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ÎNCHEIEREA VIZITEI ÎN TARA NOASTRĂ 
A TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV 

Convorbiri între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov

Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

DESCHIDERE! NOULUI AN
UNIVERSITAR LA I. M. P.

2: octombrie 1967 Ora 10. In im
punătoarea aulă a Institutului de 
mine Petroșani, sute de glasuri a- 
vîntate au, înălțat din nou emo
ționantul ,.Gaudeamus igitur". In
tr-o atmosferă de entuziasm și 
elan tineresc a avut loc deschiderea 
festivă a noului an universitar. I.a 
festivitate au luat parte studenți, 
membrii corpului didactic, invitați.

Au fost prezenți tovarășii Gheor- 
ghe Călin, membru al C.C. al P.C.R , 
prim-secretar al Comitetului re
gional Hunedoara al P.C.R., Ion 
Lungu, șeful secției învățămînt, 
știință și cultură a Comitetului re- 
giohal Hunedoara.al P.C.R., David 
Lazăr, prim'-secretăr al Comitetu
lui orășenesc de partid Petroșani, 
prof. Ștefan Sebeșan, director ge
neral în Ministerul Invățămîntului, 
Clement Negruț, secretar al Co
mitetului orășenesc Petroșani al 
’'CR , Romulus Bena, membrii în 
Comitetul executiv al Uniunii Aso
ciațiilor Studenților din România, 
conducători de întreprinderi și 
instituții.

Adunarea a fost deschisă de conf. 
univ ing. Ilie Constantinescu, pro
rector al Institutului. Au luat apoi 
cuVîhtul prof. dr. ing Aron Popa, 
rectorul Institutului, prof ing. Va- 
sile Poboran, Marin loțovici, stu
dent în anul V. președintele Con
siliului U A.S.R. din Institut, Gheor- 
ghe Fodor. student în anul I.

A luat apoi cuvîntul, în înche-

ierea adunării, tov. Gheorghe Călin.
Subliniind sarcinile pe care Con

gresul al IX-lea al P.C.R. le-a pus 
în fața industriei miniere, vorbi
torul a arătat că „una din cele mai 
importante obligații morale care 
revine invățămîntului superior din 
țara noastră este aceea de a" for
ma schimbul de mîine al socialis
mului, în stare de a prelua și duce 
mai departe făclia științei româ
nești".

Referindu-se la studentul? de azi. 
tare mîine va fi inginer pe unul ; 
din șantierele construcției socia-• 
lismultii — vorbitorul a spus : „Stu
denții noștri, convinși fiind de :Uțî-. 
litatea și frumusețea meseriei ale
se, trebuie să depună eforturi deo
sebite în pregătirea lor indivi
duală, : să participe activ la efor

turile cadrelor didactice pentru 
formaVea lor ca specialiști cu o 
înaltă calificare. In săli de curs 
său la semi’narii, în laboratoare sau 
mine studentul de azi să ffe un 
observator atent, un cercetător, pe 
care pasiunea specialității sale Să-l 
îndemne oricînd să cunoască mai 
mult și mai cu' temei. ' Asociația 
studenților și organizația U.T.C. 
să inițieze acțiuni vii, creatoare, 
atractive, integrate mereu în viața 
și activitatea studențîlbr“;

Referitor la întregul proces in
structiv educativ. tov Gîiieorghe 
Călin a atras atenția că rezulta
tele. obținute . hu trebuie’ să mul
țumească,, să se privească critic 
și autocritic activitatea’ desfășurată 
și să se caute noi soluții de per
fecționare a invățămîntului minier

In timpul ■ vizitei de prietenie pe 
care a făcut-o în țara noastră, to
varășul Todor Jivkov, prirn-se- 
cretar al cmnitetului. Central al 
Partidului Comunist Bulgăr, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R P Bulgaria,, a avut convor
biri cu tovarășul, Nicolae Ceauses
cu, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului; Comunist Ro
mân , , - > -

La convorbiri au ■ participat to
varășii Alexandru, Birlădeanu, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului „Permanent al CC. 
al P C R . prim-vicepresedinte al 
Consiliului de Miniștri, Alexandru 
Drăghici, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C C. al P.C.R., Ilie Ver- 
deț, membru; al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al "P C’R , prim-vicepreședinte 

. al Consiliului de Miniștri. Iosif 
»Banc, membru supleant al? Comi- 
1 tetului Executiv al C.C. al P.C.R,, 
vicepreședinte , al 1 Consiliului de 
Miniștri, Manea Mănescu. membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C al P.C.R, 
Dalea, secretar al C.C. al 
și Andrei. Păduraru,

Mihai
P.C.R.,

al P.C.R,, precum-și, amba- 
___________ 'și plenipoten- 

Bucureșți,

la C.C. . _ „ 
sâdorul extraordinar' 
țiar al Bulgariei la 
Gheprghi Bogdanov.

In cursul convorbirilor, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
s-au infermat reciprbd asupra ac
tivității ce se desfășoară în cele 
două țări vecine, și prietene în do- 

: meniul construcției socialiste
Au fost abordate, de asemenea, 

probleme, legate de agresiunea 
S.UiA. în 'Vietnam,: sublihiindu-s- 
însemnătatea ’ intensificării luptei 
tuturor forțelor revoluționare și 
democratice din ' lumea întreagă 
pentru . curmarea planurilor .agre
sive .. ale. .imperialismului ’ S.U.A., 
pentru încetarea necondiționată a 
bombardamentelor asupra R D 
Vietnam, lăsînd .poporului vietna
mez dreptul de a-și hoțări Singur 
soarta sa. ’ Au fost discutate, tot
odată., probleme -privind situația 
din Orientul Apropiat, securitatea 
europeană‘și alte probleme ale vie
ții internaționale. .

In cadrul, convorbirilor s-a accen
tuat ? asupra. necesității intensifică
rii eforturilor pentru întărirea uni
tății: și solidarității mișcării comu
niste și ' muncitorești iriternațio-

Aspect din aula 
I.M.P. în timpul 
festivității de 
deschidere a 
cursurilor anului 
universitar 1967- 
1968.

internatio- 
șef de secție nale’. S-a relevat .’cu satisfacție că 
; . ■ prietenia strînsă Și dezvoltarea co-

. laborării dintre cele două țări și 
SSHHSHB cele două partide corespund ihte- 

reselor fundamentale ale popoare
lor român și bulgar, cauzei’ con
struirii socialismului- și apărării 
păcii, constituie o• contribuție , la 
întărirea unității țărilor . socialiste. 

Cofivorbirile s-au ' desfășurat în^ 
tr-o ătmosfebă caldă, tovărășească; / 
îrf spiritul' '.tradițtohâl^i prietenii 
care unește cele, două-partide, țări 
și popoare. . , ’ . ,

BILANȚ. LA C.C.V.J.

La sfîrșitul 
a trei trimestre
Retrospectivă

O dată cu luna sep
tembrie,.. colectivele mi- 
niere din bazinul Văii 
Jiului au încheiat între
cerea pe primele trei 
trimestre ale anului. Cu 
ce roade ? Plusul pe 
combinat pe primele 9 
luni se ridică la 28 241 
tone. Este o realizare i 
Dar, dacă o comparăm 
cu bilanțul pe primele 
două trimestre, „plusul" 
acumulat nu dă prea 
multe satisfacții. Depă
șirea a sporit cu abia . 
606 tone. S-a „urcat" a- 
dică. prea puțin în ulti
mele 3 luni! Inclusiv 
luna septembrie — a a- 
dus, o contribuție săracă 
la „zestrea" depășirii pla
nului, abia 374 tone. Ia
tă și situația pe exploa
tări. Cea mai mare de- . 
pășire a, fost; realizată 
de minerii Lupeniului : 
9 863 tone care au săl
tat piusul de la înce
putul anului realizat de 
exploatare la peste , . 
43 000 tone cărbune. Au

depâșiri și minele Petri
la, Lonea, în schimb mi
nele Aninoasa, Vulcan, 
Paroșeni au continuat 
să bată pasul pe loc, 
„sporind" rămînerile' în 
urmă față de planul 
nual. ....

a-

Care sînt 
perspectivele

Asupra bilanțului
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Plecarea "
oaspetelui bulgar
Tovarășul Todor Jivkov, care îm- 

~"”prei’.na cu . soția a7acut"o vizită" de 
prietenie îri țara noastră la invitația 

, tovarășului Nicolae Ceausescu, a 
„ .părăsit .duminică’ după-amiază 

, Bucureștii!».
; . La, plecare, ■ pe aeropoitul Bă-
; . neasa. înaltul oaspete bulgar a fost 

conclus 3e .tovarășii Nicolae

(Continuare în pag. a 3-aj'

pupil rului de comandăIn fața
Iluminate difuz, ca

dranele de pe pupitrul 
de comandă indică cu 
cea măi mare exacti
tate ascensiunea spre 
ziuă, a cărbuiîelui ahi- 
nosean. Undeva, la peș
te 400 metri adâncime, 
a fost apăsat uri buton 
și releele preiau asupra 
lor ceea ce pînă acum 
executa exclusiv omul: 
conducerea instalației 
de. extracție. Impulsuri 
electrice dirijate de o' 
aparatură completă co
nectează cele două mo
toare cu o putere. de 
1000 kW fiecare, co
mandă frinele și ale- 
gînd regimul optim de 
funcționare,., dirijează 
perioadele de accelerare 
de. regim Ș> ret ar dare, c. 
instalației. Suspendate 
pe patru cabluri, celt 
două schipuri ajunc 
cînd unul, tind celălalt 
deasupra buncărului de 
descărcare, ;adueînd <de 
fiecare dată cite ‘8 'to
ne de, căpbune. Acele 
de pe cadranul indica
torului de adincime.se 
rotesc ... ...
poziția schipurilor.

Aspect de la 
expoziția de pro
duse agro-aii- 
mențare cu vîn- 
zare, prezentata 
de unitățile 
O.O.V.L.F, în pia
ța orașului Petro
șani cu ocazia Zi
lei recoltei.

Oțto, maistrul mecanic 
Sima Vasile-i împreună 
cu electricienii )i lăcă
tușii de sub conduce- 

■■ rea lor, au trecut cu 
succes un examen greu, 
dificil.' Ei sint sufletul 
uriașei , instalații. Pute
rea ./de pătrundere, in
teligența și spiritul lor

■ de inițiativă S-au matpr
.. fializat în măsuri. valo- 

roase, menite să asigu
re. funcționarea norma
lă a mașinii de extrac
ție și prin aceasta drum . 
liber1 cărbunelui spre 
furnalele și uzinele, pa1 
triei

tari, la mielul orizontu
lui IX, celălalt schip 
primește o nouă încăr- 
cătură din buncărul de 
dozare, pentru ca în se
cunda următoare o nouă 
apăsare de buton să dea 
comanda unei noi 

■curse. ■ ■ î *

. In fața, pupitrițlui de- 
comandă din said ma
șinii de extracție aflată 
in. vîrful turnului, la 
peste 50 m înălțime, 
mecanicul supraveghea
ză atent mersul mașinii. 
In mișcările fiecărui ac 
indicator el simte pulsul 
instalației, 
Iqjelor 
fluxul 
Uriașul, 
’leală.
Nicolae,
iru, Toderaș Mircea cu
nosc in amănunțime 
instalația de extracție 
ce le-a fost încredința
ră. Colosul de beton și 
metal, cu-uriașa sa pu
tere de 2 000 kilowați, 
li se supune docil. In mai 
puțin de 4 ore de func
ționare continuă, <țl 
scoate la ziuă produc
ția minei Aninoasa 
un schimb întreg, 
prima instalație de 
tracție multicablu 
Valea Jiului care func
ționează în regim auto
mat. Maiștrii electricieni 
Suciți Vivrel, • Marcus

de ( 
pînă acum și îndeosebi | 

perspectivelor |
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asupra 
viitoare am cerut păre
rea inginerului șef al 
C.C.V.J., tov. Kdrmoczki 
loan. Iată ce ni s-a re
latat : i •

— Și luna septembrie, 
ca de altfel. întreg tri
mestrul Iii, îl încheiem 
cu un bilanț sărăcăcios. 
După măsurile aplicate, 
și condițiile create 
cadrul 
existau 
premise 
realizări 
ce

in 
exploatărilor, 

în . luna trecută 
pentru a obține 
mai bune. Ceea

ne-a stînjenit

mersul uti- 
auxiliare, „vede“ 

cărbunelui în 
său salt pe ver- 

Mecanicii Burlec 
Burlec Dumt-

(Continuare în pag. a

CLASAMENTUL HĂRNICIEI
PE EXPLOATĂRI

mai

3-a)

E. M. Lupeni 107,3%
E.. M. Lonea . 104,4%
E. M. Uricani 102,0%
E. M. Petrila 101,3%

PE SECTOARE
Sectorul VIII Lupeni 124%
Sectorul V Lonea 119%
Sectorul III Lonea 116%
Sectorul III Petrila 115%

L . -■!> -Z ■ ' - . . .. ■ , .

grăbite, arătîna

un mic cadran. lumino” 
se, aprinde, inscripția 
„Sosire schip A“ și în 
aceeași clipă vasul .de 
extracție iși .depune în
cărcătura , în ’ buncărul

> de- descurcare. Simul-

pe 
Este 
ex- 
din

A. B.

adincime.se
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SPORT» SPORT;
FOTBAL. [I

■ ■
CONSIDERAȚII ASUPRA ETAPEI 

A VII-A A DIVIZIEI A și Uțu și Iancu. in sfîrsit la Cluj 
s-au întîlnit egalele dobrogenilor și 
mureșenilor din etape a Vl-a, res
pectiv Universitatea și Jiul. Jocul 
a fost frumos, palpitant și dacă nu 
venea acel 11 m, transformat de 
Adam, care a adus egalitatea pe 
tabela de marcaj, poate altul era 
rezultatul final Așa insă, după ce 
spre sflrșitul partidei Adam a

Genericul etapei a Vil-a a cam
pionatului categoriei A de fotbal 
este interesant și (șe putea altfel ?) 
nu lipsit di’ surprize, De data a- 
ceasta surprizele ni le-au furnizat 
Rapid și U.T.A., echipele cele măi 
Capricioase în acest tur de cam
pionat. Cum poate li calificată . : .
altfel echipa noastră campioană mai ^marcat jm^goL pentru echipă 
care din 8 puncte posibile acasă 
obține doar unui, in schimb se în
toarce din deplasare cu 5 din 6 
posihile ? Sau U.T.A. Ce mai poți 
spune despre această echipă care 

.de cîțiva ani scapă ca prin minune 
de retrogradare și care în acest 
campionat pierde 2 partide acasă 
din 4 dar cîștigă 2 în Capi
tală cu Dinamo și Progresul ? 
Balonul e rotund, dar comportarea 
actuală a echipelor noastre este 

' cît se poate de controversată. Du
minică, oltenii, instalați pe primul 
loc în clasament, au capotat cate
goric la București în fața stelișți- 
lor și astfel au coborît pe locul 3 în 
clasament. La Brașov nu a lipsit 
mult ca ploieștenii să plece cu un 
punct, în timp ce „bancarii" s-au 
întors de la Bacău la pas cu amă
răciunea înfrîngerii. Pe stadionul 
din Trivale, învingătorii lui Fe- 
rencvaroș i-au obligat pe repre
zentanții litoralului să plece la 
Constanța triști datorită celor două 
goluri primite. Se pare că a obosit <

sa, Jiul a trebuit să se resemneze 
cu o înfrîngere la limită, în fața 
acelorași jucători care în vară 
ne-au luat 2 puncte U noi acașă.

G. DINU

CLAS
1. Steaua
2. F. C. Argeș
3. „U“, Craiova
4 „U“ Cluj
5.
6.
7.
8.

A.S.A. Tg. Mureș 
Dlnamo Bacău 
Dinamo București 
Petrolul

9. V.T A.
io,—11. Farul 
io,—ii. MmcuI roșu 
11 Rapid
13. Jiul
14, Progresul

A

ETAPA VIITOARE (restanța din 
6 septembrie), joi 12 octom
brie : F C, Argeș — Dlnamo Bu
curești; Progresul — petrolul:

REZULTATELE TEHNICE ; Stea
ua — Universitatea Craiova 4—0 
(1—0) Au marcat Voinea, Constan
tin șj Vigu 2j Dinamo București —• 
UT A. 0—1 (0—0). A marcat Meț- 
caș; Universitatea Cluj — Jiul 2—1 
(0—1) Au marcat Libardi, Adam 
(din 11 m) și din nou Adam; Dinamo 
Bacău — Progresul 3—1 (2—0), Au 
marcat Rugiubei, Dembrovschi, Pe» 
teanu (autogol) și Georgescu; Stea
gul roșu —Petrolul 3—2 (2—1). Au 
marcat Pescaru 2, Gy&rfi, Gtozea și 
Dridea I; A,S A Tg Mureș — Ra
pid 0—1 (0—1), A marcat Duml- 
triu II; F. c. Argeș — Farul 2—0 
(0—0) Au marcat Nuțu șj Kraus.(0—0) Au

M
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VICTORIE făli drept de apel
Al doilea meci consecutiv aca

să al echipei Școlii sportive Pe
troșani a însemnat și a doua vic
torie consecutivă ; de data aceas
ta mai categorică decît cea din e- 
tapa precedentă. Și în meciul eu 
formația I.S.E. București, hadba- 
listele din Petroșani au dovedii 
că sînt într-o formă bună, că po
sedă calități care, bine valorifi
cate pe terenul de joc, vor aduce

lor care nu înscris multe goluri. 
In această repriză „recolta" a fost 
de 8 goluri pentru gazde si de 
numai 2 pentru oaspete, Deci re
zultatul final a fost 17—3 pentru 
Școala sportivă Petroșani, într-un 
meci în care localnicele au avut 
o misiune deosebit de ușoară. Bu- 
ureștencele au părut ca niște tu

riste, trebuind să îndeplinească și 
formalitatea de a se prezenta la

balonul tm intîlni bara transver-

l'rin această nu subapre- 
jocul și valoarea echipei

Mm
' fe*' ■*

Cluj — ,,U“ Craiova;
— Steauaî Rapid — Jiul;
— A.8.A. Tg Mureș — 
Bacău — Steagul roșu.

.Farul 
U.T.A.

Dinwno

AGENDA CAlIPIONAmVI MfilONAl
Nici una din cele 7 echipe din Valea Jiului nu s-au 

deplasat duminică in afara Văii. 5 au susținut meciuri aca
să iar 2 în deplasare, dar tot în Vale, respectiv Știința le 
Lonea și Minerul Vulcan la Petrlla cu Minerul Aninoașa, te
renul acesteia din urmă fiind suspendat. Și toate au obținut 
rezultate bune, deși meciurile nu s-au ridicat la un nivel ca
litativ prea ridicat.

Iată amănunte de la cîteva tntilnlrI:

O duzină de goluri 
la Lupeni

Întilnirea dințre Constructorul 
Lupeni și Abatorul Hațeg, aștep
tată cu interes în localitate, a în- 

. semnat reabilitarea localnicilor în 
urma acelui sever 7—1 cu care 
au fost întrecuți în etapa trecută 
la Teliuc. Seorul de 10—1 în fa
voarea lor aproape că nu mai ne
cesită comentarii. Constructorii 
și-au impus jocul din primele mi
nute ale partidei și pe rînd Bu- 
dai, Nievelt, Sălăjan au creat pa
nică în careul advers. Iureșul gaz
delor la poarta hațeganilor a fost 
concretizat în cele 10 goluri în
scrise de Budai, Gross, Nievelt, 
Sălăjan cite două, Nicola și Goie. 
Adversarii au contraatacat spora
dic, fără vlagă și astfel acțiunile 
lor au fost stopate cu promptitu
dine de apărarea localnicilor. O 
singură dată Kovacs a fost „bă
tut", cînd Olteanu a înăcri» go
lul de onoăre pentru echipa sa.

minutul 85 cînd mingea șutată pu
ternic de. Papiță de la oaspeți a 
întîlnit bara, a revenit in teren și 
de aici a fost expediată în corner. 
Singurul gol al partidei, care le-a 
adus uricănenllor o victorie meri
tată, a fost înscris de Duplea în 
minutul 25 printr-o excelentă foar
fecă.

Au plăcut Papiță, Marcu, Tîrcu 
de la oaspeți, Incze și 
la gazde.

A arbitrat
Dbva.

Duplea de

bine C. Matei din

N.
corespondent

BOTA

Inlr-un anonimat total

E. POPA
corespondent

Uricânenii au învins 
la limita

Ocupanta primului loc în clasa
ment — Minerul Teliuc — s-a de
plasat duminică la Uricani unde a 
avut o misiune dificilă. Cunoscînd 
valoarea adversarului, localnicii au 
abordat întilnirea cu calm și ho- 
tărîre, deciși să-și adjudece vic
toria, Meciul a fost de o factură 
tehnică modestă dar și presărat cu 
faze de fotbal clar, curat, cu faze 
spectaculoase de gol, ratate însă 
de jucătorii ambelor formații. Așa 
au fost cele din minutele 10, 22, 
24, 27, 87 pentru gazde, șl cea din

meci,
ciem
noastre; vrem doar s-o facem aten
tă ca în deplasare să lupte cu a- 

’ ceeași hotărîre, să nu uite că iubi
torii handbalului din Petroșani aș
teaptă rezultate bune de la ea și 
în .confruntările cu echipe bune.

Golurile au fost înscrise de 
Domșa 8, Barabaș 4, Mureșan și 
Cșqbansky cite 2, Szolga pentru 
Școala sportivă Petroșani, Cara- 
mihai 2 și Margopati pentru oaspe
te.

A arbitrat bine V. Weichselbaum 
din Timișoara.

DUMITRU GHEONEA

SzolffO ftitează puternic, dar 
sală.

numai rezultate bune echipei, Ju
cătoarele de bază ale echipei lo
cale — I.ia Barabaș și Mia Domșa 
— au fost bine înțelese de tine
rele lor coechipiere și împreună au 
muncit din răsputeri pentru a 
marca cît mai multe goluri, Pe- 
troșănencele au construit multe fa
ze în viteză, spectaculoase, s-au in
filtrat cu ușurință pe semicercul 
advers șl au înscris goluri de toa
tă frumusețea. In timp ce bucu- 
reștencele abia reușeau să ajungă 
în terenul advers,, .în pparta lor 
„ploua" cu goluri, deși portărița 
făcea eforturi mari pentru a îm
piedeca avalanșa baloanelgr în 
plasa propriei porți. Așa se face 
Că în prima repriză gazdele au 
înscris .9 goluri în timp ce oaspe
tele au obligat-o doar o dată pe 
Cătuțoiu »ă scoată balonul din 
plasa porții pe care a apărat-o cu 
multă siguranță. Cu scorul de a—1 
pentru Școala sportivă Petroșani 
e-a încheiat prima repriză.

) in partea a doua a întîlnlrii jo
cul a fost, de asemenea, Ia disere-

Îția gazdelor. Profitînd de forma 
slabă a oaspetelor, antrenorul Eu- 

șț gen Bartha a trimis în teren cî- 
| leva jucătoare tinere, care au lup- 
!iat însă cu multă voință. Din nou 

Mia Domșa și I4a Barabaș s-au 
lansat pe contraatac și au marcat 

. nestingherite. In acest timp oas- 
• petele au luptat mult, au făcut 

totul pentru a încetini evoluția ra
pidă a scorului. Ele însă au greșit 
prin încetinirea ritmului atunci 
cînd intrau în poeșsla mingii, prin 
replierea greoaie din atac în apă
rare, prin ezitarea șutării la poar- 

ttă. Astfel au fost deseori surprin- 
se descoperite în apărare de con-' 

| traatacurile periculoase ale gazde-

I
I

...... . .................... .. m.iiWiiijț ..«men,. F

locuri au mai plăcut Păsculeseu 
(Știința) «i Sare» (Parîngul).

V. T..•ț'-", -i

Meci nul la Petrila
Minerul Ghelar, partenera de în

trecere a Preparatorului Petrlla, a 
jucat cu multă ardoare pentru â 
menține scorul alb pînă la sfîrși- 
tul IntîlnMi, lucru ce ' i-a reușit. 
Petrilenii au avut unele ocazii de 
a înscrie, dar înaintașii săi le-au 
ratat cp seninătate, Nu-i mai puțin 
adevărat că șl oaspeții puteau mar
ca. Așa că după aspectul general 
al jocului rezultatul de 0—0 este 
normal. Meciul nu s-a ridicat la un 
bun nivel tehnic, dar s a disputat | 
în limitele sportivității.

C. VASILE
’ corespondent

Pe terenul din Lonee, Parîngul— 
Știința 0—1. Der spectatorii des
tul de numeroși șu fost martorii 
oculari ai unui meci anost, desfă
șurat într-o atmosferă de acalmie 
generală, A fost o partidă în care 
se. întîlneau parcă două echipe o- 
boslte, uzate, nimeni nu voia să 
ciștigo, nimeni nu voia să piardă, 
nimeni nu încerca nimic pentru a 
oferi spectatorilor măcar cîteva 
momente de joc care să placă. Pre
sărat cu multe greșeli tehnico- 
tactice, meciul de la Lonea, lipsit 
de farmecul fazelor palpitante în 
fața porților, a cunoscut pină la 
urmă un cîștigfitor. Aceasta și da
torita arbitrului Ion Panait din Pe
troșani, neatent la semnalizarea de . ■ 
către tușler a unei poziții „afară 
din joc" a lui Bălăneanu, autorul 
centrării din care Răsădeanu a îns
cris de la 4 metri. In urma lacu
nelor atît de frecvente în jocul ce
lor două echipe este foarte greu 
să remarci pe cineva. Totuși, lăsînc 
la e parte resentimentele pentru 
jocul oferit duminică de Parîngul 
*i Știința, o singură „floare" nu 
ș-a lăsat „ofilită" de alura sevM- 
dă a meeiului — Munteanu. Pe a-

Un punct valoros 
în deplasare

Minerul Vulcan a jucat duminică 
în deplasare cu Minerul Aninoa- 
sa. Intîlnirea ș-a disputat la Pe
trlla deoarece terenul din Aninoa- 
șa ește suspendat. La capătul ce
lor 90 de minute de joc cele două 
echipe minierești și-au împărțit 
frățește punctele: scor 1—1. Vul- 
cănenii s-au prezentat mai bine 
decît în meciurile de pînă acum, 
au practicat un joc deschis, sim
plu, și-au creat multe 
gol, dar Vlad, Rlpa și 
le-au ratat copilărește.

Cei care au deschis

ocazii de
Chiceanu

scorul au
fost

ceanu a foșt faultat la marginea 
careului de 16 metri. Lovitura a 
fost executată de Roff direct în' 
poartă. După gol anlnosepii au de
venit nervoși. Egalarea a survenit 
în minutul 81 cînd fundașul vulcă- 
nean Feszener a introdus balonul 
în propria poartă. Cu scorul de 
1—1, echitabil pentru ambele echi
pe, s-a sfîrșit întilnirea.

MUCUȚA TUDOR 
corespondentvulcănenii. In minutul 70 Ghl-

CLAS AMENTU L
1. știința Petroșani 5 4 1 0 12— 4 9
2. Minerul Teliuc 5 3 1 1 17--“ 4 7
3, Minerul Uricani 5 3 1 1 10— 5 7
4. Minerul Ghelar 5 3 1 1 6— 5 7
§. Constructorul Lupeni 5 2 2 1 10—11 8
6. Preparatorul Petrila 2 2 1 3— 2 6
7, Constructorul Hunedoara 5 2 1 2 6— 5 5
8. Parîngul Lonea 5 t- 2 2 10— 7 4
9. Minerul Vulcan ■ 5 1 2 2 4— 7 4

10, Minerul Anlnoasa 5 0 3 2 3— 9 3
11. Abatorul Hațeg 1 0 4 3-18 3
12. I.C.O. Hunedoara .. 0 1 4 2—15 1

Itlflii văii Jialni - 
frnnhsi ne iirâ

Sîmbătă după-amiază și du
minică dimineață, stadionul 
„Corvihul" din Hunedoara a 
găzduit prima întîlnire din 
cadrul triunghiularului de atle
tism Hunedoara, Cugir, Petro
șani. S-au întrecut cei mai 
buni atleți aparținînd raioa
nelor și orașelor : Orăștie, Hu
nedoara și Petroșani. . Acest 
Concurs, ca și următoarele 
două care vor fi organizate 
la Cugir și Petroșani, are me
nirea de a verifica stadiul de 
pregătire al atleților și în mod 
special al acelora care sînt 
componenți al Iotului regio
nal în vederea apropiatelor 
concursuri contînd pentru di
vizia B. Lotul reprezentativ al 
orașului Petroșani, însoțit de 
antrenorul Ciofîcă Ioan, a a* 
vut în compohența sa pe cei 
mai buni atleți aparțlnind a- 
șociației sportive Jiul Petro
șani, școlilor profesionale din 
Lupeni și Petroșani, liceelor 
din Lupeni, Vulcan, Lonea, 
Petroșani, precum și școlilor 
generale nr. 1 și nr 6 din Pe
troșani. Cu toții și-au adus 
contribuția la Cucerirea pri
mului ioe in clasamentul con
cursului triunghiular. Printre 
cei care au adus cele mai 
multe puncte se numără spor
tivii și sportivele: Niculescu 
Mircea, știința Petroșani, Enea 
Marin și Popescu Adrian, Jiul, 
Gabor Ioan și Boroș Vasile, 
Școala * profesională Lupeni, 
Nemeș Margareta și Bora Oli
via, Liceul Lupeni, Iacob Mo
nica și Gheorghiță Mariana, 
Școala nr. 1 Petroșani.

CLASAMENTUL GENERAL : 
I. Petroșani — 76 puncte; II. 
Hunedoara — 74 puncte; III, 
Orăștie — 41 puncte.

C.S.O, Petroșani

î
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Ceaușyșpu cu soția, Cbivu Stoica 
cu soția, Alexandrii Biriădeanu. 
Alexandru Drăghici cu soția, Iile 
Verdeț cu soția, Iosif Banc, Manea 
Mănescu, Mihai Dalea, de membri 
ai C C, al P C R, și de alte persoane 
oficiale. ;

Au fost de față Gheorghi Bogda
nov, ambasadorul Bulgariei la

Preocupare susținută pentru ridicarea 
nivelului de cunoștințe profesionele

Recent, comitetul de partid al 
E. M. Uricani a dezbătut într-o 
plenară felul cum s-au preocupat 
organizațiile de partid de ridica
rea nivelului profesional și de cul
tură generală al membrilor de 
partid și al salariaților de la E. M. 
Uricani în vederea asigurării mi
nei cu cadre bine pregătite caro:, să 
satisfacă cerințele producției S 
sarcinile ce le revin in viitor

S-ay S'-oș în evidență, cu această 
ocazie, eforturile depuse de con
ducerea exploatării care, sub con
ducerea comitetului de partid, a 
îndrumat și a asigurat condiții 
bune de pregătire muncitori lor și 
tehnicienilor pentru ridicarea gra
dului lor de calificare profesională

Tn primele opt luni ale anului au 
fost școlarizați, prin cursurile de 
calificare, un număr de 161 mun- 
cițpri din care mineri 37, ajutori 
rmheri 39. mecanici locomotivă 51 
și electricieni de mină 44. In pre
zent frecventează cursurile 261 
muncitori în meseriile de ajutor 
mineri, mineri, măsurători gaze, 
artificieri, mecanici mașini extrac
ție. Totalul celor școlarizați numai 
în acest an se va ridica la peste 
400 muncitori, reprezentând o trei
me din efectivele ce lucrează în 
subteran.

Frecvența Ia cursuri, după cum 
ș-a constatat, este bună, demon- 
strfnd interesul cursanților pentru 
pregătirea lor profesională. La pre-

Elevi în exeursie
Wn grup de 51 de elevi ai Școlii 

generale nr 5 Petroșani au fost 
duminică într-o excursie la Tg. 
Jiu. "Au vizitat orașul, mu
zeul raional, frumoasele monu
mente : Coloana infinitului, Poarta 
sărutului și Masa tăcerii ale celui 
mai mare fiu al Hobiței, Constan
tin Brâncuși, precum șt obiective 
industriale.

Asemenea excursii, cu un pro
nunțat caracter instructiv, ar pu
tea organiza și conducerile celor
lalte voii din Valea Jiului.

Tot duminică au fost cu auto
carul la Alba lulia un grup 
de elevi de la Liceul din Petroșani. 
Ei au participat la Festivalul tine
retului organizat eu prilejul „Zilei 
recoltei'1.

La sfîrșitul
(Urmare din pag. 1)

mult, a fost neprimirea 
ritmică a vagoanelor 
C.F.R. Deci, pentru tri
mestrul următor soco
tesc drept cerință pri
mordială : C.F.R.-ul să 
ne asigure cu vagoane 
în mod ritmic și, în ca
zul crizei de vagoane, 
să admită mai mult e- 
lasticitatea în dirijarea 
operativă a vagoanelor 
între unități.

Fără îndoială bilanțul 
neșatisfăcător vizează și 
o seamă de neajunsuri 
interne. Bunăoară mari
le rămîneri în urmă la 
Aninoasa (— 4 899 to
ne), (Vulcan — 3 268
tone), Paroșeni (— 897 
tone) pe lingă justifică
rile invocate au ca bază 
o seamă de deficiențe 
organizatorice pentru re
medierea cărora nu se 
depune suficientă 
verență. Așadar, deși la 

București, și membrii ambasadei.
Un mare număr de bucureșteni 

șflpți pe aeroport au salutat cu 
căldură pe oaspeți și pe conducă
torii noștri de partid și de stat. 
Pionieri au oferit buchete de flori

La despărțire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și soția și tovarășul 
Todor Jivkov cu soția s-'aii salutat 
cu deosebită căldură și prietenie.

(Agarpres)

dări sint întâmpinate totuși unele 
greutăți, mai ales că o serie de 
muncitori nU au studii! de cultură 
generală complete, fapt ce impune 
mal multă insistență din partea 
lectorilor.

Din discuțiile purtate în cadrul 
plenarei a reeșît că în atenția or
ganizațiilor de partid va trebui să 
stea si în continuare muncă de ri
dicare a calificării. In acest scop, 
în cadrul organizațiilor de partid 
pe schimburi și sectoare și în ca
drul unor adunări generale se va 
analiza periodic felul în care mem
brii de pârtii se preocupă de 
completarea studiilor

V COCHECI 
corespondent

Se lucrează intens la modernizarea defileului. Brigada zidarului- 
piotrar Krlzo losif execută zidurile de sprijin pentru consolidarea șo
selei.

aceste unități o seamă 
de factori-frînă ce gî- 
tuiau producția au fost 
lichidați, totuși mai tre
buie pus accentul pe 
organizarea și dirijarea 
activității interne.

Cu ce perspectivă pă,- 
șim pragul ultimului tri
mestru ? Există toate 
condițiile ea fiecarS ex
ploatare — iar în urma 
reașezării planului de 
sectoare de către con
ducerea combinatului — 
ca fiecare sector să-și 
realizeze și să-și depă
șească planul. Ceea ce 
rămîne de făcut: o mai 
bună organizare a pro
ducției — dirijarea aba
tajelor, plasarea efecti
velor etc. ri* ca prin 
măsurile, organizatorice 
eficiente să putem re
compensa neajunsurile 
ce se ivesc din lipsa de 
efective. Trebuie urmă
rită sporirea vitezelor

de avansare, preîntâm
pinarea avariilor, reali
zarea planului de mă
suri privind pregătirile 
de iarnă și îndeplinirea 
ritmică a planului de 
pregătiri, crearea tutu
ror condițiilor pentru în
făptuirea sarcinilor ce 
ne așteaptă anul viitor.

La investiții — 
plus 554 metri

Bilanțul sectoarelor de 
investiții pe luna sep
tembrie este îmbucură
tor: s-au executat 554,6 
ml lucrări miniere pes
te plan. Cele mai fru
moase depășiri le-au în
registrat minele Vulcan 
cu 271,8 rșl; Lupani cu 
154,6 ml i Lonea cu 46. 
ml. O singură mină — 
Uricani continuă să ră- 
mînă în urmă, în sep
tembrie avînd un mi
nus de 40 mL

Ch visum an în urma an» scris 
In altrul nostru daspr» Impruriiie 
unui orieten al mau nopnslt pen
tru prima oiră pe aceste melea
guri. Multe lucruri l-au plăcut. 
L-ău impresionat construcțiile ce 
cresc la fiecare nas luîndu-se parcă 
la întrecere cu munții noștri fru
moși. Despre oamenii din această 
vale a cărbunelui a avut numai 
cuvinte de laudă prietenul meu. 
Nu aceeași impresie i-a făcut-<>, 
însă, felul cum stnt gospodărite, 
administrate, unele centre de des
facere a mărfurilor S-a referit În
deosebi la hala olețil din Petro
șani. Iată ce spunea :

„Parcă hala voastră ar avea ceva 
din povestea celor 1001 de nopți, 
ceva oriental. Mărfuri există, ni
mic de ris, dar sint expuse direct 
pe pămînt dacă, nu se mal găsește 
loc pe tarabe. Alimentele nu prea 
sint păstrate cum ar trebui. Igie
na pieții lasă și ea de dorit*.

De atunci unele fapte relatate 
de prietenul meu s-au schimbat in 
fine, altele...

Astfel hala e tot mai bine apro
vizionată, iar mobila nu se mai în
grămădește pe ultimul rînd de ta
rabe, De asemenea, au fost con
fecționate galantare ș» mărfurile 
nu mai sint expuse pe jos. Insă eti 
regret constat »î acum, după mai

Pe primele 3 trimes
tre, sectoarele de inves
tiții au acumulat o de
pășire de 816,6 ml.

Spre bine 
și cu calitate

In. < luna septembrie 
conținutul de cenușă a 
coborit la -ț-0,8 puncte. 
Deci cu 0,2 puncte mai 
puțin decît luna trecu
tă, Au contribuit în pri
mul rînd minele Lonea 
și Paroșeni care au ex
tras o producție cp un 
conținut de cenușă sub 
limita admisă. S-a îm
bunătățit. calitatea și la 
mina Lupeni unde de
pășirea conținutului de 
cenușă e de-abla 0,2 
puncte.

Inșă continuă să aibă 
depășiri minele Vulcan 
și Dîlja (peste 2 puncte) 
precum și Aninoasa și 
Uricani.

bine de un an, masurile au foit 
’aplicate numai pe jumătate, Ața 
se face că șl acum in incinta pieții 
persistă murdăria. Halatele vinză- 
torilor de la O.O.V L.F. sint In 
fel ca acum un an i murdare. Prin 
colțuri stau îngrămădite în dezor
dine ambalajele neridîcate. Oare 
cînd Ie-o veni și lor rîndul ?! Dar 
dezordinea în aceste locuri îți apare 
și mai pregnant seara după în

chiderea halelor. De aceea, consi-

A APARDT

nr. 9|1967 al revistei 
„PROBLEME ECONOMICE**

* DIN CUPRINS;
V, TR1BICI

— Dezvoltarea economiei naționale și unele probleme de
mografice.

L. VĂCHANL
— Rezerve de sporire a productivității muncii în industrie.

M. VEINTRAUB șl
i A. VBMNICEANU

— Organizarea științifică a producției și a muncii în 
construcții- ‘■ : ■ -

A. PINCU
: «4 Evoluții în domeniul inegalității dezvoltării țărilor capi

taliste industrializate.

SOCIOLOGIE ECONOMICA
GH. CHEPEȘ

— Implicații ale tehnicii noi asupra integrării profesio
nale a muncitorilor în întreprindere. '

FOLOSIREA MATEMATICII ECONOMIE
P. BUZOIANU și
Acad. M. BERCOVICI

— Optimizarea planului anual de aprovizionare cu com
bustibil și energie.

E. V. TOPALA
— In sprijinul extinderii aplicări! metodelor moderne de 

calcul în activitatea de construcții. (J. Aurian, Gh. Bol- 
dur și S, Lazăr: Cercetarea operațională în construcții. 
Editura științifică, 1967).

PROGRAM DE RADIO
4 octombrie

PROGRAMUL J : 5.00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,05 Program muzical de 
dimineață; 5.30 BULETIN DE 
ȘTIRI; 5.35 ACTUALITATEA A- 
GRARA; 6,00 RADIOJURNAL. Su
marul presei Sport. Buletin me
teo-rutier; 6.30 BULETIN DE 
ȘȚIRI; 7.00 RADIOJURNAL, Spori 
Buletin meteo-rutier; 7.45 Sumarul 
presei; 8 00 Tot înainte (emisiune 
pentru pionieri); 8,20 MOMENT 
POETIC; 8.25 I-a microfon, melodia 
preferată; 9,00 BULETIN DE ȘTIRI: 
9,03 La microfon, melodia prefe
rată, 9,25 Sfatul medicului ; 9,30 
Jocuri populare; 10,00 Melodiile a- 
cordeonului; 10,10 Curs de limba 
franceză; 10,30 Din folclorul mu
zical ai popoarelor: 10,45 Muzică 
din filme; 11,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 11,03 Cronica economică;
11,18 Parada soliștilor și a orchos- RAEffOI^ONIC SERIAL:
trelor de muzică ușoară; 12.00 Mu- 
zică ușoară; 12,15 COORDONATE 
CULTURALE; 12.25 Arii din ope
rete; 12,35 Muzică populară; 13,00 
RADIOJURNAL. Buletin meteoro
logic; 13,13 Succese ale muzicii 
ușoare; 13,30 întâlnire cu melodia 
populara și interpretul preferat; 
14,00 Cîntă Alexandru Jula și Ionel 
Miron: 14,30 Amintiri -— muzică 
ușoară; 15,00 BULETIN DE ȘTIRI. 

TELEVIZIUNE
C.țj octombrie ;' : > î V

. 1,06 In direct... Emisiune economică.
18.30 Pentru copii: Ecranul cu păpuși; „Cine ciută mai

-frumos" de Ion Lucian, ; '-..ce c...
19,00 Pentru tineretul școlar : 1001 de întrebări.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic ; Publicitate.
30,00 Filmul serial: Aventurile lui Taman
20.30 Campionatul european de baschet: Ho mânia Iu

goslavia. Transmisiune de la Helsinki.
21,45 „Pe vapor prin toată Rusia" — film documentar.
22,15 Seară de teatru: „VleiH de Eugen O’Neill. Interpre

tează Teatrul de Stat din Botoșani.
22.50 Telejurnalul de noapte.
23,05 închiderea emisiunii,

der că edilii orașului ar trebui să 
manifeste mai multă preocupare 
pentru curățenia și igiena pieții. 
Conducerile O.O.V.L.F., O.C.L, și 
T.A.P.L l»i pot aduce mai mult con
tribuția în această4' direcție Oare 
nu se pot rezolva aceste probleme, 
nu s-ar putea dovedi mai mult 
respect față de estetica șl Igiena 
orașului nostru, pentru oamenii 
care trăiesc și muncesc în el ?

Dr. L. MOIIARU
Inspectoratul sanitar de stat

. .. L Petroșani. L

Buletin meteo-rutier; 15,05 AC
TUALITATEA LITERARA; 15,20 
Cîntă Gheorghița Histea și Oprea 
Drăgoi;, 15,50 Voci tinere la mi
crofon; 10.00 RADIOJURNAL. 
Sport, Buletin meteorologic; 16,15 
Muzică ușoără; 16,45 Banatule, mîn- 
dră floare —• melodii. populare; 
17.10 Călătorie în istoria civiliza
ției; .18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,05 Uzina văzută de aproape; 
18,25 Formații de muzică ușoară; 

•18,40 ANTENA TINERETULUI; 
.19,00 Concert de ■ melodii roma
nești; 19,30 Spprt; 19,40 Varietăți 
muzicale; 20,06 RADIOG AZETA 
DE SEARĂ. Cronica economică; 
20,30 O melodie pe adresa dumnea
voastră; 20,50 Muzică populară in
terpretata de Nicoleta Vasilovici și 
Traian Uilecan; 21,05 TEATRU

O COM
PLICATA STARE DE FERICIRE4' 
de fon Arieșeanu, seria a III-a; 
NORICA; 21,21 Melodii magazin; 
22,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologic; 22,15 De la an 
cîntec la altul; 22.45 MOMENT 
POETIC; 22,50 Piese instrumentale; 
23,00 Muzică ușoară; 24,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 0,05 Melodiile 
nopții — muzică ușoară; 2,55-3,00 
BULETIN DE ȘTIRI.



STEAGUL ROȘU
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a României
la Ulan Bafor influentei forțelor de stînga

ALEGERILE DIN FRANJ A

Rezultatele indică creșterea

în

NEW YORK 2. — Trimisul spe
cial Agerpres, Romulus Găplescu, 
transmite: După obișnuita între
rupere de sfîrșit de săptămînă, A- 
dunarea Generală a O.N.U. și-a re
luat luni lucrările. Pînă acum,
cele nouă zile ale dezbaterilor ge
nerale au luat cuvîntul peste 40 
de delegați asupra diverselor pro
bleme ale ordinei de zi, care cu
prinde 96 de puncte.

Alegerea noului președinte a) 
Adunării Generale simbolizează spi
ritul de echitate și înțelegere ca 
și dorința, de coexistență pașnică 
ce caracterizează actuala sesiune, 
oglindește rolul tot mai important 
pe care îl joacă țările socialiste 
pe arena internațională — a de
clarat ministrul afacerilor externe 
al Iordaniei, Mohammed al-Amery. 
Consacrîndu-și cea mai mare par
te a cuvîntării problemei Orien
tului Apropiat, el a arătat că Ior
dania se opune „stabilirii păcii pe 
calea cuceririlor militare" și a ex
primat părerea că atîta timp cîl 
nu se va găsi o soluție justă și o- 
norabilă „situația explozibilă din 
această regiune se va menține". 
Dacă Izraelul nu se va supune re
zoluțiilor Consiliului de Securitate 
privind anularea măsurilor luate 
la Ierusalim, atunci Consiliul de 
Securitate va trebui să adopte sanc
țiuni împotriva acestui stat. Vor
bitorul s-a pronunțat pentru re
tragerea forțelor militare străine 
din Vietnam, precum și pentru .ex
tinderea actualelor programe de a- 

'sistență tehnică și economică. A-

dresîndu-se noului președinte al 
Adunării Generale, ministrul afa
cerilor externe al R. P. Bulgaria, 
Ivan Bașev, a sptis: „Satisfacția 
noastră pentru alegerea dv. este 
cu atît mai mare cu cit repre/en- 
tați un popor vecin de care ne 
leagă ani îndelungați de prietenie 
frățească și năzuințe comune de 
făurire a unei vieți noi". . . .

Soluția
nam nu poate să rezide decît în 
„recunoașterea dreptului legitim al 
poporului vietnamez de a-și hotărî 
singur viitorul, liber de orice ames
tec din afară", a arătat reprezen
tantul permanent al Birmaniei, U 
Soe Tin. In ce privește problema 
Orientului Apropiat, el a spus: 
„Orice soluție nu poate decurge 
din poziții de forță ci numai din 
poziții de înțelepciune". El a ex
primat apoi părerea că un tratat 
de neproliferare a armei atomice 
nu poate fi eficace dacă nu pre
vede un echilibru între răspunde
rile și obligațiile puterilor care 
posedă arma nucleară și celor 
care nu o posedă.

Cu intervenția delegatului ira
nian ședința de luni dimineața ă 
luat sfîrșit. Următoarea ședință are 
loc marți dimineața.

și năzuințe comune de

conflictului din Vieț

ULAN BATOR 2 (Agerpres) 
Tovarășul Gheorghe Radulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, reprezentantul, permanent al 
Republicii Socialiste România în 
C A.E R , și persoanele care îl în
soțesc au sosit la Ulan Ba tor 
pentru a participa la cea de-a 31-a 
ședință a Comitetului Executiv al 
C.A.E.R

La sosire, delegația română a 
fost întîmpinată de S. Luvsan, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole, 
D Gombojav, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, reprezen
tant permanent al H. P Mongole 
in C.A.E R., reprezentanți ai con
ducerii. unor ministere și instituții 
centrale de stat

Au fost de față, Petre Niță, am
basadorul Republicii- Socialiste Ro
mânia la Ulan Bator, și membri 
ai ambasadei.

PARIS 2 — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmi
te-:; Confirmarea succesului. Parti
dului comunist, mai ales în regiu
nea pariziană, un ușor progres al 
majorității — Uniunea pentru a 
V-a Republică — și al Federației 
Stîngii Democrate și Socialiste și 
regresul sensibil al centriștilor — 
acestea sînt principalele caracte
ristici ale celui de-al doilea tur de 
scrutin al alegerilor cantonale care 
au avut loc duminică, 1 octombrie.

In regiunea pariziană (cu excep
ția capitalei), alegerile au dat ur
mătoarele rezultate: un departa
ment cu majoritate comunistă, un 
departament cu majoritate 

. ga (Federație plus P.C.F.), 
partamente cu majoritate 
dreapta (Uniunea pentru a
publică, plus centriștii) și un de
partament în care stingă este la 
egalitate cu centrul-dreapta. In to
tal, din cele 192 locuri de consi
lieri generali în cele șase depar
tamente din regiunea pariziană, 
stingă a obținut 100 de locuri, din
tre care P.C. Francez 78.

Potrivit datelor oficiale ale Mi
nisterului de Interne, rezultatele

de stîn- 
trei de- 
centru- 

V-a. Re-

*4’

ifVuviuua luu
MOSCOVA 2 (Agerpres). — 

Ziarul „Pravda“ a publicat 
un articol semnat de un grup 
de oameni de știință sovietici 
în legătură cu cercetările 
științifice efectuate prin in
termediul satelitului „Cosmos- 

■ 166“, lansat la 16 iulie 1967. 
Satelitul, se arată in articol, 
a permis culegerea unui vast 
material în domeniul statisti
cii exploziilor Roentgen pe 
soare și al relațiilor dintre a- 
cestea și exploziile „optice". 
Datele obținute confirmă ob
servațiile făcute anterior, în- 
trucit prin intermediul sateli
tului „Elektron-2“ au fost, de 
asemenea, stabilite explozii 
Roentgen ae o categorie deo
sebită, neînsoțite de explo
ziile ,,optice", observate de 
pe Pămînt. Importanța date
lor respective constă, între 
altele, în aceea că înregistra
rea exploziilor Roentgen va 
permite, în ( principiu, preve
nirea pericolului de iradiere 
pentru cosmonauți și va dă e- 
chipajelor navelor cosmice po
sibilitatea să ia măsuri de 
protecție.

'HANOI — După cum anun
ță agenția V.N.A., în ultimele 
zile forțele de apărare anti
aeriană ale R.D. Vietnam au 
doborît deasupra teritoriului 
țării 6 avioane ale S.U.A.

In total în luna septembrie 
au fost doborîte 87 de avioane 
ataericane, din care 2 bombar
diere strategice moderne „B- 
SSt'r și atf fost avariate nume
roase altele. Numărul avioa
nelor americane doborîte dea
supra teritoriului R.D. Viet
nam a ajuns- astfel la 2 349.

VIZITE
PARIS 2 (Agerprgs). — Luni a 

sosit la Paris, în cadrul unei vizite 
oficiale. Suvanna Fumma, primul 
ministru al Laosului 
clarație făcută presei, 
laoțian a subliniat că 
șederii sale în capitala 
avea întrevederi cu generalul 
Gaulle și cu o serie de oficialități 
ale guvernului: francez asupra u- 
nor probleme actuale ale- situației 
internaționale. în special asupra 
situației din Asia de sud-est.

★
BELGRAD 2 (Agerpres). — La 

Belgrad a sosit o delegație mili
tară poloneză condusă de mareșa
lul Poloniei. Marian Spychalski. 
ministrul apărării naționale

generale ale alegerilor cantonale 
arată următoarea repartizare a la- 
curiloj de consilieri generali: Par
tidul Comunist Francez 175 locuri 
(un cîștig de 119 Ioduri față de a* 
legerile cantonale din 1961); Fede
rația Stîngii Democrate și Socialis
te — 465 locuri (un cîștig de 10 
locuri); diverse partide de stingă 
177 locuri (o pierdere de- 17 lo
curi); Uniunea pentru cea de-a 
V-a Republică 219 locuri (un cîștig 
de 17 locuri); Republicanii indepen- ' 
denți 94 locuri (un cîștig de 8 lo
curi); centriști șj diverși moderați 
— 396 locuri ( o pierdere de 23 
locuri). Este de remarcat că CÎȘ- 
ligurile obținute de U.N.R. au fost 
realizate în general în detrimentul 
centriștilor, în timp ce disciplina 
de vot a funcționat la partidele de 
stingă — alegătorii P.C.F. și ai Fe
derației votînd candidatul unic al 
stîngii. Acest fenomen a fost va
labil în special la cel de-al doilea 
tur de scrutin.

Numeroși comentatori remarcă 
faptul că stingă a obținut un ''plus 
de locuri și de voturi în întrtyil 
său, dar progresul mai marcant a 
fost realizat de comuniști.

Intr-o de- 
premierul 

în timpul 
Franței va 

de

încheierea Congresului
Partidului Democrat din Guineea

CONACKRY 2 (Agerpres). — In popoarele lumii, se arată in înche-
■ capitala Guineei a luat sfîrșit cel ierea rezoluției, poporul din Gui-
de-al 8-lea Congres al Partidului heea va continua lupta pentru pa- 
Democrat. In rezoluția adoptată cu 
acest prilej se arată că poporul 
din Guineea este hotărît ,să-și în
tărească unitatea națională și să 
sporească eforturile in toate dome
niile : politic, economic, social și 
cultural. Pe plan extern, sublinia
ză documentul, Partidul democrat 
și guvernul Republicii Guineea vor 
continua să acționeze pentru, întă
rirea Organizației Unității Africane, 
pentru solidaritatea între țările de 
pe continentul african și va sprijini 
lupta pentru eliberare și indepen
dență națională a popoarelor din 
„Guineea portugheză". Angola, Mo- 
zambic, Rhodesia și R.S;A. Partici- 
panții la Congres și-au exprimat 
solidaritatea cu lupta dreaptă a 
poporului vietnamez împotriva agre
siunii americane. Alături de toate

ce, democrație și progres social.
La lucrările congresului, din 

partea C.C. al Partidului Comunist 
Român a participat o delegație con
dusă de Petre Blajovici, membru 
supleant șd Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. ■

Comunicat al Q.A.T.T. 
privind comerțul internațional

privind 
primul 

Potrivit 
experți, 
acestui

terea cu 8 la sută în perioadele 
respective ale ultimilor doi .ani, 
cel al țărilor membre ale. Pieței * 
comune și Japoniei eu aproape 9 
lă sută față de 11 la sută în 1965 
și 13 la sută în 1966, cel al S.U.A. 
și al altor țări vest-europene. luate 
împreună cu 10 la sută față’dN, 15 
la sută în 1966 In aceeași p|ri- 
oadă, importurile țărilor dezvoltate 
din țările 'aflate în curs de: dez
voltare au crescut numai. cu 2 la 
sută față de 8 la sută în primul se- w

GENEVA 2 (Agerpres). — La 
Geneva a fost dat publicității ra
portul anual al G.A.Ț.T, 
comerțul internațional în 
semestru al anului 1967. 
aprecierilor grupului de 
în primele șase luni ale
an exporturile țărilor industriali
zate au înregistrat o ușoară scă
dere față de aceeași perioadă a fi
nilor 1965 și 1966 Astfel, exportul 
țărilor membre ale A.E.L.S a cres
cut în primul semestru al anului
1967 cu 7,5 la sută față de eres- mestru al anului 1966.

LUPTE VIOLENTE ÎN VIETNAMUL DE SUD
SAIGON 2 (Agerpres). —• Intre

22 și 25 septembrie, unitățile Fron
tului Național de Eliberare, care 
operează în regiunea Con Thien, 
(la sud de zona demilitarizată) au 
scos din luptă aproape 500 mili
tari americani, relatează agenția

Franee Presse. Patrioții au reușit 
să captureze un car de luptă și au 
distrus mai multe vehicule mili
tare. Luptele cele mai violente s-au 
desfășurat în sectoarele Trong An, 
Nam Tay și Phu Au.

2 000 de mineri vest-germani 
au fost eoncediați

Alți 2 000 de mineri vest-germani au fost eoncediați in cursul săp- 
tămînii trecute. Concernul Mannesmann a închis vineri mina sa „Con
solidating 1/6" din Gelsenkirchen. Din septembrie anul trecut numă
rul minerilor eoncediați a crescut la aproximativ 30 000

In primul semesiru ai anului 1967, în bazinul Ruhr au fost închise 
șase mine cu o capacitate anuală de aproximativ 5,4 milioane tone căr
bune. ; 2- -

Cutremur Ia Skoplie
In noaptea de 1 octombrie, la ■

Skoplie a fost înregistrat un cu
tremur de gradul 4-5, Acesta este 
al 628-lea cutremur care s-a pro-

• dus la Skoplie din iulie 1963

Declarația Comitetului Executiv 
al Partidului laburist englez

SCARBOROURGH 2 
(Agerpres). — Comite
tul Executiv Național 
al Partidului laburist 
(N.E.C.), din care fac 
parte 28 de membri, 
între care 14 miniștri, 
a dat publicității o de
clarație în care aprobă 
politica guvernului fa
ță de Piața comună. 
In declarație ■ se arată 
că hotărîrea primului 
ministru, Harold Wil
son, de a cere adera-

Noi demonstrații la Milwaukee

rea Angliei la G.E.E. 
„este conformă cu 
principiile și obiecti
vele Partidului labu
rist". . • •

Răspunzînd criticilor 
unor personalități la
buriste

‘ care se
potriva 
gliei la
Comitetul Executiv Na
țional al Partidului la-

afirmă în decla
sa că intrarea 
Britanii în Piața 

nu poate să

burist 
rația 
Marii 
comună
fie decît favorabilă An
gliei. In ce privește le* 
gaturile care unesc în 
momentul de față An* 
glia cu Commonweal- 
hul și cu aliații săi din • 
A.E.L.S., declarația sub* ' 
liniază că au devenit

proeminente, 
pronunță îm- 

aderării An-
Piața comună, necesare. ' unele revi

zuiri ale ;acestor înțe
legeri. -I/"- îț-

Noi demonstrații au avut loc du
minică pe străzile orașului Mil
waukee (stalul Wisconsin), în spri
jinul integrării rasiale. Circa 800 
de persoane au manifestat în fața

Greva lucrătorilor de la uzinele „Ford44

clădirii municipale, cerînd adopta
rea unei legi care să interzică ori
ce formă de discriminare șl să per
mită accesul populației de culoare 
în cartierele albilor.

ii-- • COPENHAGA Ministrul da
nez al comerțului și afacerilor eco
nomice europene, Tyge Dahlgaard, . 
a demisionat din guvern. In locul 
lui a fost numit Ove Hansen, fost 
primar al orașului Ballerup.

a lua parte la tratative în vederea 
impulsionării acestora. Motivîndu-și 
refuzul, e! a declarat că cererile 
greviștilor privind mărirea salariilor 
sînt „inconciliabile".

• BAGDAD. In prezența pre* 
Irakului, genera- 
Rahman Aref, 's-a

ședlntelui
Iul Abdel 
deschis cea de-a 4-a ediție .a Tîr- 
gului internațional de la Bagdad.

In acest an expun 11 țări, în 
marea lor majoritate arabe

Greva lucrătorilor de la uzinele 
„FOrd" a intrat în cea de-a 26-a 
zi, fără să se întrevadă perspecti
va reglementării conflictului dintre 
muncitori și patronat. Negocierile 
în curs nu au dus,pînă în prezent ; 
la nici un rezultat. Henry Ford- II, 
președintele societății, a refuzat in
vitația ce i-a fost trimisă de Wal
ter- Reuther, președintele Sindicatu
lui muncitorilor din industria, de persoane. Numărul celor Înecați pare însă sâ fie și mai raati', retra-
automobile și aviație a S.U-A, de gerea apelor scoțînd la iveală noi victime.

Bilanț «1 victimelor uraganului ..Beulah44
Potrivit unui bilanț provizoriu al victimelor uraganului .,Beulah“ 

numai în localitatea San Marcos din statul Guerrero au pierit 100 de
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