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împreună cu oamenii 
muncii de pe toate me
ridianele globului, po
porul nostru iși îndreap
tă astăzi sentimentele de 
dragoste 
frățească, . 
lalrație Și 
tre popoarele 

oviet •. cu 
împlinirii unei 

seco de la
Revoluție Socialistă din 
Oc tombric.

Salvele Aurorei de a- 
cum cinci decenii au 
vestit întregii lumi înfăp
tuirea, sub conducerea 
gloriosului partid comu- 
nișt făurit de Lenin, a 
primului stat al munci
torilor și țăranilor, inau- 
gurînd astfel o nouă eră 
fir. istoria omenirii — 
era lichidării explo stării 
omului • ■ ■ de • către. om, a 
avîntului forțelor revolu
ționare de pe toate conti- 
nehtele, era afirmăriiso
cialismului pe scară mon- 
dială.

fnvingînd cu un eroism 
legendar greutățile imen
se generate de înapoie
rea economică a vechii 
Rusii țariste, de inter
venția imperialistă, de 
agresiunea hitleristă din 
Ultimul război mondial, 
popoarele Uniunii So
vietice conduse de Par
tidul Comunist au apă
rat cu hotărîre cuceri
rile revoluției și au cons
truit: cu succes societa
tea socialistă. înfăptuind 
industrializarea socialis
tă, reorganizând agricul
tura și celelalte ramuri 
ale economiei pe baza 
relațiilor de producție 
socialistă, Uniunea So
vietică si-a dezvoltat in 
ritm rapid forțele de pro
ducție, dînd un puternic 
impuls avîntului întregii 
economii. „Astăzi după 
50 de ani de la Revo
luția Socialistă din Oc
tombrie — a arătat tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvântarea rostită la

si solidaritate 
de adîncă ad • 

prețuire, că- 
Uniunii 
prilejul 

jumătăți 
■ ■ Marea

ședința solemnă de la 
Moscova cu prilejul se- ; 
m centenarului — Ui ici 
nea Sovietică a devenit 
un sțat înfloritor, o pu- 

. fer# economică, politică 
-. și .militară de ,prim..
ale cărei înfăptuiri sînt 
larg recunoscute și .apre
ciate de opinia publică 

-;mQ®dială"..>ț»<».' . wfessW» - isă
Oamenii muncii din 

patria noastră s< bucură . 
din inimă de marile suc- 
cese obținute de Uniunea 
Sovietică în construirea 
comunismului.

Sărbătorind semicente
narul Marelui Octombrie, 
poporul nostru își rea
firmă puternicele senti
mente de prietenie si 
solidaritate frățe 
popoarele Uniunii Sovie
tice. Această’prietenie 
trainică are rădăcini . a- 
dînci în participarea unui 
mare număr de munci
tori și ostași români la 
lupta cu armă în mină 
pentru apărarea , tinerei 
Puteri Sovietice împotri
va contrai evoluției și 
intervenției imperialiste, 
în sîngele vărsat .împreu
nă de ostașii români și 
sovietici pentru elibera
rea României și dincolo 
de hotarele ei în cel de 
al doilea război mondial, 
in țelurile comune ale 
măreței opere de cons
truire a socialismului și 
comunismului. \ ■

Participînd la sărbă
toarea semicentenarului 
Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie, po
porul nostru își exprimă 
hotărârea nestrămutată 
de a-și consacră întreaga 
forță înfăptuirii sarcini
lor stabilite de Congre
sul al IX-lea al P.C.R., 
în vederea avîntului con
tinuu al țării pe calea 
desăvîrșirîi construcției 
socialiste adueîndu-și as
tfel întregul aport la în
tărirea forțelor socialis
mului, la triumful cau
zei păcii și prieteniei în
tre toate popoarele lu
mii.

‘nara C.C. al P.C.R. dirt 
octombrie a.c. a dezbă- 
și elaborat documente 

mare importanță pri- 
înfăptui a >rogi mu 

dopts e onj e sui al 
■a al partidului și dez- 
rea, înflorirea continuă,. 
I laterală a patriei noas-

pentru
i celor

întreaga 
organ.izâ-

ent, m
.ițele, . și
a d esfăsoi i 
mutică în veder 
i,'.însușirii.. de x

neri în vederea aplicării 
îri viaiă cu cit mai mult : 
ces.

:■ Un mijloc
■ șuș i e a

.-.itrier. 
P.C.R; 
a.c. îl 
tul de partid.

. Potrivit indicațiilor 
d k er i partidului, în 
sistemul învățământul! 
partid are Ide studier- 
cumeiițelor plenarii. 11 
cursurile și cercurile î 
mîntului de partid se c 
zează 2—3 dezbateri • 
documentelor piei a ■ 
menea:dezbateri ’ 'șe " c 
zează și ..în gadrul ș 
" tina - i’< partid 
serale economice, si t 
sității serale de ma 
leninisn

u i >o ”• t 
on i ut il i 

eldr Plenarei C.C.
din

‘cdn.

do- 
âl

5-^6 octombrie 
i i e nvățâmîn

Un accent deosebit trebuie 
pus pe studierea documen
telor plenarei in certurile 
eU caracter economie a că
ror tematică se vere a fi re- 
fiV.ută in lumii‘,1 acestor 
documente, țin i ud 
sarcinile si coinji'ii’e speci
fice de a--tivitate

Ies.lori s-au organ: ;a: si se 
vqr organiza in continuare 
consultații asupra do unien- 
telor pentru a pu eu cttirifi- 

pr iblemele ce 
1q ridică cursanții.

Nivelul d®?bai eriior de
pinde . în măsură hotărîtoare 
de felul în: <fâte xurstoțjî ’ife 
pregătesș, studiază în mod 
individual documentele t

Seminariile i • au a* it 
ii i ti relie-

i faptul că o mc aarte 
din . cursanții- cursurilor și. 
cei 'tir: n învăță mî i U ii de. 
pat ’ I, iții 1 ei
ții serale de ‘ marxism-leni- 
lism i .< c . ale 
însușirii. principalelor pro
bleme aprinse în locumen- 
te, participînd activ Ia ■ diș- 
uț . I de exe np . au

iz i stu \ nții uni zet sit iții 
s ile, t ia «' onomi -. a . ti 
II, cei de la secția construc
ție de partid, anul III, unei?
■ e."uri ale inv.ițjmi'itui'ii 
ideolog al t 'd.dida - 
tive ete. >

(Continuare in pag. a 3-a)

Vasile
de Ro-

Schimbul Iui Blagu
Sin conauva
man Petru, de 4 ani

socialistă,, prugătindu-se să co
se»,:.. . Uratul
3 din sectorul II al E.M. Ani-

cons'

Ani- și ani te pregătești intr-un 
domeniu ce te pasionează -In tim
pi»! școlii al facultății și api,i după 
absolvirea lor muncești eu toată se-, 
riozitatea șî pasiunea prntra u sa 

.poți înțelege și apîlcd u, pr^ctHu 
-"■tpâte eiwmȘtihțele:, asimilate din <fo- 
;‘,iWeniuE:: specialității ■ tale. Ic. nu- 
Joritatea cazurilor așa st mi lii-i-.i!- 
rile rezultatele sî 1 ■
niai bune. Se mai intilncrc ă 
din pr.eate, m ah? s ’u-zi'i u ■ -i 
unora din ele dniesc s.j mii ne 
în ii’ -1 s -le -Ic l' . : I

.Sfiit ' și asemenea cazuri . în mân - 
ea inginerului câci la acesta -mă 
refer '—' cînd, nâlucrînd în ssecia- 
Jitatea sa ijunge la o ’■

[.uni seara în sala P; 
uublicii Socialiste Rom. 
loc adunarea festivă 
de Comitetul Orășenesc 
al Partidului 
Comitetul 
Popular i 
-Consiliul 
prilejul . 
Revoluții

Fundalul scenei, drapat 
era pavoazat cu portretul lui Vla- 

dra-
So- 
So- 

50-a
So- 

par-

’alaiului Re- 
lânia a avut 

, organizată 
București 

Comunist Român, 
Executiv al ' Sfatului 

al orașului București și 
General A.R.L.U.S., : cu 

semicentenarului Marii 
Socialiste din Octombrie, 

în roșu,

dimir Ilici Lenin, alături de 
pdlele de stat ale Republicii 
cialiste România și Uniunii 
vietice și urarea : „Trăiască .a 
aniversare a Marii Revoluții 
cialiste din Octombrie". De-o

le și de alta a scenei erau înscrise 
datele festive : 1917—1967.

Intîrnpinați cu vii aplauze^de, asis
tența, lîn' prezidiu au: luat1 loc to

ciheorghe 
Blrlădeah U,

Alexandru Ora
ri 11: iilescu-Mizil, ■' 11 ie 

Ștefan Voi
lor Closnia,

varășii Chivu Stoica.
Apostol. Alexandru
Emil /Bodnăraș, 
ghici, Paul
Verdeț, Vasile V11"U 
tec, Dumitru Popa.
Gheoțghe Vasiliojii, -Gheorghe Stoi
ca, Ludovic Takas, acad. Petre. Cons- 
tantinescu-Iași și acad. Iorgu Iordan, 
vicepreședinți ai . Consiliului -gene-, 
ral A.R.L.U.S., general colonel Ion 
doniță, ministrul forțelor armate,

(Continuare în pag. a 4-a)
• Se,' tencuiește fațada ultimului .: etaj ai blocului 

turn F 3 din Vulcan.
Foto: V. ONOIU

pi țin bizară care s ir țintea 
mula cam în felul următor •_ ,A<n 
lăcut facultatea dar nu-mi folo
sește la nimic". Este loarte căii e.i 
unii ajung la asemenea concluzii. 
In astfel de cazuri se ivesc două 
ipoteze: ori cunoștințele însușite 
în facultate sint nesatislucătm-r.- 
ori sarcinile inginerului nti cores
pund pregătirii sale. Prima ipo
teză n-are temei Rârnîne '.alabîlă 
a doua ipoteză : munca ingineru
lui nu corespunde pregătirii sale. 
Voi căuta să mă explic în legătură 
cu aeetsta. Vedem adesea ingineri 
ocupîndu se de probleme pentru 
rezolvarea cărora nu se' cere pre
gătire superioară De multe ori in
ginerul' face munca maistrului. ba 
în unele cazuri chiar pe a șefului 
de echipă. „Muncește orice" spun 
un'. »w»r on admirație Da e fpar 
te bine ca inginerul să cunoască 
problemele cele mai complexe 
din. domeniul : Sneriâlitâtii sale

Ing. C. RACOVEANU

(Continuare în- pag.' a 3-a)



2 SWEAGUli ROȘU

Un nou succes al sportivilor Văii Jiului

WrtoiUacOB te repriza a n-a
La ora 14,30 cîhd ai'bitrub<Ș. 

trea a cheihat la mijlb'cțiT'terc 
lui cele două foi'mațnfsîb tribut 
stadionului erau 
eîteva sute de speetâfei'i. 7 
deoarece organizatorii au anunțat 
prin afișe că meăiui.Vh; 
la ora 15 și în realitgț-e 
cu o jumătate de hTâ devrem

Spectatorii prezenți insă îh’iii 
bune au plecat satisfîlcuți de 1® 
teren pentru jocul buh prestat de 
echipa lor favorită ; Tn: repȚiza a 
II-a a întilhirii și mai âle® Țiefitru 
victoria categorică pe dăie ău ob
ținut-o în dauna jțicătoriipfla 
Steagul roșu Brașp.V..

Prima repriză este iipșit®' dș In
teres, anostă și dbcb Tă îngijj.br®ș 
rea spectaterilor, la pgfVozițățb pC. 
teren și în tribune, 
tensiunii nervoâsfe 
V. Ionescu (Jiul) si Alecu (Steagul’• - mjtuițuc, ia u iiLyirtixu'i>eciia au t^lcioșu) se lovesc rec.proc ș, stot-oPli- .^.f brașovenilor. 1 ibardi eXoe- : ȘTEFAN KONICSK A
gați de arbitru sa .narăsească tei.’fe 'U- .''-.sP-. - f -. . --- s" - ........ ........ , .

Ai.i

■e-
1U-
ele 
iar 
-t?

ă^ea loc
ii început

■

’■'Că urmSre â 
de pe teren,

Teren Jiul — faărte bun.
Timp excelent.
Speclatorl 3 500 (!).
FORMAȚIILE: JIUL : Zam

fir —• Tdlpai, Stoker, GOorge- 
vici, Mihai 
— Achim 
Peronescu 
STEAGUL 
Ivăhcescu, 
mă (Rusu)
Rusu (fcecula), Iohițâ, Pescarii, 
Gvorli.

LittâfMi, Sandu 
(din min. 57 Covaci), 

, Ionescu, Naidin. 
roșu : Papuc — 
Jenei, Campo, Ro- 

— Alecu, SZigeli —

- —

Vin extreme . periculoase. Ultimele 
a. 11) minute mai aduc două goluri 

jiuiiștilor în minutele 82 șl 88, am
bele apprținind lui Peronescu. De 

': fethârtat că ia începutul' reprizei 
geCy.nde. .ța o învălmășeală ,în fața

porții dar golul este anulai pe mo
tiv de ofsaid. Această decizie a ar
bitrului a provocat nemulțumiri pe 

' teren și în tribune
Victoria cu 4—0 obținută dumi

nică de Jiul în fața acelora pe Care 
în trecutul campionat i-a întrecut, 
pe aceiași teren, eu scorul de 7—0, 
este meritată și ea a fost obținută 
în ultima jumătate de oră de joc. 
Jiul putea reedita performanță din 
campionatul trecut dacă portarul 
Papuc nu era într-o formă excep- 
țipnală. S-au remarcat Peror eseu, 
Covaci, Tălpai, Mihai, George vid. 
Sandu, Libardi de la gâzde, Alecu 
(cît a jucat), loniță, Jenei și Papuc 
de la Steagul roșu. A condus cu 
autoritate arbitrul Constantin Pe- 
trfea din fibcureȘti.

? UuffiiniUă s-â disputat la Simu
la ;etapâ ru-ionălâ a campionatu

lui republican de citfș, individual 
și pe echipe Au participat repre
zentanți ai raioanelor și orașelor 
regiunii noastre.

Confirrhînd buna comportare a 
recentului trlum 

atletism, spor- 
reușit din noii 
Astfel, tinerii 
Măgheru loan.

vută cu prilejul 
ghiular regional de 
tivii Văii Jiului au 
să se evidențieze, 
Blirtlîan Ileăfia și

ambii tie la Asociația sportivă, .Jiul 
Petroșani. s>ău clasat j3e primul 
loc în proba de 800, respectiv 3 500 
m teren variat.

In clasamentul pe echipe, repre
zentanții Văii Jiului au cucerit trei 
titluri de campioni regionali la ca
tegoriile junioare I juniori 1 și ju
niori Ifc. ,

B. STA1CU 
activist sportiv

STAICU BÂLOI 
activist sportiv

priză eîteva ocazii de gol, dar âii 
fost ratate: pe rîn'd. de Pe-

.

corespondent

ȘliiHa Penwanl — hi
fntîlmrea de rugbi din cadrul 

campionatului categoriei A dintre 
formațiile Știința Peti o- ml si Pre 
cizia din Săcele s-a disputat pe te
renul din Lonea și a miilțufflit pu- 
bllctil spectator prin dlrzctiin eu 
căre s-a jucat și, mai ales, prin vic
toria localnicilor

Începutul partidei aparține stu
denților, dar ei nu reirtesc să con
cretizeze nici unul din numeroa
sele baloane pe care le-au MVut da
torită jocului pripit ăl întregii A- 
chipe și ineficacității liniei de trei 

feî?'6 pUnâte realizate in 
această primă repriză de joc au fbst

rind de Naldii'. i’e- 
ronescu și Achim. " mȚ 4.

La fel coptinuă,.,m.eciu^ji„in.pî<i 
mele 10-15 minute din r.-ofiza se
cundă ■, ApoȚ jsk-țiime ‘ Că jiul 'si-a 
adus aminte că;. «R află- îh bătaia 
razelor lanternei .roșii .și este h|- 
tărît să evadeze .spre... înălțimi'. 
O schimbare, destul de inspirată -a 
antrenorilor Jiului.:—,înlocuirea Kjî
Achim <-h IP dauna echipei I.G.t). llunedoar,
liniei de atac Vi 'aduce peste'trei . în t’asărnent (cel puțin pină c.ind 
minute primul " gqfl’al întîhîirii. ■ Av '' ' "
El este ..inSeriș de noul intrat iu. 
echipă, ’Covaci, r dintr-b. pasă. „s«-- 
vită" de-Peronescu. Golul are me-, 
nirea să redea încrederea jucători
lor jiuliști care de aOum se Vor 
avînta cu toate forțele spre pbarța 
lui Papuc. In

J-Ăpfi a ?Gâ a eanjpionațulUi'l,'rșgibn<>i de Wlbal a plogrăinat trei 
partide în Valea Jitllui și trei în afara hotarelor Văii. De remarcat 
idle- două rezultate di- egâliiate „(Preparatorul Pbtrila — Păfingbl Lo- 
nâa 0—0 și Constructdrul Lupenih-țf&ieJ’UT Antapasa 144), pffâeiim și 
faptul că îniîlnîrea de la Hațeg dintre Știihțâ' Pdtroșăfii sf Abatorul 
:diii Tdcalițătb nu S-ă disputat, deoarece gazdele ny și-au pregătit tere- 
hiil de: joc conform .rțj^ulămentului. Așa că, obținjild .întă două puncte 
în dauna echipei l.G.Q. Hunedoara, urieănehii pe primul loc

se va clarifica ^situația partidei din-

® Si; ți <4=5j, .

regional

■iriL Abatoftil Hațeg ’ știința). , țt.®
’ Dar iată? repurtatele compfetfe-iilc'Kapdi u X-ă: Minerul Glie* 

Iar — ConstrU jtorul. Huhedoa a 1-0^ î^t^.11 ’T^li^-a ul Valcâți
fM : Abalorul Hațeg Știința P’eJ-oșani (ncdispiitat) : Preparatorul
Petrila ' Parîi^til Loftea ()-0j 'Construi-torul Lupeni Minerul Ani
noasa 1—1; Minerul Ufîcani — I C.O. Hunedoarâ. io. ’

Cu aceasta se poate spune < .i me
ciul s-a și încheiat; căci în cea de-a 
doilâ repriză nu s-a mai semnalat 
nirrtic spectaculos, palpitant. Ăm- 
bclg echipe au practicat același 
joc Searbăd lipsit de atractivitate, 
fapt care a deziluzionat specta
torii Bun arbitrajul lui Zolotaru 
Traian din Petroșani.

La juniori, Minerul Lupeni — 
Mirlerul Aninoasa 4—0.

EUGEN POPA

înscrisă de Dragoș care ă transfor
mat două lovituri de pedeapsă. ,

Pupii pauza aspectul jocului Se 
schimbă. Studenții sînt mai peri- 
culoși ir. atac, reușesc să depâ- 

-wșafcră apararcu destul de sobră si 
de promptă în intferVențlî a oas
peților. Petroșanenii înscriu două 
încercări la centru prin Sabău și 
Roșea. încercarea realizată de Ros
t-a a fost rezultatul 
pornite din propriul 
la cate și-au dat 
menim . Drăeea și 
cercarea lui. Roșea a fost transfer 
mată de

Cînd nimeni nu se mai așteptă la 
vreo modificare a rezultatului, o 
greșeală copilărească comisă de 
Rbs<n si Drâgoș a dat prilejul das- 
wțiisr să reducă din handicap prin 
Marian, care a realizat o încer- 

< are. Bun arbitrajul prestat de 
FL Țudorache din București

unei acțiuni 
teren de țintă 
concursul Hu- 
Moromete. în-

Sab : i.

A. HoJENEsCU
student

«aschet
știința — cîștigătoare 
merituoasă

mimiinuM., Gyâtfi,;, iviinpnil llrîriini ____
este, lansat pe partea stingă, cea- IniHvl UI UI luulll

I.C.O. Hunedoara 2-0treată'în fața porții Iui Zamfir dar 
Pescaru ratează egalarea. Goluri 
însă aveau să se mai înscrie, dar 
tot în poarta lui Papuc, cu toată, 
forma lui bună. In minutul 72 .Jiul 
majorează scorul Ia 2—0 prin Nai
din care fructifică cu capul o pasă 
trimisă de același, Peron.eștu, Vic
toria era asigurată. Dar Jiul nu se 
mai mulțumește acum cu două go
luri. Half ia susține; foarte, bine a- 
tăcul, iar cei doi fundași laterali —

factură tehnică slabă, 
ppsibilităților '.elor

a fest inserts în mi-

Echipa minerilor din Uricani 
s-a întîlnit duminicii leu forriiația 
I.C.O Hunedoara Meciul a fost in 
general de O 
sub nivelul 
doUă echipe.

Prifnul gol
nil tul 31 de către Jura. Fiind Ian*- 
sat în âtad de către un t!dechipier, 
el a șutat din voie înscriind : 1—0.

Talpai și, în special, Mihai — de- După gol, oaspeții Contraatacă pu-

.a.. Dai- majorițiitca acțiuîiiioi 
rint ariihilațe de vigilența porWu- 

- lui uricănean jBjrtalah care a foss. 
cel mai bun de-pe teren. Cel de-al 

■grtȘBiișg gpl Tu minutul <0 si
ește îpșeris , de către Mistodie din 
colțul careului de 16 rn Pînă la 
sfîrșitul par tiflei arh mai remarcat 
câteva, atacuri organizate de Popa, 
Maxim șl Bungarza.n de la l.C O. 
HunedoitlW; dar acestea au. rămas 
nefinalizâte. Satisfăcător arbitra
jul prestat fle Găman Nicolae din 
Simeria

La juniori,
T.C.O. Hunedoara 0—4.

NICOL TE ROTA

Minerul Uricani

Minerui Lupeni — 
Metalul Turnu Severin

Ceea ce au urmărit 
duminică iubitorii fot
balului din Lupeni pe^ 
stadionul din orașul 
lor nu se poate numi 
altfel decât antifotbal; 
nesportivitate. Cei un
sprezece alb-albaștrl 
(exceptînd pe Mihala- 
che care și-a făcut re
intrarea cu „brio" în 
poarta minerilor), nu 
ne-au arătat mai nimic 
care să semene cu fru
mosul joc de fotbal 
pe care spectatorii ar 
vrea să-l vadă. Și ca 
să trecem la concret 
vom arăta eîteva ati
tudini ale jucătorilor 
mineri: Pali l-a luat 
de piept 
Ambruș l-a lovit inten
ționat pe același arbi
tru, Farkaș a umblat 
tot timpul meciului 
după picioarele adver
sarilor, iar ceilalți ju
cători au vociferat la 
deciziile arbitrului, a- 

și injurii.
arbitrul 

Gheorghe

dresîndu-i 
E drept că 
Smeureanu 
a dat unele decizii ero
nate, dar aceasta nu 
justifica dorința jucă-

1-0
peneni care comisese- 
ră brutalități pe teren 
pentru a le atrage a- 
tenția, dar au fost îm
piedecați să-și îndepli
nească atribuțiile de 
către conducerea A. S. 
Minerul Lupeni prin 
tovarășii Pandur La- 
tiislau și Siu iu Mitcea. 
Aceștia doi nu numai

pe „nevinc-

torilbr, de a-și face 
singuri Qriptate.

Privit in ansamblu, 
joauț fi fost de un slab 
niPet tehnic, dezîînai. 

-’presărat' cu multe «cz 
te nesportive, 'feomi^: 
dă jucătorii ăliibelor 
echipe. Și dacă fotba
liștii din Turnu Seve
rin au fost învinși Htl 
scorul de 1—0, aceas
ta se. datorează nu iur 
cidității cu care aii 
dețiohat gazdele, ei li
nei sirrlple întimplăfi 
din minutul 69 cînd 
Pall a trimis în poartă 
balonul revenit din zig 
dul apărării advgEâț 
la lovitura liberă âi- 

pe arbitru, redă executată tot de 
el. Cu acest rezultat 
s-a terminat un med 
fără istoric în urma 
căruia 
să facem __________ _ ..........
deosebite cu excepția tenul de foibdf. ȘHifid 
portarului 
Mîhalache
apariție este

■Este demnă 
liniat atmosfera între
ținută după meci în 
cabina arbitrilor. Aceș
tia au chemat pe cîți- 
va dintre jucătorii lu-

Constructorul
Lupeni — z
Minerul Aninoasa 1-1

ne este ■ gteu 
evidențieri

râ au 
blîndețe 
rați", dar au luat mă
suri „juste" de înlătu
rare din cabină u tu
turor persoanelor străi
ne, adresindu-li-se cu 
formula de „politețe" : 
„leșiți afarăAșa 
am părăsit cabina ar
bitrilor, dezamăgiți, A- ■ 
șâ jrrocedeăiă condu
cătorii A.S. Minerul 
Lupeni. Și dînșii cred 
că fac bine 1 Dar rezul
tatele se văd pe le-

Contrar așteptărilor": lupenehii au 
intrat pe teren timorați că Și eîhd- 
nu ar fi jucat ta ei acasă. Ei au 
pia; ticat un.jqc confuz față de cel 
al oaspeților, care a .fost pe alo
curi ceva rnai agresiv, lată cum 
s-au marcat cele două goluri. In 
minutul 18, In urma unei combi
nații a „duo“-ului Nivelt-Gros, 
mingea ajunge la Budai care c 
preia fulgerător 
rul aninoseliilor Egalarea StiWîîlS' 
în min. 36 cînd Mareș de Ia Con
structorul vrea Să trimită mingea 
,,acâsâ“ dar o trimite la.. Badea 
care nu stă pe gînduri și înscrie.

pe lingă portă-

Preparatorul Petrila— 
Parîngul Lonea 0-0

Timp de 90 de minute, spectatorii 
au așteptat cu sufletul- la gură să 
vadâ m-.îear un goi „marcat._ Dar do
rință lor n-a putut. fi îndeplinită 
deoarece 
lauții" dș pe teren nu s-â compor
tat la un nivel corespunzător. Da
torită comportării lor mediocre și 
a jocului lipsit de incisivitate, min
gea nu a poposit în nici una din 

, cele două porți. A fost un joc sim
plu, parcă de antrenament, tin joc 
în care nimeni nu vroia sa , tragă 
la poartă. Jucătorii celor două 
echipe s-au tatonat două reprize, 
s-au „studiat" amănunțit pînă la 
sfîrșit, cînd fluierul 
nunțaț terminarea 
ce a ieșit în relief . a 
slabă a jucătorilor 
neni la capitolele 
condiție fizică. Aici ei sînt defici-

. tari și „reihiza" este suportul aces
tei afirihații. Așa stîhd lucrurile,' 
în fața antrenorilor celor două e- 
clțîpe se ridică probleme serioase 
a căror rezolvare trebuie Urgentată,

ION TEȘCAN 
corespondent

★
ETAPA VIITOARE: I.C.O. Hu

nedoara — Minerul Ghelar ; Mi
nerul Aninoasa — Minerul Uri-’ 
câni ; Parîngul Lonea — Construc- 
tttfill Lupeni; Știința Petrbsâni — 
Preparatorul Petrila ; Minerul: Vul
can — Abatorul Hațeg ; Constrtic» 
torul Hunedoara — Minerul Te- 
liuc.

nici unul din „romba-.

arbitrului a a- 
partidei Ceea 
fost pregătirea 
petrileni și 1 o- 
eficacitate și

Iii deschiderea partidei de volei 
din sala I M.P s-a desfășurat în- 
tîlnireâ din cadrul campiânâtului 
categoriei fi de baschet masculin 
dintre ețhipele studențești din 
Pttttșăpi jji Tg. Mureș

La capătul unui nieci viu dispus ■ 
tal, ptesărat cu faze spectaculoase, 
victoria a revenit pe merit petro- 
șănenilor. Ei s-au mobilizat la ma
ximum, au creat acțiuni în viteză, 
au aruncat, cu mai multă precizie 
la ’ coș. Schemele tehnico-tactice pe 
care le,au aplicat în acest meci au 
fost concretizate în numărul mare 
de puncte înscrise, 75 față de 61 ale 
oaspeților.: I ... T,,..ț.

Pentru victoria de duminică, me- 
' ritul Pevine întregii echipe cu sub
linieri pentru llotarn si Oană care, 
avîhd’ Și mai multa experiență și 
b tehnică: individuală mai bună, 
s-âtf remarcat în mod deosebit. 

. Celd mai muițe puncte au fost rea
lizate de Bochiș 'și Rotaru' pentru 
Știința, Bugariu si ttâjdu pentru 
oaspeți.

■ till. CAZAN
RADULESCU
corespondenți

a
lupenean că au „părinți griju- 
cărui re- Iii", jucătorii se dedciu 
salutară.

: de sub-
pe teren la tot felul de 
bete nesportive, numai 
fotbal nu joacă. Și, 
considerăm că e tim
pul să joace și... fot
bal.

Val, COANDRAȘ

VOLEI

MEN TU L
L Minerul Uricani
2i Știința Petroșani
3. Minerul Ghelar
4. Minerul Teliuc
5. Preparatorul PfetriM
6. Constructorul Lupeni
7. Parîngul Lonea
8. Minerul Vulcan
9. Constructorul Hunedoara

10. Mihettil Aninoasa
11. I.C.O. Hunedoara
12. Abatorul Hațeg

10 2 1 20— 8 16
9 0 2 1 18— 5 14

io 6 2 2 15=* 9 14
10 5 1 4 25—11 li
10 3 5 2 8— 8 11
10 3 4 3 23—18 10
10 3 2 5 20—16 8
10 3 2 5 11—21 8
10 2 3 5 6—12 7
10 1 5 4 10—16 7
10 2 3 5 7—19 7
9 2 1 6 6—26 5

Stllnta Mtnsanl — 
ElBtlmpiitste Craiova 2-3

Etapa a 4-a a campionatului ca
tegoriei 0 de volei maseulih a opus 
în sal® lilsțițutulul de mine din 
petroșani formației Știința pe pu
ternica echipă Electroputere Cra
iova, Cu toate forțele aruncate în 
luptă, localnicii nu au găsit calfea 
cea mai bună’de a stăvili atacurile 
susținute și puternice' ale oltenilor, 
trebuind să cedeze în final eu re
zultatul de 3—2 (la seturi 15—13: 
10—15; 15—12; 5—15; 12—15).

Alinii nd o echipă mai omogenă, 
mai matură, eu o mai bună con
cepție de jos, oaspeți’ și-au impus 
superioritatea in teren.

Gazdele au. opus un blocaj slab, 
care nu a putut stăvili șuturile pi’- 
ternice ale trăgătorilor de la Elșc- 
trOpuțere

C. GHEORGHE
R CORNEL

corespondenți
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La locul cuvenit in sistemul invățămîntului de partid i
(Urmare din păg. 1) («u citirea Unor. îftȘemh#H din orgănizăfi a acestei acțiuni.

caiete. wa prifn plan să se Situeze în- ■
La

E.M. ^Vulcan se manifestă ^fedctl* 
pare din partea comitetelor de 
partid pentru buna desfășurare a 
studierii documetitelor plenarei.

Dezbaterile ce au avui ioc a-.i 
scos în evidență și lipsuri. Ară
tăm citeva pentf-U a fi luate mă
suri de înlăturare, de îmbunătăți
re a desfășurării înVâțămîntiiltii 
de partid.

In ziua de 29 Octombrie aii âVut 
loc seminariile în cercurile orga
nizate pentrii cadrele didactice. 
Nivelul discuțiilor în finele Cercuri 
a lăsat de dorit, așa cum a fost 
cazul în cele care sînt cuprinși 
profesorii d<e limba română, știin
țele . naturale și geografie din cen
trul PfetrOșâhi, unele cercuri din 
centrul Lupeni. Cauza — slaba 
pregătire, efectuarea unui studiu 
superficial, ceea ce a dus în unele 
cazuri la înlocuirea discuțiilor vii

E.M. Aninoasa, E.M. Petrila,
b&ieto? % W \ Pr*ta Plail să se ăitueze în-.

La Un nivel destul de scăzut sușireu '.pnți.nU!Uliii

ie peiiif'u atlîvitâteă pfăc 
vind specificul întreprinderii, ins
tituției din c'âre |ac pârte cursăn-i 
ții.

Studierea temeinica, , Șprofun- 
dată a acestor . documente impor
tante va duce lă mobilizarea oa
menilor muncii în vederea tradu
cerii în viață cu tot mai mult suc
ces a sarcinilor privind perfecțio
narea organizării producției și a 
muticii, sporirea eficienței econg- ■ 
mice ă întregii activități, îndepli
nirea tdturoî- sarcinilor actualei 
etape de desăvîrșire a construc
ției socialiste, manifestindu-și ast
fel deplina aprobare față de po
litica justă a partidului; recunoș
tința fierbinte pentru grija pe care 

. partidul o poartă bunăstării și fe
ricirii celor ce muncesc din pa-. 
tria noastră. , :

s-ait desfășurat primele semltiarii deșp
șl lâ fiftlV^fSitâteâ serală, secțîă -
filozofie anii I și III, precum 
la secția ecoftomie anul I.

Rău este că la seminariile 
efestea au lipsit mulți studenți 
mod deosebit, de la E.M. Dîlja, 
E.M, Petrila, U.R.U.M.P., din rîn- 
dul cadrelor didactice din Petro
șani : ’ " ' ” ’ ’ ’’

E de datoria organizațiilor 
partid sâ tragă la răspundere 
cei care de Ia începutul anului 
învățăinînt manifestă delâăare, 
acorde toată atenția modului 
care se studiază importantele do
cumente ale plenarei din octom
brie.

Avînd in vedere faptul că sU|- 
dierea documentelor Planarei C,C. 
al P.C.R. din 5—6 octombrie 1967 
va conlintia, este necesar să se 
.dea cea mai mare atenție bunei

rilzat detașătoeifiiil 
clasei a Vl-a S de la Liceul ?h- 
tr-ila. Aiț pâiȚidipRt ; edi mâT-btM 
recitatori. -In urina pune •tajului Ob
ținuți,, concursul de recitări . a fost

și

a- 
in

(Urmare din p&g, 1)

chiar și ultimul șutub dih
sfera sa de activitate. Dar
chemarea inginerului este al* 
ta, Pentru că altfel proble
mele ce țin cu adevărat de 
competența inginerUliii ră- 
mffl herezîilvale. Diti lipsa de 
timp, se dau multe soluții 
în grabă, care numai o re- 

~ zolvare științifică nu ilus
trează. Deci adevărul acesta 
e: silit încă in multe locuri 
ingineri Câte titimdi inglnfe- 
rie nu fac. De ce ? PenlrU 
că sînt puși în diferite pos
turi și Ie revin atribuții că
rora ar putea să Ie facă față 
un maistru, lin tehnician său 
chiar un funcționar. Iată uh 
exemplu edificator. Pentrii 
lină din funcțiile untii servi
ciu erai! prevăzute 24 de a- 
tribuții. Analizîndu-le 
ginerul ce ocupa funcția 
respectivă și acesta 
acord că nUmai două 
ții (din 24!) necesitau pre
gătire superioară, restul de 
atribuții puteau fi rezolvate 
SU competență de un tehni
cian. sînt destule cazuri si- 
ihilare în care inginerii 
ooupă „de toate" numai de 

ce ar trebui — de prb- 
bldUiele ce necesită o pregăti
re superioară — prea puțin 
sau deloc. Nu putem să nil 
ne întrebăm: Cît timp con
ducerile unităților economice 
vor mai privi cu nepăsare 
cum ihginăriil face pe maiș
trii, pe șeful de echipă, pe 
funcționarul ? In zadar vom 
flutura lozlnCa „cadrelor cu 
pregătire medie necorespunză* 
toare", atîta timp Cît nu ne 
OCUpăm de tinerele Cadre! 
Dar nici mie, inginerului, 
nU-mi mâi poate fi indiferent 
dacă mă ocup de probleme
le ce pot fi rezolvate de ca- 
dre cu pregătire medie sau 
faC ceea ce un inginer tre
buie să facă.

Vorbim de funcționarea 
utilajelor la capacitatea ma-

cu in-

era de 
âfribti-

Effi

și Petrila și cadre medicale, 
de 
pe 
de 
să 
în

ximă, de atingerea și depâ- du-1 pe fiecare cit mai co- 
șirea indicilor proiectați, E respingător pe postifl potri- 
bine însă să ne gindim mai 
mult și la folosirea cadrelor, 
Felul cum Sînt încă TbloSite 
cadrele de ingineri in Va 
lea Jiului nu ne poate mul 
țuini. -E ca și cum ai accepta 
ca la fezoivarea celor mai 
simple operații de aritmeti
că să fie folosit un calcula
tor electronii, bine gindit.

Trebuie să prețuim la ade 
vărata lor valoare cunoștin-.-

vit. Să le acordăm toată în
crederea, Să rtti trecem ne
păsători pe linfă o datorie 
elementară: folosirea cit mai 
eficientă a forței de tttuhBi, 
uHlizareă : rațională. â ' 
netenței.

Nu trebuie să Uităm că in 
marea acțiune de brganiiâfb 
■Științifică a muncii, toate a- 
eestea au uit rol important 
Și că partidul a trasat sur

lele inginerului, ale maistru- citii precise în această di- 
lui, ale muncitorului, folosin- recție.
- ..... ...... - - r ,

Front de lucru
Pregătlrea frontului de lucru pentru iarnă, se bu

cură de atenția cuvenită, constructorii executînd 
concomitent cu finisarea blocurilor din planul acestui an 
și atacarea blocurilor prevăzute pe 1968. ' Astfel, în Petro» 
șani blocul B 3 b este deja în glisare la etajul 4, iar la blo
cul B 1 b s-au făcut Săpăturile de fundații îri spații largi; 
la Petrila se toarnă elevația blocului D 4 și fundația blocu
lui JD 7; Ta Vulcan S-a terminat elevația blocului F 1 exe- 
cutîndu-se în prezent utiiplutura pentru turnarea plăcii, și 
îficeperea glisării; la I.upeni se glisează deja blocul A 6, 
s-a terminal elevația la blocul G 1 și s-au executat săpături 
în Spații largi la blocul A 9. T'. .c’/-

Astfel, aflîndu-se în diferite stadii de execuție opt blo
curi cu cite 4—10 etaje, totallzînd aproape SOO ăpârtărfieiîte, 
vor constitui o parte diti frontul de luciii al anului 1968.

Lâ cercul de 
gospodărie de la 
Casa pidhierlldr 
din Petroșani.

cîștigat de piotitarii Cioată Gris-, s-w s'ftWM Insă pidrlfera Pătrășcoiu 
tina și Șagoă Dorină. Georaeta rare, ațit prin repertoriu.

&’fttățile interpretative 
s-.a dovedit superioară celorlalți 
cOhciiifi’ehți.

Georeeta care, ațit prin r< 
Celălalt concurs urmărea să-de*, cît și prin calități’ 

semneze pe cei mai buni soliști 
vocali ai detașamentului clasei a

VIZIT
Cunofcștereâ întreprinderilor In

dustriale este unul dintre obiec
tivele prevăzute în programele de 
activitate alt» detașamentelor de 
pionieri ale claselor a IV,-a A și B 
de la Școala generală nr. 4 Petro- 
șani. In ac-c-st Scop, 
teva zile, pionierii 
tașâmente au făcut 
țiile. de piup umerie

T N Ă
Pîvodă Cornel, delegat al între- 
prinderii, copiii au urmărit desfă
șurarea proceselor de fabric tar. 
Vi|/ita a fost interesanta.

Pionierii din clasa â Ill-a a aee- 
leiași școli au vizitat în cursul ul
timei saptămim, mina Dîlja. Un . 
iiițeres depsebit - le-a stî! mit expli
cațiile priviml pfbcpșul de extrac
ție a ‘Cărbunelui viBrtârea puțului 
de extracție șl a altor instalații de 
îă suprafața minei.

în lifmă cu ci
nelor două de- 
o vizită la Sec- 
si prefabricate

ale I O.I.L. Petroșani. Cu ajutorul 
explicațiilor primite din partea fov.

NOTĂ PROGRAM DE RADIO

TELEVIZIUNE
7 noiembrie 1067

In jtlrul orei 9,00 : Transmisiune de la Moscov J 
Parada militară și demonstrația oamenilor 
muticii cu prilejul celei de-a 50-a atlivetsări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

18.30 „Flacăra în sărbătoare". SpeCtaCol festiv 
Transmisiune de- Ia Moscova.

20.10 Telejurnalul de seară.
20.30 Seară de teatru: „l.enin". Transmisiune 

de la Teatrul „C. I. Nottara".
21.30 Fftalui artistic: „VTfetttea ațpezilot" -a pro

ducție' â Studioului cinematografic „Buce 
rești".

23,00 Telejurnalul de noapte.
23.10 Inriiiderea emisiunii.

Pentru a : putea des
cărca mai comod din 
vagoane și depozita în 
mod provizoriu combus
tibilul destinat centrale
lor termice, condusețea. 
unității I.L.L. Petroșani 
a solicitat de la 
butia de cărbune a com
binatului carbonifer o 
taică porțiune de rampă 
din cea a distribuției. 
Pînă aici nimic rău. S-a 
ajuns la intelegăre și 
porțiunea respectivă a 
rampei codate a fost des
părțită printr-un gard. 
Doar este vorba de ges- 
tiiitie, de tnatenal, va
luri 1 Ce se întîmpiâ 
însă ? Prinzind un „de
get", ileliștii. au început 
să se „întindă" mai mult

pătura, 
practi
că, in

decît le permite 
Ei au încăput să 
ce obiceiul rău 
special noaptea, vagoane
le sosite pentrii ei să le 
descarce peste,., cărbu
nele distribuției . othbl- 
nât-ului carbonifer ! Și 
țibe-te apoi la încurcă
turi i ăl cui este Cărbu
nele din grămadă1?

• Și doar eăte vOrba de 
valori, gestiune. In ziua 
de 1 noiembrie, au fă
cut la fel ,cu toate că au 
promis de citeva ori că 
nu mai fac 1

Direcțiunea comercială 
a combinatului carboni
fer ar trebui să intervină 
pentru a nu se mai re
peta asemenea ameste
curi.

Greșeli, negli jențe, lipsă de . bun 
Simț, sînt lucruri pe care cetățea
nul cinstit căută să ie evite în re
lațiile cu semenii săi. Nu la fel pro*, 
Cedează Luereția Cetean de la ser
viciul administrației de clădiri ăl 
Sectorului I.L.L. Vulcan. Pentru 
argumentare vom menționa cazul 
Măriei Popescu, salariată a termo
centralei Paroșefli. Ift data de 7 

. ianuarie 1966 aceasta s-a mutat din 
'.'blocul G 2 — Vulcan în blBcul 6 
din cartierul Sohodol — Păroșehi, 
Bineînțeles, cu respectarea forme
lor legale (contract, repartiție). Dar' 

după ce a operat 
fișele de evidență 
de la G 2 a emis 
plata restanței ta- 
Soitiația n*a fost

recunoscută deoarece nu era co* 
recță. Și atunci, în loc să verifice 
dateie, funcționara de la sectorul 
I.L.L. Vulcan a făcut o altă gafă : 
a trimis- somația și extrasul de

cont după fisă împreună cu cere
rea tip la tribunal pentru a obține 
tițlul executoriu. Așă se ekplldă 
cum la I E C. Paroșeni a apărut pe 
numele Măriei Popescu titlul exe
cutoriu cu nr. 14 167 dih 21 Septeftl-

sat rOClamântei oe Un ton iiiudnii- 
.......................................... ....________ sibil : „Păi ce, dacă ești contabilă la 
1967 și pelidada cuprinsă între 7 Paroșeni crezi câ n-ai să plătești 
ianuarie 1967 — 7 aprilie 1967...

In urma acestor greșeli, PopesSU
Maria, mai înțelegătoare, s-a de-

riale inexacte. De dată aceasta pur
ta numărul 17 547 din 21 septembrie

Cetean Luereția, 
eronat datele în 
a fostei locatare 
o somație pentru 
xei de fochiști.

prie 1967, avînd înscrise datele 
1 august 1967 — 31 decembrie
1967 (?!). Pehtru aceasta perioadă 
u,-mu să se onoreze titlul eXecutâ- 
fiU. Noroc câ n-a fost trecut anul 
viitor... Așa cum era de așteptat, 
titlul cu nr, respectiv a fast res
pins dar., a apărut altul și tot cu

plasat la sectorul I.L.L. Vulcăii șl 
a încercat Să explice funcționarei 
în cauză și șefului ei direct că nu 
este corect să plătească taxa res
tantă pentru focfiiști pentru peri
oada cînd ea locuia lâ Soliodol. Re
zultatul a fost că Luereția Cetean 
„a sărit în sus ca arsă" și s-a adre*

restanța ?". Prezent la discuție Sa- 
hlota Octaviaii, în loc să-și tempe
reze subalterhă, și mai ales să ve
rifice datele, a pref^at să-i apro
be greșelile.

Deci acv.m al doilea titlu execu
toriu se află ia termocentrală. De
sigur, această îl va refuza, nefiind 
întemeiat AdeVărul este că S-a fă
cut o verificare a registrului și fi
șelor la I L.L Vulcan, și s-a con
statat că dreptatea este de partea 
salariatei Maria Popescu. Al trei
lea titlu executoriu rtu este posibil!

Considerăm că Luereția Cetean 
trebuie obligată să-și schimbe ma
niera de a lli&a t!u’scriptele si cu 
oamenii. Ai* fi bine, că toți func
ționarii sectorului I.L.L Vulcan Să 
doveddâScă mai multă, înțelegere și 
bunâ-cuviință față de oamenii eare 
sesizează anumite nereguli.

8 octombrie
PROGRAMUL 1 : 7,0(1 RADIO

JURNAL. Sport; 7,45 SUmâriil pre
sei; 8,00 Tot îrtainte; 8,20 MOMENT 
POETIC; 8,25 La microfon, melo
dia preferată; 9,30 Cîntece și jo
curi populare; 10,00 Valsuri ftito 
âette; 10,10 Curs de limba fran
ceză; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI: 
11,03 Cronica economică; 11,15 Ații 
din aperi*; 11,30 Almanahul melo
diilor; 12,00 Muzică populară; 12,15 
Coordonate culturale; 12,25 Suc
cese ale muzicii ușoare; 13,00 RA
DIOJURNAL; 13,10 IiHîInire Cu 
melodia populară și interpretai 
preferat; 13,40 Păradâ soliștilor și 
a orchestrelor de muzică ușoară; 
14,ÎS DE CE? DE UNDE? DE - 
CÎND?; 14,30 Radio-publi itato. 
14,50 Ze - minute cu Luis Mariano 
15.00 BULETIN DE ȘTIRI: 15,0- 
EMISIUNE DE AOTUALItAȚI LI
TERARE; 15,20 Muzică din ope
rete; 13,30 Muzică populară: 16,00 
RADIOJURNAL, Sport; 16,15 Pie
se . corale; 16,30 DOCUMENTELE 
PLENAREI. AMPLU PROGRAM 
AL VIITORULUI; 16,50 Estrada 
artistului amator; 17,10 Călătorie ta 
istoria civilizației; 10,00 BULETiN? 
DE ȘTIRI; 18,03 Ctohica econe- 
mică; 18,10 Muiică tabără; 18,40 
ANTENA TINERETULUI! 19,00 Me
lodii românești; 19.30 Sport; 19.40 
Varietăți muzicale; 20.00 RADIO 
GAZETA DE SEARA; 20,20 O me
lodie pe adresa dumneavoastră; 
20,40 Mati cupluri de iubiri; 21,00 
Metaritota' 67;
NAL. Sport; 
tandru Imre

22,00 RADTOJUR- 
22,15 Formațiile Ale
și Jerry Menge.

F I
8

L M E
octombrie

F&ttlOȘAM — ? Noiembrie:
Recompensa; filepublida ; EaHonUl; 
PETRILA : Țara duhurilor din mă
rile sudului; LONEA — Minerul: 
Relaxeazâ*te dragă; VULCAN: 
Umbrele strămoșilor uitați: I.tf- 
PENI — Cultural’: Ctim să furi Un 
milion; BARBATENI \

; Intre doi: URIC ANI : 
Qffiwi tai Sie.



* Tis-*- STEAGUL ROȘU

Delegația română condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușsck 

a depus oCoroanălBttori 
Mausoleul lui V. I. Lemn

MOSCOVA 6. — Corespondezi WarfduW C|mtft^t 
Agerpres, N. Cristoloveanu trans- pus Ta tf"$oifmbrTe 
mite : Delegația da partid și gu
vernamentală a Republicii Socia
liste România, condusă de tovară
șul Nicolae Ceausescu, secretar ge
neral al Comitetului. Central- al

★ ★
MOSCOVA 6 (Agerpfe'C — Leo

nid Brejnev, Alexei ll^dâighin, Ni
kolai Podgornîi și aiți conducători 
ai l-'.C U.S-. șȚ; gu vernului sovietic 
fi v-.zitat lu’ii Mauțejeul Lenin, ți 
au depus coroane ditf p^W^ Co- 
mitvtuiui ( eiitral al, P.C.U S., I-re-

Declarațiile 
regelui Hussein 
al Iordaniei

DUPĂ LOVITURA DE STAT 
în Yemen situația 
este calmă

Român, a |e- 
c coroană de

Hori la Mausoleul lui. V. ,1, Lenin.
Membrii delegației au depus, de 

ăăemânea o coroană de flbri ia 
Mormîhtul soldatului necunoscut 
de lingă Zidul Kremlinului.
-c A * .. w -* -r. ..

zidiului Sovietului Suprem și Con
siliului de Miniștri ai U.R.SS.

Tot luni, conducătorii P.C.U.S. și 
ai guvernului sovietic au depus co
lbăite de flori, la Monmîrfful șolja- 
tului necunoscut.

DECORAREA CD ORDINE Șl MEDALII 
A ONOR CETĂȚENI ROMÂNI ■’L'to 7

semicentenaruluiU pl ill ] fl
11 .... „ 
brie, pilii Dei ffett allT-’rezidliii păleai
$ovl«Tiilui Suprem al U.R.Ș.S. ai C.C 
f,oșț-'.,d'eporaii^tef^^^^ 

țțjplî'cii Spejji|ffie 
.i< i-panți ■ -la / Mărea 
iălistă ■ din ' Qctombri 
1" disliiis îtij-luptă pep

iftlD. P-ir'r

de- ui
îetă'țeiîi’^ai

România,
Revoluție 

,car$

toV.ietke în anii
•‘C - < cc- 38.de peKț
somalie .are mi

Zamfir. Ceilalți cetățeni . r.om'â iii .p6p\ 
decorați au primii ordinele „Dra- rioș. 
pelul ' Roșu" AtT „Steaua

a^d a! i ija

amiază, iaambasada

precum. și 
jie“ Și ;>Pei

Luni la amiază','
Uniunii Sovietico; din București a 
avut loc solemnitatea luminării de 
ordine și medalii ale U.R.S.S., unui 
număr de 64 cetățeni ai , țării 
noastre.

La solemnitate au luat parte to
varășii Manea Mănescu, membru;

■ > ăl';-. Cămîtetițffik-??E xerti&v, 
al CC..al. PCRi Mihai 

ff'. 'VițȚ^vJjȚiro'fiii, se’cre'tari 
al ILCvR.. membri ai. C.C.- 
|gcgfc.clî&^țk la sCțiCii 
pHțgkiljibii-W :<Îl” ȘonduceMi1 

MînisteWHg AiHKS^iîor. Externe, 
ai- ur :or - instituții; -centrale și or
ganizații obșteștri.; .

După ci'ii-ea Dec-re.ț-UiLl. amba- 
CȚSÎferul Unj.hșțlM Sovietice ia ,Bucu- 
SpSsg, A. V. Bășăv^tațînhiinaț' înaltele. 

. Lț<leț^țațij„și, feiicțtîrttl .căldiitepș pecei 
i!T„.,„-,:î,. :diișt^^ip' a sublimat: -eatiefei ropre- 
Crisan;. zint.-i o expresie, vje a s<‘tii imeute-

M oqa, Joi de adine jespeLt si <h. iecunps- 
h i e mc- ptiujldui î îtitreguli

pou'^^sovietid *1®* au fată, de glo- 
tP.^PSTiieipapți români la Ma

rea Revoluție Socialistă- din Oc
tombrie,. . apărători eroici : ai. cuce
ririlor puterii sovietice. Cei de
corați au fost de asemenea feliei, 
tați de cosmonautul sovietic Pa
vel Popovici, fegzent la . șșleijmî- 
tate. . |w

Luînd cuvîntul în numele celor 
decorați, tovarășul Iorgu Vasile 
Georgescu a mulțumit pentru înal-; 
te’e distincții conferite.

WASH1NGTON 6 (Agerpres) — 
Intr-o conferință de presă televi
zată la New York, regele Hussein 
al Iordaniei a declarat că țările a- 
rabe își pun toate speranțele în e- 
forturile Consiliului de Securitate 
în vederea unei reglementări jusie 
și durabile a conflictului izrae- 
liano-arab și sînt chiar dispuse să 
discute, sub egida Națiunilor Uni
te, cu Izrael, cu condiția ca acesta 
să evacueze teritoriile arabe ocu
pate. „Retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate constituie 
condiția prealabilă absolută orică
ror tratative între părțile intere
sate", a subliniat vorbitoi 
a adăugat că intr-un aseme: 
va fi posibil să fie reglen 
relativ repede, problemele refugia- 
ților palestinieni, a trecerii navelor 
izraeliene prin Canalul de Suez, 

' precum si alte probleme. Răspun- 
ggmdi'la; 0 întrebare, regele iorda- 
;-.:.^ie-i;'!â declarat 
' rabe de

Iții din Orientul Apropiat cuprind 
o de iat 
tul tuturoi

I de. a ț^ăi în pace ". El a dezmințit 
ș^f^mtițîiîț1 - premierului izraelian 
Ș-'fehkqito potrivit căruia Iordania ar 

fi. fost: dispusă, să ducă tratative bi- 
lațeCâ^. de pace, cu Izraelul.

SANAA 6 (Agerpres). — „Yeme- 
niții trebuie să se înțeleagă intre 
ei", a declarat Abdel Rahman 
îriani, președintele noului Consi
liu prezidențial republican de la 
Sanna, alcătuit după lovitura de 
stat de duminică. Intr-un interviu 
acordat agenției M.E.N., el a pre
cizat că „dialogul dintre republi
cani și regaliști trebuie „să se des
fășoare fără mediatori", anunțînd, 
totodată, că o serie de șefi ai unor 
triburi regaliste au și început să 
revină în țară. După ce a comuni
cat că noul guvern va depune ju
răm; ntul și apoi se va întruni ime
diat pentru a disputa situația -mi- 
litaiă și. păsurile, ce -urmează ă fi" c , t

fate, luate BÎtaJtru reglementarea .-situa- tUa'tă ,;.pe

republican din Yemen a sublimat 
că noul guvern intenționează ,șâ 
convoace un Comit ?t consultativ, 
de îndată ce situația, o va permite.

Postul de radio Sanaa a anun
țat luni dirh'ineața că în întreaga 
țară situația este „pe deplin calmă" 
si că noua administrație a'insti
tuit în mod provizoriu, restricții 
de circulație de la orele 20, pînă la 
5 dimineața (ora locală). Radio 
Sanaa a declar at, potrivit relatării 
agenției U.P.I., că înlăturarea, lui' 
Sallal de la conducerea țării' u fost 
„o mășyră constituțională", înțpu-, 
cit mandatul său expirase încă de 
la 3 mai-a.c. Poștpl de r 
gat cd?lovitura de stai

-,pe Cale pașnică ș

că propunerile a- 
regl'ementare a conflictu-

ație care recunoaște „drep- 
pOpoarelor din regiune.

premierului izraelian

Adunarea festivă din Capitală
(Urmare din pag. 1)

George Macovescu, prim adjunct 
al ministrului -afacerilor externe, , 
acad. Miron Niculescu, președin
tele Academiei, Dumitru Gheor-: 
ghiu, vicepreședinte al 
Generale a Si i :dic. aleior. 
Ahgel.escu; ; secretar . -al 
U.T.C.j Ioana Cela Boga,

. Au luaj parte numeroși repre, 
zentanți ai oamenilor muncii din 
Capitală,. vechi. militanți ai miș
cării muncitorești din toate regiu- 
nil^ țării, care au participat la 
luptele pentru apărarea Puterii 
Sovietice, conducători ai institui 
țiilor centrale și organizațiilor 
obștești, oameni de știință și cul
tură, . generali și ofițeri superiori, 
ziariști. - ..

Erau prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acredit-ați.'< J'-iîâ; 

•București și aiți membri ai cor-

Uniunii i 
Miixea

C.C. ‘al 
vicepre

ședintă a Consiliului Național al 
Femeilor, Zaharia Slant u./.preșe
dintele Uniunii Scriitorilor, liie 
Gheorghiu și Mihali Fekete, ve
terani ai mișcării muncitorești din, ,-pului diplomatic. Aii participat, de 
țara noastră care au participat la 
luptele pentru . apărarea Puterii. 
Sovietice, artistul poporului Gos- 
tache Antoniu, Floarea Uțăi, țesă
toare la Uzinele textile „7 Noiem- 
brie“ și Marin I onescu. suddri la 
uzinele „23 August“.

In prezidiu au luat loc,- de ase
menea, A. V. Basov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, 
Ivan Grigorovici Kovali, membru 
supleant al C.C, al P.C.U.S., secre
tar al C.C. al P.C. din R.S.S. Tad- 
jică, conducătorul delegației Aso
ciației de prietenie sovieto-româ- 
ne, care se află în țara noastră, , 
precum și cosmonautul Pavel Po
povici.

In sală se aflau membri și mem
bri supleanți ai Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secretari 
ai C.C. al P.C.R., vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat și ai Consi
liului de Miniștri, membri ai C.C. 
al P.C.R., Consiliului de Stat și ai 
guvernului.

asemenea, membrii delegației Aso
ciației de prietenie sovieto-româ-

Au fost intonate imnurile de 
stat ale U.R.S.S. și Republicii So
cialisle România.

Adunarea festivă a fost deschisă 
de tovarășul Dumitru. Popa, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului orășenesc 
București al P.C.R.

Despre cea de-a 50-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie a vorbit tovarășul Chi- 
vu Stoica, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent . al C.C. al P.C.R , președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste. România.

A luat apoi cuvîntul ambasa
dorul Uniunii Sovietice 
rești, A. V. Basov.

Cuvîntârile au fost 
în repetate rînduri, cu 
aplauze.

la Bucu-

subliniate 
puternice

(Agerpres)

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA t

I»! Seul 
sa aibă 
la nivel

1111™

urmează
Ioc o conferință 
ftnalt
(Agerpres). — Citind 
-pamentale. din Seul, 

anunță că în

SEl'i
surse
agenția France PieSâi
Coreea ce sud urmează să aibă loc 
o <-Oi@fer4șW„ Ia nivel înalt a celpr 
șapte .țari ’vi ticipante la agresiunea 

din Vietnam. Potrivit 
acelorași surse, reuniunea — pro
gramata a se ține în cursul lunii 
iebruarie sau martie 1968 — a fost 
hotărîtă.. în cursul întrevederilor 
pe- care primul ministru al Coreei 
de sud, Chung II Kwonț le-a avut 

■ta Saigon, cu prilejul'recentei sale 
pâi't-ieipări: la instalarea „preșe
dintelui ales'; sud-vietnamez, Ngu
yen Var. Thieu.

•Confuzia generală cu
re a dominat luni in șir 
in așa. zisa Federație a 
Arabiei de sud, ' începe 
să se limpezească. For
țele patriotice au pre
luat recent controlul a- 
supra tuturor celor 17 
șeicate și sultanate ale 
„Federației", izgonind 
șeicîi și emirii respec
tivi. Adenul — princi- 
palui punct strategic și 
operațional al Marii 
Britanii in această par- ‘ 
le a lumii — se află, 
după, cum recunosc în
seși autoritățile britani
ce,. „în stare de ase
diu". Cei 12 000 de sol
dați britanici dislocați 
în Aden nu sînt în mă
sură se potolească tul
burările și incidentele 
care se țin lanț. Obser
vatorii politici și comen
tatorii presei străine 

; consemnează în unani
mitate eșecul politicii 
britanice in această re
giune a lumii. . i 7 .

Fenomenul de destră
mare a Federației Ara
biei de sud a provocat 
o profundă îngrijorare 
la Londra. Etupă repeta
tele. eșecuri ale autori
tăților britanice de a 
restabili ordinea în „Fe

TeL 1662, 269 (G.G.V.J.)

ției din țară, îriani a făcut cunos
cut că; s-a hotărît amînarea eu 
patru zile a reuniunii naționale ye- 
riienite de conciliere care urma să 
înceapă luni la Omran și la care 
participă reprezentanți ai tuturor 
fracțiunilor yemenite

Postul de radio Cairo adaugă că, 
în cadrul aceluiași interviu, pre
ședintele Consiliului prezidențial

' ■ r adio # ȘrfȘp- 
it a fost etec- 

pa^nică și fără <r ‘pro
voca tulburări" Noul guvern ye- 
menit este alcătuit, m marea lui 
majoritate, din ofițeri, care nu au 

, deținut‘ anterior, posturi ministe
riale, eu excepția primului minis- 
tru, El Aini. Noul premier a fost 
ministru - de externe în guvernul 
președintelui Sallal după re'Volu- 
ția din 1962, apoi reprezentant 
permanent al Yemenului la Q.N.U

- ; '.yfe ' ÎU"' ;. .- jjf'' 'Ți. .. J ■ ' Uj- ’

CONGO (Kinshasa)

urma unorIn urma unor lupte grele mercenarii 
au fost siliți să se refugieze

Bomboko ;a anunțat, totodată, a- 
daugă y,P,I., că trupele . armatei . na
ționale au ocupat și cartierul gene
ral al unui alt grup de mercenari, 
conduși de Bob Denard,.. stabilit; la 

de frontiera angoleză. Acest grup 
de mercenari a fost fortat să se re
tragă in direcția Angolei. '

KINSHASA 6 (Agerpres). — ,Oal>. 
mul a revenit în întreaga provincie 
congoleză Katanga, anunță agenția 
United Press. International. 
o declarație a ministrului 
lez al afașerilor. externe, 
Bomboko U-P-L 
trupele armatei naționale congo
leze dețin în prezent controlul <3q.- 
plin asupra orașului Bukavu, după 
ce ultimii mercenari care mai .în
cercau să-și mențină pozițiile la 
periferiile orașului au .fost siliți, 
după lupte grele, să se refugieze 
în Ruanda Ministrul congolez a 
subliniat, în declarația făcută du
minică ziariștilor, că acești rebeli 
nu pot fi considerați refugiati poli
tici și, în consecință, Congoul va 
cere aplicarea acordului de; extră
dare, existent cu Ruanda.

derație" cu ajutorul se
cilor și emirilor, precum 
și după refuzul armatei 
federale de a prelua pu
terea, guvernul englez 
și-a modificat poziția ri
gidă față de forțele 
mișcării de eliberare na
țională. Insă o dată cu 
aceasta guvernul brita
nic nu a renunțat la anu
mite uneltiri. Humphrey 
Trevelyan, înaltul co
misar britanic in Aden

„Citind
congo-
Justin Kasaji, la aproximativ - 100 <km est 

menționează că

£ ANKARA. — Intr-un âjși- 
dent de circulație, care s-a pro
dus duminică seara pe o șose$Ț;ja 
30 km. în sudul Ankarei, l.tâi'jjfi.it* 
soane au murit, iar alte 2fe^î.nt 
grav rănite. Accidentul a suf;\,«j.it 
în urma ciocnirii a două c;jrni<jgiâe 
care transportau unul mărfuri, Jar 
celălalt pasageri.

reri dintre conducătorii 
F.N.L. și cei ai F.L.O. 
S.Y. în legătură cu for
ma structurii de stat 
după proclamarea inde
pendenței. (Bucurîndu- 
se de sprijinul sindica
telor, F.L.O.S.Y. este un 
partid al majorității 
populației din Aden, in 
timp ce în celelalte sta
te ale Federației F.N.L: 
are o influență mai ma
re). Interesați îjt reali

COMENTARIUL ZILEI
a declarat, în septem
brie a.c., că recunoaște 
forțele „naționaliste" 
drept reprezențante ale 
poporului Federației A- 
rabiei de sud și că es
te de acord să înceapă 
convorbiri pentru for
marea unui nou. guvern. 
Dar Humphrey nu a re- 
cunoscut decît una din 
cele două organizații — 
Frontul Național de EU 
berare —, fără a aminti 
de Frontul de Eliberare 
a Sudului- ocupat al 
Yemenului, speculînd 
astfel deosebirile de pă

zarea unității naționale, 
reprezentanții F.L.O.S.Y. 
și ai F.N.L. au dus o 
serie de tratative în ul
timele săptamîni, pen
tru a ajunge la un punct 
le vedere comun. Și ia- 

:ă că, miercuri, repre
zentanții Frontului de 
'liberare a Sudului o- 
upat al Yemenului și 

Frontului Național de 
Eliberare au realizat un 
acord asupra tuturor 
punctelor, in cadrul u- 
nor convorbiri desfășu
rate la Cairo. Acordul 
se referă la problemele

realizării unității națio
nale, formării unui gu
vern de tranziție din 
reprezentanții celor două 
organizații, elaborării u- 
nei constituții și lichi
dării divergențelor din
tre F.L.O.S.Y. și F N.L. 
In această situație, 
vernul Marii Britanii' 
ți-a modificat din nou 
atitudinea față de Fe
derația Arabiei de Sud. 
Hotărîrea de. u . acor
da Arabiei de Sud^ 
independența de la 1 
ianuarie 1968 a. fost, re
vizuită. După o . zi de 
la realizarea acordului 
între F.L.O.S Y. și. F.N.L. 
ministrul de externe al 
Marii Britanii, George 
Brown, a anunțat că 
Arabia de Sud își va ob
ține independența în cea 
de-a . doua parte a lunii 
noiembrie.

Destrămată de fapt 
sub loviturile forțelor 
mișcării de eliberare 
țională, Federația 
biei de Sud —
statală de 
colonialistă — își 
te ultimele site.

Tiparul i LP.H. Subunitatea Petroșani
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