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Au luat parte, de asemenea,

I Hune3oara£^ 

j ,L——;——

după-amiaza zilei de 1 
Palatul Conșilitijui de Stai,

.ai Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, și președintele Re
publicii Islamice Pakistan, feld- 
mareșalul Mohammad Ayub Khan.

M

DIN 5-6 X 1867 IN DEZBATERE

ap5.

«re
tâu^inerea. spre diaciRtetag de că- 

tre"'«ase a' 'ddcumehtaW,:^leKi^r' 
C.C. al P.C.R din 5-6 octomlarte, 
suscite un intere® deosebit. StU- 
diind aceste documente 
cunoaște masurile te se preconi- 
zeazâ ase lua în 
tețîriif Sistemului dc SlUarî! 
majorării satarBite. Ac 
suri au ca unul din' 
principale cointeresarea 
lor ' în rezultatele obținute «te 
treprindere.

In sectarul de con 
taje, în care lucrez,- ssdaMiâ 
vaT cuprinde circa 88 la sută din 7 
cîștigul total al muncitorilor si 
c;a. 90-95 la suta, din cel al per
sonalului tehnico administrativ. A- 
ceasta înseamnă, în domeniul în 
care lucrez, că se va urmări obți
nerea de rezultate optime-în--fie
care lună, că vor dispare, unele .pr- 
tificii dăunătoare care se pot face 
în prezent în cadrul Unui trimes
tru. Acordarea salariului tarifar la 
cadrele de țonducere în funcție de 
rezultatele obținute de personalul 
în subordine.. va face, să' crească ' 
în cel mai înalț grad cointeresarea 
tuturor maiștrilor, tehnicienilor si 
inginerilor în obținerea de rezul
tate. bune, în rentabilizarea între
prinderii așa cum e cazul la noi. 
Nici un cadru tehnic de conducere 
nu-și va mai putea permite să nu 
depună maximum de interes în 
rezolvarea problemelor ce i se pun 
prin funcția ce o ocupă Căci un 

..salariu' substanțial, .așa cum va fi 
cel al personalului tehnic și admi
nistrativ în urma acordării sporii

lii te- 
. t>e 
decît 

lBbi n-au
masă -a sa- 

care la; împărțirea 
'sOamul actual sînt 

u. ' •
salariului pentru 
Șfc'fjt» ">5-20 1a sute 

far al munci - 
-. n»șre catego-

O °bltaă Tn
un efort susținut, 

ibtema cea mai acută care se 
pune.pe șantierele grupului nostru 
.? fluctuația de personaj. Acorda
rea sporelui de vechime în aceeași 
întreprindere, spor' de pînă ,1a 10 
la sută, corelată cu' prioritatea ce 
se acordă; .acestor salariati la ri
dicarea, categoriei de încadrare și 
cu prioritate îh obținerea .> de lo
cuințe din fondul statului, vor. eli
mina în rr,arc masurî- această ano- 
malie. ,, ■ - . ■ '

■Privesc cu toată încrederea ma
surile propuse, întrucît ele vin în 
mțitripinarea dorințelor noastre -ție 
mai bine și le aprob din toată 
inima.

I

UN NOU TIP 
OE COFRAG MOBIL

De cîteva zile echipa lui 
Haintz Eugen din secția cons
trucții metalice a U.R.U.M. 
Petroșani lucrează la un nou 
tip de cofrag mobil. Acesta se 
execută din laminate și profile 

«de. fier speciale și va avea, un 
d’ametru de 5 m și o greutate 
de 18 tone. Este pentru pri- 

C ma dată cînd se construiește 
. un cofrag de acest tip și el va 
fi folosit la betonarea rapidă 
a puțurilor de mină. 7 ■

Spectacolele 
„Doinei Argeșului1*

Aseară, în sala Casei de cultură 
din Petroșani, orchestra de muzică 
populară „Doina Argeșului", . de 
carînd înapoiată de la „Festivalul 
de folclor- din Olanda", a cules bi
ne meritatele aplauze ale publicu
lui petroșănean. Spectacolul „fru
mos curgi Argeș Ia vale" ă evi
dențiat încă o dată vocea cutioscu- 
iei soliste Georgeta - Anqhel, iar 
Artemiza Bejan, Marcel Stănescu, 
Hermina Stănușescu, și ceilalți au 
dat multă culoare frumoaselor tra
diții folclorice argeșene. Dirijorii 
orchestrei: Emil Tănase și clarine
tistul Florea Netcu," laureat al Fes
tivalului mondial al tineretului de 
la Varșovia. .

Mesagerii cititului argeșan i vor 
da, în zilele care urmeăîă,, Specta
cole și-n celelalte localități ale 
Văii Jiului.
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tanului, Jantșheed K. A. Marker, 
'ambasadorul Pakistanului în 
mânia, prințul Miangul S. 
Hassan, secretarul pj-it&ipal al 

ntel#L 
MiW

■Râdiodituz
mad, director general

“jny,
decurs

<a-
O 
Ah- 

în, ministe- 
' «w ț A-w. istanez.

rne, Convorbirile au decurs fntr-o
rferdl^»; V.

•, A avut loc un schimb de ve
deri cuprinzător astapt» -dezvoltă-

secretarul Consiliului de Stat.
George 'Macovescu, JgjJOOSfc 
al ministrului afacerilor externi
Alexandru Âlbescu, ,
ministrului comerțului exterior,
Marin Mihai, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Alexandru rii și întăririi confirme a relațiilor 
■Balați, vfceprtaedint» al Comitem- de prietenie dintre România și ' 
‘ ‘ " ' ' " " " " ' ' ' ' " .fi:

■Au fost abordate,’«te» î.taiemenea 
unele- probleme «ta șiteuațtai inter
naționale. ’ i< 'S(*%ferpres)

lui de Stat ptatru Cultură și Ar- Pakistan.
Mihai- ^tefteru,. «tatatedprul

Romântai ln.'Patatataa* ' Gheorghe
Iaabn,."1) director tad4ntarim în

Ptectem unei deletflgH 
a C.C. el P.C.R. la Heltenki

Luai - dlmirkMt* •terteit' Capi -. 
tata, ptacînd H BMsiaki, e 
țta a Comitetului Ctetnti alFWrti- 
duiut Comunist Român conduta 
de tovarășul Emil Roditanjs, mem
bru al Comitatului Executiv, ai 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., care ta incitația Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Finlanda «a faceo vizite-m a- 
ceasta țp-ă., , ,-.

Din delegație tpc parte tovarășii 
Dumitru Colta,’interii «I

... ....... .. .........

Cc-mitetului Executiv, al C.C. al 
P.C.R., președintele Colegiului Cen
tral dePftrtld, Ilie Rădulescu, ram
uri: supleant al -C.C jțl P C.Iî., 
prim-adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R, Nicu Bujor, șef de 
sector la Secția ,internațională a 
C.C al P.C.R.

Pe aeroportul Băneasa, delegația 
a fost salutată de tovarășii Alexan
dru Drăghici.Ilie Verdeț, Mihai : 
Gete, de membri, ai C.C. al P C.R 
și Activiști de partid(Agerpres) ;

La mina Vultw au fost ca
lificați; dț tajj îJKeputul șnului 
și pîn'ă în prezint" 229 de țnun- 

- citori- în mesef rile- de miner, 
ajutor miner, măsurător - de 
djazâ? «•ctriitani a de mină,
tfiașmist'' ihasmi *3a extracție, 
pompe, si ejfureMtri 
nipbțdhț, .■
Din actualii curșșhțj, urmează 
câ pînirla finita teului te ta

• Vizita delegației CC. af 
Partidului Comunist Rotajta 
în Suecfta ■ ' V |

• Largă * mișcare de solidari
tate «u jttpta- dțeafrta a P°* ’ 
porului vietnamez

• Conferința economică a ță- 
ritar în cu»< d# ttaz-vtattite

• tin nou satelit sovietic 
p@rtru telecomunicații.

A»*
ilvj. de .taina.

In - clișeu

muncitori într-un 
se datorește unor 
ciente . luate de. ' 
exploatării. Astfel,.

Iun VÎLCU _ ,
șeful atelierului" de confecții 

al Grupului de șantiere 
al T.C.M.M

O brigadă care lucrează ritmic cu o productivitate sporită ■ 
condusă de minerul Jurj Gheorghe de la sectorul IV al E. M. Lupeni.

In - clișeu — schimbul • minerului Marian loan Ia intrarea în taină.

In programele tri
mestriale ale orga
nizațiilor U. T. C din 
școli

'••a

numărul 
muncitorilor 
calificați
mai califice alți 2 «ud 
artificier, mașipișf funicul.ar. 
și Lăcătuș de mină. ' . ■; ,

Calificarea a peste 500 d«j‘ 
singur an 

măsuri ’efi- 
Conducerea 
creindu-se 

d .cotaborăre ȘțrîhȘă îfitrfe Con
ducerile sectoarelor și școală,; 
frecvența la cursuri s-a ' ame
liorat. De asemenea, printț-o' 
mâi Bună selecționare' a lecto
rilor, prin , dotarea școlii cu 

• materialul didactic, heceâăr Ș-â 
îmbunătățit conținutul lecțiilor.

U.T.C.-uJ are menirea și viata spirituală, a tinerilor.-
obligația de a desfășura în Anul acesta, încă din prii , 
școlio intensă ’ și multilate- mele iile f-de ’școală, răspun-
rală muncă de educație a ti- zînd noilor recomandări ale 

C.C. al U.T.C. și ținînd sorit 
de sarcinile' trasate de Con
gresul al VHI-lea a) U.T.C. _

rășenesc Petroșani al U.T.C. s-a trecut la organizarea mai U.T.C. dih licee și școli' proi
a unei permanente . activi- judicioasă a iriundii cu tine- feșionale, organizarea,.:încă

; tăți cultural-artistice, distrac- : fetul în școli. Tn acest sens, ; din prima csăptăminăi ;a' ac-
activitatea cultural-artistică, tualului' an Școlar, a unor ac-
distractivă"și mai nou — tivități■ preferate ; de; elevi: 
sportivă intră sub egida 
U.T.C.; organizațiilor din 
școli revenindu -le întreaga
responsabilitate a organizații 
activităților extrașcolare.

Discutînd cu tov. Maria 13 de Iâ Șug«g-Sebeș,; repre-
Meșter, șefa comisiei regip- zentanții organizațiilor de fi
nale pentru probleme de licee neret din toate școlile au

■ de la Comitetul regional fost puși ia curent cu noile
U.T.C. si cu tov. Pienahi Ion, cerințe.- S-a cerut acolo și s-a
secretar cu probleme de școli V. TEODORESCU
de la Comitetul orășenesc

. neretului studios.
In ceea ce privește organi

zarea de 'către Comitetul: c-

ceea ce este nou în munca 
îorganizațiiicif. 1U.T.C. din .școli, 
ni, s-au dezvăluit o serie de 
aspecte privind viitoarea ac
tivitate eXtrașcoJară a tine
retului: studios. -„Intr-adevăr, 

. s-a recomandat argatiizațiilor

tnjcă citim,; era,

unei permanente activi-

tive și sportive, care să aju
te implicit la pregătirea mul

tilaterală a elevilor,. ap exis- 
tat multe deficiențe. Bunăoa
ră, activitatea extrascoiară a 
elevilor din liceele și școlile- 
profesionale ale Văii Jiului 
n-a fost în anii trecuți, în 
măsura cuvenită în atenția 
organizațiile U.T.C. Restrîn- 
gîndu-și sfera de activitate, 
unele organizații U.T.C. au 
mers pînă acolo încît în a- 
fară de... strîngerea cotiza
țiilor, programarea și tinerea 
de adunări generale, n-au - .
mai făcut nimic, neglijînd Petroșani al U.T.C. despre (Continuare,în pțg*:4 *:•) ?

‘seri distractive, șezători, car
navaluri, alternînd cu între
ceri sportive.' Iii tabăra .de 
instruire a C.C. al U.T.C. de 
•la Breaza și în cea ' regiona

A lest sau nu 
wurtunâ 
UcsHtnlarca 
Maternității 
tun îuican ?

Qrâștereu natalității impune .mă
rirea spațiului afectat caselor de - 

: riârate#.' ’ Asigurarea "tuturor cori'- 
dițiiior hacesare în aceste insti
tuții de asemenea, o , pro-
btenta "de-prim ordin. L,ă Vulcan, 
Înșă;' lb6rurile‘ se petrec exact pe : 
dos. -Mâțernitațeri,
â'ifost' desființată. Femeile gravide ' 
în pragul nașterii fac „deplasări" 
la Lupeni De ce ? Am cerut pă» 
rerea.a doi, factori de răspundere 
care ..cunosc problema' îh- cauză 
■Iată ce ne-a relatat tovarășul Bete- 
rlnghe Vasile, preșe lintele Sfatu
lui popular din localitate

— Problema maternității din 
Vialcan am discutat-o și în cadrul 
sesiunilor sfatului. De la 1 ianua
rie 1987; din dispoziția secției să
nătate a Sfatului ■ popular Petro- . 
șșrii, maternitatea a fost desfiin
țată. Cauzele precise nu le cunoaș
tem "bine. Tn schimb ni s-a promis ■ 
că ni se dau' 4-5 salvări în afară 
de cele de la spital. Dar nu ni s-au 
dat. Majoritatea femeilor de la noi 
refuză să meargă la Lupeni. Pre
feră să nască acasă primind aju
torul și asistența moașelor califi
cate,.' In orice caz avînd în vedere . 
numărul mare de nașteri, 207 în . 
anul acesta dintre care 24 numai 
în luna septembrie, se simte impe
rios necesitatea reînființării mater
nității

Pentru a afla cauzele obiective 
Care au generăt. ’ această situație, 
dm solicitat din partea secției să
nătate a Sfatului popular din Pe
troșani, părerea tovarășului medic 
Fonova Teodor. Dîhstil ne-a spus :

— Cauzele -desființării materni
tății' din Vulcan, sînt două și în 
bună parte sînt justificate. Prima 
cauza a fost ‘ lipsa de Spațiu. In 
corpul spitalului, localul destinat 
pentru aceasta nu corespundea. Am 
cerut ajutorul celor7 două sfaturi 
populare, din Vulcan si Petroșani 
pentru mărirea spațiului, dar n-am 
primit nici' o rezolvare concretă. 
Ni se răspunde că nu există spatia 
pentru aceasta. Și astfel noi n-avem 
ce face. Cea de-a două cauză a fost 
lipsa unor cadre de specialitate. 
Dar această cauiă' se putea înl3-.

‘ C V.

(Continuare în pag. a 3-a)
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(Sampionatul Diviziei A de fot
bal se apropie de sfîrșit. Au mai 
rămas de disputat trei' etape; pa
tru pentru jiul și Rapid. Aceste 

1 ultime partide *înt parcă mai viu 
i disputate, mai pasionante și, ca 
!<și pînă acum, nu lipsite de sur-

întărească suportul moral al ju
cătorilor pentru următoarele patru 
meciuri pe care le mal au de dis
putat, Este deja timpul ca nici 
unul •& au mai:.■dițoi dorul aven- 
turieruim Ntoriitaiwfci.ssă aU»i mâl 
regrete pe > 'Casandra șșL Crăciun, 

__ ’’.. .. ..................„. .... , -nici 
pe Ion Vasile și să joace fotbal

în de iO|i iriB^PubUeul
. . ... .(«lluode

el și nu dorește decît victorii 
reprezentanților minerilor- în pri
ma Divizie de fotbal a țării

Pe malul mării, oltenii n-au 
putut rezista forței marinarilor 
și s-gu—întors la Craiova cu un' 
gol în plasă; textllistli ărădanî 
au demonstrat le Cluj că pot să și 
piardă în deplasare ; ploiestenit 
au ciștigat prin Dridea 1 grație 
unei lovituri Je la 11 metri, Iar ■ 
diriamoviștii; băcăuani, desj au 
pm.dut m mreat unicului m 
deplasare din acest tur de earn- 
plouat. în concluzie, etapa de du
minică s-a soldat cu o victorie a 
oaspeților în deplasare, cu două

■ prize. Ne-o dovedșșțe clar etapa să nu-J nțai. fiejnpătimească
de duminică care a adus un nou 
lider în CiMaipefțt F.C. Argeg. -

'După opt etapt^ ta eâfe’-eehipa' im **wț-o
: Constahțjrp jtmoscuț înfrO
' gerea, ea a (Sada# cu 2—3 pe
priul teren în fața jucătorilor din 

. Trivale, după ce militarii condu
seseră cu 2—0. Argeșenii au do
vedit încă o dată că alcătuiesc o 
echipă matură, pusă la punct cu 
condiția fizică și cu tehnica, o 
echipă care atunci cînd și „diri
jorul* Dobrin e în vervă poate

■ face zile grele oricărui adversar.
Cei care au urmărit partida pe 
micul ecran au admirat desigur jo
cul impetuos al elevilor lui Bălă- 

. nescu și Mladin, dorința și credin- 
: ța lor în victorie, chiar și atunci 
cînd se părea cătotuii- pierdut»-: 
maniera în care îi asculta balo
nul, mai ales în ultimele minate 
ale înttlnirii cînd se distrau pnr 
și simplu spre amuzamentul pu
blicului spectator. Cu această vRJ- 

. torie F.C. Argeș a preluat Șefia
■ clasamentului, iar Steaua a <tob 
rît pe locul 3. Două rezultate va
loroase au obținut duțuițlică „ ■ și

' Progresul — 1—1 cu Steagulrd* 
șu la poalele Tîmpei — și jiul 
— remiză cu dînambvlștii * bWft-

■ reșteni, egalii de miercuri ai’ 87- 
geșenilor la aceștia acasă. Firește

! că punctul obținut la București 
este mare în actuala situație a e- 
chipei noastre. El este al doilea 
adus pînă acum din deplasare de 
către Jiul, echilibrînd astfel în- 
frîngerea de către F.C. Argeș pe 
stadionul nostru. Este cît se poate

• de îmbucurător și el trebuie să

g

V

meciuri egale și cu patru victorii 
ale gazdelor, toate la limită, trei 
cu 1—0 și una cu 2—1.

După cum a anunțat presa 
sportivă, duminică nu va fi etapă 
în Divizia A deoarece fotbaliștii 
noștri vor susține o nouă cva
druplă întllnlre internațională, de 
data aceasta cu 
nezi.

fotbaliștii polo-

G. DINU

REZULTATELE
mo București —
Tg. Mureș — Dinamo Bacău 2-1. 

ț Au marcat: Dumițriu III și Tîmpă- 
; naru, respectiv Cernat 
V roșu — Progresul 1-1. Au

Nicula și Țarăiungă ,- Farul 
versitatea Craiova 1-0. A
Tufan, Petrolul — Rapid 
marcat Dridea I (din 11
Steaua — F.C. Argeș 2-3. Au mar
cat Soo 2, Qlțeanu șl Dobrin 2 (u- 
nul din 11 metri)i
Cluj — U.T.A., 1.0.
man.

TEHNICE: Dina- 
Jiul 0-0; A.S.A.

Steagul 
marcat > 
— Unl- 
marcat 
1-0. A 
metri);

Universitatea
A marcat Co*

(DUMINICA
5 NOIEMBRIE) :

Dinamo Bacău — PetrolulF.C,
Argeș — Universitatea Cluj > Dina
mo București — Rapid; Universi
tatea Craiova — A.S.A. Tg. Mu- 
țeș; Jiul — Steagul roșu ■, W.T.A.— 
Farul ,■ Steaua — Progresul.

ETAPA VIITOARE

1. F.C. Argeș ’ 10 a 3 2 14-- 8 13
2. Universitatea Cluj 0 5 3 2 13—10 13
3. Steaua 5 2 3 19—12 12
4. Patul 4 3 3 14—11 11
5. Universitatea Craiova I 5 1 4 11—11 11
6. A.S.A, Tg. Mura* <1 4 3 3 14-^14' 11
7. Dinamo Vad* i) 5 0 5 14—19 10
8. Petrolul 0 ...4-». 1 5 11—11 9
9. U.T.A. ■ ■■ 10 4 1 5 8— 9 9

10. Dinamo București 10 2 5 3 8—10 9
11, Rapid 9 3 2 4 8— 9 8
12» ^regresul 10 2 4 4 10—14 8
13. Jiul 9 2 3 4 8— 9 7
14. Steagul roșu W 2 3 5 7—12 7

HAMMIAL

Echipa feminini Utilajul 
campioană regională

Orașul Hațeg a găzduit sîmbătă 
și duminică turneul de calificare 
pentru desemnarea campioanei re
gionale la handbal feminin.

Cpmpdrtîndu-se remarcabil, for
mația Utilajul Petroșani, antre- 

inată de instructorul voluntar Dom- , 
Ișa Faustina, a reușit să termine 
Iturneul pe primul loc, la egalitate de puțină vreme o echipă, au reu- 
de puncte cu Bucura Hațeg dar cu 
un golaveraj mai bun și să obțină

De Ia colegiul 
de arbitri

La 
soare semnată 
Crețu loan, președintele cole
giului orășenesc de arbitri de 
handbal. In ea se spune: „In 
urma articolului „PLEDOARIE 
ANTI-HANDBA1" publicat in 
ziarul Steagul roșu din 17 oc
tombrie vă aducem la cunoș
tință că luni, 18 octombrie, co
legiul de arbitri s-a întrunit 
în ședința de analiză în care 
s-a discutat, printre alțele, și 
arbitrajul prestat de studentul 
Drăgătoiu Iulian la meciul 
Știința II — Parîngul Lonea 
din cadrul campionatului oră
șenesc.

Concluzia a fost că arbitrul 
Drăgătoiu s-a făcut vinovat de 
nerespectarea prevederilor re
gulamentare, de nesancționarpa 
cu promptitudine a jocului 
brutal, de tolerarea faulturilor 
grosolane, conducînd astfel la 
degenerarea jocului. Calificînd 
acest arbitraj ca total necores
punzător, colegiul a hotărît 
sancționarea arbitrului Drăgă
toiu cu suspendarea pe timp 
de 6 luni de a conduce me
ciuri oficiale de handbal".

Este o măsură binevenită, 
care va contribui la înlătura
rea de pe terenurile noastre 

. a unor abateri de la regula
mentul de joc, la asigurarea 
disciplinei în întrecerile de 
handbal, ramură sportivă ce 
cîștigă tot mai mult teren în 
Valea Jiului. Și apoi, în cazul 
studentului Drăgătoiu, acesta 
are în primul rind de învățat 
— și foarte mult.

redacție a sosit o scri- 
de inginerul

După cum am anunțat în itine
rarul cultural-sportlv de sîmbătă, 
etapa a VIII-a a campionatului re
gional de fotbal a programat în 
Valea Jiului doar 2 întîlniri ; Pre
paratorul Petrila — I.C.O. Hune
doara și Constructorul Lupeni — 
Minerul Uricani. Corespondenții 
noștri ne-au transmis că întâlni
rile nu s-au ridicat la Un bun ni
vel tehnic, dai' au fost pasionante 
privind rezultatul final.

De ,1a Lupeni, corespondentul 
Nicplae Bota ne scrie că oaspeții 
au obținut o victorie meritată deal 
numai la limita. Primul gol este 
marcat in minutul 23 de Mistodie - 
printr-o lovitură cu capul. In mi
nutul 40, gazdele egalează prin Să- 
lăjan, așa că prima repriză se ter
mină cu scorul de 1—L

In repriza secundă gazdele a- 
tacă eu mai multă insistență și 
majorează scorul la 2—1 prin Ni- 
cula. Mulțumiți că au un gol avans, 
Itipenenii slăbesc ritmul șl dau po
sibilitate jucătorilor din Uricani 
să încline balanța victoriei de 
partea lor. Ei înscriu încă două 
goluri prin Mistodie șl Jura și jo
cul ia sfîrșit cu victoria meritată a 
oaspeților. A arbitrat o brigadă din 
Petroșani avînd la centrii pe Mu
reș Ștefan.

Meciul de la Petrila dintre Pre
paratorul și I.G.O. Hunedoara, de 
asemenea, a fost de o slabă factură 
tehnică și s-a încheiat cu un sebr 
nedecis : 1—1. Petrilenii nu au pu
tut trece de apărarea oaspeților 
decît o dată, deși aceasta nu a fost 
prea sigură în intervenții

Un rezultat bun, 0—0, a realizat 
Știința Petroșani în întilnirea sus
ținut* ia Hunedoara cu formație

Pentru performanța realizată se 
cuvin aprecieri întregii echipe și 
în mod deosebit jucătoarelor Dom- 
sa Faustina, Măndiță Eva si Tudor 
Aliz.

Fotografia de mai jos înfățișează 
pe tinerele jucătoare de la Utila
jul, care, deși nu alcătuiesc decît

șiț un binemeritat loc I pe regiu
ne. De la stingă la dreapta : Fer-

astfel titlul de campioană regio
nală pe anul 1967.

Iată 
trate :
15— 6; 
10—9;
16— 3; 
7—8.

rezultatele tehnice înregis- 
Utilajul — Recolta Mihalț 
Utilajul — Flacăra Deva 
Utilajul — Textila Sebeș 

Utilajul — Bucura Hațeg

ningel Olga, Tudor Aliz Iordan Ma
ria, Vesa Marta. Radu Mărioara, 
Măndiță Eva și Domșa Faustina 
(Siăpitanul și antrenorul echipei).

CLASAMENTUL

locală Constructorul. Acest punct 
adus din deplasare o menține pe 
Știința în continuare oe locul I în 
clasament, și aceasța pentru că are 
un golaveraj mai bun decît urmă
toarea claaată — Minerul Uricani, 
ambele avînd același număr de 
puncte : 12

IATA REZULTATELE COMPLE
TE ALE ETAPEI A VIII-A: Mine
rul Ghelar — Minerul Vulcan fi—1; 
constructorul Hunedoara — Ști
ința Petroșani 0—C; Minerul Te
liuc — Parîngul Lonea 4—0; Aba
torul Hațeg — Minerul Aninoasa 
2—1; Preparatorul Petrila — I.C.O. 
Hunedoara 1—1; Constructorul I.u- 
pem — Minerul Uricani 2—3.

ETAPA VIITOARE : Minerul U- 
ricani — Minerul Ghelar,- I.C.O. 
Hunedoara — Constructorul Lu
peni; Minerul Aninoasa — Prepa
ratorul Petrila; Parîngul Lonea — 
Abatorul Hațeg; Știința Petroșani 
— Minerul Teliuc; Minerul Vul
can — Constructorul Hunedoara.

Text și foțo 
Aurel DULA

Cu o etapă înaintea încheierii 
campionatului republican de hand
bal, Divizia B, formația Școlii 
sportive Petroșani a primit vizita 
echipei Universitatea II Timișoara. 
A fost un meci frumos, viu dispu
tat, dar umbrit de numeroasele s-a termniat 
greșeli ale arbitrului Mihai Ipnescu 
din București. Gazdele 'au luptat 
mult pentru a suplini scăderea de 
formă a unora dintre componen
tele echipei. Evoluția scorului a 
fost interesantă și nici un moment 
vreuna din formații nu a luat a- 
vans substanțial. Totuși, finalul 
primei reprize le-a găsit :n avan
taj cu un gol pe oaspete: 5—4 
pentru ele. \

La reluare Cimișorencele își păs
trează zestrea, ba și-o comple
tează cu încă două goluri Se pă
rea că pînă la urmă vor pleca eu 
o victorie comodă. Dar n-a fost 
așa. Localnicele au strîns rîndu- 
rile, au muncit cu multă ardoare 
și numai faulturile repetate ale 
studentelor le-au împiedicat să nu 
maree mai multe goluri De altfel 
raportul faulturilor, 56—18 pentru 
Universitatea, este semnificativ în 
această privință. Cu toate acestea, 
Barabaș et comp, s-au apropiat de
seori de poarta adversă, au șutat 
puternic și au înscris goluri fru
moase. Victoria a balansat pînă îri 
final de o parte și de alta. Timișo- 
rencele o puteau obține dacă erau 
mai atente la 
cînd pierdeau 
Ea putea să 
mult gazdelor 
adevărata Domșa măcar atunci 
cînd a executat si ratat 2 lovituri 
de la 7 metri De notat că în cele 
50 de minute de joc au fost acor
date 5 lovituri de la 7 metri. Stu- 

I dentele au beneficiat de una. pe

care au tranșformat-o, iar jucătoa
rele noastre de 4 din care doar 
una a fost fructificată de Domșa, 
două au fost ratate tot de ea și a treia 
de către Csobansky. Oricum, rezul
tatul da egalitate, 9—9, cu care 

partidă este echita
bil. Punctul nostru aparține evi- 1 
dent întregii echipe dar la obține
rea lui o contribuție substanțială 
au avut-o Barabas și, de data a- 
ceasta, Savin care a marcat primul 
și ultimul gol al partidei, ultimul 
tocmai atunci cînd echipa sa avea 
mai mult nevoie de el.

Cele 18 puncte au fost înscrise 
de Domșa 3, Barabaș și Savin cîte 
două, Szolga și Mureșan pentru 
Școala sportivă Petroșani și de 
Teglas șl 
Pavel și 
tatea II

Mihailovici cîte 3, Stef, 
Stoian pentru Universi- 
Timișoara.

Dumitru GIIEONEA

fazele de contraatac 
cu ușurință balonul, 
aparțină însă mai 

dacă Domșa era 
Domșa măcar atunci

(L AS A M E IV T U L
i. Știința Petroșani 8 5 2 i 15— 5 12
2—3. Minerul Uricai. 8 5 2 î 16— 8 12
2—3. Minerul Ghelar 8 5 2 i 14— 7 12
4. Minerul Teliuc 8 4 1 3 22— 8 9
5. Preparatorul Petrila 8 3 3 2 6— 6 9
6 Constructorul Lupeni 8 2 3 3 19—16 7
7. Constructorul Hunedoara 8 2 3 3 6— 9 7
8. I.C.O. Hunedoara 3 2 3 3 6—14 7
9. Minerul Vulcan 'O • 2 2 4 9—18 6

10. Parîngul Lonea 8 2 1 5 15—16 5
11. Minerul Aninoasa 8 1 3 4 7—13 5
18. Abatorul Hațeg 8 2 1 5 6—21 5

:»

Sfîrșit de campionat 
la lupte libere

Ultima etapă a campionatului re
publican de lupte libere, Divizia 
B, s-a disputat în ziua de 22 oc
tombrie la Baia Mare și a opus e- 
chipei Jiul Petrila pe Chimistul 
Baia Mare și Mureșul Deva. După 
disputarea celor trei meciuri, e- 
chipele și-au împărțit victoriile. 
Ințîlnirea dintre Chimistul Baia 
Mare — Jiul Petrila a fost cîști 
gată cu scorul de 19—13 de forma
ția -locală dar rezultatul nedrep
tățește echipa petrileană. Un rezul
tat de egalitate ar fi fost mai echi
tabil.

In meciul cu Mureșul Deva, spor
tivii. peti ileni au fost mai. atenți, 
mai hotărîți și, folosind toată pri
ceperea si experiența dobîndită pe 
parcursul antrenamentelor, au ciș- 
tigat eu 17—15.

In urma rezultatelor obținute în 
triunghiularul de lupte de la Baia 
Mare, echipa Jiul Petrila îsi men
ține locul în campionatul Diviziei 
B. Dintre sportivii care au evoluat 
la Baia Mare o comportare bună 
au avut Carculea Ioan care a iîș- 
tigat ambele întîlniri prin tuș, Be- 
reș Ștefan. Moț Florian, Aionesei 
Vlăd și Dudaț Gheorghe.

DAN COCOR 
Petrila
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9 Nti mai ajunge
Acum cîțiva ani de zile a fost 

introdusă apă potabilă în strada 
Valea Arsului din Vulcan. Atunci 
s-a hotărît de către conducerea 
sfatului popular local, împreună cu 
cetățenii, ca pe toată strada să se 
monteze numai’ trei pompe de apă 
încît să se poată aproviziona toți 
locuitorii de pe strada respectivă. 
Dar de vreun an de zile aproape 

, toți cetățenii din Valea Arsului 
și-au introdus apă în curți și în 
locuințe. Și nu numai atit, dar o 
lasă să curgă încontinuu. Așa se 
face că la locuințele lui Stan Ni- 
colae și Bănceu Ștefan din capătul 
străzii nu mai ajunge apa încît ei

apa
trebuie să meargă în fiecare zi cî« 
te 200 
na cu 
cereri 
Sfatul
monteze o conductă cu diametru 
mai mare ori să rămînă în func
țiune doar cele trei pompe iniția
le Situația se analizează. De 
mult se analizează. Pipă cînd 
oare ? Că și-a pierdut răbdarea pî- 
nă și acel cetățean care lasă poar
ta deschisă pentru c^ cei doi să ia 
apă din ograda lui, avertizînd acum 
că o să încuie poarta.

C. MASCAU
Vulcan

metri pentru a se aprovizio- 
apă. S-au făcut mai multe 

și propuneri la I.C.O. și la 
popular Vulcan ca ori să se

Și plinea neagră se coace
Zilele trecute am adus tocmai 

din cartierul 8 Martie —- Petrilă, 
unde locuiesc, plinea pentru copt ; 
la brutăria de pe strada Vasilc ș 
Conta din Petroșani. Văzînd că-i 
neagră, brutarul a lăsat-o la o 
parte că nu se coace și a băgat 
în cuptor alta albă. Dar noi știm

că și plinea neagră se coace și că 
nu-l normal ca să coacă întîi nu
mai pHrițtalbi, iar pe cea neagră 
s-o late la urmă. In fond «rte tot 
piine și costă bani. Iar la brutărie 
fiecare plătește.

Șerban BTELCA 
PeMlS

Excursii

o excursie organi- 
)a cabana Rusu. In cea 
doua parte a lunii oc-

In atmosfera prielnică studiului din sala de lectură a bibliotecii 
LM.P. Foto : I. TEREK

Alegeri U.T.C
In aceste zile la Institutul de mi

ne Petroșani au loc adunările ge
nerale U T.C. de alegeri. In prima 
jumătate a lunii în curs s-au des
fășurat alegerile pe grupe și ani 
de studii. In cea de-a doua jumă
tate a lunii octombrie au loc adu
nările generale pentru alegerea 
comitetelor U.T.C. pe facultăți

POȘTA 
REDACȚIEI

MIKLOȘ LAUJIENȚIU, Vul
can : Ne scrieți că la 17 au
gust ați adus un brici la ascu
țit la tocilăria din Petroșani. 
Cînd ați venit să-l luațf nu vi 
l-a măi găsit. Aia cercetat ca
zul. Există de multă vreme 
un brici la tocilărie pe pare 
nu-1 ridică nimeni. S-a făcut 
probabil o încurcătură. Treceți 
într-o zi pe la redacție să lă
murim problema împreună cu 
conducerea cooperativei meș
teșugărești „Jiul".

CETEAN SIMION, Lupeni: 
Sînt inimoase ideile dv. pe 
care le exprimați în materialul 
„Pictori nedoriți". Există și 
mult adevăr. .în ceea ce scrieți. 
Din păcate insă material’ll mu 
întrunește condițiile unui foi
leton, așa cum 11 intitulați dv. 
Mai străduiți-vă dacă vreji să 
scrieți și foiletoane.

POPESCU D. ION, Petro
șani ; Nu vă putem pune la 
dispoziție datele solicitate de
oarece nu posedăm documen
tația necesară. Adresați-vă 
Comisiei de arhitectură și sis
tematizare din cadrul Sfatului 
popular al orașului regional 
Petroșani care este în măsuță 
să vă dea lămuririle necesare.

COVACI GHEORGHE, Ani- 
noasa: Condiția necesară și 
suficientă pentru a primi drep- ’ 
turile bănești rezultate din co
tizațiile la A.D.A.S., după în
treruperea cotizării, deci pen
tru a vi se restitui o parte din 
valoarea cotizațiilor depuse, 
este ca întreruperea să fie fă
cută după doi ani de la înce
putul cotizării. Ori dv. abia 
aveți un an.

POPICĂ DORIN, Petroșani: 
S-ar putea ca sucul de roșii 
cumpărat de dv. de la unitatea 
cu autoservire din centrul Pe- 
troșaniului să fi fost alterat. -1 
in urma sesizării pe care ați 
făcut-o ziarului s-a discutat cu 
conducerea 
și s-a luat 
rul O.C.L. 
înregistrată
nr. 98/6 oct. 
dovedit a fi favorabilă garan
ției dată de Fabrica „Munca" 
Constanța. De fapt data fabri
cației și îmbutelierii sucului 
era doar 10 septembrie 1967.

TELEVIZIUNE

18,30

18,50
19,00

„Purcelușul stafidă", 
tinereții. Emisiune 
Zil«i Forțelor Arma-

21,30

23,00
23,10

lui

Tine- 
docu-

24 octombrie
18,00 In direct... Inițiativă și res

ponsabilitate. Transmisiune 
de la Uzina de țevi „Republi
ca" din Capitală.
Pentru copil: „Provizii" — 
povestire de Mircea Sîntim- 
breaau.
Filmul:
Clubul 
dedicată
te ale Republicii Socialiste 
Românii 'ivtc

19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Film serial: „Aventurile

Tarzan".
20,26 Turneul melodiilor. 
21,00 Omagiu lui Octombrie.

rețea lui benin. Fita
mentar realizat de Studiourile 
sovietice.
Istoria t eatrului românesc. 
Dramele istorice ale lui Di- 
mitrie Bolintineanu. Prezintă : 
Virgil Brădățeanu. Exemplifi
cări din: „Alexandru Lăpuș- 
neanu" ; ,,Mihai Viteazul con
damnat la moarte". Interpre
tează un colectiv de actori de 
la Teatrul Național din Craio- 
va.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

ACTIVITATI
(Urmare din pag. 1)

unității respective 
de către laborato- 
Pctroșani o probă 
în procesul verbal 

1967. Proba s-a

Organizarea timpului liber se 
află în centrul preocupării Asocia
ției Studenților de la I.M.P In 
.acest scop s-a întocmit un plan dt 
activități în care un loc impor
tant îl ocupă excursiile. Multe din 
acțiunile prevăzute în plan au fost 
deja realizate. Spre exemplu, un 
grup de 35 studenți din anul IV au 
participat la 
zată 
de-a
tombrie un grup de studenți din 
anii II și III ai Facultății. de elec
tromecanică vor face o excursie cu 
autobuzul la Sarmizegetusa și Alba 
lulia, iar un alt grup va vizita 
Porțile de Fier.

Restaurant 
renovai

Peste 100000
vehime

Spațioasa sală de lectură a 
bibliotecii I.M.P. este încontinuu 
populată de studenți. Biblioteca nu
mără peste 117 000 de volume^ Nu
mai în cursul anului 1967 ea a fost 
îmbogățită cu încă 4 000 volume de 
cărți științifice, tehnice, politice și 
beletristice.

I 25 octombrie
, PROGRAMUL I : 7,00 RADIO- 
i JURNAL. Sport; 7,45 Sumarul pre- 

sei; 8,00 Tot înainte; 8,20 MO- ' 
I MENT POETIC; 8 25 La microfon, 
I* melodia preferată; 9,25 Sfatul me

dicului : Recomandări pentru cei 
ce lucrează la sudarea metalelor; 

Im9,30 Soliști ■ instrumentiști de mu- 
’ zică populară; 9,45 Recital de lie- 
«duri Ioianda Mărculescu; 10,10

Curs de limba franceză; 10,30 Mic 
I album folcloric; 10,45 Cîntecele ti

nereții; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
III,03 Cronica economică; 11,15 Pa

rada soliștilor și a orchestrelor de 
I muzică ușoară; 12,00 Din cîntecele 

acrise de Elly Roman; 12,15 Coor
donate culturale; 12,25 Dansuri din 

I operete; 12,35 Perle folclorice; 13,00 
I RADIOJURNAL; 13,13 Succese ale 
| muzicii ușoare; 13,30 Intîlnire cu 
I melodia populară și interpretul 
I preferat; 14,00 Muzică ușoară; •

14,15 DE CE ? DE UNDE ? DE 
I CÎND 14,30 Concertul melodiilor; 
I 15,00 BULETIN DE ȘTIRI; 15,05 
I ACTUALITATEA LITERARA; 15,20 
I „Dragă mi-e Oltenia" — emisiune 
| folclorică; 15,40 Radiopublicitale; 
I 15.50 In ritm de tango; 16,00 HA- 
i D1OJURNAL Sport; 16,15 Convor- 
| biri telefonice pe portativ; 16,30 

» SEMICENTENARUL MARELUI 
f OCTOMBRIE; 16,45 Cîntece și jo- 

apivuiivrnor, ex- . curf populare; 17.10 ZIUA FORȚE- 
ultimelor noutăți | LOK ARMATE ALE REPUBLICII 

1 SOCIALISTE ROMANIA; 13.00 
’ BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 Uzina 
| văzută de aproape; 18,25 Forma- 
• ția Ianey Korossy; 18.40 ANTENA 
| TINERETULUI; 19.00 Concert de

melodii românești: 19,30 Sport;
19,40 Varietăți muzicale; 20,00 
RADIOGAZETA DE SEARA: 20.30
O melodie pe adresa dumneavoas
tră; 20,30 Emisiune de folclor; 21,05 
ATENȚIUNE PĂRINȚI ': 21,25 Me
lodii magazin;
NAL Sport. Buletin meteorologic;
22,15
22,45 MOMENT POETIC. 22,50 Pie
se instrumentale; 23,00 Mozaic so
nor; 24,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
0,05 Melodiile nopții; 2,55-3,00 
LET1N DE ȘTIRI

Sîmbătă a fost redeschis res
taurantul „Progresul" din Lu
peni complet renovat. .S-au* 
executat lucrări de reparații și 
renovare în valoare de 52 000 
lei. Interiorul a fost zugrăvit 
într-o manieră plăcută, în cu
lori • deschise, s-a completat 
sala cu mobilier modern, au 
fost schimbate instalațiile sa
nitare. Pe lîngă aceste îmbu
nătățiri, o vitrină internă cu 
frigider prezintă consumatori
lor preparate culinare variate. 
S-au desfințat barul și tono- 
raatul. De ce ?

I
I
I 

culturii pe pian mondial. In bi- | 

lanțul rodnic pe- care îl fâe^ăpi- | 
cultorii noștri înscriu între altele, j 
dublarea în decurs de un dece- • 
niu a numărului de familii de al- | 
bine și sporirea producției de • 
miere. Ca și în anii precedent! I 
filialele Asociației crescătorilor de 
albine organizează în toate regiu
nile întîlniri ale apicultorilor, ex
puneri asupra i 
ale tehnicii și practicii apicole pe 
plan mondial, diferite expoziții.

Sâptâmîna internaționala 
a apicultorului

Intre 23—29 octombrie se săr
bătorește „Săptămîna internațio
nală a apicultorului". Cu acest 
prilej în cele 43 țări membre ale 
Federației internaționale a asocia
țiilor de apicultură — Apimondia 
— au loc manifestări variate con
sacrate acestei străvechi îndelet
niciri.

In țara noastră, evenimentul 
are în acest an dimensiuni majo
re, ca urmare a rezultatelor ob
ținute de crescători de albine, a • 
inițiativelor lor, pentru cooperare 
internațională și dezvoltarea api- Agerpres)

PREFERATE DE ELEVI I
trasat apoi ca o sarcină tuturor 
organizațiilor U.T.C. crearea — 
după posibilități — de cît mai mul
te formații, artistice (coruri, echi
pe de dansuri, de teatru, formații 
orchestrale și tarafuri, brigăzi de
agitație etc.), ne-a spus tov. Meș- aptitudinile artistice 
Ier. Bineînțeles că din moment ce

,se crează aceste formații, cn un 
caracter permanent, vor fi inițiate 
și concursuri, cel mai apropiat fiind 
preconizat a se organiza în jurul 
zilei aniversării Republicii.

A fost sau nu oportună desființarea 
maternității tin Vulcan ?

(Urmare din pag. 1)

tura foarte ușor deoarece avem a- 
sigurat sprijinul personalului me
dical de la policlinică.

Sîntem în deplin acord cu cele 
relatate de cei doi interlocutori, 
dar ca și ei considerăm că este 
necesar ca maternitatea din Vul

can să fie reînființată. Per.tru a- 
ceasta se cere să se ia în discuție 
de către ambele sfaturi populare 
problema găsirii unui local cores
punzător. Realitatea arată că e ab-ț 
solut necesar ca „problema mater 
nității" să găsească o rezolvaro pc 
teritoriul Vulcanului și nu în „de
plasare" la Lupeni. v

airage I 
ioâre. ■ 

I 
I
I
I
i
I
I
I
I
I

îmbunătățire sub- | 
ielele de ve- . 
extrașcol-are. | 

poate fi, ț
sst „joc" »

Cercurile tehnice și cenaclurile ze șțiințilicș.;, Lucru ce va 
literare își vor desfășura șl în Vi
itor activitatea. O altă propunere 
a elevilor și-a găsit înțelegerea. 
Probabil din luna noiembrie a.c. 
se va edita de către C.C. al U.T.C. 
o revistă cu caracter literar și cul
tural-artistic, în care să-și încerce 

tinerele ta-

privește activitatea 
cum ne-au declara'; 
organizațiile U.T.C.

lente din școli.
In ceea ce 

sportivă, după 
interlocutorii,
în colaborare cu conducerile școli
lor, au sarcina de a desfășura, în 
acest an și în viitor, o vie activi
tate pentru atragerea elevilor în 
practicarea sportului. Vestea des
ființării asociațiilor sportive din 
școli și constituirii în locul aces
tora a comisiilor sportive, cu pro
grame trimestriale de activitate, a 
produs o unanimă satisfacție. A- 
sigurîndu-se îndrumarea de specia
litate de către instructorii sportivi 
pe școală și pe ramuri de sport, 
.Ieși dintre profesorii de educație 

fizică și alte cadre didactice pa
sionate pentru sport se va ajunge 
la așezarea sportului școlar pe ba-

după sine și rezultate superioare.
Revenind la manifestările cultu

ral artistice, am fost informați că 
trebuie să se aibă în vedere 
acestea să fie astfel organizate în
cît fiecărui elev să i se ofere po
sibilitatea de a opta <.pentru una
din aceste manifestări. Numai așa 
va fi determinat elevul să-și folo
sească judicios timpul liber, să-și 
completeze progresiv cunoștințele 
asimilate în timpul școlii. După 
cum se știe, aria inițiativelor, a for
melor de organizare a timpului li
ber, al elevilor este largă. Organi
zațiile U.T.C. din școli trebuie să 
fie permanent preocupate de or
ganizarea unor activități cultural- I 
artistice, distractive și sportive spe- I 
cifice tineretului, activități care să I 
devină, o dată cu scurger timpu- I 
lui, mult îndrăgite și de care tine
retul să nu se poată dispensa. Este ■ 
necesară, deci, o î 
stanțiaiă, din toate punctele de ve- ' 
dere, a întregii munci <

Masa tineretului studios [ 
cu timpul, antrenată în acest .... 
al creșterii ei valorice.

ca 22,00 RADIOJUR-

De la un cîntec la altul;

FILME
25 octombrie

Noiembrie :
Republica :
asta; PE-

PETROȘANI — 7
Marele restaurant: 
Să-mi faceți una ca 
TR1LA : Pe gheața subțire, seria
I-II; LONE A —- Minerul: Noaptea 
Iguanei; VULCAN : Printre vul
turi; PAROȘENI : Povestea prostiei 
mele; LUPENI — Cultural : Juana 
Gallo; bARBAtENI : Maiorul și 

J moartea; URICAN4 : Canaliile.
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VIZITE

23 (Agerprto). — 
Fartidteui Coamtest R“- 

mân, Htetel» de Mibai
Dales, secretar al C. 
vizitat simbătă oraște 
unde s-a îteiltet cu 
membru ai C.C. te i

M»comuniștii - si cu alți
Mtemtanți al organizației locale 
geHid.

In ac
vizitat or 
vorbiri cu 
de partid

U.PJ,,

vizita la Cairo, primul 
al Siriei va face o vizită 
la Alger.

re li a avut con- 
orgauizației 

Scabia.

CAIRO 23 (Agerpres). — 
Cairo a sosit o delegație a C.C. 
al P.S.U.G. condusă de Herman 
Matern, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G. Delegația 
va purta convorbiri oficiale cu 
reprezentanți ai partidului Uniunii 
Socialiste Arabe.

★

Conferința economică a țărilor 
în curs de dezvoltare

A DREAPTA 
A PINMILUI VIETNAMEZ 

. Washington

miezul nopții au 
marile demonstrații 

pentru pace îp. Vietnam, care s-au 
de 48 de ore în 
•a S.U.A. Agen

de presă subli- 
a fost cea măi

desfășurat, timp 
capitala federală 
țiiie occidentale 
triază că aceasta 
mare 'lemonstrație împotriva războ
iului care a avut loc vreodată la 
Washington. Publicistul Dăve Del
linger, președintele „Comitetului 
de mobilizare națională pentru în
cetarea războiului din Vietnam", 
principalul organizator al mani
festațiilor, a declarat în cadrul u- 
nei conferințe de presă că acestea 
s-au bucurat de un succes deplin, 
reușind să reunească aproximativ 
150 000 de persoane.

Un purtător de cuvânt al Penta
gonului a declarat că în urma pu
ternicelor manifestații desfășurate, 
în special sîmbătă, în fața clădirii 
Ministerului Apărării al S.U.A., Un 
număr de 434 de persoane au fost 
arestate. Dave Dellinger, princi
palul organizator al demonstra
ției, care a fost arestat sîmbăta, a 
fost condamnat la o lună; închi
soare, cu suspendarea pedepsei și 
c amendă de 50 dolari. S-a anun- 

. țat, totodată, că aproximativ 50 de 
I>ersoâne au fost rănite în cursul 
incidentelor.

★

nă asupra RX>. 
trupelor americane 
vietnamez și respecți 
S.U.A. a acordurilor 
dint954.

? După cum relevă agenția 
aproximativ 2 0O0__ deperșpane au 
crganizteî .ie&a"'^o'.itră-
zile centrale 4le orașului suedeț 
Goteborg un ' .iteSteț irăz-
boiului. Partieipanții au scandat 
lozinci condamnînd războiul dus de 
Statele’ Unite în Vietnam Ei au 
cerut Statelor Unite să-și retragă 
trupele din Vietnamul de sud și 
să recunoască 'Frontul Național- de 
Eliberare -AG '■..■-Ai. j.

LONDRA

Duminică, in majoritatea mari
lor orașe ale Angliei s-au desfășu
rat manifestații de protest împotri
va agresiunii americane in Viet
nam. Dintre acestea se remarcă, 
prin amploarea sa, demonstrația 
din, fața Ambasadei americane de 
la Londra, la care au participat 
peste 5 000 de persoane. Timp de 
mai bine de o oră au avut loc 
ciocniri între demonstranți și poli
țiști, în urma cărora au fost rănite 
și internate în spital peste 300 de 
persoane.,. Poliția a operat nume
roase arestări. ,

WASHINGTON 23 (Agerpres). 
Președintele S U.A., Lyndon John
son, a semnat proiectul de lege a- 
probat de Senat, prin care se in
terzic demonstrațiile, în fața clă
dirii Congresului american, „nea
vizate de autorități"

Un interviu »1 lui

GENEVA

In semn de protest împotriva 
agresiunii S.U.A. în Vietnam, la 
Zurich a avut loc o mare demons
trație, urmată de un miting, în 
cadrul căruia numeroși vorbitori 
au condamnat politica agresivă du
să de S.U.A. în Asia de sud-esl, 
și au cerut încetarea imediată și 
necondiționată a bombardamente
lor întreprinse de aviația amerîca-

ROMA 23 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat ziarului „11 Messa- 
gero", secretarul general al 
N.A.T.O., Manlio Brosio, s-a pro
nunțat din nou împotriva desfiin
țării sau reformării Alianței . atlan
tice. Referindu-se la prevederea 
din tratat care permite oricărui 
membru să se retragă după 20 de 
ani, respectiv în 1969, Brosio a ca
lificat-o ca „o sursă permanentă 
de incertitudine". Țările participan
te la tratatul Atlanticului de nord, 
a declarat el în continuare, „nu 
ar trebui să ignoreze această sițua-

DAMASC 23 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Siriei Youssef 

. Zeayyen. a sosit luni într-o vizită 
oficială în Republica Arabă Uni
tă, însoțit de mai multe persoane 
Oficiale. Premierul sirian va avea 
convorbiri cu oficialități din 
R.A.U. cu care. va examina aspec
te ale situației din Orientul Apro
piat și alte probleme de interes 
comun.

După 
ministru 
similară

★

SYDNEY 23 (Agerpres). — Lîce- 
zar Avramov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria, a sosit duminică într-o 
vizită oficială de 10 zile în Aus
tralia, In' cadrul unei conferințe 
de presă care a avut loc < după so
sirea sa la Sydney,!, Avramov a 
declarat că scopul vizitei sale îl 
constituie studierea posibilităților 
de extindere a relațiilor comer
ciale dintre Bulgaria și Australia.

TEL AVIV 23 (Agerpres). — Si
tuația cate s-a creat după scufun
darea navei „Eilath" a fost exami
nată in cadrul unei ședințe a Con
siliului - de Miniștri al • Izrșelului.

Reprezentantul permanent al Iz- 
raahțlui < la O.N.U. a adresat prjf-

Manlio Brosio
ție și poate că vor resimți în 1970 
necesitatea unei reafirmări juridice 
sau cel puțin politice a continuită
ții alianței".

Ținîndu-se seama de tendințele 
centrifuge manifestate în cadrul 
N.A.T.O., de poziția specială a 
Franței față de această alianță, de 
procesul de destindere înregistrat 
în Europa, Manlio Brosio consideră 
necesar să vorbească totuși și des
pre „suplețea și realismul", care, 
după părerea sa, ar urma să carac
terizeze activitatea viitoare a 
N.A.T.O

• MAN AQUA. -^Autori
tățile militare din Nicaragua 
au sancționat postul de radio 
„Libertad" cu o amendă de 
1 500 de dolari, sub acuzația 
difuzării unor. știri prin care 
ar fi „discreditat politica 
conomică a statului'1.

Postul de radio „Libertad" 
a difuzat recent informații 
despre înrăutățirea condițiilor 
de trai din Nicaragua, arătînd 
că în ultimele luni costul vie
ții a crescut cu 35 la sută.

- j»J

Epurări în armata Greciei
Agenția Reuter anunță din Atena că guvernul grec a trecut 

luni în rezervă, fără nici o motivare 57 de ofițeri, printre care un 
general de brigadă și șapte colonei. Agenția amintește că la începutul 
acestei luni au mai fost trecuți în rezervă 144 de ofițeri.

Investirea noului guvern iranian
Medjiisul Iranului (Adunarea 

Națională Consultativă) a acordat 
vot de învestitură noului guvern 
iranian format de primul ministru 
Abbas Hoveyda, anunță agenția 
France Presse. Deputății au apro-

Declarația președintelui Zambiei
Președintele Zam

biei, Kenneth Kaun- 
. da, a rostit o cuvin- 
tare la mitingul orga
nizat cu prilejul celei 
de-a treia aniversări 
a proclamării inde
pendenței țării, în 
care s-a referit la u- 
nele probleme ale po
liticii interne și ex-

terne ale acestei țări. 
Potrivit declarației sa
le, trupe aparținînd organizate 
guvernului de la Pre
toria au încălcat fron-. 
tiera de stat a Zam
biei în regiunea ora 
șui ui de frontieră Ka- 
tima. Autoritățile din 
Rhodesia și R.S.A., a 
arătat el, nu sînt străi-

ne nici de 
spionaj, și

actele de 
diversiune 
în scopul 
guvernuluisubminării

Zambiei. Guvernul, a 
declarat Kenneth Ka- 
unda, adoptă măsuri 
energice pentru a pu
ne capăt activității 
subversive îndreptate 
împotriva Zambiei.

bat programul de politică internă 
și externă a noului cabinet. In
tr-o declarație făcută presei, pre
mierul Abbas Hoveyda a anunțat 
că Iranul va exploata la maximum 
bogatele sale resurse petrolifere, 
din care numai o mică parte sînt 
valorificate în prezent. Iranul, a 
spus el, va deveni, de asemenea, 
un „exportator de produse manu
facturiere".

• BUENOS AIRES. — Du
pă cum a comunicat Direcția 
națională de statistică a Ar
gentinei, în prima jumătate 
a lunii octombrie costul vie
ții a crescut în țară cu 2,6 
la sută.

ALGER 23 — Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmite: In 
capitala Algeriei continuă lucră
rile Conferinței ‘ economice a țări
lor în curs de dezvoltare din Asia, 
Africa și America Latină, membre 
ale Conferinței O.N.U. pentru co
merț și dezvoltare (U.N.C.T.A.D.). 
Au loc ședințe închise ale grupă
rilor regionale și reuniuni ale co
misiilor cojastituite în vederea e- 
laborării documentelor definitive

VIETNAMUL DE SUD

0 nouă sporire 
a efectivului trupelor 
americane

SAIGON 23 (Agerpra»r

Saigon al agenției Associated 
Press. Noile trupe dizlocate au 
fost afectate diviziei 198 de infan
terie, care potrivit agenției citate, 
acționează în regiunile din nordul 
Vietnamului de sud. Prin dizlo- 
carea celor 4100 soldați, efecti
vul trupelor americane care parti- 

din 
la

cipă la acțiunile agresive 
Vietnamul de sud se cifrează 
468100 soldați și ofițeri.

și recomandărilor conferinței. Co
misiile speciale au elaborat proiec
tele de rezoluție referitoare la pro
dusele de bază, produsele manu
facturate și semimanufacturate, 
la finanțarea țărilor în curs de 
dezvoltare, precum și referitoare 
la o serie .de probleme generale.

In intervențiile de pînă acum, 
numeroși șefi de delegații au sub
liniat, printre altele, că actuala 
fizionomie a schimburilor econo
mice internaționale se caracteri
zează prin devalorizarea produse
lor de bază ale țărilor în curs de 
dezvoltare, în raport cu produsele 
finite exportate de țările indus
trializate. Intr-un proiect de rezo- / 
luție adoptat de Comisia pentru 
produsele de bază se recomandă, 
între altele, desființarea taxelor 
exagerat de ridicate stabilite de 
țările dezvoltate la importul pro
duselor de bază. Partieipanții la 
conferință au acordat, de aseme
nea, atenție examinării probleme
lor relațiilor economice dintre ță
rile în curs de dezvoltare.

In ședințele plenare programate 
pentru următoarele două zile, par- 
ticipanții la conferință vor exami
na și adopta proiectul- „Cartei de 
la Alger" a țărilor în curs de dez- , 
voltare, pe care acestea o vor pre- ' 
zenta la cea de-a doua Conferin
ță economică O.N.U. pentru Comerț 
și dezvoltare programată pentru 
2 februarie 1968 la Delhi.

51 I
ședintelui Consiliului de Securi
tate două scrisori în legătură cu 
scufundarea navei, arătînd că ea 
se afla într-o misiune de patrulare 
în Marea Mediterană „la aproxi
mativ 21 kilometri de Port Said".

Comandantui -forțelor navale iz- 
raeliene a anunțat că 152 de mari
nari aflați la 
salvați, 15 au 
dați dispăruți.

bordul navei au fost 
murit, iar 36 au fost

★

CAIRO 23 (Agerpres). — Consi
liul de Miniștri ăl R.A.U. s-a în
trunit în seara zilei de 22 octom
brie, ă anunțat postul de radio 
Cairo,

Potrivit declarației ministrului 
orientării naționale, Consiliul de 
Miniștri a trecut în revistă evo
luția situației politice. A fost exa
minată, de asemenea, situația mi
litară. ■ .... :

. Reprezentantul RA.U.. la Q.N.U. 
a adresat o scrisoare președinte
lui Consiliului; de Securitate, în 
care anunță că unități’ navale e- 
giptene din Port Said au scufun
dat distrugătorul „Eilațh" pentru 
„a opri înaintarea navelor izraelie- 
ne în apele teritoriale egiptene".

Mo m
MOSCOVA 23 (Agerpres). 

— In Uniunea Sovietică a fost 
lansat duminică un nou sate
lit perittu telecomunicații de 
tip „Molnia-1“. Sarcinile sale 
principale sînt de a asigura, 
împreună cu alți sateliți 
„Molnta-l" lansați anterior pe 
orbite circumterestre, exploa
tarea sistemului de legături 
radiotelefonice și telegrafice 
la mari distanțe, precum și 
de a transmite programele 
studioului central de televi
ziune al U.R.S.S. la punctele 
rețelei „Orbita", instalate în 
regiunile Extremului Nord, 
Siberiei, Extremului Orient și 
Asiei Centrale sovietice.

La bordul satelitului se află 
aparataj pentru transmiterea 
programelor de televiziune și 
înfăptuirea legăturilor radio 
pe mai multe canale la mari 
distanțe, aparatajul unui com
plex de comandă și măsură
tori, precum și sisteme de ’ 
rientare, de corectare a or- ' 
bitei și de alimentare cu e- 
nergie a satelitului.

Potrivit datelor primite,’ U- 
paratajul de la bordul sa-, 
telitului funcționează normal.

Rezultatele alegerilor parfiale 
din Austria

Socialiștii au înfrînt partidul de guvernămînt
VIENA 23 (Agerpres). — Dumi

nică au avut loc în landul Austria 
Superioară alegeri pentru desem
narea deputaților din dieta provin
cială (landtag). Partidul popuiist, 
de guvernămînt, a pierdut majori
tatea absolută a voturilor in favoa
rea partidului socialist. Partidul so
cialist a obținut 307 125 de voturi, 
adică 45,95 la sută față de 302 135, 
adică 45,20 la sută obținute de 
Partidul populist. Populiștii au 
pierdut, în urma acestor alegeri, 
majoritatea atît în dieta landului 
Austria Superioară cît și în Conși- 

Tiul * federal al parlamentului' aus-
• triac. In raport cu ultimele alegeri zători.

«care au avut loc în 1961, socialiș
tii au înregistrat o creștere; de vd- : 
turi de 6,5 lâ sută, iar populiștii 
un regres de 3,5 la sută.

Socialiștii au ieșit victorioși și 
in alegerile municipale din acest 
iand, care au avut loc concomi
tent cu alegerile pentru dietă.

' • Observatorii politici explică ac
tuala înfrîngere a partidului <Je gu
vernămînt prin greutățile econo
mice întîmpinate de economia Aus
triei, prin sporirea constantă a 
costului vieții, prin măsurile bu
getare nepopulare, care afectează 
în special țăranii și micii înțreprin-
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