5 
și D 6 de pe șantierul Vul
can, stau împrăștiate morma
ne de materiale. Ce nu găsești 
aici ? 1 Scinduri și prefabrica
te, șine și tîmplărie — o mul
țime de materiale de construe- 
iții neadunate. Probabil, gos
podarii șantierului așteaptă în- 
tîi așternerea zăpezii I

• Pornești de Ia ușile se
diului sectorului forestier Lo- 
nea-mixt. Faci zece pași, și 
dai de grămezi de fier vechi. 
Privești roată împrejuri sche
lete de vagoane (3.P.I., insta
lații forestiere diverse rugini
te, șine de cale ferată strîm- 
bate. Și nu ie valorifică ni
meni.

• In dreptul Atelierului 
de zonă C.F.R. Petroșani curge 
pîrîul Bolii. Cu ani in urmă, 
peste apă a fost construit un 
pod de lemn. Pe aici circu
lau mașinile cate veneau la 
Atelierul de zonă C.F.R., ca 
Și mașinile a o seamă de în
treprinderi care descărcau ma
teriale de construcții pe o li
nie anexă. In primăvara tre
cută, podul s-a rupt. De a- 
lunci, circulația peste pod este 
oprită dar... nimeni nu-l repa
ră, După căderea zăpezii o fi 
mai ușor ?

muzica de estradă; 14,40 Teatrul mu
zical din Galați prezintă pagini din 
opereta „Sărutul Cianitei" de Miliu- 
tin; 15,00 Programul orchestrei de 
muzică populară „Cindrelul" din 
Sibiu; 15,20 Anunțuri și reclame;
15,30 Caleidoscop muzicRl; 16,00 RA
DIOJURNAL. Sport; 16,15 Cîntă 
Rodica Paliu și Nico Ventura; 16,30 
I ECTURĂ ÎN FOILETON PENTRU 
TINERII ASCULTĂTORI; 16,40 Crea
ții corale contemporane; 17,00 Val
suri din operete; 17,10 Ani de uceni
cie,- 17,30 Muzică și literatură; 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI, 18,03 TRIBUNA 
RADIO; 18,15 Fragmente din reci
talul violonistului Riccardo Od- 
nospOsoff (Austria); 19,00 O melodie 
pe adresa dumneavoastră^ 19,30 
Concert de melodii românești; 20,00 
RADlOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 
Concert de melodii românești (partea 
a Ii-a),- 21,00 Melodii magazin; 21,45 
Simfonia în Si bemol major de Jo
hann Cristian Bach; 22,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteorolo
gic; 22,20 Pentru iubitorii muzicii 
de cameră; 22.50 Muzică corală pre
clasică; 23,05 Album liric, 2-> c--> 
BULETIN DE ȘTIRI.
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Sarbâtonrea ce^e'i de-a 49-a anivers&ri 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Prima ședința de lucru 
a Conferinței O.U.A.

Parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Moscova

MOSCOVA 7. — Corespondentul 
Ager preș, Silviu Podinâ, transmi
te : Luni dimineață, în Piața Roșie 
din Moscova, a avut loc parada 
militară și demonstrația oamenilor 
muncii, în cinstea celei de-a 49-a 
aniversări a Revoluției din Octom
brie. In tribuna oficială au luat 
loc conducători ai Partidului Comu
nist și ai guvernului sovietic, ma
reșali. In tribune se aflau invitați 
de peste hotare. A asistat delega
ția A.R.L.U.S., condusă de Dumitru 
Balalia, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secietar ' al comitetului regio
nal Ploiești ail P.C.R.

După ce a trecut în revistă tru
pele aliniate în Piața Roșie, mare
șalul R. Malinovski, ministrul apă
rării al U.R.S.S., a rostit o cuvân
tare de la tribuna Mausoleului.

I a parada militară au luat parte 
elevi ai școlilor și academiilor mili
tare, trupe blindate, de desant ae
rian și artilerie. In cursul pară- 
zii au fost prezentate rachete sol- 
aer, rachete antiirachete, rachete 
balistice, cu care sînt dotate sub
marinele atomice, rachete strate
gice cu combustibil solid, cu rază

Azi au Ioc alegeri
legislative in

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Campania electorală în vederea ale
gerilor legislative din S.U.A. a luat 
sfîrșit luni. Incepînd din zorii zilei 
de marți, aproximativ 60 de milioane 
de alegători americani se vor pre
zenta în fata urnelor pentru a de
semna pe cei 435 de membri ai Ca
merei Reprezentanților, 35 din cei 
100 de senatori și 35 din cei 50 de 
guvernatori de state. Observatorii 
din Washington, citați de agenția 
Reuter, se așteaptă ca, așa cum s-a 
întîmplat și cu prilejul alegerilor 
„de la mijlocul termenului prezi
dențial", ce au avut loc în alți ani, 
scrutinul de marți să nu prilejuiască 
o modificare serioasă a împărțirii 
mandatelor în Congres între mem
brii principalelor partide politice a- 
m<*ricane — democrat și republican. 
Cu toate acestea, observatorii con
sider' că democrații vor pierde un 
număr de mandate — între 25 și 40 
— în special în circumscripțiile e- 
lectorale unde există o luptă strînsă 
între candidați! celor două partide.

Intr-o încercare de ultimă oră de 
a nu provoca o „fugă" în masă a 
alegătorilor domocrați în tabăra re 
publicanilc.r, ministrul apărării al 
S.U.A., Robert McNamara, a decla
rat sîmbălă. după o întrevedere 
avut? cu președintele Johnson, căDeclarația premierului Ian Smith

SALISBURY 7 (Agerpres). — In- 
tr-un interviu acordat Ziarului rho- 
desian „Sunday Mail", premierul Ian 
Smith a declarat că răspunsul său 
lă propunerile finale britanice pen
tru rezolvarea crizei rhodesiene a 
fost „ferm și definitiv". El a aver 
tizat guvernul britanic că tlacă a- 
cesta va recurge la O.N.U., cerîndu-i 
să instituie sancțiuni obligatorii îm 
potriva regimului rhodesian, el va 
trebui să facă față unor serioase 
consecințe internaționale. Ne vom 
considera puși în afara Common- 
wealthului si nu vom avea de ales 

mare de acțiune, rachete inter
continentale, rachete orbitale pla
sate pe șasiuri cu șenile.

După parada sportivilor, a ur
mat demonstrația oamenilor muncii 
din Moscova, care purtau pancarte 
înfățișînd succesele ■ în producție, 
lozinci exprimînd hotărîrea de a 
lupta pentru menținerea păcii, pen
tru noi realizări în construcția co
rn un ismirlu-i.

★

Luni dupa-amiază, guvernul Uniu
nii Sovietice a oferit în Pala
tul Congreselor din Kremlin o re
cepție cu prilejul celei de-a 49-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. Au partici
pat conducătorii P.C.U.S. și ai gu
vernului sovietic, vechi bolșevici, 
mareșali, fruntași în producție, oa
meni de știință și cultură. La re
cepție au luat parte, de asemenea, 
oaspeți străini sosiți la Moscova 
cu prilejul sărbătorii, membri ai 
corpului diplomatic*

Leonid Brejnev, secretar gene
ral al C.C. ail P.C.U.S., a rostit un 
toast.

S. V. A.
este posibil ca anul viitor numărul 
tinerilor încorporați în forțele armate 
sic S.U.A. uin cauza războiului din 
Viet „să fie redus într-o oare
care măsură". La rîndul lui, pre
ședintele Johnson a încercat să pte- 
zinle un tablou optimist al econo
miei americane, păreri care contravin 
situatiîi reale din S.U.A.

vietnam ; Agresorii
SAIGON 7 (A.gerpres). — Agen

ția Reuter semnalează acțiuni ale pa- 
triotilor și în sud-vestul Saigonului. 
Ei au atacat și distrus postul guver
namental de la Chu Thien, la 149 
km de capitală. Un purtător de cu- 
vînt al trupelor saigoneze a recu
noscut că acestea au suferit pier
deri grele.

Agenția sud-vietnameză de presă 
„Eliberarea" a dat publicității o se
rie de comunicate referitoare la 
victoriile repurtate de forțele ar
mate ale Fiontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud. Po
trivit unuia dintre comunicate, for
țele patriotice ce acționează în pro
vincia Nam Bo au scos din luptă, 
în cursul luptelor ce au avut loc în 
ultimele trei luni, peste 9 000 de sol
dați inamici, — americani, saigonezi, 
australieni și sud-coreeni. Un alt co
municat ■ anunță că în provincia 
Binh Dinh, numai în luna septem
brie patrioții, sprijiniți de populați», 
au ucis, rănit sau capturat 2 118 sol- 

decît să ne proclamăm republică. 
El a precizat că astfel s-ar putea a- 
junge la folosirea forței armate șt 
izbucnirea unei conflagrații grave în 
Africa, în care vor fi neapărat im
plicate Portugalia și Republica Sud- 
Africană.

Tot agenția U.P.I. transmite că în- 
tr un interviu acordat ziarului „No- 
ticias". care apare la Lourenso Mar
ques (Mozambic), Ian Smith s-a re- 
ferit la sancțiunile economice impu
se de Marea Britanie împotriva Rho- 
desiei, afirmînd că ele nu au afectat 
în mod serios economia țării.

ADDIS ABEBA 7. — Cores
pondentul Agerpres, C. Benga, 
transmite: In cursul primei șe
dințe de lucru a Conferinței O.U.A 
la nivel înalt, care s-a ținut luni 
după-amiază (ședința festivă de 
deschidere a avut loc sîmbătă) șe
fii de state și guverne ai țărilor 
membre (de menționat absența lui 
Seku Ture — președintele Gui
neei) au căzut de acord asupra 
ordinei de zi ce cuprinde 14 punc
te. Printre acestea se află o serie 
de proiecte de rezoluții propusr- 
de Conferința miniștrilor de exter
ne ai țărilor membre, care a pre 
cedat Conferința la nivel înalt. Mi 
niștrii de externe au propus, prin
tre , altele, o rezoluție care face 
apel la statele membre, să acorde 
un ajutor substanțial popoarelor 
Zimbabwe și să instituie un fond 
special destinat sprijinirii mișcării 
de eliberare din Rhodesia. In pro
iectul de rezoluție privind Rhode
sia, se cere boicotarea de către 
toate statele membre a regimului 
rasist de la Salisbury și a tuturor 
firmelor care întrețin relații co

Situație dramatică 
după inundațiile din Italia

ROMA 7 (Agerpres). — Cerul 
s-a înseninat din nou în mu-lte părți 
ale Europei, bîntuite în ultimele 
zile de furtuni și ploi intermiten
te, dar situația rămîne dramatică 
In Italia apele revărsate cu furie 
asupra orașelor și satelor încep să 
se retragă, deși o treime din în
tregul teritoriu a.l țării continuă să 
sufere de pe urma inundațiilor. 
Numărul morților este apreciat la 
circa 200. Zeci de persoane sîni 
date dispărute. Aceste cifre sînt 
cu totul provizorii, ele corespun- 
zînd informațiilor fragmentare pri
mite la Roma prin radio.

suferă pierderi grele
dați inamici — americani și sud- 
coreeni.

Aceeași agenție semnalează ac 
țiunj de nemulțumire și chiar rebe 
liuni în rîndul trupelor saigoneze. 
In provincia Ben Tre au avut loc la 
5 și 16 octombrie adevărate revolte 
ale trupelor saigoneze, care, acțio 
nînd apoi în coordonare cu forțele 
patriotice, au distrus un întreg plu
ton saigonez și au capturat însem
nate cantități de arme și echipa
ment militar. Agenția „Eliberarea" 
precizează că în primele nouă luni 
ale acestui an, numai în provinciile 
Tan An și Cholon, în rîndul trupe
lor saigoneze au avut loc 36 de răs
coale, în cursul cărora soldații in

PE SCURT o PE SCURT • PE SCURT
• CASTEAU. ' — Sîmbătă 

noaptea un puternic incendiu 
a mistuit, Ia Casteau (Bel
gia), clădirea unui depozit de 
echipament destinată viitoru
lui sediu al N.A.T.O. Autori
tățile locale au apreciat pagu
bele la peste 1 milion franci 
belgieni.

• LONDRA. — încetarea a- 
gresiunii S.U.A. în Vietnam și 
respectarea acordurilor, de la 
Geneva din 1954 — acestea 
au fost principalele cereri 
formulate de participanții la 
Conferința care a avut loc la 
Birmingham a adversarilor 
războiului dus de Statele Uni
te în Vietnam.

In rezoluția adoptată la con
ferință, cei 300 de delegați. 

merciale cu acesta. Tratativele du
se de guvernul britanic cu regi
mul rasist al lui Ian Smith, sînt 
calificate drept o conspirație care 
are ca scop recunoașterea „inde
pendenței Rhodesiei" sub acest re
gim. In legătură cu aceasta, pro
iectul de rezoluție cere tuturor 
statelor africane să nu recunoască 
nici un fel de guvern creat în 
urma acestor tratative.

Consiliul ministerial al O.U.A. a 
hotărît, de asemenea, să trimită în 
Angola o misiu-ne specială care să 
ta contact cu reprezentanții „Fron
tului de Eliberare Națională din 
Angola" și ai „Mișcării Populare 
de Eliberare a Angolei", în vede
rea unificării acțiunilor lor împo
triva colonialiștilor portughezi. O 
altă misiune specială va pleca în 
același scop în Guineea portugheză.

Numeroase alte probleme au fă
cut obiectul unor rezoluții care 
n-au fost. date însă publicității.

Pe ordinea de zi a Conferinței 
la nivel înalt mai figurează și 
problema Africii de sud-vest, cea 
a apartheidului din Republica Sud- 
Africană etc.

Președintele Italiei, Giuseppe Sa- 
ragat, a vizitat duminică Florența 
pentru a încuraja populația și a con
stata pagubele provocate de inun
dații și furtuni. Deși deteriorările 
aduse comorilor neprețuite de artă 
aile orașului nu sînt încă pe deplin 
cunoscute, se apreciază de pe acum 
că valoarea pagubelor este mai 
mare decît a celor suferite în tim
pul războiului.

Orașul este lipsit de apă, elec
tricitate și gaze, iar proviziile de 
hrană scad vetriginos. „Apa este 
problema noastră cea mai gravă", 
a declarat primarul orașului, Piero 
Xargellini.

surgenți au ucis 131 de ofițeri ame
ricani și saigonezi.

★
HANOI 7 (Agerpres). — Agen

ția V.N.A. anunță că avioane fără 
pilot americane au întreprins zbo
ruri de recunoaștere în spațiul ae
rian al orașului Hanoi și în pro
vinciile Hung Yen și Lao Cai, afla
te la o distanță de 64 km și, res
pectiv, 300 km de capitala R. D. 
Vietnam. Unitățile antiaeriene ale 
Armatei Populare Vietnameze au 
doborît trei din aceste avioane.

Agenția precizează că pînă la 6 
noiembrie numărul avioanelor a- 
mericane doborîte în R.D. Vietnam 
se cifrează la 1 539.

reprezentînd 40 de organizații 
democratice din Anglia, și-au 
exprimat protestul lor împo
triva continuării bombardării 
teritoriului Republicii Demo
crate Vietnam și au cerut gu
vernului englez să promoveze 
o politică proprie, deosebită 
de a Statelor Unite, față de 
evenimentele din Asia de sud- 
est.

• BONN. — Potrivit unor 
date oficiale, în ultimii zece 
ani în R.F.G. au fost închise 
58 de mine și 149 de între
prinderi ale industriei carbo
nifere. Ca urmare, 127 000 de 
muncitori au fost concediați, 
iar numeroși alții au avut de 
suferit de pe urma măsuri
lor luate de administrația

Jocul actorilor mim —
■ lc(„jliintă 3 liiiBoiltilil

VIENA 7. — Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu, transmite t 
Scurta prezență a colectivului 
Teatrului Național „I. L. Caragiale" 
d-in București în capitala Austriei 
a fost consemnată de majoritatea 
ziarelor vieneze. Actorii „Națio
nalului" au prezentat sîmbătă pie
sa marelui nostru dramaturg 
I. L. Caragiale, „O scrisoare pier
dută", iar duminică „Oameni și 
șoareci" de John Steinbeck. Un 
spectacol suplimentar au „O scri
soare pierdută" a fost inclus în 
turneul vienez duminică dimineața, 
ca urmare a cererii mari de bilete.

Cele trei reprezentații ale Tea
trului Național s-au bucurat • de 
succes. Jocul actorilor români, a 
fost calificat ca „știință, a virtuo
zități" de ziarul „Neus Qester- 
reich".

Ifoul anilffiw român 
si-a prezeitat snlsorlle 
de meditate regloei Olaolel

HAGA 7 (Agerpres). — La 7 no
iembrie 1966, George Elian, amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Româ
nia în Olanda, a fost primit la pa
latul Soesdijk, de către regina Iu- 
liana, căreia i-a prezentat scriso
rile sale de acreditare.

La ceremonie au participat 
J. M. A. H. Luns, ministrul afa
cerilor externe, și baronul Baarnd 
din patrea Casei Regale.

După depunerea scrisorilor de 
acreditare regina Iuliana a avut 
o convorbire cordială cu ambasa
dorul român.

inundații catastrofale 
în Panama

CIUDAD DE PANAMA 7 (Ager
pres). — Peste 30 de morți, 70 de 
dispăruți și mii de persoane rămase 
fără locuință — acesta este bilanțul 
provizoriu al inundațiilor catastro
fale, cele mai grave din ultimii 30 
de ani — care au avut loc la sfîrși- 
tui săptămînii trecute în Panama. Cel 
mai mult au avut de suferit regiu
nile situate în estul țării, unde re
vărsarea rîurilor Pacora și Chepo au 
prcvocat inundarea unor mari su
prafețe de teren. Pagubele materiale 
sînt evaluate la cîteva milioane de 
dolari, ca urmare a pierderilor a 
mii de vite ca și a distrugerii planta
țiilor de tutun, orez, porumb, etc. 
Majoritatea cadavrelor au fost des
coperite în valea rîului Pacora, unde 
o alunecare de teren a distrus patru 
sate și două poduri rutiere.

minelor de reducere a săptă 
mînii de lucru cu micșorare* 
corespunzătoare a salariilor.

O DELHI. — In timp ce par 
lamentul indian respingea, cu 
235 voturi contra și 36 pentru 
o moțiune de neîncredere in 
guvern depusă de partidul re
ligios extremist „Jan Sangh" 
susținători ai acestui partid au 
organizat în fața clădirii par
lamentare o demonstrație care 
a degenerat înlr-o ciocnire 
violentă cu poliția și armata 
chemată să restabilească cal 
mul. Cel puțin zece persoane 
au murit în cursul inciden
telor, și peste 200 au fost ră
nite.
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