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Vie
activitate

la Petro-interior și exterior

la aeroportul Băneasa înso- 
Consiliului de Miniștri, Ion 
și soția sa. Erau prezenți 
ministrul petrolului, Mihai

pe

de la Petrila; deci 
încă 7 504 m p

eagul roșu
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Pregătiri 
pentru producția 
anului viitor

Crearea condițiilor tehnico-mate- 
riale pentru producția anului vi
itor, se află în atenția conducerii 
întreprinderii forestiere din Petro
șani. In colaborare cu ocoalele sil
vice Petroșani și Lupeni și cu or
ganele regionale de specialitate s-a 
trecut la stabilirea* amănunțită a 
exploatărilor forestiere viitoare, de
limitarea parchetelor nou puse în 
lucru cu masa lemnoasă respec
tivă și alcătuirea primelor planuri 
de acțiune pentru asigurarea con
dițiilor necesare exploatării masei 
de peste 300 000 mc lemn ce revine 
colectivului pe anul viitor

In cadrul lucrărilor pregătitoare 
au fost delimitate 61 partizi pe 
1968, din care la 34 s-au întocmit 
de pe acum planurile tehnice și s-au 
obținut aprobările necesare, iar 
29 au fost eșalonate pentru forma
rea stocurilor. Din totalul de 9 fu- 

* nieulare prevăzute a se monta su
plimentar pentru realizarea planu
lui pe 1968, au fost deja instalate 2 
funiculare; din cele 5 drumuri de 
tractoare sau construit 3 drumuri; 
din 3

A
64 500 
chete
Purcariu, 
7/B, Valea Popii, Valea de Brazi, 
Ceaiul Babîi, Sohodol, Rostoveanu 
30, Pîrîul Lazărului unde se lu
crează din plin la doborîrea lem
nului, In prezent în aceste par
chete lucrează 130 muncitori și 7 
atelaje, urmînd ca efectivul repar
tizat să crească ia 200 muncitori 
forestieri și 25 atelaje pentru scosul 

, demnului.

c-abane, una s-a realizat.
și început exploatarea a 
mc masă lemnoasă în par- 

forestiene noi, Polatiște 38.
Răscoala 22, Răscoala

Zilele trecute, 
constructorii de 
pe șantierul Vul
can au încheiat 
glisarea la blo
cul. F 3 cu 9 e- 
taje și 40 apar
tamente. De ase
menea este pe 
terminate și gli
sarea blocului I 
1 cu 9 etaje și 
120 garsoniere 
din Uricani.

...Pe întregul bazin al Văii Jiului, constructorii de 
pe șantierele Grupului II vor preda în folosință anul 
acesta 1 494 apartamente cuprinzînd 43 567 m p su
prafață locativă. Pînă în prezent, din acest volum au 
fost predate la Petrila 164 apartamente; în Petroșani 
— 132 apartamente; la Vulcan 224 apartamente și pe 
șantierul Lupeni 88 apartamente — în total 608 apar
tamente însumind 18 655 m p suprafață locativă.

In aceste zile urmează să fie prezentate la 
încă trei blocuri aflate în prezent în ultima 
finisaj interior și exterior: blocul D 7 cu 8 
72 apartamente de Ia Vulcan, blocul A 8 cu 
și 88 apartamente de la Lupeni și blocul I 
etaje și 120 garsoniere 
apartamente cuprinzînd 
locativă.

Se mai află în finisaj 
șani două blocuri cu 132 apartamente, la Petrila un 
bloc cu 40 apartamente, la Vulcan două blocuri cu 
112 apartamente, iar la Lupeni un bloc cu 88 aparta
mente — respectiv încă șase blocuri cu 372 aparta
mente care vor fi predate în prima parte a trimes
trului IV.

recepție 
fază de 
etaje și 
8 etaje 
3 cu 9 

alte 280 
suprafață

Unul din modernele blocuri înăl
țate în acest an în microraionul 

B-)-C din Petroșani

Primul ministru al Republicii Turcia, Suley
man Demirel, care, împreună cu soția, a' făcut 
o vizită oficială în țara noastră la invitația gu
vernului Republicii Socialiste România, a pără
sit Bucureștiul duminică dimineața, înapoindu- 
se în patrie.

In vizita sa, premierul turc a fost însoțit de 
ministrul afacerilor externe Ihsan Sabri Ca- 
glayangil și soția, de Mehmet Turgut, ministrul 
industriei, Refet Sezgin, ministrul energiei și al 
resurselor naturale, Kamuran Gurun, ambasa
dorul Republicii Turcia la București, și alte 
persoane oficiale.

Oaspeții au sosit 
țiți de președintele 
Gheorghe Maurer, 
Alexandru Boabă,
Marinescu, ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, George Maepvescu, prim-adjunct al, mi
nistrului afacerilor externe, Dumitru Bejan, 
prim-adjunct al ministrului comerțului exterior, 
Ion Pas, președintele Institutului român pentru 
relațiile cuLturale cu străinătatea, Vasile Șan- 
dru, adjunct al ministrului afacerilor externe. 
Ion Drînceanu, ambasadorul României la An
kara, reprezentanți ai unor instituții centrale, 
generali, ziariști români și străini.

Erau de față membrii ambasadei Turciei la 
București.

Pe aeroport au fost arborate drapelele de stat 
ale României și Turciei. Pionieri au oferit oaspe
ților buchete de flori.

După intonarea imnurilor de stat ale celor 
două țări, primul ministru al Turciei și pre
ședintele Consiliului de Miniștri al României 
au trecut în revistă garda de onoare.

Oaspeții și-au luat rămas bun de la persoa
nele oficiale române prezente.

La despărțire, cei doi șefi de guverne s-au sa
lutat cu căldură.

(Agerpres)

LACUNE IN REALIZAREA 
SARCINILOR

Examen 
de admitere 
la liceu

»

Pe Ierna 
resurselor interne 

la T.C.M.MMIHAI ȘTEFAN

La exploatarea 
forestieră Jigo- 
reasa lucrările de 
transportare a 
materialului lem
nos sînt In toi.

ce a- 
cîteva

modi-

In prima jumătate a anului, Gru
pul de șantiere T.C.M.M. Valea 
Jiului (denumire primită după o nouă 
reorganizare, de la 1 august a.c ) a 
înregistrat serioase, depășiri ale 
costurilor de producție. De 
ceste depășiri ? Să analizăm 
aspecte

Vom porni de la frecventa
ficare a planului da producție (pînă 
în prezent de 6 ori). Desele modifi
cări în planul Grupului de șantiere 
T O M.M. Valea Jiului au provocat 
greutăți în defalcărea sarcinilor de 
reducere a costurilor de producție 
pe șantiere și în metodologia ur
măririi reducerilor

Deși Grupul a luat o serie de 
măsuri în vederea respectării ter
menelor normate de execuție a lu
crărilor, pînă în prezent aceste 
măsuri nu și-au dovedit eficacita
tea, majoritatea obiectivelor fiind

în restanță față de graficele direc
toare. Această situație — pe lingă 
greutățile generate de aproviziona
rea deficitară, neeliberarea ampla
samentelor, întîrzierea documen
tațiilor — se datorează și faptului - 
că șantierele lucrează concomitent 
la aproape toate obiectivele (cca. 
200), în timp : ce numărul total al 
muncitorilor direct productivi este 
în jur de 1 150 
prevăzut Deși

față de 1 600 cit e 
repartizarea efecti-

Preparatorii lupeneni și inovațiile lor
La preparația din Lupeni, miș

carea de inovații preocupă între
gul colectiv, inovatorii de aici 
câutînd dezlegarea unor probleme 
de primă importanță pentru uzi
nă : perfecționarea instalațiilor de 
preparare, mecanizarea unor lu
crări și sporirea eficientei econo
mice a acestora. In anul trecut 
aici au fost înregistrate 97 propu
neri de inovații, din care 45 au 
fost aplicate. Iar la concursul de 
inovații, organizat de Ministerul 
Minelor, preparatorii lupeneni s-au 
prezentat cu 58 de inovații., cîști- 
gînd locul I. In acest an, pe 8 luni, 
âu fost înregistrate 52 de propu
neri de inovații, din care aplicate 
— 17. De asemenea sînt în curs 
de aplicare alte 10 propuneri de 
Inovații. Așa stînd lucrurile nu 
poți să nu te întrebi : care sînt 
factorii stimulatori ai mișcării de 
inovații de la preparația din Lu
peni ?

Popularizarea temelor la ședin
țele trimestriale ale inovatorilor 
și prin afișe sugestive puse în lo
curi vizibile din uzină, au deve
nit aici preocupări permanente. 
De' asemenea, gazeta de perete 
precum și panoul de inovații pre
zintă periodic inovatorii fruntași. 
O contribuție însemnată la dez
voltarea mișcării de inovații o are 
și serviciul tehnic — în special 
inginerii Ene/și Kylen — care su
gerează temele ce trebuie atacate, 
îndrumă inovatorii. La preparație 
nu puțini sînt, aceia care primesc 
certificate de inovatori. Retribu
țiile bănești sînt o altă formă sti- 
mulatorie; în anul 1966 s-a acor
dat pentru recompensarea inova
torilor suma de 24 420 lei iar re
cent,, pentru locul ocupat la con
cursul menționat, Ministerul Mi
nelor le-a acordat inovatorilor pre
paratori din Lupeni premii în va
loare de 8 708 lei. Iată cîteva din

tre inovațiile mai importante: 
„Mărirea suprafeței de încălzire a 
țevilor fierbătoare la cazane", 
„Ciocan electric , de lipit cu cosi
tor și plumb", „Modificări la cen
trifuga nr. 2", „Colectarea auto
mată a probelor din alimentare 
și preaplinul ■ decantorului nr. 3“, 
„Protejarea stropirii cu nămol a 
filtrelor — presă în timpul purjă- 
rli“, „Montarea preaplinelor ia 
cuvele de mediu dens, pentru re
glarea nivelului și a suspensiei de 
barită" etc. Și acum numele cî- 
torva inovatori de frunte: Țoca 
Octavian. Oprișolu Mihai. Barbu 
Cornel, Furnade Cornel. Bendean 
Gheorghe, Petrușan loan, Gyorgy 
Ștefan, Zaiu Nicolae, Turcaș loan 
— toti muncitori — Szabo Domi
nic, Florea Oliviu, Șibișan Victor, 
Crahciova loan, Kalanyos Jlie — 
tehnicieni și maiștri.

P. BREBEN

După cum aia. fost anunțați 
de către conducerea Liceului 
Petroșani, cei care doresc să-și 

se 
i examenul de 
clasa a IX-a a 
frecvență. Exa- 
ține în ziua de 

16 (nu 
s-a a-

completeze studiile medii 
pot înscrie la 
admitere, in i 
secției fără 
menul se va 
21 septembrie 
la 25 septembrie cum 
nunțat inițial).

Cei care doresc să 
cursurile serale ale liceului au 
posibilitatea să se prezinte, în 
ziua susamintită, la un nou e- - 
Xamen de admitere în clasa a 
IX-a serală. Ambele examene 
vor avea loc în clădirea liceu
lui din localitate. Candidații 
secției serale sînt obligați să 
prezinte, la înscriere, dovada 
din cîmpul muncii.

a. c. ora

urmeze

(Continuare in pag. a 3-a 1

P. M.

Povîrjan Plana (în' clișeu) lucrează în secția a IlI-a răsucit a F.F.A. 
„Viscoza" Lupani. Lunar ea își depășește planul cu 15—20 de procente.



S3BEAGUL ROȘU

SPORT.SPORT Nti-i suficient sa domini
*

F AGENDA CAMPIONATULUI REBIONAL
O
T
B
A
L

A treia etapa a campionatului fObidftai s-d 
consumat sub Semnul unor dispute pasionante 
mtte formațiile combatante. Și de data aceasta 
echipele din Valea Jiului S-dU iffipus in ffigelU- 
rite susținute atașă an în deplasare, ubțiiiitid 
victorii meritate, iată rezultatele imegisttate: 
Abatorul Hațeg — Minerul Gftetar (aifiifial); 
paratorul PUttlla — Minerul TeliUC 1—1; Con
structorul Lupeni — constructotui Hunedoara 
2—0; Minerul Aninoasa — PatingUl Ibfiea 1—i| 
I.C.O. Hunedoara — Știința Petroșani 1—2) Mi
nerul UrlCani — Miheful Vtilban 3—0.

De la meciurile Minerul Uricanî — Mitterui 
Vulcan, Preparatorul Pfettila — Minerul feline 
șl Constructorul Lupefll — 
doata, corespondenții noștri

Cotislfuttmui Hutte 
ne-«u relatat!

Minerul Uricanî —
Minerul Vulcan 3-0

alin minutul si 
partidei de fotbal din- certați cu 
tre Minerul Uricanî și 
Minerul vulcan un ju
cător al gazdelor 
fost faultat în careul 
advers. Arbitrul a dic
tat lovitură liberă. 
Mingea a fost pusă în 
locul indicat. Doi ju
cători uricăneni, Bușu 
și Duplea s-au luat la 
ceartă. Fiecare voia să 
tragă. După ce s-au 
îmbrîncit, primul a... 
ajuns la minge și a 
trimis-o îh âfara tere
nului de joc. Curată 
neeportlvitate !

Intenționat am amin
tit această atitudine a

doi jucători buni, dar 
disciplina. 

Oare conducerea aso
ciației n-are nimic de 

a spus ? Dar să trecem 
la felul cum s-a des
fășurat întîlfiirea.

încă din primele mi
nute inițiativa aparți
ne urîcăngnilor. In mi
nutul 5 Cristea execu
tă o loVitură liberă, 
dar mingea este pre
luată greșit de către 
apărătorul Vulcăneaîi 
Roff și intră în pro
pria poartă, tn minu
tele 10, 11, 14 și 2b, 
Dulpea, Bușu, Peter și 
Pleșa ratează ocazii 
favorabile. In minutul

(a-o?
41 setM-Ul devine 2—0.

Al treilea gal este 
înscris în ultimul mi
nut de joc. Iată faza : 
Tuță execută uh cor- 
ner, Bușu șutbaeă, dar 
mingea se lovește de 
capul lui Andrei 
ifiirâ în poartă,
riou autogol șl... 3—0.

De la gazde s-au e- 
vidențiat Udrescu, Du- 
plea și Ifitrte iar de la 
oaspeți Lupulescu, Vlâd 
și Ferenczi.

La juniori. Minerul 
ufîcani —
Vulcan 1—3

și 
Dili

Mifieriil 
(0—2).

N. BOTA 
elev

Preparatorul Petrila 
Minerul Teliuc 1-1 (O-OJ

ditttre cele două echipe. Foarte bun 
arbitrajul prestat de brigada de 
ărtbitri âvihti la centru pe t. Parfâit 
Și la tușe pe Albu șl COstflă

ha juhibri Minerul Aninoasa — 
Parftigul Lehea 1—1 (1—0).

N.N; Ddpă eliminarea jucătorului 
Nila (MlHeHii Aninoasa) cei 30-40 
SpeCtâtoH, afiăți în tribună, au în- 
tTj>ut sa se adreseze arhitliilui de 
centru eu cuvinte injurioase îâr o 
parte au Sărit peste gardul de 
Sttffiă te Înconjoară terenul pentru 
ă‘1 lovi, Dat intervenția promptă a 
ăHtretiOfulUi Gblgoțiu Marcel a fă
cut ca tiulltâhii sa nu-și atingă 
ținta, Totuși, după consutnafea ce- 
int 90 de minute, la ieșirea dd pe 
teren o parte din public a întîm- 
plnat brigada de arbitri cu Înjură
turi tar pe arbitrul de centru I Pa- 
nait 1-flU lovit unii cu pietre iar 
alții âu dat cu picioarele in el.

tată d atitudine inadmisiblă pe 
un teren de sport, cu atît mai mult 
eu eit este vorba de un arbitru lo- 
t-al, 1. Pahnit. ehre a condus cu miil- 
tă competență și foarte corect jo- 
eul, De fapt, spectatorii aninoseni 
HU silit la prifha manifestare de 
acest fel. Ce părere au organiza
torii Nu există mijloace de a-i 
pune ta punct pe huligani ? Cred 
Pâre acești antisportivi că in acest 
fel aduc tih serviciu echipei locale 
șl fotbalului In general ? Au uitat 
probabil ea împotriva unor astfel 
de manifestări regulamentul de fot
bal prevede măsuri drastice. O sus
pendate â tOrehulUi numâi servicii 
Hu ar aduce echipei lor. Să sperăm 
că cei în dreot vOt trage conclu
ziile necesare.

D. HHEZOIANU
activist C.S.O. Petroșani 

Constructorul Liptni 
la prima victoria

tn aPfilie a. A G. 
Afișul (pe ateftci Bi- 
ndttib Pitești) ne-a Vi
zitei Mșul. 
dionul 
condiții 
proape 
de sîmbătă tlupă-ămia- 
ză, formația din Pri
vate a capotat ta scor, 
4—o, in tata eeftipet 
noastre. Am consemnat 
atunci t*u plăcere Vic
toria. Eiăpa A V-a a 
actualului cUtfipioftet 
de fotbal a Adds 
nou pe stadionul 
Petrdșam echipa 
Dobrin. Piteșteftil 
neau într-a treia 
plasare ăbiiiecutivă, a

Pe sfa-
„Jiut", în 
de joc 

similare celor
a-

Aid meant S-ft terHU- 
ftai. DdSS Jhll făcea 
„cMtlu“ oaspeților 4 
Soiuri HU sbfprindea 
pe fitmeni. Dar, daca 
ei rimau făcut nouă 
unul a surprins. A sur- 
pms, ea și tn ftteem- 
rile anterioare, inefi
cacitatea liniei de Mc. 
tonesen și tMăftU, tra- 
menii noștri de la ca
fe se așteaptă goluri, 
da fbSt bine păziți de 
upătărea sobră a ad-

Un meci foarte greu datorat în 
bună parte terenului desfundat. 
Ambele echipe au avut perioade 
egale de dominare șl ocazii de â 
înscrie. Prima repriză ăpâfține 
gazdelor care au atacat încontinuu 
și în minutele 27, 33, 45 Sîtit pe
punctul de a înscrie dar ocaziile 
deosebit de favorabile silit ratate 
de Leșu și Velea.

Oaspeții au și ei o Ocazie foarte 
bună de a înscrie în minutul 11 
cînd beneficiază de o lovitură de 
la 11 metri, Portarul DrujinSchi de 
la gazde plonjează însă foarte fru
mos și prinde.

Scorul este deschis în min 49 al 
partidei de către oaspeți. Du
pă primirea acestui gol, gazdele 
își organizează mai bine atacul și 
reușesc, treptat, să se instaleze în 
terenul de jcc al adversarilor. Ca

urmare a acestei dominări catego
rice, îft min. 74 petrileiiii obțin o 
lovitură de la 11 m Lovitura de 
pedeapsă este executată de către1 
Halaszi care aduce astfel egala- 
rea.

Pînă Ia sfîrșitul reprizei, ambele 
echipe acționează cu multă pru
dență punînd în special accentul pe 
apărare astfel că scorul rămîtle ne- 
moditicat : 1—1 La obținerea aces
tui rezultat de egalitate un aport 
deosebit l-au adus cei doi portari, 
Drujinschi de la gazde și Tîrtu de 
la oaspeți care au apărat excep
țional.

Mulțumitor arbitrajul lui Sima 
TiberiU din DdVa.

La juniori, Preparatorul Petrila 
—Minerul Teliuc 1—0 (1—0).

I. TEȘCAN 
corespondent

Jiului (Con- 
a întîlnit pe 
constructori- 

ciuda terenu-

Recalcitranții să
Duminică, pe stadionul din Ani

noasa, în yetapa a Mî-a a campiona
tului regional de fotbal, seria „Va
lea Jiului", s-au întîlnit echipele 
Minerul Aninoasa și Parîngul Lo
nea. Meciul a început în nota de 
dominare a gazdelor care au asal
tat poarta echipei din Lonea, dar si
tuațiile critice la poarta oaspeților 
sînt rezolvate cu mult succes prin 
salturi spectaculoase șl sigure de 
către portarul lonean Duc. Totuși, 
în min. 28 Fumea (Minerul Ani
noasa) deschide scorul printr-o ex
celentă lovitură cu capul.

In min. 30 arbitrul de centru 
Panâit (foarte autoritar) elimină de 
pe teren pe jucătorul Niță (Mine-

fie puși la punct I
rul Ahinoasej pentru intenții de 
lovire a adversarului, după ce 
înainte mal fusese avertizat pentru 
joc periculos. în min. 08 echipa din 
AniniSasa beneficiază de o lovitură 
de la 11 m executată de Oltean, dar 
printr-un reflex extraordinar por
tarul Duc respinge în corner. De 
acum, încurajată, echipa din Le
nea atacă insistent și, lâ un șut pu
ternic a lui ArunCuteahU. îh ttiin. 
78, portarul echipei din Aninoasa 
scăpă iar Fareaș (Lonea). foarte 
atent, reia balonul prifttr-un șut 
puternic trimițînd mingea în colțul 
stîng al porții, adueînd egalrtrea e- 
chipei sale, Cu scorul de 1—1 la de 
altfel

Proaspăta promovată în campio
natul regional . de fotbal echipa 
Constructorul Valea 
structorUl I.upefii) — 
teren propriu echipa 
lbr din Hunedoara In
lui desfundat, jucătorii celor două 
echioe au desfășurat un joc bun, 
cu faZe spectaculoase, dar eu puține 

.suturi pe poartă. Prima repriză s-a 
terminat eu un scor alb

După reluare cei care insistă 
mai mult sînt gazdele. Posedînd o 
mai burtă condiție fizică, Idpenenli 
își obligă adversarii să i» apere su- 
nranumeric. In min. 62 apărarea 
hunedorenilor cedează. Sălăjah se 
infiltrează în atac și expediază pli- 
temic cu Capul • 1—0. Nu trec decît 
10 minute și Nicula majorează sco
rul la 2—0 tot printr-o lovitură de 
cap bine plasată în urma Unei lo
vituri liberte de la 25 m. Cu atest 
rezultat se termină o partidă de 
mare luntă în care jucătorii au fost 
solicitați serios de starea greoaie a 
terenului.

A condus hirte Cioară Tort din 
Hațeg.

La juniori Minerul Lupeni — 
Constructorul Hunedoara 3—0.

STAICU BALOI

sftrșit șl partida (te fotbal

CLAS A M E N T U L
1. Minerul Teliuc 3 2 1 • 10— 2 3
2. Știința Petroșani 3 2 1 0 8— 4 5
3. Constructorul Lupeni 3 1 2 0 5— 3 4
4. Mineral Uricani 3 2 0 1 0— 4 4
5. Parîngul Lonea 3 1 1 1 10— 4 3
6. Preparatorul Petrila 3 1 1 i 2— 2 3

7—8. Constructorul Hunedoara 3 1 0 2 >- 4 2
7—8. Minerul Ghelar 2 1 0 1 3— 5 2

9. Abatorul Hațeg 2 1 0 1 2— 0 2
10. Minerul Aninoasa 3 • 2 i 2— 3 2
li. Minerul Vulcan 3 0 1 2 2— • 1
12. I.G.O. Hunedoara 3 0 1 2 1—1IO 1

I 
I 
I
I
I 
I
I
I 
I
I
I

din 
din 
Ifti 
ve- 
de-

vînd la activ 0 victo
rie asupra Rapidului 
îrt Căpltalfl, un egal 
cu Steagul roșu tieuSă 
și două înfrîngeri — 
la Craiova și Tg. Mu
reș. Și a venit oră 
meciului. Jiul a înce
put bine, a continual 
la fel, a dominat ma
joritatea timpului dar 
n-a finalizat nimic. 
Oaspeții n-au dominat. 
Nu ne-au fost supe
riori în nici un com
partiment. Dar au 
marcat. Șutul puternic 
din voie al lui Dobrin 
s-a strecurat în plasă 
printre toți apărătorii 
noștri și pe lingă Zam
fir care, mascat, n-a 
putut interveni. Golul 
nu i se poate imputa.

DiN COLJUL
TRIBUNEI

insistentă a 
rămas fără 
E îngrijoră-

versatului și astfel do
minarea 
JiulUi a 
rezultat.
toare ineficacitatea îna
intașilor noștri. Pentru 
că, in ultimă instan
ță fotbalul se joacă pe 
goluri. E suficientă o 
greșală a apărării ad
verse, e Suficient un 
șut precis și victoria 
ți-e asigurată. Așa s-ă 
întîmplat sîmbătă du- 
pă-amiază in intîlnirea 
Jiul — E. C. Argeșul. 
Nu punem la îndoială 
valoarea echipei lui 
Bălănescu și Mladin, 
dar în meciul cu Jiul 
ea n-a meritat victoria. 
Și dacă totuși a obți- 
ftUt-O, o datorează do-

minării sterile a Jiu
lui. Dar îft fotbal nu 
e lege să cîȘtige acela 
Care domină, ci acela 
care înscrie goltlti. A- 
cestea siftt lucruri ști
ute de tOUtă tlirnea. Și 
poate nu-i cazul să 
ne alarmăm pentru a- 
CeăStă infrîftgere. Așa-i 
in sport. Și mai ales 
în fotbalul nostru ac
tual. Dar Să nu uităm 
că in tuf ăvem numai 
6 meciuri acasă și a- 
cdSă e mai mure po
sibilitatea de Ciștig. 
Trebuie aruncate în 
luptă todte fbtțele a- 
cum, în tur, pentru că 
în retur începe asal
tul Codașelor și lupta 
va fi mult mai grea.

La antrenamente tre
buie intensificat trasul 
la poartă, iar Achim, 
un jucător cu un Car 
de talent, trebuie dez- 
vățăt de driblingul ex- \ 
cesiv, trebuie îndemnat 
să șuteze măi des la 
poartă, din orice po
ziție. Driblingul lui fin 
îmbinat cu gîndirea 
tactică in tefen, cu de- 
marcajul și șutul pe 
poartă vor putea con
cretiza dominarea e- 
chipei asupra adversa
rului. Altfel, domina
rea sterilă nu aduce 
goluri și, deci, nici 
Victorii.

D. GHEONEA

Apărarea sobra a plteștenilor respinge un nou atac jiulist

«cftBi a cfștigat votata
In cadrul campionatului republi

can de rugbi, categoria B, ocupan
ta locului II în clasament, Minerul 
Lupeni, a întîlnit acasă pe lidera 
seriei, Universitatea Timișoara. Ju- 
cînd cu mai mult elan, cu mai mul-

tă voință, gazdele au obținut vic
toria cti rezultatul de 5—3 după ce 
la pauză scorul le era favorabil cu 
B—0. A arbitrat foarte bine Ion Du
mitrescu din București.

iiivoBAL, (jn meci de mare luptă
După un meci de mare luptă, 

studenții petroșănehi au rCiișit Să-și 
întreacă colegii de la Universitatea 
Timișoara lâ o diferență de două 
goluri : 11—9, după ce la pauză âu 
fost ei cei conduși. Meciul, îll cili- 
da terenului extrem de greu (afăta 
a orice numai a teren de handbal 
nu, din cauza ploii care căzuse a- 
ptoape tot timpul), a fost totuși 
presărat eu multe faze frumoase de 
jbe, în viteză, nu lipsit de subtili
tăți tehnice care au avut darul să 
încălzească pe puținii temerari 
aflați în tribună. Bine pregătiți din 
puhct de vedere fizic studenții ti
mișoreni au dat o replică deosebit 
de dîrtză celor din Petroșani. Și 
dacă balanța victoriei a înclinat în 
cele din urmă în favoarea gazde
lor, acest lucru se datorește în mare 
parte voinței cu care au luptat, mai 
ales în repriza a Iî-ă, și portarului 
Bocănici care a apărat multe mingi

greu de parat chiar și pe un teren 
normal, cu atît mai mult pe timp 
ploios. Printre altele acesta a apă
rat și două lovituri de la 7 m, a 
treia fiind șutată pe lingă poartă.

Inițiativa aparține în prima par
te a jocului timișorenilor care, în
curajați de cele 3 goluri marcate la 
început 
tent ca 
greșesc 
schimb 
troșani

In

portarului Loy. mai nea- 
altădată. atacă continuu și 
de puține ori ținta.

jucătorii de la Știința Pe- 
comit cîteva greșeli, am

putea spune copilărești, care i-au 
costat cîteva goluri. Introducerea 
lui Bocănici în poartă a dat un plus 
de siguranță gazdelor care reușesc 
să reducă din handicap, dar nu pot 
echilibra situația pe tabela de mar
caj astfel că prima repriză se în
cheie cu 6—4 în favoarea timișore
nilor,

îh repriza secundă, deși sînt 
conduși la un moment dat la 3 go-

luri diferență, studenții petroșă- 
neni atacă mai hotărîți, iar apăra
rea și-o organizează mai bine. Ca 
urmare, apar și roadele. Diferența 
este redusă, egalează și apoi iau 
conducerea astfel că fluierul final 
al arbitrului îi găsește în plină do
minare și la o diferență de două 
goluri față de timișoreni. Deci scor 
final 11—9 pentru Știința Petro
șani.

A condus bine arbitrul Miiller 
Helmuth din Sighișoara, Au înscris 
Mahalagiu 5, Albu 2 si Fodor, Po- 
povici, SăJăjan și Drig cîte unul 
pentru Știința Petroșani. Hațegan 
5 și Neusatz 4 pentru Universitatea 
Timișoara

Știința Petroșani a avut 4 lovi
turi de Ia 7 m si le-a marcat pe 
toate 4. iar Universitatea Timișoara 
a beneficiat de 5 lovituri de la 7 
m din care a înscris doar două.
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BLOCURILE
ÎNALTE BE LA

O ANOMALIE LA
LUPENI

«
Ascensurtrele stau
Mecanicii de întreținere se

• Condiictrea I.L.L. tolefeatft
plimbă

La Lupeni, ca în întreaga Vale 
se construiesc afl de ari noi blocuri 
moderne. Unele din ele ău 9 sau 
chiar 10 etaje E minunat să stai 
într-un aseffienea bloc. De pe te
rasa acestora ți se desfășoară pri
virii toată panorama orașului. Dar 
cum ajungi pînă la etajele superi
oare ? Tocmai pentru â răspunde a- 
cestei cerințe justificate și pentru 
ca locatarii
transport eofflbde; 
au fost prevăzute 
Constructorii le-au 
nit șl specialiști și
losință — uneori înainte de recep
ție alteori după (!?). In continuare 
a mai rămas un singur lucru de fă
cut î
eariiCil 
iască. întrețină 
five, să asigure 
optimă.

Cum se achită 
această obligație ?

Să aibă condiții de 
blocurile înalte 
cu ascensoare, 

montat. Au ve- 
le-au dat în fo-

ea sectorul LL,L,, prin me
de întreținere să reViZu- 

utilajele respec- 
funcționarea lor

împotriva iHâlscipliiiațilbr, De ce ? 
îi este la fel de indiferent ca 
și sectorului I.L.L. Lupeni că fe
meile gravide sau cu copii îh brațe 
și minerii cate se cațără în subte
ran pe suitoare urcă și coboară 
zilnic . zeci și zeci de scări ? Și în 
timp ce locatarii de la blocurile 
înalte umblă pe scări, I.LL.-U1 
încasează fond de rulment, iar 
meșterii săi sînt plătiți pentru a 
face pe plimbăreții. Pînă cînd ?

P. HREBEN

Pe llOUl 1BV de 
parcate aule de 
£e strada rdăme- 
hdjata 
tie

TELEVIZIUNE

B Mar
diți Petroșani.

Ani 
diil 
în- 
u-

sectorul I.L.L. de 
______  ___ ? Iată întrebarea 
la care am căutat răspuns zilele a- 
cestea la Lupeni. La I.L.L. tov. Mo- 
mîrlehu IOn, ajutorul șefului de sec
tor, a îhcefcat să ne demohstteZe 
că ascensoarele funcționează.

,,Un singur lift, cel de la scara 
I a blocului 200 nu funcționează — 
fie spune dînsul Asta cam de 2-3 
luni, de cînd i s-a ars transforma
torul. L-a duS tov. Săndulescu 
Gheorghe, de la serviciul tehnic al 
întreprinderii, la rebobinat, dar nu 
1-â mai adus. Restul ascensoafelor 
însă merg toate".

De aceeași părere sînt și cei doi 
mecanici de lift, Detneiet' GHgore 
și Acker Gerard. Dînșii te asigură 
că totul e-ti Ohiine ! De Unde să 
știe dumnealor adevărul, doar 
„controlează" ascensoarele de la 
usa blocului sau. . din strada. Așa 
au procedat și în ziua de 12 sep
tembrie cînd am avut ocazia să ne 
convingem de aceasta Nici cei de 
la „sector" nu pot ști mai mult, 
doar dînșii sînt „informați" de meca
nici asupra funcționării lifturilor. 
Nu este adevărat ? Dar ce spun 
locatarii ? Să le dăm cuvîntul

Scara I a blocului 200
Fildan Viorica, de la etajul IV :
. Liftul nu funcționează de a- 

proătpe un an (deci nu de 3 luni). 
Așa că, deși sînt gravidă, trebuie să 
urc și să cobor de cel puțin 10 ori 
pe zi, pe scări, mai ales că n-avem 
nici apă îh bloc".

Dănilă Victoria, etajul VIII :
„Ne vine foarte greu să tot ur

căm si coborim... In scară sînt mai 
multe femei gravide Altele avem 
copii miei Eu. de pildă, trebuip să 
urc și să cobor scările cu copilul în 
brațe de cite ori merg să fac cum-

19 septembrie
19,00 in direct... Emisiune economică.
13.30 Peritru copii: Facerh din mănuși... păpuși '■ 

Interpretează Teatrul de păpuși din 
Brașov.

19,00 Pentru tineretul școlar: „1001 de între
bări". Valtul moleculelor.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologie. Publicitate.
20,00 Baletul Operei Mari din Paris. Transmi

siune de la Opera Română.
In îneheiere: Telejurnalul de noapte.

j

noastre s-a luat 
intrat în drep-

de imobile, To- 
să facă eîteva

pârâturi, să aduc apă... Rufele ce- 
!6r fflici trebuie spălate mereii șl 
nti-i putem neglija nici cu baia. Or, 
sectorul I.L.L, neglijează nemulțu
mirile, doleanțele ndastre"

4iotatu Mafia, etajul 1X :
„Sîfit in luna a 9-a. Aștept ceasul 

Să riasc. Și nu-ml e groază de alt
ceva Ca de scările astea... Doar băr
batul lucrează la ttlliiâ și n-o să-l 
aștept cu farfuria goală pe masă".

Nici la blocurile vecine lifturile 
tiu funcționează normal, doar cînd 
și cînd. Astfel la blocul A 1, to
varășa Breja A coboară de la eta
jul V cu fetița sa, îh vîrstă de 4 
ani, de mînă. Locatarii de Ia A 2 
umblă și ei tot pe scări, 
aflat; astfel, de la locatari că 
cele două ascensoare rar se 
tîmplă să funcționeze cîte
nul Și nu pentru că ar fi cine 
știe ce defecțiuni. Dar e Suficient 
sâ se ardă cite p Siguranță, câ apei, 
pînă vin meșterii de la I.L.L. să 
Uttibli tot pe scări.

La celălalt bloc turti, D S, ace
eași poveste.

„Foarte rar funcționează liftul — 
tte informează tov. Moraru Arse
nic de lă etajul V. Ba Uhde mai 
pul că uneori sînteffl amăgiți de a- 
periția cîte unei tăblițe. Așa s-a 
întîmplat hu de mult cîhd pe ușa 
liftului a fost prinsă 0 tăbliță CU in
scripția „Atențiune I Ascensor în 
revizie" Nici h-au trecut cei de la 
I.L.L. pe aici, de cum să fie revi
zie ! La insistențele 
tăblița și. liftul a 
turile sale".

Administratorul 
pală Mircea, ține 
precizări !

„De unde ar putea ști acești me
canici dacă ascensoarele de care 
răpuhd funcționează sau :iu. dacă 
rm trec pe la ele decit foarte rar !? 
Iii loc să se ocupe de întreținerea 
lifturilor se țin de alte năzbîtii. Nu 
de mult, făcînd un control pe te
rasa blocului 200 i-arti găsit pe cei 
doi mecanici de lift, Demeter Gfi- 
gore și Acker Gerard plimbltidll-Se 
cu bicicleta pe... bloc. Informîndu-1 
pe maistrul Avasiloaie Ion, șeful 
celor doi mecanici, acesta a reac- 
tibtiat foarte cutids zicîhd: „Las' 
să se mai plimbe și ei" Am întoc
mit un referat, înregistrat la sec
torul I.L.L. cu numărul 1521/31 VIII 
1967, prin care am cerut conducerii 
întreprinderii sancționarea celor doi 
„cicliști de pe bloc”. Insă condu
cerea întreprinderii n-a răspuns la 
această sfesizafe a ttlea.

Se vede treaba că însăși condu
cerea t.L.L. Petroșani tărăgănează 
luarea unor măsuri corespunzătoare

Lacune in realizarea sar Hi 11ir
de reducere a prețului de cost

(Urmare din pag. 1)

velor în număr necesar la fiecare 
lucrare este practic imposibilă, și 
organizarea muncii e defectuoasă ■— 
iar productivitatea muncii scăzută.

Lipsa spiritului gospodăresc e o 
veche meteahnă a șantierelor 
TCMM. Ea se manifestă și în a- 
nomaliile care apar în privința ma- 

. noperei Exemplificând numai o- 
perațiunile de manipulări prea de
se ale materialelor, la un singur 
lot (Lonea), în luna iunie valoarea 
materialelor introduse îh operă es
te foarte mică în raport cu mano
pera plătită pentru aceste mate
riale, ea reprezentînd o pondere de 
13,10 la sută, procent din cafe ju
mătate numai pentru manipulări 
de materiale la locul de producție. 
(Balastul în loc să fie dus cit tna- 

; șina lingă fundația unde e nece
sar, se descarcă la 100—200 m de 
ftcest 10c, muncitorii fiind aătfel ne- 
voiți să-l mai transporte cu roaba 
pîhă la locul de încorporare în O- 
peră.

O altă cale de reducere a chel
tuielilor neeconOmicOasP o consti
tuie mecanizarea lucrărilor. Gr, 
deși prin planul M.T.O. pe anui 
1967 s-a prevăzut pînă la 15 mai 
mecanizarea complexă a rampei de 
descărcare Petroșani, aceasta nu 
S-a realizat pînă în prezent. Grupul

plătește, în schimb, lunar salarii 
de peste 60 000 lei personalului ce 
deservește rampa și, care, în urma 
mecanizării ar fi trebuit substanțial 
redus.

La toate acestea se mai adaugă 
ușurința cu care maiștrii Ioturilor 
confirmă prestările de servicii exe
cutate de Stația de utilaje și trans
port. Edificatoare în acest sens a 
fost constatarea organului de con
trol din ȚCM.M. București, care a 
depistat că numai pentru buldo
zere s-au plătit către S.U.T. chirii 
în plus de peste 450 000 lei față de 
cuantumul executat,

Iată o parte a rezervelor interne 
existente la Grupul de șantiere 
T.C.M.M. Valea Jiului care s-ar fi 
putut fructifica Tratarea lor cu a- 
tenția cuvenită, depistarea din timp 
a abaterilor de la normele legale 
de cheltuieli și exploatarea tuturor 
resurselor care există la această 
unitate trebuie să atragă luarea 
aminte a conducerii Grupului și a 
forului său tutelar T.C M.M. Bu
curești

Necesitatea unei răspunderi spo
rite. Unui control riguros și eficace 
îh urmărirea planului de producție 
și implicit a reducerii prețului de 
cost, dar mai ales reducerea 
unor cheltuieli neeconomicOase, sînt 
tot atîtea porți deschise spre ren
tabilizarea acestei unități.

NOTĂ

Gospodari 
și... (ne)gospodari

In marea lor majoritate lOtlUi ■ 
torii din colonia de jos a orașului 
Petroșani slht buni gospodari ai 
cartierului in care trăiesc, Mobili
tăți de biroul organizației de bază 
tir, 2 cartier, de deputat și respon
sabili de străzi, circa 95 la suta din 
ei au curățit șanțurile și Iarba din 
fața locuințelor. Printre aceștia e- 
numerăm pe Tătar Nicolae, Fafkaș 
Carol, David Francisc, Miron Teo
dor, Trit Arort din Str. M. Koțjăl- 
nieeanu, Fodor Alexandru, Popa 
Nicolae, Necula Gheorghe din str. 
Vasiie Aleesandri și mulți alții. 
Tuturor acestora biroul organiza
ției de bază din cartier le aduce pe 
această cale felicitări și mulțumiri 
pentru entuziasmul cu care au răs
puns la toate acțiunile obștești în
treprinse.

Alături de gospodari există insă 
în cartier și cîțfva... (ne)gospodafi. 
Printre aceștia se numără Nistor 
Petru și Filip Dumitrii de pe str. 
Vasile Aleesandri și Sărindar Ioârt 
din str Jiului colț cu str. Andrei 
Mureșanu. Primii doi își motivează 
pasivitatea prin faptul că mașinile 
I.C.O. nu ridică pămîntul și gunoa
iele din fața casei lor deși trec 
deseori pe aici. Tovarășul Să
rindar loan refuză să-și curețe par
tea lui pe motiv că are o răfuială 
cu sectorul I.L.L, care nu-i repară 
gardul deteriorat Jde mai multă 
vreme.

Fără Îndoială că aceste dispute 
Cu caracter de serviciu contra ser
viciu nu-și au rostul. Cert este însă 
faptul că toți factorii de earfe de
pinde aspectul cartierului trebuie 
să răspundă prezent.

Spectacol 
pentru școlari

Luni 18 septembrie, la ora 18, 
în sala Casei de cultură â sindica
telor din Petroșani, Cel cate au pă
șit vineri în noul an școlar au 
audiat concertul-speCtăcol de mu
zică ușoară „Olimpiada tinere
ții", susținut de formația „Cvinte
tul color". La realizarea spectaco
lului și-au dat concursul soliștii 
vocali de muzică ușoară Stembetg 
Nlargit, Dorin Groza, Doina Mun- 
teanu, Lucia Susan și Covaci Ion, 
ce activează la Gasa de cultură dia 
Petroșani.

PROGRAM DE RADIO
20 septembrie

PROGRAMUL 1: 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 5,30 BULETIN DE ȘTIRI; 
3,35 ACTUALITATEA AGRARA; 
6,00 RADIOJURNAL. Sumarul pre
sei. Sport. Buletin meteo-rutier; 
0,30 BUtETiN Dl- ȘTIRI; 7,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin meteo- 
rutier; 7,45 Sumarul presei; 8,00 
Tot îiiaiflte țemisiune pentru pio
nieri); 8,20 MOMENT POETIC; 8,25 
La microfon, melodia pfeierată; 
9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 9,03 La 
microfon, melodia preferată; - 9,25 
Sfatul medicului, 9,30 Soliști și for
mații artistice de cinai ori; 10,00 Mu
zică UȘOară) 10,10 Cuts de limba 
franceză; 10,30 înregistrări de la 
cel de-ai iV-lea Concurs interna
țional „George EHescU" — 1007; 
11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 11,03 
Cronica economică; 11,18 Parada 
soliștilor și a orchestrelor de mu
zică ușoară, 12,15 COORDONATE 
CULTURALE; 12,35 Muzică popu
lară Cu Mia BarbU și îlie Udilă; 
13,00 RADIOJURNAL, Buletin me
teorologic, 13,13 Succese ale mu
zicii ușoare; 13,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul pre
ferat; 14,00 Cîtiiă Alga Elorescu și 
Remo Germani; 14,15 DE CE? DE 
UNDE? DE CÎND?, 15,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteo-rutier, 
15,05 ACTUALITATEA LITERARA; 
15,20 Emisiune de folclor, 15,50 
Muzică ușoară; 16,00 RADIOJUR

NAL. Sport. Buletin meteorologic,- 
16,15 Cîntece de dragoste; 16,30 
Transmisiune sportivă: „Turul ci
clist ai României"; 17,10 Călătorie 
în istoria civilizației; 18,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 18,05 Uzina văzută de 
aproape, 18,25 Din repertoriul or
chestrei Cornel Popescu, 18,40 AN
TENA TINERETULUI,- 19,30 Sport; 
19,40 Varietăți muzicale, 20,00 RA- 
DIOdAzETA DE SEARA. Cronica 
economică; 20,30 O melodie pe a- 
dresa dumneavoastră; 20,50 Muzică 
populară, 21,05 ATENȚIUNE, PĂ
RINȚI !; 21,25 Melodii-magazin,
22,00 RADIOJURNAL, Sport. Bule
tin meteorologic; 22,15 De la un 
cîntec la altul; 22,45 MOMENT 
POETIC, 22,58 Muzică ușoară; 24,00 
BULETIN DE ȘTIRI, 0,05 Melodiile 
nopții — muzică ușoară; 2,55—3,00 
BULETIN DE ȘTIRI.

FILME
20 septembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Pantera neagră. Republica: Cava
lerul fată zale, PETRILA: Șapte 
băieți și o ștrengărită: LONEA : 
Rio Conchos, LUPENI' — Cultural : 
Comisarul X; BĂRBĂTENI : Omul 
care l-a ucis pe Liberty Valance, 
URICANI : Therese Desqueytoux; 
PAROȘEN1 : Primul an de căsnicie.

I. R. E. II. BEVA
Secția rețele Petroșani 

aduce la cunoștința tuturor consumatorilor de energie e- 
lectricâ următoarele :

Stabilirea și plata consumului de energie electrică se 
face trimestrial prin încasatorii de teren. Plata facturii se 
face imediat, la încasatoarea de teren sau în termen de 
5 Zile la ghișeu, după avizare.

Toți consumatorii (paușaliști Șl contorlștl) sînt obligați 
sl albă contract încheiat cu întreprinderea furnizoare de e- 
nergie electrică și să achite garanția conform H.C.M. 
316/1956 astfel:

25 iei pehtiu o cameră la barăci — organizare.

60 lei pentru un apartament cu 1 cameră.

80 lei pentru un apartament cu 2 camere, .

100 lei pentru im apartament ca 3 carnete. y
&a abonatii unde consumul de vîrf pe tr^i luni depă

șește oneste sume se va incasa contravaloarea acestui con
sum. GARANȚIA se încasează atît de la paușaliști t-it și 
de lă contoriști pînă la data de 1 noiembrie a. c. după 
care dată se va efectua debranșarea celor ce nu au achi
tat-o.
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Sesiunea extraordinară a Adunării Generale 
a O.N.U. și-a încheiat lucrările

Deschiderea lucrărilor 
Comisiei arabe tripartite

NEW YORK 18. — Trimisul 
special Agerpres, Romulus Că- 
plescu, transmite: Clădirea vastă 
de pe East River, unde în fiecare 
an are loc, începînd cu cea de-a 
treia marți a lunii septembrie, dez
baterea problemelor majore care 
frămîntă omenirea, precum și pa
ralelipipedul de beton ce adă
postește secretariatul Națiunilor 
Unite cunosc, din nou, atmosfera 
specifică, premergătoare deschi
derii sesiunilor ordinare ale Adu
nării Generale a O.N.U. Cea mai 
mare parte a delegațiilor repre
zentând cele 122 țări membre au și 
sosit. Ziariștii, corespondenții de 
presă, cît și fotoreporterii sînt, de 
asemenea, prezenți.

Luni dimineața, cu o zi înainte 
de deschiderea solemnă a celei 
de-a 22-a sesiuni ordinare, s-a des
fășurat ședința de închidere a se
siunii extraordinare a O.N.U. con
sacrată examinării situației din 
Orientul Apropiat. După cum se 
știe, această sesiune, care a avut 
loc între 17 iunie și 21 iulie a.c. 
și-a suspendat în mod temporar 
lucrările, ca urmare- a adoptării 
unei rezoluții propuse de Austria, 
Finlanda și Suedia. Aceleași țări 
au prezentat luni un nou proiect 
de rezoluție prin care, după ce 
se exprimă adînca îngrijorare a 
Adunării Generale fată de situația 
din Orientul Apropiat, se stabi
lește includerea cu prioritate a a- 
cestei probleme pe ordinea de zi 
a actualei sesiuni ordinare. Pro
iectul a fost adoptat cu 93 de vo
turi pentru, unul contra și trei ab
țineri (Izraelul, Portugalia, Repu
blica Sud-Africană).

După minutul de reculegere și 
meditare, președintele Adunării Ge
nerale a declarat închisă cea de-a 
cincea sesiune extraordinară.

Marti, la ora 15,00, ora locală (21 
ora Bucureștiului), urmează să se 
deschidă cea de-a 22-a sesiune or
dinară a Adunării Generale a O.N.U. 
Principalele puncte ale acestei |

Greve ale docherilor din porturile 
britanice

Hotărîrea guvernului englez de 
a introduce un nou sistem de mun
că în porturile britanice a pro
vocat o vie neliniște în rîndul 
muncitorilor portuari. Această în
grijorare, după cum a subliniat

ACCIDENT 
FEROVIAR ÎN S.U.A.

Poliția din New Hampshire 
(statul Washington) a anunțat 
că în urma unui accident de 
tren pe o cale ferată de mun
te și-au pierdut viața 8 per
soane, iar alte 50 au fost grav 
rănite. Trenulețul de munte 
era folosit pentru transportul 
turiștilor. Poliția a declarat că 
acesta este cel de-al doilea 
accident, care a avut loc pe 
aceeași cale ferată. Potrivit 
primelor știri, locomotiva ar 
fi deraiat, iar vagoanele s-ar 
fi răsturnat de la o înălțime 
de 200 metri.

Pe străzile 
Milwaukee 
consin) au 
duminică 
strații ale
de culoare, care pro
testează împotriva dis

criminării în domeniul 
locuințelor. Peste 1 000 
de persoane

Noi deinonsjtrtkții ale populației de culoare 
Ia Milwaukee

orașului
(statul^ Wis-

avutV locx
noi demolt-^_oraș și din

populației rimi s-au 
spre clădirea munici
palității, cerînd prima-

prime zile a noii sesiuni vor fi a- 
legerea noului președinte al Adu
nării Generale, a celor 17 vicepre
ședinți, precum și constituirea co
mitetelor Adunării Generale.

După cum se știe. Ia 18 octom
brie 1966, Misiunea Permanentă a 
României la O.N.U. a adresat ce
lorlalte misiuni permanente o notă 
prin care le aduce la cunoștință 
hotărîrea guvernului român de a 
prezenta candidatura ministrului a- 
facerilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mănes- 
cu, la președinția celei de-a 22-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., exprimîndu-și speranța că 
această candidatură va fi sprijinită 
de guvernele statelor membre. Tot
odată, președintele grupului state
lor Europei răsăritene din cadrul 
O.N.U. a comunicat președinților 
celorlate grupuri geografice că 
această candidatură se bucură de 
sprijinul unanim al țărilor din a- 
ceastă regiune. In favoarea can-

SITUAȚIA DIN NIGERIA
LAGOS 18 (Agerpres). -— Comu

nicatele militare difuzate la Lagos 
semnalează o intensificare în ul
tima săptămînă a acțiunilor desfă
șurate de unități ale armatelor de 
uscat ale guvernului federal, In 
diverse sectoare ale frontului, se 
arată la Lagos, trupele federale 
au preluat inițiativa, provocînd 
trupelor biafreze pierderi însem
nate în oameni și materiale. Co- 
mjsarul federal pentru problemele 
informațiilor, Anthony Enahoro, a 
făcut o declarație în care a arătat 
că în ultima săptămînă biafrezii 
au suferit cele mai mari pierderi 
în oameni de la începerea ostili
tăților, îndeosebi în timpul lupte
lor din apropierea orașelor Ak- 

un purtător de cuvînt al Federa
ției naționale a muncitorilor por
tuari din Anglia, este determinată 
de faptul că în urma acestui nou 
sistem orice modernizare a por
tului va duce la concedieri, la re
ducerea salariilor. Dezaprobarea fa
ță de această hotărîre a fost ma
nifestată de docheri prin numeroase 
greve atît la Londra cît și în alte 
porturi engleze.

demonstrație 
de protest 
la Montevideo

Mii de locuitori din capitala U- 
rugUayului au organizat o demon
strație de protest împotriva poli
ticii guvernului în domeniul econo
miei și pentru libertăți democra
tice. Manifestanții s-au pronunțat 
pentru sprijinirea programului 
Frontului de stînga de Eliberare 
(F.I.D.E.L.), care prevede înfăptui
rea reformei agrare, naționaliza
rea băncilor și ruperea relațiilor 
cu Fondul Monetar Internațional.

din acest 
împreju- 
indreptat albilor. In 

demonstrației 
produs inci-

rului, Maer, să dea o 
ordonanță prin care să 
se permită negrilor să 
domicilieze și în car
tierele 
cursul 
nu s-au 
dente. 

didaturii române s-au pronunțat în 
mod unanim, rînd pe rînd, și sta
tele aparținînd celorlalte grupuri 
regionale: Europa occidentală, A- 
merica Latină, Asia, Africa, 
Observatorii scot în relief că, spre 
deosebire de alte sesiuni, cînd 
candidaturile la funcția de pre
ședinte au dat naștere la contro
verse, candidatura României nu 
suscită nici o obiecție, întrunind 
în mod practic adeziunea unanimă 
a membrilor Adunării Generale a 
O.N.U. Aceasta constituie o recu
noaștere și o consacrare în același 
timp, din partea forului interna
tional cel mai înalt al lumii con
temporane a meritelor activității 
politice active și multilaterale des
fășurate pe plan extern de Repu
blica Socialistă România, a iniția
tivelor sale, a promovării consec
vente a acelor principii menite să 
asigure statornicirea unui climat 
de pace, încredere și colaborare 
pe glob.

webe și Aku, trecute sub contro
lul guvernului central, precum și 
în apropierea localității Ikem. An
thony Enahoro a declarat, potrivit 
agenției France Presse, că în pro
vincia de centru vest luptele con
tinuă și că operațiunile militare 
inițiate de trupele fedrale se des
fășoară satisfăcător. Se anunță, de 
asemenea, că în regiunea orașului 
Nsukka au loc lupte violente.

Irtcheierea conferinței O.P.E.C.
ROMA 18 (Agerpres). — In co

municatul celei de-a 13-a confe
rințe extraordinare a Organizației 
țărilor exportatoare de petrol 
(OPEC), dat publicității luni la Ro
ma, se arată că țările participan
te (cinci țâri arabe, plus Iranul, 
Indonezia și Venezuela) au apro
bat în principiu majorarea pre
țurilor petrolului la sondă (pre-

Divergențe anglo-americane
LONDRA 18 (Ager

pres). — Poziția Con
gresului S.U.A. în ce 
privește comenzile mi
litare în Anglia conti
nuă să provoace indig
narea opiniei publi ce 
britanice. După cum 
s-a anunțat, după ce 
Administrația ameri
cană s-a angajat să 
comande șantierelor 
navale britanice 16 
vase culegătoare de 
mine — în cadrul a- 
cordului de compensa
ție încheiat între cele 
două țâri, legat de 
programul de achizi
ționare de către An
glia a bombardierelor 
americane „F-lll" — 
Congresul a opus re
cent vetoul său împo
triva comenzii ameri
cane. In urma protes
telor ministrului brita
nic al apărării, Denis 
Healey, și ale minis
trului de externe. 
George Brown, s-a a- 
nunțat că Congresul 
S.U.A. s-a declarat to
tuși de acord ca in
dustria navală britani
că să construiască pen

tru marina americană... 
două remorchere ma
ritime. Valoarea aces
tora este mult inferi
oară oelei a 16 vase 
culegătoare de mine

Căutîrid să atenueze 
nemulțumirea generală 
față de această „solu
ție", Denis Healey a 
declarat că „rapidita
tea cu care a reacțio
nat ministrul apărării 
al S.U.A., McNamara, 
este cea mai bună do
vadă că Administrația 
americană este ferm 
hotărîtă să-și respecte 
obligațiile". Presa bri
tanică continuă totuși 
să critice poziția Con
gresului S.U.A. „Nu 
este prea limpede de 
ce Anglia semnează 
contracte, în timp ce 
S.U.A. se limitează să 
se declare de acord 
eu înțelegeri", scrie 
„Times". „Daily Ex
press", după ce amin
tește că .„bătăliile An
gliei au fost duse și 
cîștigate nu numai cu 
piloți britanici, dar și 
cu avioane britanice", 
adaugă: „Care este

BEIRUT 18 (Agerpres). — In ca
pitala Libanului au început dumi
nică seara lucrările Comisiei arabe 
tirpartite, organism format din 
reprezentanții Sudanului, Marocu
lui și Irakului, destinat să urmă
rească executarea acordului privind 
reglementarea problemei yemenite 
încheiat la 30 august la Khartum. 
Ismail Khairallah, ministrul ad-in- 
terim al afacerilor externe al Ira
kului, a declarat presei că „reu-

Reuniunea Consiliului de Miniștri al R.A.U.
peete ale situației interne, pre
cum și activitatea diverselor mi-

CAIRO 18 (Agerpres). — Agen
ția M.E.N. anunță că la Cairo a 
avut loc duminică o reuniune a 
Consiliului de Miniștri al R.A.U. 
sub președinția Iui Gamal Abdel 
Nasser. Ministrul orientării națio
nale, Mohamed Faik, a anunțat că 
membrii Cabinetului au exprimat 
poziția pe care o va adopta R.A.U. 
în cursul lucrărilor Adunării Ge
nerale, care urmează să se deschi
dă la New York, și au desemnat 
pe ministrul de externe, Mahmud 
Riad, conducătorul delegației 
R.A.U. la Națiunile Unite. Totoda
tă, Consiliul de Miniștri egiptean 
a trecut în revistă o serie de as-

Suspendarea din funcție 
a unor ofițeri indonezieni

DJAKARTA 18 (Agerpres). — 
10 ofițeri superiori ai forțelor ae
riene indoneziene au fost suspen
dați din funcțiile lor sub acuzația 
de a fi manifestat o atitudine prea 
favorabilă față de Sukarno, anunță 
agenția France Presse citînd pu
blicația oficială a armatei indo
neziene „Ampera", 

țuri pe baza cărora se calculează 
redevențele) și a celor de vînzare, 
pentru Irak și Libia. Conferința 
a hotărît, de asemenea, întrunirea 
unei reuniuni consultative a șefi
lor delegațiilor la 5 octombrie la 
Taif, în Arabia Saudită, și convo
carea celei de-a 14-a conferințe a 
OPEC pentru 27 noiembrie, la 
Viena.

poziția noastră astăzi ? 
l^a orice pas, sîntem 
dependenți de livrările 
de avioane americane 
către forțele aeriene 
britanice. Fiecare a- 
cord este însoțit de 
condiții care sînt de
zavantajoase pentru 
Anglia". Referindu-se, 
de asemenea, la vetoul 
american, „Sunday Te
legraph" vorbește des
pre „o lovitură sub 
centură". Ar fi „incon- 
tenstabil primejdios", 
scrie ziarul, ca S.U.A. 
„să penalizeze țările 
care întrețin relații co
merciale cu Vietnamul 
de nord. Repercusiu
nile pe care le-ar a- 
trage în Anglia un a- 
semenea amestec în 
politica externă brita
nică ar avea efecte 
din cele mai grave a- 
supra opiniei publice. 
S.U.A. nu trebuie să 
aibă nici o îndoială în 
această privință". Zia
rul. se referă totodată 
la „scînteia care poa
te provoca o explozie 
de antiamericanism" 
în Anglia. 

niunea Comisiei tripartite se va 
desfășura două sau trei zile", pre- 
cizînd, totodată, că membrii aces
teia vor vizita Cairo, Riad și Sa
naa. La Khartum, unde a avut loc 
reuniunea Ia nivel înalt arabă, Co
misia tripartită a fost investită să 
pună în aplicare un plan care să 
garanteze retragerea forțelor R.A.U. 
de pe teritoriul Yemenului și înce
tarea ajutorului militar saudit către 
forțele regaliste.

nistere.
★

CAIRO 18 (Agerpres). — Agen
ția M.E.N. a transmis un comuni
cat al Ministerului Orientării Na
ționale al R.A.U. care anunță că 
mareșalul Abdel Hakim Amer, fost 
vicepreședinte al Republicii Arabe 
Unite și locțiitor al Comandamen
tului suprem al forțelor armate 
ale R.A.U., s-a sinucis.

Uraganul „Beulah“ 
provoacă 
adevărate dezastre

CIUDAD DE MEXICO 18 
(Agerpres). — Uraganul „Beu
lah", cu o viteză de 200 kilo
metri pe oră s-a abătut dumi
nică asupra Peninsulei Yuca
tan (Mexic), unde sînt semna- " 
late adevărate dezastre. Mica 
„insulă a femeilor" din strîm- 
toarea Yucatan este izolată și 
nu se știe nimic despre soarta 
celor 1 500 de persoane care 
au refuzat să fie evacuate 
In porturile Progreso și Jua
rez, peste 2 000 de persoane 
care nu au putut fi evacuate 
lansează semnale de ajutor 
prin intermediul „focurilor 
bengale". După cum anunță â- 
genția France Presse, echipele 
de salvare nu au putut inter
veni. Legăturile de comunica
ții sînt întrerupte. Nu se știe, 
de asemenea, nimic despre 
soarta locuitorilor insulei Ho- 
zumel, precum și despre cei 
1 500 de muncitori care lucrea
ză pe plantațiile din această 
insulă. Recolta de porumb a 
fost compromisă. Merida, ca
pitala statului Yucatan, a fost 
inUndătă, în cartierele joase 
apa atinge un metru și ju
mătate.

Grave incidente 

în Turcia
ANKARA 18 (Agerpres). — Du- 

pă cum relatează agențiile de pre
să, în orașul Kayseri, situat. la 322 
km sud-est de Ankara, au avut 
loc duminică incidente între su
porterii a două echipe de fotbal 
în timp ce pe stadionul local se 
disputa un meci în cadrul diviziei 
B între echipele „Kayseri Spor" 
și „Sivas Spor" — reprezentativa 
orașului Siva. Aceste incidente — 
relatează agenția France Presse 
— s-au soldat cu moartea a 39 
de persoane și rănirea a altor 600.' 

Primul ministru al Turciei, Su
leyman Demirel, a luat legătura 
cu ministrul de interne, Faruk 
Sukan, pentru a cere adoptarea 
măsurilor necesare prevenirii unor 
noi asemenea incidente. La An
kara s-a anunțat convocarea unei 
ședințe speciale a Consiliului de 
Miniștri consacrată examinării in- 
cidehtelor din orașul Kayseri.
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