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Și după decada a II-a

RELAXAREA PERSISTA
Am atribuit primei decade din luna noiem

brie epitetul de... perioada relaxării. Și aceasta 
deoarece, precum s-a întîmplat și în celelalte 
4 luni precedente, decada întîia din noiembrie, 
după asaltul de 
fost încheiată pe 
tone. Dar, după 
forțelor", era 
rea. Cum se 
cadă ?

la sfîrșitul lunii octombrie, a 
C.C.V.J. cu un minus de 3 784 
decada... relaxării, a „refacerii 
așteptat să intervină redresa-de

încheie deci ce-a de-a doua de-

Sosirea delegației

Ce indică 
întrecerii

„barometrul0

recuperat minu- 
monținîndu-se 

„asaltul" de la 
lunii.

Dispecerul ne comuni
că : Minusul se menține 
la Q023 tone. Așadar, 
nfc > în decada a doua, 
ni/" s-a 
sul, el 
pentru 
sfîrșitul

Dar iată ce indică „ba
rometrul" întrecerii pe 
exploatări :

Planul de producție a 
depășit de exploată- 
Uricani cu 825 to- 
Vulcan cu 1066 to- 
Lupeni cu 479 tone 

și Petrila cu 
Deci, față de

fost 
rile 
ne, 
ne.

227 tone.
prima de

cadă și-au schimbai 
situația doar minele 
Vulcain, Petrila și Lupeni, 
celelalte exploatări, res
pectiv, Lonea, Aninoasa, 
Dîlja, Paroșcni continuă 
să bată pasul pe loc.

Situația denotă că a- 
cele cauze ce au frânat 
în priana decadă reali
zarea ritmică a planului 
au continuat să existe. 
Cauzele nu le mai no
minalizăm, însă, reamin
tim colectivelor exploa
tărilor miniere 
șiit în ultima

că am pă- 
decariă...»

„Nu se alege
Nu am primit un re 

zultat îmbucurător nici 
în privința indicatorului 
de calitate la producția 
brută. Dimpotrivă biroul 

.C.T.C. ’ • -
ne 
tul
tna 
pe 
cu 
rile care au determinai 
și în această decadă ne- 
respectarea indicatorului 
de calitate sînt: mina 
Lonea cu o depășire de 
2,2 puncte, mina Uricani 
cu o depășire de 3,9 
puncte, mina Vulcan cu

, al combinatului 
comunică : 
decadei a 
admisă de 
C.C.V.J. e 

1,8 puncte.

la sfîrși- 
Il-a nor 

cenușă 
depășită 

Exploata-

șistul"
mina Lu-2,3 puncte și 

peni cu 1,4 puncte, iar 
Aninoasa cu 3,3 puncte. 
De altfel, cu excepția E. 
M. Petrila. care a redus 
conținutul de cenușă cu 
0,3 puncte, nici o exploa
tare nu a respectat indi
catorul de calitate. De 
ce această situație? „Nu 
se alege șistul 1“ — pri
mim răspunsul de la bi
roul C.T.C. Adică precum, 
reiese din depășirea con
ținutului de 
deosebi la 
de peste 80 
rea șistului 
exploatările 
mințite este

cenușă, în- 
sortimentul 
mm, alege- 
vizibil la 

mai sus a- 
neglijată.

CLASAMENTUL HĂRNICIEI
Pe exploatări

Față de Față de
Mina plan angajament

% 7o
Uricani 102,4 101
Vulcan 101,8 101
Lupeni 100,5 99

Pe sectoare
Sectorul V Lonea 121 121
Sectorul iii Uricani 118 116
Sectorul iii Vulcan 109 107
Sectorul V Lupeni 107 106
Sectorul IV Vulcan 107 106

Noul

Depănătoarea Văduva Maria
na din secția a IlI-a de la 
„Viscoza" Lupeni este o mun
citoare harnică, care produce 
lunar cu pînă la 20 la sută mai 
multe fire de mătase peste 
plan.

Foto : COCHÎRLĂ MIHAI

Duminică dimineața s-a înapoiat 
în Capitală, venind de la Sofia, de
legația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al ParVdului Co
munist Român, care a participat la 
lucrările celui de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Bulgar.

Din delegație 
varășii Virgil 
C.C. al P.C.R., 
bru al C.C. al 
al Comitetului 
P.C.R., precum ‘ 
basadorul 
mânia la Sofia.

La sosire, în 
brii delegației 
tovarășii Ion 
Alexandru Bîrlădeanu,

i au făcut parte to- 
Trofin, secretar al 
Ion Stănescu, mem- 
P.C.R., prim-secretar 
regional Oltenia al 

și loan Beldean, am- 
Republicii Socialiste Ro

gara Băneasa, mem- 
au fost salutați de 

. Gheorghe Maurer, 
Emil Bod-

năraș, Alexandru Drăghici, Paul Ni* 
culescu-Mizil, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Petre Borilă, Constantin 
Drăgan, Gheorghe Rădulescu, Leon- 
te Răutu, Vasile Vîlcu, Ștefan Vot- 
tec, de membri supleanți ai Corni» 
tetului Executiv și secretari,ai C.G» 
al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.IL, 
ai Consiliului de Stat și di guver
nului, conducători de instituții cen
trale și organizații obștești..

Au fost de față Ivan Mangov, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Bulgaria la București, și șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
Republica Socialistă România.

Numeroși oameni ai muncii aflați 
pe peronul gării au salutat cp 
căldură pe membrii delegației. 
Pionieri le-au oferit buchete de 
flori.

(Agerpres)

Vizita președintelui 
Consiliului de Stat Chivu Stoica, 

Arabă Unităin Republica
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România, Chivu 
Stoica, și soția au părăsit duminică 
dimineața Bucureștiul, plecînd cu 
avionul spre Cairo într-o vizită ofi
cială de prietenie la invitația pre
ședintelui R.A.U., Gamal Abdel Nas
ser, și a soției sale.

împreună cu președintele Consi
liului de Stat au plecat Emil Dră- 
gănescu, ministrul energiei electri
ce, cu soția, George Macovescu, ad
junct al ministrului afacerilor ex-

PREGĂTIRI TEMEINICE,
forestier NASURI EFICIENTE

* Anul forestier începe 
toamnă, o dată cu restrîngerea 
activității vegetative a flo
rei. Pregătirea noului an, ne
cesită o seamă de măsuri teh
nico-organizatorice eficiente, 
care să ducă la perfecționarea 
procesului tehnologic în ve
derea creșterii producției și 
productivității muncii, ușura
rea efortului fizic al muncito
rilor și asigurarea unor con
diții mai bune de viață a 
acestora.

Noul an forestier ridică pro 
bleme importante în fața co 
lectivului întreprinderii noas
tre. Volumul principalelor lu
crări ce vor fi executate în 
exploatările forestiere în 1967 
cuprinde doborîtul 
tul a 287 000 metri 
lemnoasă, colec
tarea și darea 
în producție a 
263.000 metri 
cubi masă lem
noasă. In cen
trul preocupări
lor rămâne ca 
o sarcină impor
tantă și actuală

din

și fasonn- 
cubi masă

valorificarea superioară și in
tegrală a masei lemnoase. 
Comparativ cu anul ,1966, sar
cinile de producție sporesc, 
principalii indicatori prezen- 
tînd o dinamică crâscîridă. în 
1967 : indicele ■ de utilizare a 
masei lemnoase crește la 67,8 
!a sută, din care la bușteni de 
fag crește de la 41 Ia sută la 
49 la sută I Cresc, de aseme
nea, indicii de mecanizare in 
exploatări la doborîl-secțional 
de la 85 la 87 la sută; la scos- 
apropiat de la 81 la 90 la sută; 
Ia încărcat mecanic de la 20 
la 24 Ia sută. Productivitatea 
muncii crește și ea cu 6 la su
tă față de 1966, iar prețul de 
cost va înregistra , o scădere 
de 3,12 la sută, reprezentînd

de peste 1 600 mii

asigura desfășura- 
a procesului de 

din

o economie 
.lei.

Pentru a 
rea ritmică
producție s-au pregătit 
vreme șantiere de exploatare, 
s-au întocmit și verificat lu
crările de eșalonare a tăierii 
și scoaterii lemnului la nivel 
de parchet, pe fiecare sector, 
s-a stabilit numărul de par
chete destinate producției în 
1967 și volumul de masă lem
noasă ce 
propiat 
pădure

terne, cu soția, consilieri și experți. 
Cu același avion a plecat amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al R.A.U. la București, Mo
hamed Fahmy Hamad, cu soția.

La plecare, pe aeroportul Bănea
sa, erau prezenți tovarășii Alexan
dru Bîrlădeanu, Emil Bodnăraș. Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Petre 
Borilă, Constantin Drăgan, Gheor
ghe Rădulescu, Vasile Vîlcu, Ștefan 
Voitec, vicepreședinți ai Consiliu
lui de Stat și ai Consiliului de Mi
niștri, membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători de 
instituții centrale, generali, ziariști. 
Au fost de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București, 
precum și membrii Ambasadei 
R.A.U.

In drum spre Cairo, în timpul 
zborului deasupra Bulgariei, Tur
ciei Și Ciprului, președintele Con
siliului de Stat, Chivu Stoica, a 
adresat de la bordul avionului oficial 
telegrame de salut președintelui Pre
zidiului Adunării Populare a Re
publicii Populare Bulgaria, Gheor- 
ghi Traikov, președintelui Repu
blicii Turcia, Covdet Sunay și 
președintelui Republicii Cipru, ar
hiepiscopul Makarios.

Sosirea la Cairo
va trebui să fie a- 

pînă la depozitele din 
în trimestrul ÎV a.c.

BĂDICAIng.
director I. F.

/Continuare in

NICOLAE
Petroșani
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Proiectul de lege a pensiilor 
in dezbaterea oamenilor muncii

ÎNTREBĂRI Șl RĂSPUNSURI
Continuăm să publicăm răspunsuri la întrebările formu

late de oamenii muncii în adunările 
scrisorile trimise redacției.

activelor sindicale și în

CAIRO 20. — Trimișii speciali 
Mircea Moarcăș și Constantin Opri- 
că, transmit : Duminică la amiază 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Chivu 
Stoica, și soția, împreună cu per-

^Continuare in pag. a 4-a)

începerea 
convorbirilor 

oficiale

Resiga Avei, Lupeni :
Am lucrat în subteran în total 23 

ani. In 1957 am ieșit la pensie. La 
pensionarea mea s-a avut în vedere 

. salariul de bază pe ultimele 12 luni.
In legătură cu situația creată 
aș dori
toarele

Dacă
lucrați

cu
să mi se răspundă la urmi- 
întrebări :
am dreptul să aleg alți ani 
înainte de pensionare sau 

din anii lucrați după pensionare 
spre a fi luați drept bază Ia calculul 
pensiei; ce pensie voi primi după

1 ianuarie 
prezent am

Răspuns: Nu beneficiați de drep
tul de a alege alți ani pentru stabi
lirea pensiei, deoarece la data pen
sionării dv. legea nu prevedea acest 
drept, iar dispozițiile legale nu se 
pot aplica retroactiv. La cea de-a 
doua întrebare vă putem comunica 
că 
la

1967 țînînd seama că 
o pensie de 1 055 lei ?

beneficiați de majorarea de 
sută ce se acordă pensiilor

(Continuare în pag. a 3-a)

în

15
ce

Luni dimineață, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar qen’eral al C.C. 
al P.C.R., 
membru al Comitetului Executiv, 
Prezidiului
P.C.R., președintele Consiliului 
Miniștri, Emil Bodnăraș, membru 
Comitetului Executiv, 
lui Permanent al C.C. 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., au avut o întreve
dere cu delegația Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, condusă 
de tovarășul Nguyen Duy Trinh, 
membru al Biroului Politic al C.C.

Ion Gheorghe Maurer, 
al 
al 
de 
al 

al Prșzidiu- 
al P.C.R.,

Permanent al C.C.

•al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul aface
rilor externe al R. D. Vietnam. De
legația, în drum spre patrie, a fă
cut un scurt popas în țara noastră, 
venind de la Sofia, unde a luat 
parte la lucrările Congresului al 
IX-lea al P.C. Bulgar.

La întrevedere a participat Va- 
sile Vlad, șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

A fost de față Hoang Tu, amba
sadorul R. D. Vietnam la București, 

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

Plecarea unei delegații 
a P.C.R. în Japonia

Luni dimineața a părăsit Capitala, 
plecînd în Japonia, o delegație a 
Partidului Comunist Român. : 
dusă de tovarășul Mihai Dalea, 
cretar al C.C. al P.C.R., care, 
invitația Comitetului Central 
Partidului Comunist din Japonia, 
face o vizită in această țară.

con- 
, se- 

la 
al 
va

Din delegație fac parte tovarășii 
Vasile Potop, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
regional Suceava al P.C.R.,- Alexan 
dru lonescu, adjunct de'șef de secție 
la G.G. al P.G.R.

(Agerpres)

CAIRO 21. — De la trimișii spe
ciali Mircea Moarcăș șî Nicolae Po- 
povici: Luni dimineața la Palatul 
Cubeh din Cairo au început con
vorbirile oficiale dintre președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Chivu Stoica, și 
președintele Reputificii Arabe Unite, 
Gamal Abdel Nasser.

Din partea română la convor
biri participă Emil Drăgăneșcu, mi
nistrul energiei electrice, George 
Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Mircea Nicolaes- 
cu, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al României la Cairo.

Din partea egipteană participă Za- 
kariya Mohieddin, vicepreședinte al 
Republicii Arabe Unite, Aii Sabri, 
vicepreședinte al Republicii Arabe 
Unite, secretar general al Uniunii 
socialiste arabe, primul ministru Sid- 
ky Soliman, Mahmoud Fawzi, vice- 
prim-ministru pentru afacerile ex
terne, Talaat Khairy, ministru de 
stat pentru problemele tineretului. 
Mahmoud Riad, ministrul afacerilor 
externe, șl Mohamed Fahmy Ha
mad, ambasadorul Republicii Arabe 
Unite la București.

Convorbirile s-au desfășurat fn- 
tr-o atmosferă de caldă cordialitate.
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SPORT • SPORT • SPORT Prețuirea 
muncii 
de antrenor

FOTBAL

Agenda

regional

S-a consumat și etapa a 12-a a campionatului regional de fotbal. 
Ultimul act al acestei populare competiți fotbalistice se va juca du
minică 27 noiembrie, după care se va trage cortina peste prima parte 
a întrecerii celor 12 echipe din regiunea noastră.

Dar iată și programul ultimei etape: Minerul Vulcan — Aurul
Brad; Minerul Teliuc — Minerul Aninoasa; Minerul Ghelar — C.F.R.
Simeria; Parîngul Lonea — Dacia Orâștie; Refractara Alba — Textila 
Sebeș; Constructorul Hunedoara — Voința IMa; Știința Petroșani — 
I.G.O. Deva.

Revenind la etapa de duminică, menționăm faptul că derbiul 
campionatului — meciul dintre Aurul Brad și Știința Petroșani — dis
putat pe terenul din Gurabarza, a fost frumos, viu disputat și s-a în
cheiat la egalitate 1—1. 
întîlnirea dintre Minerul 
de cauză localnicilor cu 
la Gurabarza:

Un punct prețios pentru studenți. La Aninoasa 
din localitate și Minerul Vulcan a dat câștig 

scorul de 4—1. Publicăm cronica meciului de

ȘTIINȚA PETROȘANI 1-1

A absolvit în urmă cu 8 ani 
I.tS.F. din Capitală. Pe băncile 
institutului s-a specializat în 
fotbal. La Petroșani, la liceu, 
unde lucrează fără întrerupe
re de la 1 septembrie 1958, s-a 
dedicat handbalului. A luat în 
primire echipa de fete S.S.E. 
Petroșani. Printr-o muncă sus-

Cu tot timpul nefavorabil, în- 
tîinirea de fotbal dintre Aurul Brad 
— Știința Petroșani a atras dumi
nică pe stadionul din Gurabarza un 
pu-blic numeros, dornic să-șî vadă 
echipa favorită în lupta pentru șe
fia clasamentului.

Atît liderul actual Aurul, cît și 
fostul lider Știința au privit ciu mul
tă seriozitate această întâlnire oare 
avea să hotărască în mare măsură 
pe campioana de toamnă.

Terenul greu,- ploaia măruntă 
care a căzut din abundență aproa
pe pe tot parcursul meciului, au 
pus la grea încercare jucătorii ce
lor două echipe. De remarcat că în 
acest meci și-a spus cuvântul con
diția fizică, execuțiile tehnice, clar
viziunea în finalizare.

Echipa din Brad, încurajată de 
spectatori, este prima care pune 
stăpînire pe joc dînd mult de lu
cru apărării studenților și mai ales 
portarului Tudor P. care salvează 

; situații critice. In acest timp stu
denții caută să iasă din apărate, 
dar brădenii atacă încontinuu, cu 
pase lungi și contraatacuri rapide. 
Primul gol al partidei, înscris de 
Aurul are loc într-o fa/ză oare nu 
prevestea mare lucru. La o lovi
tură de colț, mingea ajunge în ca
reul de 16 m, la Circo II, care trage 
puternic. Stănilă (Știința) atinge 
și el mingea, dar Tudor nu mai 
poate interveni și nu-i rămîne alt
ceva de făcut decît să scoată min
gea din plasă. Deci minutul 7 al 
rbprlzei I și Aurul conduce cu sco
rul : 1—0. După acest gol neaștep
tat, studenții își revin, calmează

lor, 
pe 

are 
tri-

parte 
Jucă- 
de a 
poar-

secundă, cei care j-oa- 
sîint studenții. Ei pun 
joc, respectă indica- 

în pauză de la antre-

Prin (punctul adus de 'la Aiurul 
Brad, echipa studenților confirmă 
buna sa pregătire tehnică și teo
retică dînd speranțe inimoșilor săi 
suporteri 
frumoasă 
natului.

Despre
dor end avînd la centru pe Pop și la 
tușă pe Ochea și Florian se poate 
spune că s-a achitat în parte de 
misiunea ce l-a fost încredințată. 
Dintre jucători, ne-au plăcut cum 
au muncit în acest meci: Guran, 
Pălușan și mai puțin Szilagy de 
la Brad, Răsădeanu, Covaci, Tudor 
Vasile, Stănilă, Munteanu, Bulbu
cau, portarul
Știință.

la o comportare la fel de 
pe tot parcursul campio-

brigada de arbitri hune-

Tudor Petru de la

GH. CAZAN

jocul. Inițiativa trece de partea 
schimbă pase de pe o parte 
cealaltă a terenului și Covaci 
ocazia de a egala dar mingea,
misă de el se oprește îutr-o baltă. 
La rîndul lui, Răsădeanu ratează 
alte ocazii. Brădenii văzîndu-se cu 
zestrea de un gol încep să se gân
dească deja la victorie. Pentru a 
trage de timp, ei dau tonul unor 
nereguâarități sportive care îi dau 
de furcă arbitrului Pop (o 
din ele le trece cu vederea), 
torii din Brad mai au ocazia 
ridica scorul prin Szilagy dar
ta e păzită cu mare atenție de Tu
dor. Așa a luat sfîrșit repriza I.

In repriza 
că mai bine 
stăpînire pe 
țiile primite
norul Irimde, și încearcă tot mai 
des poarta apărată de Păiușan, prin 
Pănescu, Papură și Răsădeanu. Dealt
fel ultimul, la un contraatac, driblează 
trei adversari și văzîndu-1 pe Co
vaci în poziție ideală de șut, îi pa
sează și acesta șutează sec de la 
15 m sub bara transversală. Por
tarul din Brad a rămas un simplu 
spectator la această fază, astfel că 
în minutul 59 scorul devine egal 
1—4. Nervoși, brădenii se dau și 
mai mult la o serie de atitudini ne
sportive, ceea ce a dus ca în minu
tul 70 Răsădeanu să părăsească te
renul fiind grav accidentat. Știința 
continuă totuși să se mențină în 
atac, controlează 
și pînă la finalul 
multe ocazii de 
dar le ratează.

foarte bine jocul 
meciului mai are 
a majora scorul

Joc frumos, victorie meritată
Duminică dimineața, sala de sport 

a I.M.P. a găzduit întîlnirea de vo
lei, contînd pentru campionatul ca
tegoriei B, seria studențească, dintre 
Știința Petroșani și Institutul peda
gogic din Tg. Mures.

Echipa studenților din Petroșani a 
dovedit și de astă dată maturitate 
în joc, gîndire tactică și o condi
ție fizică foarte bună. Ea a obținut 
victoria cu 3—0. în mai puțin de 
40 de minute. Ea seturi 15—10, 15—0, 
15—5.

Echipa cin Tg. Mureș a încercat 
să stăvilească adeseori atacurile 
formației gazdă dar nu a reușit. 
Antrenorul oaspeților, prof. Ștefan 
Zarin a declarat după meci: „Nu

am ce să mai zic. Băieții mei au 
jucat foarte slab. Victoria petroșăne- 
nilor e pe deplin meritată. Arbitraj 
corect"

Intr-adevăr jucătorii de la Știința 
au jucat foarte bine. De menționat 
încrederea în posibilitatea jucători
lor, a antrenorului Ceacu Ironim, 
care a introdus în formație jucă
tori tineri ca Sălăjan și care au 
luptat foarte mult alături de vete
ranii ing. Cojocaru Tr., ing. Șchiopu 
și Gomarnischi, dovedind că atunci 
cind se muncește serios, se 
ține și rezultate bune.

Corect arbitrajul prestat 
nescu Anton — București și 
Pa - — Tg. Jiu.

pot ob-

de Io- 
Gristea

NOX Minerul Lupeni în vădit progres
Numeroși spectatori au ținut să 

fie prezenți duminică după-amiază 
în sala de sport din I.upeni pentru 
a urmări gala amicală de box din
tre formațiile Minerul din localitate 
și Chimia Făgăraș. Complet rema
niată, echipa gazdă, antrenată de 
Nicolae Barbu, s-a comportat bine; 
obținînd o frumoasă victorie.

Gu o duminică în urmă, boxerii 
din Lupeni i-au avut parteneri ce 
întrecere pe cei din Brad pe care 
l-au întrecut ușor. Făgărășenii le-au 
dat însă o replică mai dîrză, fapt ce 
a făcut că întrecerile să fie vin 
disputate și de o bună factură teh
nică.

O netă slabă pentru arbitrul Mon- 
dooo VaSile și pentru juriul galei 
din hupeni care au dezavantajat 
pe unii din boxerii oaspeți. Singu
rul care a corespuns a fost Bre- 
zoianu Dumitru, care deși tînăr, are 
perspective de a deveni un bun 
arbitra.

Iată rezultatele telurice înregis
trate : Narița P. (Minerul) bate la 
puncte pe Scutaiu N. (Chimia), Ivă- 
nuș P. (Minerul) bate la puncte pe 
Biliboacă D. (Chimia), Popescu St. 
(Minerul) meci nul cu Constantin 
D. (Chimia), Pașitoniu P. (Minerul) 
bate prin abandon în repriza a Il-a 
pe Covaci N. (Chimia), Bara A. (Mi
nerul) bate la puncte pe Stanciu I. 
(Chimia), Berințan T. (Minerul) bate 
prin abandon in repriza a Il-a pe 
Mănăstireanu A. (Chimia), Șmigu- 
leț I. (Minerul) bate prin descalifi
carea adversarului in repriza a Il-a 
— Moroiu I. (Chimia), Prune a P. 
(Minerul) pierde la puncte la Scu- 
laru 0. (Chimia), Moraru P. (Mi
nerul) pierde la puncte Ia Ghia- 
ră M. (Chimia), Spălățelu G. (Mine
rul) bate prin abandon în repriza I 
pe Sos M. (Ghimia), Sărăcin N. (Mi- 
nernil) pierde prin abandon în re- 
prizp a n-a la Zamfir I. (Ghimia).

I. SKDRTEA

★
Alte reztiltate: I.G.O. Deva — 

Constructorul Hunedoara 1-0; Vo
ința Ilia — Unirea Alba 1-4; Textilă 
Sebeș — Porîngul Loinea 2-1; C.F.R. 
Simeria — Minerul Teliuc 3-0; Mi
nerul Aninoasa —, Minerul Vulcan 
4-1.

[inută, pasionantă, echipa a 
promovat in anul 1961 în pri
ma divizie de handbal a tării, 
Este fără îndoială și me
ritul antrenorului Eugen Bartha. 
Anii au trecut. Afle și alte ta
lente au crescut sub îndruma
rea competentă a antrenorului 
Eugen Bartha.

Prezenta echipei S.S.E. Pe
troșani Ia diferite compelifii 
republicane reflectă vredni
cia, pasiunea, conștiinciozita
tea în muncă a unui profesor 
și antrenor neobosit.

In semn de prețuire a acti
vității sale prodigioase în spor
tul de performantă, tovarășu
lui Eugen Bartha i-a fost con
ferită o distincție pentru meri
te sportive.

HANDBAL

Cu etapa din 30 octom
brie, primul act al campionatului 
republican de handbal feminin, se
ria a U-a, a luat slîrșit. De-a lun
gul acestui tur handbalistic, cele 10 
echipe participante la întrecere în 
seria a Il-a și-au disputat cu îndîr- 
jire șansele.

Echipa S.S.E. Petroșani a avut 
o comportare bună. Ea a practicat 
un handbal curat, gîndil, a obținut 
frumoase victorii acasă și unele 
chiar în deplasare. Din cele 9 par
tide disputate, handbalistele noas
tre au câștigat 5, au pierdut 3, iar 
una au terminat-o. la egalitate. Ast
fel, la sfîrșitul turului echipa se 
clasează pe locul 5 cu 11 puncte, 
cît are și Voința Odorhei, la 3 
puncte diferență de lider — S.S.E. 
Buzău — și la 9 puncte diferență 
de ultima clasată — Partizanul ro
șu Brașov.

De menționat că formația petro- 
șăneană a fost cea mai eficace din
tre cele 10, înscriind un număr de 
90 goluri și primind 64. In ultimul 
tiirfp, mai ales, echipa s-a prezentat 
în continuu progres dînd speranțe 
suporterilor pentru retur.

Rezultatele obținute sî-nt urmarea 
pregătirii conștiincioase la antre-

a
Eugen 
impor- 
și pu- 
de cu- 
repre-

namente, respectării cu strictețe 
indicațiilor' antrenorului 
Barțha, care are partea sa 
tantă de aontribuție, voinței 
terii de luptă, dragostei față 
lorile asociației pe care o 
zintă.

Evident că merite revin fiecărei 
ucătoare. Trebuie subliniată însă 

comportarea remarcabilă a tinerei 
Domșa Maria, autoarea a aproape 
jumătate din numărul total de go
luri înscrise de întreaga echipă, a 

Barabaș Lia, Cserge- 
Csobamsky Maria și a 
Duncea Lia și Giulavu

de comportarea eleve-

jucătoarelor 
zan Estera, 
por tarifelor 
Angela.

Mulțumit
lor sale, tovarășul Bartha Eugen ne 
spunea că returul va însemna un 
urcuș continuu în clasament pînă 
:a locul întîi, în posesia căruia ar 
dori să intre și să rămînă acolo 
pînă la închiderea ediției 1966— 
1967 a campionatului republican de 
handbal, seria a Il-a.

Suporterii echipei, toți
handbalului din Valea Jiului, 
li satisfăcut!
Petroșani în 
samantului.

iubitorii 
vor 

să vadă echipa S.Ș.E. 
vârful piramidei cla-

D. GHEONEA

Aspect din timpul unui meci susținut de echipa de handbal 
S.S.E. Petroșani pe teren propriu.
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TELEVIZIUNE
22 noiembrie

18,00 Pentru cei mici :A fost 
odată... .Petrică și Baba 
Hîrca1'. Scenetă de Tilel 
Constantinescu. — Pentru 
școlari: 1 001 de între
bări;

18.50 Publicitate;
18,58 Ora exactă;
19,00 Telejurnalul de seară;
19,20 Buletinul meteorologic;
19.23 Creatori ai filmului de 

animație : Trnka;
19.50 Recital poetic : Goethe; 
20,05 Telecronica economică;
20.35 Istoria teatrului româ

nesc;
22.35 Telejurnalul de noapte;
22,45 închiderea emisiunii;
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PROGRAM 
DE RADIO

23 noiembrie
PROGRAMUL I ; 6,25 Pro

gram muzical de dimineață;
6.45 Salut voios de pionier; 
7,00 RADIOJURNAL. Sport; 
7,15 Marșuri de Dumitru^Ere- 
mia; 7,30 „Un cîntec dra’“ — 
muzica ușoară; 8,00 SUM- JUL 
PRESEI; 8,10 „De prin sate 
adunat?:1 — muzică populară; 
8,25 MOMENT POETIC; 8,30 
La microfon, melodia preferată;
9.30 Sfatul medicului : Sfaturi 
pentru cei ce lucrează la tăie
rea și sudarea metalelor; 9,35 
Muzică populară; 10,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 10,03 Program 
de cîntece; 10,15 Jocuri din di
ferite regiuni ale țării; 10,30 
EMISIUNE LITERARĂ PEN
TRU ȘCOLARI; 10,55 Concertul 
în Re major pentru pian și or
chestră de Haydn; 11,20 Limba 
noastră; 11,30 Melodii aproape 
uitate; 11,45 Cîntă Rodica Bu
jor și Victor Bulzan; 12,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 12,10 Corul 
Ansamblului „Ciocîrlia" diri
jat de Nicolae Vicleanu; 12,23- 
Di.n operetele lui Offenbach ;
12.45 Compozitori din Timi
șoara; 13,12 Interpreți de mu
zică ușoară; 13,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 14,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 14,08 Sport; 14,15 Piese 
de estradă de compozitori ro
mâni; 14,40 Pagini din ope
reta „Rose Marie" de Frirol; 
15,00 Orchestra de muzică popu
lară „Doina Argeșului" din Pi
tești; 15,20 Anunțuri și recla
me; 15,30 Caleidoscop muzical; 
16,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 16,15 
Cîntă Ana LăcătUșu și Orlando;
16.30 LECTURĂ ÎN FOILETON 
PENTRU TINERII ASCULTĂ
TORI; 16,40 înaintași ai mu
zicii corale românești; 17,00 
Muzică din operete; 17,10 ANI 
DE UCENICIE; 17,30 Muzica și 
legenda; 18,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 18,03 TRIBUNA RA
DIO; 18,15 Varietăți muzical»; 
19,00 O melodie pe adresa dvs.
19.30 Concert de melo
dii românești; 20,00 RADIO- 
GAZETA DE SEARĂ; 20,30 
Concert de melodii românești 
(partea a Il-a); 21,00 Melodii 
magazin; 21,45 Poem pentru 
vioară și orchestră de Mircea 
Ghiriac; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 
22,20 Noi înregistrări de mu
zică de cameră^ 22,45 Mic con
cert coral; 23,00 Cadranul ar
menii Ier — muzică ușoară; 
23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
23 noiembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Casa neliniștită; Republica : 
Therese DesqueyrouX; PE- 
TRILA; A fost odată un moș 
și a babă; LONEA — Minerul: 
Operațiunea „î"; LIVEZENI : 
Preludio 11. IȘCRONI : A fost 
prietenul meU; PAROȘENI : In 
compania lui Max Linder,- LU
PENI -— Cultural: Casa noas
tră; Muncitoresc: Trageți în 
Stanislas; BĂRBÂTENI; Gîn- 
tînd despre Arizona; URICANI : 
Sașa.
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Șl A ÎNFĂPTUI
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fășurare a tiansportului, e mare 
importantă are traducerea în viață a 
propunerilor făcute în consfătui
rile de producție și adunările gru
pelor sindicale, darea de seamă și 
discuțiile au stăruit asupra acestei 
probleme. S-a 
tat suficientă 
înfăptui ceea 
exemplu, nici
trodus iluminatul

(Urmare din pag. 1)

de 600 lei. Prin ur- 
1 ianuarie 1967 veți be- 
pensie de 1 213 
loan, Lupeni: 

ani lucrați și o 
lei. Din calcul

fie- 
Il-a

lei. noii

pensie 
rezultă 

de

care beneficiați. In situația cînd veți 
continua să munciți, la pensionare 
beneficiați de sporul de continui
tate. Dacă depășiți 20 de ani lucrați 
în aceeași întreprindere, veți bene
ficia de sporul de 10 la sută pre
văzut în articolul 13 al Proiectului 
noii legi a pensiilor ce se acordă 
pentru continuitate îndelungată îh 
muncă, în aceeași unitate.

ÎNTREBĂRI și răspunsuri
anL Vreau să știu dacă, beneficiez 
de reducerea de 3 luni pentru 
care an cît se acordă grupei a 
de muncă.

Răspuns: Abia după apariția
legi în care vor fi specificate con
dițiile locurilor de muncă, care vor 
determina grupele de muncă, vom 
putea preciza grupa în care vă în
cadrați și, respectiv, drepturile de

depășesc suma 
mare după 
neficia de o

Miusețeanu
Am 25 de 

de 1 200 de
că am avut un salariu mediu 
1 326 Iei, la care trebuie să se adau
ge sporurile prevăzute de lege. Vă 
rog să-mi spuneți dacă voi beneficia,

constatat că n-a exis- 
preocupare pentru a 
ce s-a propus. Spre 

în prezent nu este in
ia circuitul co

lectorului 2, nu 
s-.a efectuat podi- 
rea circuitului de 
la puțul X, ori
zontul 480, n-a 
fost,montată nici 

frâna la colectorul nr. 4 Ori între a 
propune șl a înfăptui ceea ce-i bun, 
trebuie să existe o deplină concor
danță.
cesar 
dicale 
modul
administrativă a sectorului se preo
cupă de înfăptuirea propunerilor 
izvorâte din mase. Aceste propuneri 
pot fi bineînțeles substanțial îmbu
nătățite prin studierea lor de un 
colectiv de muncitori, tehnicieni și 
ingineri ev noscăltori 
lor respective.

Birourile grupelor 
datoria să informeze 
tate colectivul 
toare
punerile anterioare, care este 
tuația cu acele nerezolvate încă.

Acordînd atenția cuvenită aces
tei laturi a muncii, birourile gru
pelor sindicale din sectorul de 
transport al minei Vulcan își vor 
aduce din plin contribuția la îm
bunătățirea substanțială a întregu
lui proces de producție.

D. CRIȘAN

Alegeri 
In grupele sindicale

să se desfășoare 
bune.

a muncit pentru în- 
sarcinilor colectivul 
fost analizat în recen- 
de dare de seamă și

grupelor sindicale de

Pentru aceasta însă e ne- 
ca birourile grupelor sin- 
să urmărească îndeaproape 
în care conducerea tehnico-

Pe arterele subterane ale minei 
Vulcan e un du-te-vino necontenit. 
Puternicele locomotive electrice cu 
troley sau acumulatori transportă în 
fiecare schimb suite de vagonete cu 
cărbune. Cînd o rotită din vastul 
și complicatul angrenaj al trans
portului înțepenește, acest lucru se 
răsfrînge în mod negativ asupra 
întregului proces de producție din 
subteran. Colectivul sectorului de 
transport al minei 
Vulcan s-a stră
duit însă ca a- 
provîzionarea bri
găzilor de mineri 
cu vagonete goale 
și material lemnos 
în condiții cît mai

Felul cum 
deplinirea 
sectorului 
ta adunare 
alegeri a
aici. Rezultatele sînt îmbucurătoare. 
In sector există mulți muncitori 
destoinici și conștiincioși cum sînt 
Pîraia Constantin, Marie Marin, 
Șandor Traian și Ivan Petru de la 
puțul „7 Noiembrie", Nistoreanu 
Alexandru, Răducan Gheorghe, Că- 
tană loan și Onofrei Aurel de la 
haldarea sterilului — puțul 7 Vest, 
mec *nicii și însoțitorii, Oprița loan, 
MiJ_u Gheorghe, Buică loan șl multi 
alții. Cum e și firesc cei harnici au 
fost evidențiați în darea de seamă 
și discuții.

Un capitol a fost rezervat însă 
acelor ce prin comportarea lor 
produc perturbații în buna desfă
șurare a transportului. Absentc- 
manii Gașpar Dănilă. Gavăț Gheor
ghe, Nicula Hristu și 
aspru criticați pentru 
la disciplină.

Dat fiind faptul că

după 1 ianuarie 1967, de spor de 
continuitate.

Răspuns: In baza Proiectului noii 
legi a pensiilor sporul de continui
tate se aplică 
care vor 
nuarie I 
beneficia numai 
nerală de 
siilor care

Șchiopu
Lucrez 

transport 
Secția prelucrare, 
face parte din grupa a Il-a de mun
că. Am lucrat la același loc de 
muncă 19 ani fără întrerupere. In 
anul 1967 împlinesc vîrsta de 60r de

numai pensionarilor 
ieși la pensie după 1 ia 

1967. Dumneavoastră veți 
de majorarea ge- 

15 la sută acordată pen- 
depășesc 600 de lei. 
loan, preparația Petrija : 
ca mecanic la benzile de 
de la preparația Petrila. 

după cîte știu

GRUPUL ȘCOLAR MINIER PETROȘANI

A N UNȚ
Se aduce la 

Grupurilor școlare 
cursul seral

ai probleme-

sindicale au 
cu regulari- 

în adunările urmă- 
cum au fost înfăptuite pro- 

si-

alții, au fost 
abaterile de

în buna des

[oodii ne narm'OH fllnlii 
„loiintiri din tooilărie'

Conducerea cinematografului „7 
Noiembrie" din Petroșani, în colabo
rare cu secția de învățămînt a Sfa
tului popular orășenesc Petroșani a 
organizat un concurs cu buletine în 
rândul tineretului școlar, pe margi
nea filmului românesc „Amintiri din 
copilărie". Au fost depuse în urnă 
peste 1 500 de buletine cu răspun
suri complete. Concursul s-a 
cheiat duminică 20 noiembrie 
O dată cu tragerea la sorți și 
tribuirea premiilor.

*<

1n-
a.c.
dis-

Pregătiri temeinice, măsuri eficiente
(Urmare din pag. 1)

planificat

formate din ingineri 
au studiat și adoptat 

destinate producției 
mai judicioase pentru 
procesului de produc-

spîe a se asigura stocul
de lemn rotund și despicat Ia 31 de
cembrie. In cursul trimestrului III 
a.c., colective 
și tehnicieni 
la parchetele 
soluțiile cele 
desfășurarea
tie. Pe baza soluțiilor tehnice adop
tate s-au întocmit planuri tehnice 
de exploatare a parchetelor. Astfel, 
a fost posibil ca să înceapă deja 
primele tăieri în parchetele eșalo
nate la exploatare. De asemenea, 
au fost atacate parchetele de fag 
cu volumele m,ai mari și care au 
avut restricții Ia tăiere în timpul 
veir cu scopul de a se realiza sto
curile necesare care să asigure în 
deplinirea indicatorilor planificați.

r'e măsura asigurării tuturor a- 
cestor condiții tehnice, s-a trecut 
la executarea cabanelor și a adă
posturilor pentru atelaje și meca
nisme, la asigurarea condițiilor de 
cazare a muncitorilor. © problemă 
ar fi îr.să aceea a deficitului de 
brațe de muncă în exploatările fo
restiere din Valea Jiului. Sperăm 
că ea se va rezolva treptat prin per
manentizarea lor, construindu-se lo 
cuințe individuale.

In interiorul parchetelor s-au con
struit drumuri pentru tractoare pe 
o lungime de 4 km, drumuri de pă- 
mînț pe 9 km, iar pentru asigu
rarea unui transport susținut cu 
mijloace auto pînă la sfîrșitul a- 
cestui an se vor da în folosință 
18,4 km drum auto. La lucrările de 
construcții s-a evidențiat în mod 
deosebit coler-ivul de muncitori și

tehnicieni condus de tovarășul 
giner Ștefan Nicolae 
lucrări de bună calitate șt 
live. La fel în domeniul 
zării lucrărilor grele s-au construit 
opt funicuiare și s-au primit cinci 
tractoare. Desigur că noul an fo
restier a necesitat o serie de pre
gătiri și acțiuni și în domeniul a- 
provizionării și deservirii m nțite- 
rilor foresiieri. Cele 12 magazine a- 
limentare sînt pregătite pentru o 
largă desfacere de produse.

Pentru 
mai bune 
procesului 
viitor, pe 
necesar < 
terminarea refacerii 
auto distruse de ape pe 
nesc-axial. Valea Mării, 
Valea de Brazi.

in-
i făcut
opera- 

mecani-

a se putea asigura cele 
condiții de desfășurare a 

i de producție, în
lingă măsurile

ca I.C.F. Deva

anul 
luate, este 
?ă forțeze 
drumurilor 
Jiul Romă- 
Bilugu și

IN STATIA LUPENI
Munca în stația C.F.R. 

Lupeni nu e de loc ușoa
ră Deservirea de către 
stație a celei mai mari 
exploatări miniere din 
Valea Jiului aduce du
pă sine sarcini multiple.

Colectivul stației Lu
peni a obținut în ultimul 
timp realizări importan
te. Astfel, planul de 
transport a fost luină de 
lună realizat și depășit. 
De la începutul anului 
și pînă în prezent s-au 
încărcat și expediat 
stație cu 3 la sută 
multe mărfuri decît 
prevăzut în planul 
transport.
vagoanelor la încărcare- 
descărcare a fost redusă 
cu 3,3 la sută, iar sarci
na statică a fost îmbună- 

O 
la 
a- 
de

din 
mai 
era 
de 

Staționarea

tâțită cu 0,16 la sută, 
contribuție de seamă 
aceste realizări a fost 
dusă de impiegații 
mișcare Negrea Gheor-
ghe și Gherasimov A- 
lexandru, de șefii de ma
nevră Stoica 
Flocea loan, 
manevranții
Nicolae și Sava Dumitru 
și de către magazionerii 
și scriitorii de vagoane 
Bîrsan Andrei, Vitan E- 
mil, Honcea Constantin 
și Obraz Spiridon, care 
au fost de altfel lună

Lasou și 
de către 
Dragomir

XIII 1966.

1966.

să fie absolvenți a 7—8 clase
în meseria în oare se școlarizează (electrician 

mină la Grupul școlar minier Lupeni și strun- 
mecanic întreținere la Grupul școlar minier

elementare.

cunoștință celor interesați că în cadrul 
miniere Petroșani și Lupeni va lua ființă 

pentru școlile profesionale.
Admiterea î,n școli se face pe baza concursului de admi

tere care se va ține între zilele de 28 XI — 4
Durata de școlarizare este de 3 ani.
înscrierile se fac pînă la data de 27 XI
CONDIȚIILE DE ADMITERE:
Candidații
Să lucreze 

și mecanic de 
gar și lăcătuș 
Petroșani).

Se pot înscrie și muncitori ce nu lucrează în meseria in 
care se școlarizează cu condiția ca întreprinderea, înainte 
de începerea examenului să-i treacă la meseria respectivă.

La înscriere se va prezenta adeverința de sănătate.
Recrutarea candidațiior se face din cadrul întreprinde

rilor ce aparțin Ministerului Minelor.
Orice aite informații se primesc de la secretariatul 

școlii.

iDlieniiteiea regională lialneo-tlimatema Om
angajează

Cabanier la cabana Straja
Condițiile de angajare sînt cele prevăzute 

de H.C.M. nr. 1053/1960.
Informații suplimentare fa I.R.B.C. Sectorul 

cabane Petroșani.

Combinatul carbonifer Valea Jiului
Deschide, cu începere 
de la 1 decembrie a.c.,

d-e lună evidențiați in 
întrecerea socialistă.

Strânsa colaborare din
tre stație și principalii 
ei beneficiari a făcut ca 
numărul trenurilor mar- 
șrută să crească consi
derabil față de plan. 
Totuși mai sînt unități 
economice ca I.F. și 
T.RjG.,H. oare nu acordă 
atenția cuvenită trans
porturilor pe G.F.R. Ast-

această cauză nu se rea
lizează sarcina statică 
la utnele vagoane. Au 
fosil, de asemenea, ca
zuri când nici ©reparația 
Lupeni nu și-a îndepli
nit obligațiile. Au fost 
aduse trenurile marșruie 
în 3—4 reprize îincurcînd 
prin aceasta munca în 
stație. Deși C.C.V.J.-ului 
i se aplică staționarea 
globală și nu pe număr 
de vagon, ar trebui acor
dată mai multă atenție 
staționării individuale,

DISCIPLINA, REVERSUL El
Șl CONSECINȚELE

fel, sînt destul de frec
vente opririle ta descăr
care din cauză că. 
T.R.C.H. nu descarcă va
goanele în timpul pres
cris. Se produc astfel a- 
glomerări de mărfuri, lo
cații etc. Se mai întîm- 
plă ca I.F.-ul să nu în
carce mărfurile conform 
planului, să nu țină cont 
de caracteristicile vagoa
nelor puse la încărcare. 
Se încarcă lemne de foc 
în vagoane, LT.D. și buș
teni în vagoane K.S. Dan

deoarece an fost cazuri 
cînd unele vagoane au 
stat cîte 3—4 zile în in
cinta preparației. A cest 
lucru se întâmplă mai 
des ia vagoanele sosite 
pentru descărcare.

Actele de indisciplină 
de care se fac vinovat, 
unii saiariați ai stației 
contribuie și ele efectiv 
la aceste stări de lucruri. 
Ce contribuție a adus, 
de exemplu, magazione
rul Motoc loan la reali
zarea de indicatori op-

ttoi cînd a părăsit ser
viciul în mai multe rîn- 
duri, sau atunci cînd es
te de serviciu — mai 
ales noaptea — doarme 
ca acasă ? Salari,ații de 
la biroul de tranzit con
sideră normal să doarmă 
în fiecare tură de noap
te. Conducerea stației 
cunoaște acest „sistem" 
de lucru dar pînă în pre
zent n-a luat nici o mă
sură. Indisciplina mai 
are și alte aspecte. Ast
fel, nu există o strînsă 
colaborare între șefii de 
manevră și biroul de 
tranzit. Din această cau
ză se. introduc în trenuri 
vagoane fără documen
te, nu se scot vagoanele 
de la punctele de des
cărcare imediat după ter
minarea operațiilor. De 
asemenea, șefii de ma
nevră nu cunosc siste
mul de lucru la liniile 
de garaj. Conducerea 
stației, deși a știut aces
te lucruri de mai mult 
timp, nu a explicat ce- 

. for în cauză cum să lu
creze 
Uzări

De
tar it a disciplina muncii 
în cadrul acestei unități. 
Numai 1 astfel unitățile 
beneficiare vor fi deser
vite cu promptitudine, 
iar colectivul va realiza 
indicatori superiori.

pentru a avea rea- 
mai bune.
aceea, trebuie îm-

I. CRIȘAN
planificator R.G.M.

• CANTINA PENTRU ABONAȚI
în orașul Petroșani.

Cantina va funcționa în clădirea cu nr. 13 din str. Mihai 
Viteazul. Pot servi masa aici salariații unităților C.C.V.J. 
din Petroșani și ai altor întreprinderi din localitate.

Costul abonamentului pentru 3 mese zilnice 
este de îl lei, sau 6 lei pentru masa de la prînz, 
exclusiv pîinea. Abonamentele se achită anticipat.

Cei interesați sînt rugați să se înscrie pînă la 25 
noiembrie, la serviciile administrative ale unităților la 
care sînt angajați.

LUNA PREPARATELOR CULINARE
In cadrul „LUNII PREPARATELOR 
CULINARE", restaurantul „MINERUL» 
din Petroșani oferă un bogat sorti
ment de preparate din carne de 
pasăre (curcan, găină, pui), pește 
proaspăt, heringi etc.

specialități de purcel
precum și

• Specialitatea casei SĂRMĂLUȚE 
IN FOI DE VARZĂ
Se servesc mințituri la comandă,

CALITATEA PRODUSELOR este garantată 
de maistrul bucătar Dumitru Pirpiliu.
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Vizita președintelui 
Consiliului de Stat Chivu Stoica,

în Republica Arabă Unită

TELEGRAME EXTERNE

(Urmare din pag. 1)

soanele oflcîaîe care îi însoțesc, au 
sosit la Cairo. •

Primirea făcută oaspeților români 
la sosirea! la Cairo a fost deosebit 
de cordială. Pe aeroport erau ar
borate drapele de start ale celor 
două țări. Pe frontispiciul aerogării 
erau înscrise în limbile română și 
arabă urările : „Trăiască președintele 
Chivu Stoica". „Trăiască președin
tele Nasser". Avionul oficial, es
cortat deasupra teritoriului egiptean 
de avioane cu reacție ale forțelor 
militare ale R.A.U., a aterizat la 
ora 12. In întîmpinare se aflau 
președintele Republicii Arabe Unite, 
Gamial Abdel Nasser,, cu soția, ma
reșalul Abdel Hakim Amer, prim- 
vicepreșediinlte all R.A.U., Zakariya 
Mohieddin, Hussein ETShiafei și Aii 
Șabri, vicepreședinți ai R.A.U. 
Anwar Eil-Sadat, președintele Adu
nării Naționalle a R.A.U., Sidky Mo
hamed Solim,an, primul ministru al 
R.A.U., miniștri, generali și . . alți 
înalți demnitari ai Republicii Aira- 
be Unite.

Erau de față Mircea Nicolaescu, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al României la Cairo, șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
în capitala egipteană, membrii am
basadei române.

La coborîrea din avion, președin
tele Consiliului de Stat al României, 
Chivu Stoica și soția, au fost sa
lutați cordial de președintele R.A.U.,

Intîlniri protocolare
In cursul după-amlezii, președăin- 

tele' Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Chivu Stoica, 
împreună cu soția, au făcut o vizi
tă protocolară președintelui Repu
blicii Arabe Unite, Gamal, Abdel 
N-as ser, și soției sale.

Seara;, președintele Republicii 
Arabe Unite, Gamal Abdel .Nasser, 
și soția au oferit la Palatul Abdiine, 
un banchet în onoarea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României, Chivu Stoica, și a soției 
sale.

Președintele Nasser a înmînat 
președintelui Chivu Stoica, în pre
zența conducătorilor de stat egip
teni și a persoanelor oficiale ro
mâne, Ordinul „Colanul Nilului". 
Președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, a înmînat apoi pre
ședintelui Nasser Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" cla
sa I.

La Muzeul Național 
și vestitele piramide

CAIRO 21. — Trimișii speciali, 
Mircea Moarcăș și Nicolae Popo- 
vici, transmit : Președintele Con
siliului d'e Stat Chiivti Stoica și so
lia, precum și persoanele ce-1 în
soțesc, au vizitat luni după-amiază 
două din mărturiile evocatoare ale 
civilizației Egiptului antic: Mu
zeul Național și piramidele.

Muzeul din Cairo, a cărui con
strucție datează din 1902, păstrează 
o colecție de artă egiipteană unică 
în lume, adevărată memorie a în
tregii evoluții a Egiptului din 
epoca prediinastică, pînă în epoca 
romană.

Oaspeții români sînt întâmpinați 
la intrare de Abdul Moneim el 
Sawv, directorul general al anti
chităților, de cunoscuți egiptologi, 
oare-i conduc prin sălile lungi, 
străjuite de statui masive ale fa
raonilor, preoților și înalților dre
gători ai Egiptului de odinioară, 
printre galeriile cu sarcofage sculp
tate în marmură, bazalt, gresie și 
granit. Sînt înfățișate cîteva dintre 
piesele muzeului : statueta de ce
dru a lui Sesostris I, datînd din 
epoca imperiului mijlociu,, statuia 
lui Tuthmes al III-lea, sculptată 
în bazalt gri. Colosul de la Akhe- 
naton, adus aici de la Karnak, din 
epoca imperiului nou. Din aceeași 

Gamal Abdel Nasser, și soția sa. 
In cinstea înaltului oaspete român 
sînt trase 21 de salve de artilerie. 
Fanfara gărzii militare de onoare 
aliniată’ pe aeroport intonează im
nurile de stat ale României și R.A.U. 
Cei doi președinți trec în revistă 
garda de onoare. Un grup d'e copii 
le oferă buchete de flori.

La aeroport cît și în clădirea ae
rogării un mare număr de tineri au 
ovaționat călduros pe cei doi con
ducători de stat.

Președintele Chivu Stoica și pre
ședintele Nasser iau ldc apoi într-o 
mașină deschisă, escortată de moto- 
cicliști. Gazdele au însoțit pe oas
peții români pînă la palatul Kubeh, 
rezervat prin tradiție personality 
ților de seamă, care sosesc în ca
pitala egipteană.

De-a lungul traseului— de la ae 
roport pînă la reședință — mii și 
mii de locuitori ai capitalei egip
tene au făcut oaspeților români o 
caldă și entuziastă nrimire. De o 
parte și de alta . a șoselelor, de la 
balcoanele caselor, cetățenii capita
lei R.A.U. fac semne prietenești de 
salut. Pe numeroase pancarte, în 
limbile română și arabă, sînt în
scrise urările : „Bun venit pre
ședintelui Chivu Sioica", „Uniunea 
Socialistă Arabă salută poporul ro
mân", „Trăiască prietenia româno- 
arabă", „Intîlnirea dintre pre
ședintele Chivu Stoica și președin
tele Nasser contribuie la întărirea 
păcii în întreaga lume".

Cu acest prilej, cei doi președinți 
au scos în evidență că înaltele dis
tincții acordate reprezintă o expre
sie a dezvoltării relațiilor de rod
nică colaborare dintre România și 
Republica Arabă Unită.

Im continuare, în saloanele pala
tului a avut loc banchetul 
la oare au luat parte conducătorii 
Republicii Arabe Unite, personali
tăți ale vieții economice, culturale 
și științifice din capitala R.A.U., ge
nerali, ziariști, precum și șefi ai 
misiunilor diplomatice.

Au fost prezente, de asemenea, 
persoanele oficiale care însoțesc 
pe președintele Consiliului de Stat 
în vizita sa în R.A.U.

La începutul și la sfârșitul ban
chetului au fost intonate imnurile 
de stat ale celor două țări.

In timpul banchetului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordia
lă, președintele Nasser și președin
tele Chivu Stoica au rostit toasturi 

epocă Muzeul deține strălucitoa
rele bogății găsite în mormântul 
faraonului Tutankhamon.

La plecare, președintele Consi
liului de Stat a adresat cuvinte 
de înaltă apreciere față de vesti
giile acestei culturi milenare, măr
turii ale geniului și forței creatoare 
a poporului față de eforturile ce
lor care le păstrează cu deosebită 
grijă.

Oaspeții români s-au îndreptat 
apoi spre estul capitalei egiptene, 
unde ta plin deșert, străjuiesc Pi
ramidele și enigmaticul Sfinx. 
Gazdele dau ample explicații asu
pra construcției celor trei mari 
piramide — Keops, Kefren și Mike- 
riinos — a Sfinxului, descriu con
dițiile deosebit de grele în care 
s-au ridicat imensele monumente.

Seara, un joc feeric de lumini 
deschide spectacolul „Sunet și lu
mină", la care asistă oaspeții ro
mâni, în decorul impresionant al 
Piramidelor.

Coloana mașinilor oficiale se în
dreaptă apoi spre Cairo. Lingă de
șertul care uită totul. Piramidele 
păstrează memoria antichității, oma
giind nu nemurirea faraonilor, ci 
nemurirea creației și trudei umane, 
care le-a clădi-t din piartră.

Imagini ale suprafeței lunare 
transmise 
ile „Lunar-0riiiter-2"

PASADENA 21 (Agerpres). — 
Laboratorul pentru propulsie cu 
reacție din Pasadena a anunțat că 
sonda „Lunar-Orbiter-2" a luat pînă 
în prezent un număr de 87 de cli
șee ale suprafeței lunaie, repre
zentând 6 din cele 13 regiuni pre
văzute pentru a fi fotografiate de 
camerele de luat vederi ale sondei. 
Duminică, au fost date publicității 
încă două fotografii, dintre care 
prima reprezintă un crater cu un 
diametru de 175 m, iar cea de-a 
doua o suprafață rectangulară de 
365 m lățime și 457 m lungime, si
tuată la est de regiunea cunoscută 
sub numele de „Marea Serenității". 
Pe această suprafață se află roci, 
cu un. diametru de 10 m. Sonda 
continuă să transmită clișee ale su
prafeței lunare, iar specialiștii de 
la N.A.S.A. s-au declarat satisfăcuți 
de calitatea fotografiilor.

VIETNAM

Lupte violente în zona 
platourilor central^

SAIGON 21 (Agerpres). — Luni 
dimineața, în zona platourilor cen
trale, în apropierea taberei forțelor 
speciale .americano-saigoneze de la 
Piei Djereng, au continuat luptele 
intre forțele patriotice și infanteria 
americană, declanșate încă de sâm
bătă noaptea. Agenția France Pres- 
se transmite că ambele părți au su
ferit pierderi. Un purtător de cu
vânt militar american a anunțat că 
una din cele două companii ameri
cane angajate în această luptă vio
lentă ce a durat aproximativ 7 ore 
a pierdut un număr însemnat de 
soldați, fiind incapabilă să mai con
tinue operațiunile fără o refacere 
a efectivului său. A fost, de ase-

Situafie încordată în Haiti
Cherurin, fost comandant al artile-NEW YORK 21 (Agerpres). — 

Stația americană de televiziune 
Columbia Broadcasting System a 
transmis duminică noaptea o ști
re primită de la corespondentul din 
Port-au-Prince, potrivit căreia ta 
Haiti a avut loc o invazie a forțe
lor opuse regimului președintelui 
Duvalier. Corespondentul a arătat 
că a fost informat de surse clan
destine hajtiene că invazia a avut 
loc ta apropiere de Cap Haitiein, al 
doilea oraș ca mărime din această 
țară, situat în apropierea frontierei 
cu Republica Dominicană. Aceleași 
surse au indicat că forțele armatei 
haiitiene, concentrate în jurul pala
tului prezidențial din Por-t-au-Prin- 
ce, au fost puse în stare de alarmă. 
Știrea nu a putut fi confirmată din 
alte surse.

La , Washington un purtător de 
cuvînt al Departamentului de Stat 
a declarat că nu s-a primit nici o 
informație privind această invazie. 
El a adăugat că ambasadorul S.U.A. 
la Port-au-Prtace, Benson Timmons, 
a primit ordinul de a face cerce
tări în această problemă. Ziarul 
„Evening Star" care apare la Wa
shington a relatat că în ultimul 
timp în Haiti domnește o situație 
încordată, un număr de 22 de ofi
țeri superiori fiind îndepărtați din 
posturile lor de către președintele 
Duvalier. Potrivit ziarului, printre 
aceștia se află colonelul Marcel

Crește numărul 
falimentelor în R. F, G.

BONN 21 (Agerpres). — In peri
oada ianuarie-septembrie 1966 în 
R.F.G. au fost declarate 2 301 fali
mente, cu 190 mai multe față de 
aceeași perioadă a anului trecut. 
La Bonn se apreciază că sporirea 
numărului de falimente este evidentă 
în toate sectoarele economiei vest- 
gertnane.

Formarea noului
HAGA 21 (Agerpres). — După 39 

de zile de criză guvernamentală, 
luni seara a fost dat publicității la 
Haga un comunicat în care se a- 
rată că Jelle Ziijlstra a făcut cu
noscut reginei Juliana a Olandei 
că a reușit să formeze un nou gu
vern. In comunicat se subliniază 
că din noul cabinet fac parte 13 
miniștri — 8 aparținând partidului 
popular catolic și 5 partidului an
tirevoluționar. Repartiția principale
lor portofolii ministeriale este ur
mătoarea : președinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru al finanțe
lor — Jelle Zijlslra, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și mi
nistrul transporturilor — Jan de 
Quay, ministrul afacerilor externe
— Joseph Lums, ministrul apărării
— Piet de Jong, ministru de inter
ne — P. Jacobus Ver dam.

>
menea, doborât un elicopter ame
rican. Lupte violente s-au desfășu
rat ta cursul zilei de duminică și 
în provincia de coastă Quiang Ngai, 
diupă ce forțele patriotice au ata
cat posturile guvernamentale. Tru
pele saigoneze au fost puternic 
presate, cerând ân cele din urmă 
sprijinul aviației și artileriei na
vale.

In provincia Binh Duong, la nu
mai 30 kilometri nord de Saigon, o 
unitate de escortă a regimentului 
11 de infanterie blindată america
nă a suferit în ultimele 12 ore pier
deri însemnate ca urmare a explo
ziilor provocate de mine plantate 
de patrioți.

riei și Daniel Beaiuvoie, fost inten
dant general al forțelor armate. 
„Evening Stair" afirmă că colonelul 
Beauvoir și membrii familiei sale 
au cerut azil politic lia Ambasada 
Braziliei din Port-au-Prince.

Ofensivă de mari proporții 
împotriva partizanilor din Venezuela

CARACAS 21 (Agerpres). — Du
pă cum relatează agenția Prensa 
Latina, forțele armaite venezuelene 
au declanșat o nouă ofensivă de 
mari proporții împotriva partizani
lor care operează în statele Falcon, 
Lara, Yaracuy și Portuguese. Avioa
nele forțelor aeriene venezuelene 
efectuează bombardamente asupra 
diferitelor zone rurale unde arma
ta bănuiește că se află partizanii. 
In același timp, numeroase efecti
ve militare încearcă să încercuias-

PE SCURT
■ PARIS. — Un grup de elevi 

de liceu din Toulouse (Franța) a 
experimentat cu succes duminică lan
sarea a două rachete de fabricație 
proprie, denumite „Violette-2 a" și 
„Violette-2 b". Potrivit relatărilor 
agenției France Preșse, prima ra
chetă a atins o altitudine de 1 100 
metri. Cea de-a doua, care, de ase
menea, a atins înălțimea respectivă, 
a avut la bord o broască fixată de 
un emițător, care a transmis la sol 
electrocardiograma batracianului.

• ALGER. — Președintele Consi
liului Național al Revoluției, Houari 
Boumedienne, l-a primit duminică pe 
senatorul american Edward Kennedy, 
cu care a avut o convorbire. In 
cercurile din Alger s-a anunțat că 
în cursul întrevederii au fost discu- 

guvern olandez
Noul guvern va avea ca misiune 

soluționarea problemelor curente, 
dizolvarea Camerei Deputaților și 
pregătirea alegerilor legislative 
anticipate care vor avea loc în 
luna februarie 1967.

Al treilea Congres mondial 
cu privire la învățâmîntul 
medical

DELHI 2i (Agerpres). — La Pa
latul științei din Delhi au început 
lucrările celui de-al treilea Con
gres mondial cu privire la învăță
mântul medical, la care participă 
reprezentanți a peste 40 de țări din 
Asia, Africa. Europa și America 
Latină. Din Republica Socialistă 
România, la Congres participă conf. 
dr. Ion Cincă, secretar general în 
Ministerul Sănătății și Prevederilor 
Sociale, și dr. Alexandru Vîlcu, di
rectorul învățămlîntgilui sii._jf.ior 
medical din Ministerul Invățămîn- 
tului. Lucrările Congresului vor du
ra pînă la 25 noiembrie.

0 nouă formațiune 
politică în Italia

ROMA 21 (Agerpres). — Din Roma 
se anunță că în Italia s-a creat du
minică o nouă formațiune politică 
denumită „Mișcarea socialiștilor au
tonomi", constituită din acei mem
bri ai fostelor partide Socialist Ita
lian și Social-Democrat Italian, care 
au refuzat să accepte unificarea so
cialistă. (După cum se știe, acAsle 
partide au fuzionat Ia. 30 octombrie 
creînd Partidul Socialist Unificat)!-*

„Mișcarea socialiștilor autonomi", 
relevă agenția France Presse, va fi 
condusă de un Consiliu național 
din care fac parte și șase foști mem
bri ai Comitetului Central al P.S.I. 
Membrii noii grupări poli
tice italiene au afirmat că 
vot „să nu se piardă capacitatea 
de luptă a acelora care au respins 
unificarea social-democrată". Nu se 
cunoaște încă numărul membrilor 
acestei mișcări.

că focurile unde se află bazele 
partizanilor.

In ciuda acestei mobilizări de 
forțe, unitățile de guerilă vene
zuelene își continuă acțiunile. O 
asemenea unitate a ocupat locali
tatea San Jose Guaribe, iar, în ur
mă cu cîteva zile, un alt detașa
ment a capt-utat un post de poliție 
în localitatea Uberal. Partizanii se 
deplasează cu muiltă rapiditate, îm
piedicând asitfel acțiunile forțelor 
guvernamentale.

tate unele aspecte ale situației in
ternaționale, situația din Africa, re
lațiile dintre cele două țări precum 
și problema vietnameză.

• PEKIN. — In urma tratative
lor purtate între delegațiile comer
ciale ale guvernelor R. P. Chineze 
și R. P. Albania, la Pekin a fost 
semnat protocolul cu privire la 
schimbul de mărfuri și plăți pe 1967 
între cele două țări, precum și un 
protocol privind folosirea de către 
Albania a împrumuturilor acordate 
de China pentru anul viitor.

• ROMA. — Luni au declarat 
o grevă de 24 de ore 40 000 de 
muncitori portuari din Italia. Gre
viștii revendică reînnoirea., con
tractelor de muncă și majorarea 
salariilor.
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