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troșani, s-a bucurat de apre
cierea publicului și a fost o- 
mologat pentru producția de 
seric. Mobila tip „Bucura" 
este destinată combinării unei 
camere, avînd ca piese com
ponente un dulap furniruit, 
studio cu ladă pentru așter
nut, masă alonjabilă, toaletă, 
masa pentru televizor.

Primele garnituri urmează 
să fie livrate rețelei comer
ciale din Valea Jiului la în
ceputul anului 
tul aproximativ
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Mărfi
24 sepienilirie

1968

4 pagini
30 bani

Curs de croitorie
la
din Petrila viitor la pre

da 8 000 lei.

în fiecare toamnă, în a- 
zile, pe lîngă cluburile

CONDUCERE
DE CĂTRE PARTID

garanția eficientei
activității educative
în rîndul tineretului

Precum relatasem deja, vi- 
a avut loc 

activului comitetului 
de partid Petroșani 
a analizat pe baza 
prezentat de către 

Eazăr David, priin-

de organele șl orga- 
de partid, de masă și 
pentru aplicarea în 

Hotărîrii Plenarei C.C.

ce 
par
uri i- 
for-

organizațiilor de 
masă și obștești, 

de învățăniint în 
tinerei generații, lipsu-
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Ulecislul Berzan Vasile, strungar la secția meca
nică a minei Dilja, dă lucrări de calitate, iapt pentru 
care este apreciat și înconjurat cu căldură de tovarășii 
lui de muncă.
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SPORT

Ca 
ceste 
sindicatelor se înființează noi 
oercuri și cursuri pentru ama
tori. La clubul sindicatelor din 
Petrila, zilele trecute 
desfășurat primele orc de 
ale cercului de croitorie.

Participă .deocamdată un 
măr de aproximativ 100 
podine sau tinere din Pe 
numărul acestora însă 
în continuă creștere.

Funicular
!a Valea

Fotbal

U.T.A. 1-1JIUL
în campionatul județean
ItusȚbi

Grivița Roșie
a cîștigat greu
Haadbal

Victorie comodă 
a gazdelor

KO

s-au 
curs parchetul

exploatarea
Valea Morii, 

forestieră

Filiala 0. N. T.
anunță

In
clin
Cîrnpii lui Neaq, a fost termi
nată ■ construcția funiciilarultii 
„Wyssem", Lucrarea a fost e- 
fectuată de echipa de meca
nici funiculariști condusă de 
Cojocarii loan.

Funiculariil asigură valorifi
carea masei lemnoase din 
parcela nr. 23, parchetul Va
lea Morii, transportind lemnul 
pe o distanță de 800 m, 
rampa de încărcare.

spro

Filiala O.N.T. „Carpali" din 
localitate organizează la sfir- 
șitul lunii septembrie, respec
tiv, în zilele de 28—29 sep
tembrie excursii de 4 
litoral, de două zile la

■ verin și de cite o zi 
lulia cu autobuze.

De ■ asemenea, în 6
brie se organizează o excursie 
la , București pentru vizitarea 

, unor expoziții .străine.
înscrierile 

diul filialei.

zile pe
Tr. Se

la. Alba

octom-

se primesc la se-

Mobila „Bucura"
a fost omologată

Must preparat 
pe plan local

neri după amiază 
adunarea 
municipal 
Adunarea 
referatului 
tovarășul
secreiar ai Comitetului muni- 
Cipal de partid, președintele 
C oiu iliiilui popular munici
pal provizoriu, activitatea des
fășurată 
nizațiili- 
obșteș'i 
viață a
al F.C.R. din 29 noiembrie — 
1 decembrie 1967 cu privire 
la îmbunătățirea muncii de 
formare a tinerei generații.

Alit referatul cit și dezba
terile 
liniat 
ce și 
Jiului 
tineret 
aduce 
îndeplinirea multiplelor sarcini 
puse de partid 
lor respective 
ceri: de către 
ganizațiile 
cipării tot 
muniștilor 
docare a 
mul 
late

cate i au urmat au sob
ră in unitățile economi- 
social-culturale ale Văii 
liăiește și muncește un 
harnic, entuziast care-și 
din plin contribuția In

in
exi-
Pla-
ur

sar- I

in fața unități- 
Rod al condu- 
organeic 
partid, a

PE CÎND REDRESAREA 
ACTIVITĂȚII MINEI DÎLJA?

!

’ La expoziția de mobilă din 
Deva, prototipul de mobilă 

• „Bucura" produs-de l.l.L. Pe-

Pentru satisfacerea cerințelor 
consumatorilor, conducerea 
T.A.P.L. ■ Petroșani preconizea- 

• za ca în această, perioadă să 
asigure prepararea mustului 
pe plan local, cu mijloace 
proprii ale întreprinderii. In 
acest scop au fost confecțio
nate mai multe prese pentru 
struguri și recipienții necesari 
colectării mustului. ■

Aprovizionarea cu • • struguri 
varii asigurată în. mod opera
tiv ' cu mijloace< auto, care se 
vor : deplasa periodic în ' dife
rite centre - viticole- din. jude
țele. învecinate.L .

I înscrieri la Universitatea populară

I
I
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ine ■ (engleză,' franceză, germa
nă) și Apicultura. ■ , ,

Cursurile oferă largi posi
bilități pentru îmbogățirea cu
noștințelor 
raia și de 
rile vor fi 
ingineri și

înscrierile
Comitetul de cultură și artă 
al municipiului Petroșani.

■■ Universitatea populară a mu- 
' nlcipiului, Petroșani va func

ționa în cursul anului de în- 
vățămînt 1968—1969 cu urmă
toarele cursuri : „România pi
torească", Probleme ale medi
cinii moderne, 
tehnlco-științific, 
Radioelectroni'că, 
Capodopere ale
muzicii universale, Limbi stră-

de cultură gene- 
specialitate. Cursu- 
ținute de profesori, 
al ți specialiști.

se fac zilnic la

subiective 
în urmă 

înlănțuite, 
neglijarea

Utilizarea la maxim a timpului 
de lucru este o altă carență împă- 
mintenită la E. M. Dilja care se 
soldează cu pierderi de producție. 
Maiștrii întîrzie mult cu pontajul, 
în special cei din schimbul I. Șefii 
de brigadă ajung la frontul de lu
cru de multe ori cu o oră după În
ceperea șutului. Multi 
mai 
cele 
tea 
de
faptul că lună de Jună 
din brigăzile productive 
plan ?

Pentru înlăturarea tuturor
ciențelor care continuă să persiste 
în activitatea minei Dilja se cer 
măsuri urgente. Conducerea minei, 
conducerea C.C.V.J. trebuie să trea
că la fapte, adică la măsuri ferme 
pentru îmbunătățirea activității.

Caleidoscop 
Stenografie; 

Desen tehnic, 
literaturii și

minus de
Adăugind 

septembrie,

conlribuției tinerilor munci
tori, ingineri și tehnicieni din 
municipiul nostru la îndepli
nirea sarcinilor de plan, în 
activitatea instructiv-educativă 
desfășurată în rîndul tineretu
lui.

Evidențiind răspunderea 
revine 
tid de 
tăților 
marea
rile care mai există în acest 
domeniu, adunarea a jalonat 
principala direcție spre care 
se cer orientate strădaniile 
tuturor (actorilor pentru a ri
dica activitatea educativă 
rîndul tinerilor la nivelul 
gențelor puse de partid, 
nul de măsuri elaborat în 
ma dezbalerilor prevede
cini complexe in fața organi
zațiilor de partid in ceea ce 
privește îmbunălățirea condu
cerii activității educative în 
rîndul tineretului, întărirea 
organizațiilor U.T.C.. intensi
ficarea preocupării pentru ca
lificarea și ridicarea califică
rii tinerilor, îndrumarea unui 
număr sporit de tineri la com
pletarea studiilor, pentru îm
bunătățirea muncii educative 
și cultural-sportive in rîndul 
maselor de tineri.

un 
cărbune.

luna
la 8410 tone
18 inclusiv - 

trece de 4 
mina Dilja s 
loc între ni 
realizarea p

și

.ce 
de

de scurta du

Punct de achiziție la Aușelu1
mina are față 
141 muncitori, 

zeci de ab- 
acclași timp 

diminuează

mineri ies 
din mină, nu respectă 
muncă. Și 
maiștrilor 
Mai este

devreme
8 ore de 

sub ochii 
sectoare.

Cauzele obiective și 
care ’determină rămînerea 
a minei Dilja sint astfel 
incit înlăturarea unora și
altoit nu aduce practic decît îmbu
nătățiri sporadice 
rată.

Astfel, in vreme 
de plan un minus
zilnic se înregistrează 
serițe nemotivatc. In 
concediile medicale diminuează e- 
fectivul cu pină la 100 posturi zi. A- 
ceast.ă stare de. lucruri continuă deși 
s a. discutat cu ce,i in cauză, deși s-a 
făcut apel ' la ‘ opinia ortacilor lor, 
deși în nenumărate ședințe- ale or
ganizațiilor de partid de la sectoa
re si în grupele sindicale au fost 
analizate nenumărate asemenea a- 
bateri. Din ce cauză ?

Nerealizarea productivității mun
cii în abataje și pe mină este o 
consecință a indisciplinei care per
sistă aici, 
cunoscută 
locurilor de muncă, 
mare a insuficientei 
șefilor de. sectoare, 
acordarea asistenței 
lor miniere. Două 
semnificative în 
conducerea minei a dispus plasarea 
si asigurarea abatajului cameră nr. 
2 vest, din stratul 3, sectorul I, șeful 
sectorului I. inginerul Dumitru Dra- 
gomir, nu s-a conformat și ca ur
mare în abataj s-a produs o surpa
re. Consecința: lucrul normal în 
abataj a fost întrerupt trei zile, 
pierzîndu-se peste 200 tone de căr
bune. Altă surpare 
est s-a produs cînd 
și maistrul, miner I-Ielgiu 
aare 
giei 
tirea 
rile 
cărbune, 
semenea cazuri, 
de des, fiind 
însemnate pierderi de cărbune. în
dreptarea acestei situații revine 
conducerii minei Dilja, șefilor de 
sectoare.

La sfîrșitul săplăminii trecute, o echipă de dulgheri 
par|inind de Ocolul silvic Petroșani a încheiat lucrul 

construcția punctului de achiziție a fructelor de pădure 
la Aușelu, Dispune de trei încăperi — atelier de dogărie, 
magazie pentru materiale și locuința gestionarului 
alături 
lor.

Pe 
nează
Voivodu, Cimpa, Jieț și cel de la Aușelu. Aceasta asigură 
posibilități îmbunătățite pentru acțiunile ce se vor întreprin
de în această toamnă — recoltarea ciupercilor comestibile 
și a măceșelor, ambele destinate exportului — și în anii 
următori.

a- 
la 

de

toate aces- 
și a șefilor 
de mirare 
40 la 
rămîn

In opt luni E.M. Dilja a înregis
trat, fată de plan, 
33 895 tone de 
și restanța din 
care, se cifrează 
pină in ziua de
minerea in urmă 
tone. In acest fel 
tuează pe ultimul 
din bazin privind
lui do producție. In ciuda măsuri
lor stabilite, care ar fi trebuit să 
ducă la redresarea activității, rele 
două sectoare productive ale minei 
continua 
do plan 
a unor 
terior, a
tr-o ședință a comitetului de direc
ție al C.C.V.J. 
măsuri menite : 
la îndreptarea 
tatea acestor 
făcut simțită, 
tembrie fiind i 
sens.

și or- 
parli- 
a co
de e- 

! ulti- 
s-ati obținut rezul- 

in sporirea

de
mai intense 

la activitatea 
tinerelului, in

timp 
importante

sa nu-și realizeze sarcinile 
In luna august, ca urmare 

investigații întreprinse an- 
fost discutat și stabilit în-

sută 
sub

defi-

iar
a fost ridicat un șopron pentru adăpostirea buloaie-

raza de activitate a Ocolului silvic Petroșani funcțio- 
în prezent cinci puncte de achiziție: la Jigoreasa,, lin amplu plan de 

să ducă in scurt timp 
situației. Dar eficaci- 
măsuri încă nu s-a 
realizările lunii sep- 
coricludente în acest
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Material 
pentru 
o statuie 
a risipei

In spatele gării Petroșani, 
din dreptul morii de porumb 
a l.l.L. pină către depozitul 
l.C.R.M. risipa iși dezvăluie 
chipul la lot pasul. Despre ce 
este vorba ? In zona amintită, 
clc-a lungul drumului, blocind 
jumătate din partea lui ca
rosabilă, se găsesc depozitate 
mii de cărămizi. Dar nu toate

Jurnal 
/citadin

sint păstrate cu grijă gospo
dărească, multe fiind arunca
te la întimplare, sparte, îm
prăștiate pe pasajul drumului. 
Și, culmea ironiei, in vecină
tatea cărămizilor, cantități 
mari de var, curg afară, de 
o parle și de alta a unei uși. 
Așteaptă oare varul ploile de 
toamnă ca să se autostingă ?

Cine-o ii oare stăpînul a- 
cestor materiale ? Poate sînt 
pregătite pentru ridicarea li
nei statui a risipei I? Dacă ar 
fi așa, trebuie căutafi stăpi- 
nii, gospodarii care se întrec 
în a se face cunoscuti astfel. 
Nu șliti cine sînt ? Gurile re
le spun că materialele cu pri
cina aparțin l.L.L. Petroșani. 
Dar dintre afilia slujbași ai 
l.L.L. trebuie găsit unul in 
onoarea căruia să fie ridicată 
statuia Pină atunci însă nu-i 
rău să se știe că fiecare cără
midă, fiecare Kilogram de var, 
costă bani, care gospodăriți 
astfel, umflă buzunarul pier
derilor. Nu s-ar putea oare 
tace ceva pentru gospodărirea 
acestor materiale ?

Principalul obiectiv al secției de 
medicină a muncii (luna viitoare 
împlinește un an de existență) clin 
cadrul S.C.S.M. Petroșani îl consti
tuie studiul problemelor de igiena 
și fiziologia muncii în industria mi
nieră.

Din discuția purtată cu dr. 
ge Dîrlea, șeful secției 
ficat asupra serio
zității și profunzi
mii abordării unor 
tematici cu impli
cații largi în ac
țiunea de îmbună
tățire a climatului 
— în special ir 
subteran — și de 
ocrotire a sănă
tății oamenilor.

Emiterea unui 
barem care sa mij
locească promova
rea muncitorului 
pentru condițiile 
miniere, evaluarea 
consumului ener
getic uman la ex
tragerea cărbunelui
trepte răsturnate, aspectele eficien
ței stațiilor de aerosoli, studiul sta
tistic al accidentelor in transport 
— iată citeva materializări reușite 
ale simbiozei dintre competență și 
pasiune cu care se poate mîndri 
colectivul de cercetători. Aflată ac
tualmente în fază de elaborare, a- 
naliza unor factori care generează 
oboseala muncitorului în subteran, 
încearcă să aducă lumină în dome
niul, insuficient investigat, al am
biantei psihologice din 
tre,

Afecțiunea cronică 
cauzată de inhalarea
siliciu — așa numita silicoză '— prin 
incidența frecventă a bolii și gravi
tatea complicațiilor (de exemplu, 
cele cardiace), continuă să fie, în 
momentul de față, un factor extrem 
de vătămător pentru sănătatea mi
nerilor. Cu atit mai demne de elo
gii considerăm că sint eforturile 
secției de medicină a muncii prin 
care acordă combaterii acestei
rangul unei preocupări-cheie a ac
tivității sale. Evident, lucrarea 
titlul „Valoarea

Geor- 
ne-am edi-

cardiace în diagnosticul precoce al 
îmbolnăvirilor ■ inimii' în antracosi- 
licoză", efectuata de colectivul me
dicului
Simion. susținută recent și 
zată favorabil, poate fi adusă 
argument grăitor.

Examinări „pe viu", analize, 
cercări, inregistrări, prelucrări

specialist cardiolog Krauss 
susținuta recent și avi- 

ca

La S. C. S. M

în-
a

Petroșani

cercetări
FRUCTUOASE
ÎN MEDICINA

MINIERA
prin metoda cu

condiționat decisiv 
sfîrșit a studiului.,

minele noas-

a pulmonilor 
bioxidului de

boli

numeroase date — peste ■ 3 ani de 
strădanii, de insistențe - necruțătoa
re, cu eșuări vremelnice inerente, 
dar și cu împliniri aducătoare de 
reale satisfacții... Una dintre aces
tea din urmă a fost construirea, cu 
resurse locale, a unui aparat de 
înregistrare a mecanogramelor (un 
fel de grafice ale oscilațiilor inimii 
și a arterelor limitrofe) și care — 
de fapt — a 
ducerea la bun

Dar succesul cel mai de preț re
zidă in însuși scopul atins: obține
rea — în raza afecțiunilor silicotice 
— a unor mijloace de diagnosticare 
precoce a îmbolnăvirii inimii. Un 
prim rezultat concret: posibilitatea 
de pronunțare asupra capacității de 
muncă 
silicoză 
puncte 
cu disponibilitățile lor 1

Cercetările colectivului 
promit mult — se cer cu 
continuate și coroborate 
frările mult mai multor 
metode existente.

a muncitorilor 
pentru plasarea 
care să fie în

bolnavi de 
acestora in 
concordanță 
fiziologice.

— care 
necesitate 
cu desci- 
cazuri și

cu
mecanogramelor Traian MULLER

Cauza în unanimitate re- 
este slaba organizare a 

aceasta ca ur- 
preocupări a 

a maiștrilor în 
tehnice brigazi- 
exemple 

acest sens.
sînt

Deși

în abatajul 3 
de fată era 

Mircea, 
a permis încălcarea tehnolo- 

dc lucru stabilită pentru cură- 
șpitiiluj.. In acest fel schimbu- 

următoare, în 
au ridicat

se
surse

loc să extragă 
prăbușirea. A- 

întîmplă destul 
generatoare de

Ccrcrariic pc
specialități
$i

concursurile
pot aica un
rol mai activ
in formarea

R. SELEJAN

Elementele de lemn sînt îmbinate cu răbdare și migală. Aspect de acum, cîteva zile, cînd punctul 
de depozitare a fructelor de pădure de la Aușelu. se afla în plină construcție.

al 
rol

A trecut vacanța, au trecut festi
vitățile și emoțiile reîntîlnirii cu 
școala. In vățămintul și-a reînceput 
activitatea. In cadrul școlii, se ior- 
mează orizontul de cunoștințe 
elevului, personalitatea sa. Un
de seamă in formarea personalității, 
a viitorului cercetător, ii joacă cer
curile pe specialități.

Atragerea elevilor pentru a acti
va în aceste cercuri, de a participa 
la viața cercului, este o sarcină de 
mare răspundere care revine profe
sorului.
creț în 
dacă i i 
me, el 
singur.

„Nu i

Dacă elevul e ajutat cdn- 
i rezolvarea unor probleme, 
se dă posibilitatea să se alir- 

va căuta sa muncească și

împărtășesc 
circulație, că este 
dicăm materialul 
nu in aceasta constă reușita, 
îndrumarea atenta a elevilor, 
total neindicată atitudinea unor pro
fesori de a determina pe elevi 
frecventeze ani de zile cercul 
matematică, iar după bacalaureat 
aflăm ca elevul a dat examen 
admitere la filologie. Aceasta dove
dește că elevul a frecventat cercul 
de matematică numai de teamă să 
nu cadă în „dizgrația" profesorului, 
fără să manifeste pasiune și dra
goste" — spunea tov. Butulescu 
Ion, profesor la Liceul Petroșani.

Intr-adevăr, atit la Liceul din Pe-

ideea, de largă 
suficient să in- 

bibliograf ic, căci 
ci în 
Este

să 
de 
să 
de

profesorul, 
nu a făcut 
aptitudinile

troșani cit și la celelalte licee și 
scoli din Valea Jiului, au fost foar
te multe cazuri în care elevii au 
frecventat ani în șir unele cercuri, 
lai după terminarea liceului s-au în
dreptat spre facultăți cu alt profil. 
Aceasta înseamnă că 
conducătorul cercului, 
totul pentru a cunoaște 
șl înclinațiile elevului.

Concursurile, ca o reflectare a 
muncii din cercuri, să stimuleze ac
tivitatea elevilor fruntași la învă
țătură să le ofere posibilitatea de 
confruntare pe un plan superior ce
lui clin școală. Larga participare a 
elevilor, în anul trecut, la aceste 
concursuri și mai ales rezultatele 
obținute la faza locală, au scos în 
evidență o bună pregătire a elevi- 
Icr Grupului școlar minier șf a Li
ceului din Petroșani atit la matema
tică cit și la fizică 
nă. 
pării și activității profesorilor 
cadrul cercurilor.

Acum, cînd cercurile din 
sînt in faza de organizare, in 
liceele și 
profesorii 
rezultatele 
dar mâi

și limba rom.'i- 
Rezultatcie fac dovada preoci- 

in

școlile din 
au obligația 
obținute în 

ales cauzele

școli 
toate 

Valea Jiului, 
de-a analiza 
anul trecui, 
insucceselor

de la faza județeană și republicană 
a concursurilor de matematică, fi
zică, chimie și limba română, pen-

tru ca în noal an școlaj ele să nu 
se mai repete.

tn acest scop, 
cercuri să li se 
mai atractiv, mai 
rii să urmărească

seria 
efec- 
labo-

activităților din 
dea un caracter 
științific. Profese- 
îndeaproape ac

tivitatea și lectura particulară a 
elevilor, între ședințele de cercuri. 

Rezolvarea a cit mai multe pro
bleme din Gazeta matematică, 
B, Revista de fizico-chimie și 
luarea a mai multor lucrări de
rator va duce Ia ridicarea nivelului 
de cunoștințe, la obținerea de re
zultate cit mai bune Ia concursurile 
ce vor avea loc In noul an școlar.

„Vor trebui găsite noi metode de 
stimulai e a celor care se remarcă 
la concursuri, deoarece actuala for
mă nu stimulează munca și eforturi
le elevilor", spunea tov. Bululescu 
Ion. Intr-adevăr, „diploma" acorda
tă nu este în măsură să stimuleze 
munca suplimentară depusă. Comite
tele de părinți împreună cu con
ducerile școlilor vor trebui să gă
sească modalitatea de a oferi cîșii- 
ciătorilor acestor concursuri, 
o carte • de 
miu.

Proc.edînd 
guri că în 
tele vor fi
lor, că elevii 
pregătiți și la concursurile județene 
și la cele republicane.

măcar
specialitate drept pre-

în acest fel, sîntem si- 
noul an școlar rezult a- 
pe măsura posibiliidji- 

se vor prezenta bine



2

V

K J*.
■if

G © • • 
•O © *

&

»
STEAGUL R O S U GraSEEJ'SSgffiEsSSSSSaSSW®

Marți 24 septembrie 1968

■flT

&

9
G

♦

» a © 
© 4 « < 

. « 9 ®
9 e • ' 
>999
« O »

V >

■ ♦ —

«O © ♦ 
b • 9 o

1
i-

A

Ăl

G

G

mformatuf

9 9 «
0 0 9»

., ' S a 9 9 
&W53 Q O • '

'■'li L' •>

z
G G G

G © © © G

1
• •

© o o o a© • « • •

• ••I© ~

» ♦ ♦ ® ®
© © © «

o 9 «o o
9 9 9 9 9 9
• ♦ © *

• 9 9 9 © ®
O 9 9 © «

9 9 9 9
9 9 9

©GOG.©.©.•.

• • • © 
•:A 

© © ♦ 
♦ € 

© © 
♦ G 

G O 
G © 

G G G 
G G 

G G G 
G G G 

O G G G 
G G G G 

G G G G G 
• G G G G 
»©♦©©•

o

0a

© © O 
G O © ©

O G G w

© « < 
© «•

a®» ® • o
>%%% 

o © O 
® o ® ® 

0 9© ® © o 
O © e G o

& © ♦ 
GOG® 

© G O 
© G © 

OG® 
o ® O © O

tb o © © G ©

e

Grivița Ro|ie 

a cîștigat greu

RUGBI

m •IC •JliTS

Așteptată cit legitim interes, par
tida dc rugbi dintre Știința Petro
șani și reputata formație bucureș- 
teană Grivița Roșie, desfășurată pe 
stadionul Jiul, a plăcut spectatorilor 
pentru jocul tehnic realizat de cele 
două combatante, pentru fazele fru
moase create.

■T

@ min. 57: La un corner al Jiu
lui, rînd pe rînd șutează, spre poarta 
părăsită cîteva clipe de Gornea, 
Achim, Peronescu, Mihai, însă...

@ min. 63 : Tonca luftează, Axen- 
scapă singur spre poartă, dar 

plonjează-n

A M N T U L
1. „U“ Cluj
2. Farul Constanța
3.
4. U.T.A.
5. Dinamo București
6.
7.

„U" Craiova

găsește li
dar acesta

Așa-i fotbalul! S-ar numi, poate, 
altfel dacă nimic n-ar contraveni 
previziunilor! T /-»u-WnrH« rio t/iatm" 
sînt acelea care 
per... discuțiilor ulterioare, 
ții trebuie să fim de acord că 
ciul cu U.T.A. se prevedea a fi 
te greu. Toți știm că U.T.A. 
o echipă-sur-priză, că cedează 
în deplasare, că joacă parcă 
bine pe teren străin. Insă, deși 
cine recunoaște că adversarul 
duminică al Jiului era de temut, 
timismul, credința formă în 
Jiului erau <

Exageratul 
lor localnici 
pe jucătorii 
că ar fi luat 
eșuat duminică Jiul! Motivația 
galului" cu U.T.A. trebuie 
altundeva : în jocul deseori dezor
donat al echipei, în dezarmanta lip
să de finalitate, în exasperanta im
precizie în șuturi a înaintării Jiu
lui. Și-n alte probleme de... pregă
tire a jocurilor de caniDionat...

Echipa noastră nu mai este aceea 
care-și sufoca adversarii nu demult, 
care se năpustea pur și sim.plu asu
pra lor obligîndu-i la un joc de 
strictă și permanentă apărare. Jiul 
nu mai „curge" tumultuos, nu sc mai

n-ar
„Loviturile de teatru 

dau sare și pi- 
Cu to- 

me- 
foar- 
este 
greu 
mai 
ori- 
de 

op- 
vtcLoria

de nestăvilit.
optimism al suporter,i- 
n-a contaminat însă și 
Jiului. Nu, nu pentru 

: „ușor" meciul, a semi-
, e- 

găsită

senin 
zonei 

este 
inter- 
topo-

revarsă spectaculos din matcă, pre- 
lingîndu-se acum încet, lin si 
spre „marea" periculoasă a 
lanternei. Oricum, credem că 
necesar să se abordeze „sens 
zis" alunecării vertiginoase pe
ganul clasamentului. Spectatorii aș
teaptă revirimentul. Și Jiul, mobili- 
zîndu-și „apele", poate să le furni
zeze în curînd admiratorilor săi 
curia rezultatelor favorabile.

Un scurt film al meciului.
REPRIZA I : Jiul pornește, ca 

obicei, la atac. Faze di.n care

„ține" pe 
este relua- 

buturile Iul
corner, de 
(înlocui to-

bu-

Peronescu 
acesta cen- ■ 

expediază plasat,

spre 
de

min. 2 : Talpai centrează impe- 
dar Achim reia, din voie, mult 
bana transversală.
min 7: O pasă a lui Libardi 

acesta-și potrivește ba- 
Gornea nu-i dă prea mult

13: Mihai prelungește o

de 
se 

poate deschide scorul se ivesc din 
primele minute. Cineva însă, dă me
reu... cu piciorul ocaziilor.

Iată cele mai importante secvențe 
ale partidei:

© 
cabiil, 
peste

la Achim, 
Ionul, dar 
răgaz...

@ min.
acțiune din adineime pînă la Pero
nescu, acesta-1 pune-n șut pe Oct- 
Popescu care de la circa 9 metri 
șutează sus, peste bară.

@ min. 26 : Naidin, de pe partea 
stingă, expediază un șut — centra-

re pe care Peronescu o... lămurește 
neconcludent.

@ min. 28 : Mihai îl 
.Șchiopii. Lovitura liberă 
ta însă de Moț peste 
Zamfir.

@ min. 30 : Corner, 
execută scurt la Achim, 
trează și Naidin,
jos, la colț, cu. capul: 1—0.

@min. 41 : Libardi trimite 
Gornea o „bombă1.', respinsă 
portarul arădan în extremis.

REPRIZA SECUNDĂ. Spre deose
bire de prima parte a meciului, în 
care Jiul a avut în permanență ini
țiativa dar risipit ocaziile cu aceeași 
dezinvoltură 
în repriza 
echilibrat, 
instalează 

•— foarte 
la mijlocul terenului, acționează mai 
util Petescu, iar înaintarea oaspeți
lor devine mai mobilă, mai „arță
goasă", bătîndii-se permanent pen
tru fiecare minge.

Ocazii de a 
în continuare :

© min. 51 : 
corner. Axente 
mide își etalează detenta, dar Zam
fir prinde.

te
Zamfir iese curajos și-i 
picioare, accidentîndu-se.

® min. 69: Achim îl 
ber pe Libardi în careu,
ratează cea mai mare ocazie a me
ciului șutind slab, de la 
tri, în Gornea.

@ min. 75 : La un n-ou 
pe partea dreaptă, Stan
rul lui Zamfir), respinge cu pumnul, 
defectuos, și Moț reia cu elan, pu
ternic, pe lîngă... toți jucătorii din 
careu, în gol: 1—1.

Pînă-n final, de altfel ca și pînă 
atunci, am asistat la un joc încîlcit, 
totuși cu unele faze de fotbal adevă
rat, în care U.T.A. stăpînă pe pozi
ții -a jucat calm, stăvilind (cu 
turi, firește) atacurile gazdelor, 
a semicapotat la capătul unui 
în care nu s-a învolburat ca
dată, jucî-nd, în special după primi
rea golului egalizator, cu atît-a se
ninătatea îneît parcă ne-am afla cu 
două etape înaintea finalului 
pio-natului și... puncte ar 
te !

Arbitrul Emil Martin, 
tușe de' Gh. Limona și
trea a condus, cu competență 
autoritate, următoarele formații:

JIUL PETROȘANI: Zamlir (Stan)
— Talpai, Georgevlci (Tonca), Sto
ker, Mihai, —■ O. Popescu,
— Peronescu, 
din ; U.T.A.: 
Bacoș, Pojoni,
Lere-ter — Șcliiopu, 
Axente, Dom-idi^ Moț.

V. TEODORESCU

A.S.A. Tg. Mureș 
Steaua

8. Progresul
9—10 Poli. Iași
9. —10 Petrolul

11. Dinamo Bacău
Vagonul
Jiul
F.C. Argeș

Rapid

12.
13.
14.
15.

7
7
7
7
6
6
7
7
6
7
7
7
7
6
7
7

4
4
3
4
4
3
3
3
3
3
3
2
1
2
1
0

1
1
3
1
0
1
1
1
1
1
1
2
3
0
2
3

2
2
1
2
2
2
3
3
2
3
3
3
3
4
4
4

17-11
12- 8
17-13
9- 6

12- 5
11- 7
12- 9
7- 7
6- 9
5- 8
7- 11

13- 16
6- 6
8- 13
4-10
3-10

9
9
9
9
8
7
7
7
7
7
7
6
5
4
4
3

Dar, i-a și nemulțumit — pentru 
înfrîngerea suferită de echipa gaz
dă. De altfel, înlr-un meci cu o par
teneră de talia Griviței Roșii, echipa 
Știința, în plin proces de formare, 
nu poate emite, deocamdată, pre
tenții prea mari. Dar sperăm, viito
rul ne va aduce și surprize... plăcute.

Prima repriză se remarcă printr-o 
dominare puternică a echipei bucu- 
reștene, care pune în pericol per
manent buturile localnicilor, reușind 
și o încercare prin Veluda — singu
rele puncte ale meciului. La Încer
carea grivijcanului și-au adus contri
buția și jucătorii noștri, care 
pripit, s-au dezorientat > și 
știut cum să protejeze balonul 
fază care n-ar 
probleme.

In repriza a 
nici au reușit
moțiile, să atace mai organizat, să 
creeze faze spectaculoase care le-au 
atras aplauzele spectatorilor. Ei au 
avut ocazia să înscrie în mai multe 
faze favorabile, avantajați! fiind 
de faptul că la grămezi 
majoritatea baloanelor. Insă... două■ Ilovituri de pedeapsă au fost ratate 
cu ușurință de Crăciunescu. Poate că 
și accidentarea fostului 
Victor Marinescu, a făcut 
să nu pledeze, în final, în 
localnicilor.

Au jucat formațiile: 
PETROȘANI: Dinu, Bojencscu, Teo
dorescu, lonescu, Moroe, 
sile Rusu, Moromete, Roibașu, Băr- 

Crăciunescu, Roșea,
Marinescu (Humeni 
ROȘIE: Moldovean 
Veluda, (Herșeni), 
Rusii, Demian, Miclescu, Mi- 

Oblemenco,

li trebuit să le

s-au 
n-a:i 

inlr-e 
punt:

doua, jucătorii 
să-și depășească

local-
e-

efor-
Jiul 

nieci 
altă

cu care și le-a creat, 
secundă jocul a mult mai 
„Bătrînul" Lereter se 

mai aproape de Pojoni 
prompt în intervenții —

se înscrie se ives:

Stoker acordă un 
execută înalt, Do-

cam-
fi suficien-

ajutat
C. C.

la
Pe-

Și

Sandu
Achlim, Libardi, Naf- 

Gornea — Birău, 
Czako — Petescu, 

(Dumitrescu),

La poarta excelentului Gornea, Achim ajunge tirzru

După mi
nutul 90

IN CAMPIONATUL JUDEȚEAN
ț!!i;

Minerul Uricani Abatorul
a cîștigat detașat

Minerul Uricani și 
a început în 
a oaspeților, 
20, au ratat

deschide scorul,

Partida dintre 
Minerul Vulcan 
de superioritate 
în minutele 9 și 
ocazii de a
Stark și Tănase. Treptat, 
încep să pună stăpînire 
plinind apărarea adversă 
sing continuu. Golurile 
număr — sînt înscrise 
Duplea și Gacsadi.

In repriza secundă, inițiativa ră-

pe 
la

de

nota 
care, 
bune 
prin

gazdele 
joc, su- 
un pie
trei la 

Maioga,

mine lot de partea gazdelor, care-și 
creează laze de gol extrem de favo
rabile, culminînd cu cea din min.
59, cînd Duplea trimite puternic de 
la un metru peste bară !

Au plăcut, pentru jocul prestat : 
Cristea, Udrescu, Dragomir și Gac- 
sadi (Uricani) și Chiceanu (Vulcan).

A arbitrat bine Covaci Andrei - 
Petroșani.

Hațeg 
învingător

Meciul de fotbal, din cadrul cam
pionatului județean, dintre Abatorul 
Hațeg și Energia Deva a revenit 
gazdelor țcn scorul de 2—0. Prima 
repriză! s-a desfășurat în nota de 

a echipei din Hațeg. De
echipa din Hațeg ia cohdu- 
in minutul 12 prin golul în- 

Gazdcle au mai

N. BOTA

Trei goluri în sase minute1
lV-a a campionatului ju- 
fotbal a pus față în față 
echipe din orașul Petrila.

Etapa a 
dețean de 
cele două 
Jucătorii de la Parîngul Lonea au
venit pe stadionul din Petrila siguri 
de victorie. Așa se și explică do
za de îngîmfare cu care au abordat 
partida cu Preparatorul Petrila. În
ceputul părea să confirme optimis
mul prea robust al fotbaliștilor din 
Lonea. Au trecut doar trei minute 
de la începerea partidei și echipa 
din Lonea conducea cu 
golul înscris de Bium. I 
egalează în minutul 31 
vitura de la 11 metri, t 
dc Coatea. Apoi, pînă-
85, n.ri se mai înscrie nici un gol.

î 1—0 prin 
Preparatorul 
printr-o lo- 
transformată 
în. minutul

Cînd se părea că meciul se va în
cheia cu un rezultat de egalitate, 
petrilenii preiau conducerea prin 
golul înscris de Magda care reia in 
plasă, mingea venită din bară. A- 
cele cronometrului arătau minutul 
85. Bucuria victoriei n-a durat de
cît un minut deoarece Baky de la 
Lonea aduce egalarea transformînd 
un 11 metri. Două minute mai tir- 
ziu, Berarii execută impecabil o 
lovitură liberă de la 18 metri si în
scrie consfințind victoria echipei 
preparatorilor din Petrila.

Excelent arbitrajul prestat de Cio- 
ra loan din Hațeg.

dominare 
altfel, 
cerea 
scris de Gherghan.
avut ocazii de gol cu duiumul, dar 
imprecizia aiacanților și barele o- 
presc majorarea scorului .

In partea a doua, întîlnirea este 
mai echilibrată. Cei care înscriu 
sint tot jucătorii din Hațeg, în mi
nutul 82 prin Jeledințean. Dintre 
jucătorii gazdă merită' a fi eviden- 
țiați in rhod deosebit Grigoroșcuț si 
Armie.

Nicu SBUCHEA
Hațeg

VOLEI

loan TEȘCAN

Rezultate scontate
în campionatul municipal

Sîmbătă, pe stadionul Minerul 
Vulcan, a avut loc întîlnirea de 
bal dintre Energia Paroșeni și 
lajul Petroșani. Desfășurînd un 
mai tehnic, avînd 
vervă, gazdele au 
tul de 6—1 (4—0).

Pe stadionul din 
tilnit echipele I.L.L. 
Preparatorul Lupeni. 
aceasta tinerii jucători de la I.L.I.. 
nu au putut obține măcar un rezultat 
de egalitate, cedînd în final cu 2-0.

o înaintare 
invins cu

Petrila, s-au în-
Petroșani și

Nici de data

joc s-a disputat pe te- 
din Petroșani. Partida 
Petroșani și Construc- 
Pctroșani a fost 
numai experiența

Golurile învingătorilor au fost mar
cate de Radu și Marău.

Al treilea 
renul C.F.R. 
dintre I.C.O. 
torul minier 
disputată și
peților a făcut ca victoria să 
no de partea lor. Scor 2—1.

Din nou, trebuie 
evidență nota de 
tate în care s-au 
trei meciuri.

dirz
oas-

încli-

să scoatem în 
deplină sportivi- 

desfășurat cele

S. BĂLOI

...Spectatorii, cu 
plecate, se-ndreptau 
re. Nemulțumirea pentru punc
tul cedat U.T.A.-ei este coro
borată, în discuții,cu grija pen
tru meciurile următoare: cu 
Farul, ia Constanta, și cu Di
namo București, Ia Petroșani. 
In tabăra arădană — entu
ziasm și fericire. In cea jiulis- 
tă — se discută ratările...

Ciieva declarații:
EMIL MARTIN, arbitrul prin

cipal al meciului: Meci de 
mare luptă, slab insă ca va
loare. Jiul 
Inadmisibil 
plăcut, de 
pai, Mihai,
recum Peronescu. 
echitabil.

N. DUMITRESCU III, antre
norul U.T.A.-ei: Băieții mei 
au jucat calm. Au respectat 
indicațiile pe care le-am dat 
pentru a obține meciul egal 
propus. Arbitrul dc linie. 
Peltea, n-a semnalat 
de ofsaid clar 
să marcheze 
burcii. Mi-au 
viei, cil timp 
și... viteza lui 
cliipa mea
deosebite, loji s-au 
sarcini.

PETESCU, 
Am obținut 
Sandu m-a 
nenl. De la 
lost Pojpni.
că O. Popescu.

GRFZEA, jucător la 
(duminică, pe tușă); Nu 
cine să marcheze de la 
Apărarea, după părerea 
iși face cu prisosință 
Dar, dacă nu dăm 
Zamfir n-ar fi primii 
galizalor.

capelele 
spre ieși-

ratează prea mult, 
de mult ! Mi-au 

la echipa dv., Tal-
O. Popescu și oa-

Rezultatul e

C. 
poziția 

din care putea 
nestingheriț Li- 
plăcut Georgc- 
a jucat. Sandu 
Naidin. Din

nu fac
e-

remarcări 
achitat de

7a U.T.A.:jucător
ceea ce am dorit.
„controlat"
noi cel
Dc la

perma- 
mai bun a 
Jiul, cred

Jiul 
are 
noi.

mea,
datoria, 
goluri... 

golul e-

V. T.

Jocuri de verificare
ale Științei Petroșani

Săptămîna trecută, echipa divi
zionară B, Știința Petroșani, a sus
ținut trei jocuri de verificare, toate 
in deplasare. Joi, la Hunedoara, stu
denții au întîlnit proaspăta promo
vată în B, echipa I.G.O. din loca
litate. După două ore de joc viu 
disputat, cu dese răsturnări de scor, 
victoria a revenit studenților petro
șăneni cii 3—2. In acest joc antre
norul Științei a rulat întreg lotul.

Sîmbătă și duminică, elevii an
trenorului Ceacu Eronim au susținut 
două jocuri de verificare Ia Craio
va, în compania Universității. Pri
mul joc a revenit gazdelor cu sco
rul do 3-1 (15-9, 
după un joc de 
Duminică, Știința 
dar a trebuit să

16-14, 8-15, 15-13) 
bun nivel tehnic, 
a jucat mai bine, 
părăsească terenul

din nou învinsă. Universitatea 
cîștigat și cel de-al doilea joc 
același scor: 3-1. In cele două 
tîlniri de la Cra-iova studenții 
troșăneni au fost lipsiți de aportul 
a doi titulari, Comarnițki și Șchio
pii.

A mai rămas o saptămînă pînă 
începerea noului campionat de 
lei. In cele trei meciuri de verifi
care, în, timp ce atacul și jocul li
niei a doua au corespuns, s-au ob
servat însemnate lipsuri în ce pri
vește blocajul. Este necesară o mun
că mai intensă pentru lichidarea, în 
răstimpul care a mai 
ficiențelor semnalate.
jocuri de verificare s-au 
Muller, Neamțu, Schi-opu și Sălăjan.

rămas, a de
lir cele trei 

remarcat :

N. L.

16. Crișul

Puternică 
cleștare 
în 
la

de 
aruncările 
margine.

în-
for/c,

dc

și 
ab cîștigat 

Insa...
4 •

grivițean, 
ca scorul 
favoarea

ȘTIINȚA

Pop, Va-

Săbău, 
uc). GRI- 
î, Iatan, 
Atanasiu.

găunaș, 
Truță, 
\'IȚA 
Stoian, 
Mircea
hai, Țibuleac, Wusek, 
Teodorescu Ion, Balcan, Irimescu.

Corect arbitrajul prestat jde Vasile 
Cișmaș (București).

Emilian NEAGOE 
student

echipei Energetica Tr. 
de la I.M. Petroșani au 
ciștigînd cu categoricul

In compania 
tinerii rugbiști 
un joc frumos, 
16—0.

Punctele au
Bîrdea (5), Vlad (3), lonescu (2), Dobrinoiu 
Cei mai buni s-au dovedit a ii Vlad, 
Achimoaie și lonescu.

Foarte bun arbitrajul lui I. Crișan din 
rești.

Severin, 
realizat 
scor de

fost înscrise de : Achimoaie (3),
(3).

Birdea,

Bucu-

E. N.

DESCHIDEREA ANULUI SPORTIV ȘCOLAR
In ziua de 22 septembrie, în ma

joritatea localităților din Valea Jiu
lui, a avut Ioc deschiderea 
an școlar sportiv.

La deschiderea festivă a 
sportiv școlar, ce a avut loc 
dion-ul din Petroșani, 
peste 1 500 elevi din 
rale, liceul teoretic, 
trial și grupul școlar 
După defilarea ce a 
centrul orașului, stadionul

noului

anului 
pe sta- 

au participat 
școlile gene- 
liceul indus- 

din localitate, 
avut loc prin 

Jiul a

un număr 
ai handbalului au 

evoluție 
în corn- 
Timișoa- 

a urmări
bun spectacol handbalistic nu

găzduit întrecerile sportive la ur
mătoarele discipline : atletism, vo- 

Iată rezultatele 
Cros — copii •’

lei, fotbal și cros, 
tehnice înregistrate :
400 m fete : Stoian Georgcta, Școa
la generală nr. 4; 400 m băieți: Si- 
laghi Silvester, Școala generală nr. 
1 ; 800 m junioare II : Jcicob Monica, 
Liceul
Roșea Aurel, Școala

teoretic; î 500 m juniori II ■ 
profesională 

Lupeni ; 900 m junioare l : Andrei

Maricica; 3 000 m juniori I: Man
tie Aurel. (

Volei fete. Liceul teoretic — 
Școala comercială : 2—0.

Fotbal. Școala generală nr. 3 — 
Școla generală nr. 4 : 1—0; Școala 
generală nr. 5 — Școla generală nr. 
6 : 0—4; Liceul teoretic —■ Grupul 
școlar: 3—2; Grupul școlar —■ Li
ceul industrial : 2—2; Liceul indus
trial —- Liceul teoretic : 1—3.

Prof. Dumitru CIOSA

HANDBAL

Duminică dimineața, 
mare de iubitori 
ținut să asiste la o nouă 
a echipei favorite, Știința, 
pania Tehnometalului din 
ra. Speranțele acestora de 
un
au fost înșelate.

Intr-adevăr, elevii antrenorului 
Barabaș au oferit un excelent spec
tacol handbalistic, în primele 30 de 
minute susținute în compania timi
șorenilor. in aceste minute, se poa
te afirma, fără exagerare, că Știin
ța a făcut cel mai 
din ultimii ani.

Avînd in față o 
intrată în completă
mele clipe, studenții 
pur și simplu să 
să realizeze faze 
țea, încheiate cu 
Toți componenții 
portat la
buna reușită 
balistic.

Portarul Florea a fost în zi „ma-

echipă tînără, 
derută din pr;- 

și-au permis 
zburde pe teren,
de toată frumqse- 

goluri de zile mari, 
echipei s-au .com- 

înalțime, contribuind la
a spectacolului liand-

re", salvînd șuturi 
rabile, lansînd cu 
și mai ales preciz 
care, în majoritate, 
zale.

Dintre jucătorii i 
a fost cel mai bun, 
mai 27 de minute 7 goluri, unul mai 
frumos decît celălalt. Nu trebuie să 
uităm nici foarte buna eficacitate 
a tînărului Ignătescu (autor a 7 go
luri în acest meci), jocul inteligent 
al lui Popovici (3 goluri), subtilită
țile de rară finețe ale lui Sălăjan, 
Fodor, Mahalagiu și Angliei, precum 
și evoluția bună

După această 
care gazdele au 
14 goluri (scor 
intră deciși să recupereze din tere
nul pierdut. Ei șutează din ce în 
ce mai mult la poarta lui Florea. 
Gazdele lipsite de aportul lui Cos- 
ma, și probabil mulțumite de rezul
tat, nu mai practică jocul din pri
ma repriză, decît în foarte puține 
momente. Timișorenii punctează mat

ce păreau inipa- 
multă pricepere 

:ie, contraatacuri 
, au fost finali-

a lui Fancsaly. 
primă repriză, în 
luat un avantaj de
20—6), timișorenii

(1 
favoarea studenților 
victorie pe deplin 

la această diferența

des în repriza secundă, avînd prin
cipalii realizatori în Messner (5 go
luri), Wilisch (4) și Wolmann (3).

Întîlnirea a luat sfirșit cu sco 
de 27—17 în 
petroșăneni, o 
meritată chiar 
de 10 goluri.

Arbitrul Ziska Egon (Sibiu) a 
condus următoarele formații :

ȘTIINȚA: Florea (Mariincan) — 
Cosma, Ignătescu, Popovici, Anghel, 
Sălăjan, Fodor, Roman, Fancsaly; 
TEHNOMETAL: Pauli (Fee) — Or- 
bulescu, Morgan, Messner, Wilisch, 
Wolmann, Kun, Miilor, Simon, 
Kuer.

In deschidere, a avut loc, în ca
drul campionatului județean de 
handbal, meciul diintre echipele Uti
lajul Petroșani și .Victoria Calau. 
După o partidă disputată, victoria a 
revenit gazdelor cu scorul de 19— 
18 (10—11). A arbitrat corect Pch1 
Anton (Petroșani).

Nicolae T.OBONȚ 
student

poarta timișoreană

a
T ■■

A
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17,30

18,00

19,00

Prezent pe 
construcției »

șantierul»
socialiste !

& De Ia începutul anului 
tineretul Văii Jiului 
tuat 151 200 ore de 
luntar-patriotică și 
ie/om muncă pe 
Bumbești—Livezeni.

a efec- 
muncă vo- 
2 250 zi- 

șantierul

organizațiilor 
organizațiilor de masă 
de învățămînt pentru 
sarcinilor stabilite de 

al P.C.R. din 29 noiem- 
1967 privind 
de educare a

Adunarea activului Comitetului 
municipal de partid a dezbătut cu 
răspundere și competență complexi
tatea problemelor ce le ridică acti
vitatea organelor și 
de partid, a 
și unităților 
înfăptuirea 
plenara C.C.
brie — 1 decembrie 
îmbunătățirea muncii 
tinerei generații.

Orqanele și organizațiile de partid 
din municipiul nostru, a reliefat a- 
dunarea, au acordat o atenție deo
sebită îndrumării și sprijinirii per
manente a organizațiilor de masă și 
obștești, instituțiilor de stat care 
au menirea să contribuie la educa
rea tineretului. O preocupare 
deosebită s-a acordat selecționării, 
creșterii și promovării cadrelor în 
conducerea organizațiilor de tineret. 
Gnija deosebită pe care o manifestă 
organele și organizațiile de partid 
față de îmbunătățirea muncii edu
cative în rîndul tineretului este 
ilustrată și de analizarea cu compe
tență a activității de către organi
zațiile U.T.C., participarea secrete- 
riilor comitetelor și organiizațifflor 
de partid la ședințele organizațiilor 
do tineret. Dezbaterile și îndrumă
rile date organizațiilor U.T.C. au 
chezășuit îndreptarea activității a- 
cestora spre sporirea contribuției 
maselor de tineri la înfăptuirea sar
cinilor economice, antrenarea lor la 
acțiuni social-palriotice, cultural-e
ducative, sportive etc., îtn scopul 
formării la tineri a trăsăturilor mo
ral-politico proprii omului de tip 
nou.

de 
ti
de 
de

calificării 
1000 de 
3 500 e- 
utecișt', 

serale și

Pregătirea tineretului pentru mun
că și prin muncă, pentru a contri
bui din plin, cu toată energia și 
entuziasmul la înfăptuirea marilor 
sarcini ale edificării construcției so
cialiste, a preocupat în mod deose
bit organizațiile de partid. Un obiec
tiv primordial în acest scop l-a con
stituit calificarea și ridicarea cali
ficării, perfecționarea pregătirii 
cultură generală a maselor de 
neri. îndrumate de organizațiile 
partid, comitetele sindicatelor și
U.T.C. au .sprijinit conducerile teh- 
niico-administrative în organizarea 
și buna funcționare a cursurilor de 
calificare și do ridicare a califică
rii. Astfel, pînă la 1 octombrie a.c. 
în unitățile noastre miniere, pe șan
tierele de construcții, în uzine și în
treprinderi vor funcționa 35 cursuri 
de calificare și ridicare a 
care vor cuprinde peste 
tineri. De asemenea, peste 
levi, din care 1 371 sînt 
urmează cursurile școlilor
fără frecvență. Pentru noul an șco-. 
Iar s-au înscris la cursurile serale 
380, iar la învățămîntul fără frec
ventă 740 de tineri.

Tinerelul Văii Jiului — a apreciat 
adunarea activului de partid — adu
ce o contribuție însemnată la înde
plinirea și. depășirea sarcinilor eco
nomice, la înfăptuirea hotărîrilor 
Conferinței Naționale a P.C.R. In 
abatajele exploatărilor, la I.E.C. Pa- 
roșeni, pe șantierele de construcții, 
la I.F. „Viscoza", în unitățile de 
transport, etc., tineretul nostru har
nic ' și 
cepere 
efectiv 
se de

entuziast stăpînește cu pri- 
instalații și utilaje, participă 
la înfăptuirea sarcinilor pu- 

partid.

Fii. devotați ai patriei
Cultivarea în rîndul tineretului 

a sentimentului patriotic, a dragos
tei nemărginite față de patria so
cialistă, a dragostei și respectului 
lată de lupta și munca poporului 
sub conducerea partidului pentru 
edificarea socialismului, cultivarea 
idealurilor de libertate, indepen
dentă și suveranitate a patriei și do 
respect față de popoarele care luptă 
pentru pace și progres social a stat 
in permanență în atenția organizații
lor de partid și U.T.C. Răspunzînd 
solicitărilor tot mai numeroase, co
mitetul municipal U.T.C. a organi
zat o serie de excursii la locuri și 
monumente istorice, la mari obiec
tive industriale ale țării. Tinerii Văii 
Jiului au vizitat Muzeul de istorie 
al partidului, Muzeul Doftana, cetă
țile dacice din Munții Orășliei, 
monumentul Avram Iancu de la 
Țebea, Șantierul hidro-energetic de 
la Porțile de Fier, centrul siderur
gic de la Hunedoara, Muzeul Bruc- 
kenthal de la Sibiu. La aceste 
cursii 
tineri 
razia 
Valea 
țoale
niri ale tinerelului 
nici, ingineri și 
la
S.C.S.M., Ia exploatările miniere din 
bazin. In cadrul concursurilor „Cine 
știe cîștigă", a ciclurilor de confe
rințe pe teme, tinerii din întreprin
deri, elevii din licee și școli profe
sionale au dezbătut subiecte do ma
rc interes: „Lupeni '29”, „Tradițiile 
do luptă ale minerilor Văii Jiului". 
„Să ne cunoaștem pămîntul stră
bun" și altele, avînd menirea să 
cultive la tineri respectul pentru e- 
roismul poporului nostru, dorința 
de a-i duce mai departe tradițiile 
de luptă și de muncă. Informările

politice, simpozioanele, recenziile, 
serile distractive, au cultivat pasiu
nea pentru muncă, dorința do afir
mare a tineretului. Rod al acțiunii 
educative, tineretul Văii Jiului a 
răspuns cu entuziasm chemării de 
a participa la activitățile voluntar- 
patriotice organizate de comitetele 
U.T.C. pe șantierele construcțiilor 
industriale, de împădurire și gospo- 
dărești-edilitare aducîndu-.și astfel 
din plin contribuția la dezvoltarea 
economică și înfrumusețarea muni
cipiului nostru.

Fiecare iînăr

!

:

ex- 
de
o-
în
In

mineritului 
fost organizate 

întîl- 
vîrst- 
vizite

M. 1’.

an participat peste 8 000 
din municipiul nostru. Cu 
Centenarului
Jiului, au
localitățile municipiului 

cu mineri 
ingineri și tehnicieni, 

Muzeul mineritului, la I.

© Prin acțiunile 
patriotice ale tineretului 
fost colectate 2 560 tone 
vechi, a fost împădurită 
suprafață de 17 ha, din
10 ha în fond forestier, și au 
fost colectate 400 kg plante 
medicinale.

voluntar 
au 

fier 
o 

caro

© Tinerii municipiului 
participat efectiv Ia 
sețarea localităților

au 
înfrumu- 
noastre.

■l'
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Prin munca patriotică a tine
retului au fost amenajate 
31 600 mp spații verzi.

@ La acțiunile sportive pri
lejuite de festivalul tinerelu
lui hunedorean au participai 
5 500 de tineri.

@ In formațiile artistice de 
amatori din cadrul cluburilor, 
Casei de cultură și al celor
lalte așezăminte culturale 
tivează peste 
care 
1 500

100 
cuprind mai 
tineri.

ac- 
formații 

mult de

pregătirii 
cultura 
preocu- 
a tine- 

anul 
înscris

de
o

© Perfecționarea 
sale profesionale și 
generală constituie 
parc de prim ordin
rolului nostru. Pentru 
școlar 1968—1969 s-au 
Ia cursurile serale peste 380 
de tineri iar Ia 
fără frecvență 740

învălămintul 
tineri.

do califica- 
a calificării 
cadrul ex- 

șanliere-

@ In cursurile 
re și de ridicare 
profesionale din 
ploatărilor miniere,
lor, uzinelor și întreprinderi
lor sint cuprinși pesle 100(1 
de tineri.

® Dorința pentru cunoaște
rea gloriosului trecut istoric 
a bogățiilor și frnmus 
patriei, a obiectivelor 
triale din întreaga țară 
demnat peste 8 000 de 
de a participa în acest 
excursiile organizate de 
tetele U.T.C.

țîîor 
indus- 
a în
tineri 
an Ia 
eonii-

>țî

ili

L

I

o

participant 
activ la viața politică, eco
nomică și social-culturală

Apreciind rezultatele obținute 
în munca politico-educalivă desfă
șurată de organizațiile de partid și 
de masă în rîndul tineretului, adu
narea activului de partid a anali
zat cu atenție și neajunsurile exis
tente în această activitate, de niaie 
răspundere, a reliefat direcțiile spre 
care trebuie orientală preocuparea 
tuturor factorilor de răspundere în 
vederea intensificării muncii educa
tive în rîndul maselor de tineret. 
Mai mnlți vorbitori s-an referit, în 
cuvîntul lor, la neajunsurile exis
tente privind asigurarea unui conți 
nut educativ bogat acțiunilor între
prinse și a găsirii unor forme va
riate cît mai atractive, cît mai vii 
în munca de educare 
„Dacă se poate vorbi despre unele 
acțiuni interesante și de amploare,

U.T.C. și 
comitetelor orășenești — 
Iov. Săcăfuș Ghcorghe 

comitetului munici-
— mai puțină inițiativă 

în acest sens la nivelul 
și chiar la ni- 

coordonatoare

cit mai 
a tineretului.

întreprinse de comitetul 
la nivelul 
a arătat 
prim-secrelar al 
pal U.T.C. 
a existat
organizațiilor U.T.C. 
velul unor comitete 
cum sînt cele de la minele Lupeni, 
Vulcan. Pelrila, Dîlja și altele. A- 
cest lucru a influențat negativ asu
pra cuprinderii masei de tineri 
acțiunile inițiate, nu 
caracter diferențiat 
rative. Astfel, deși 
largă de forme și 
docare, în unele 
continuă să fie 
forme perimate,
urmă cu cîțiya ani. 
suri îndeosebi în

în 
a asigurat un 

activității edu- 
există o gamă 
mijloace de e- 
din organizații

folosite aceleași 
neatracțive ca în 

Există neajun- 
promovarea unor

Atracția exercitată de ansamblul luminos al cartierului Aeroport este sporită și de frumusețea îm
prejurimilor.

metode noi de muncă pentru întă
rirea disciplinei tineretului în, pro- 
ducție, a răspunderii sale pentru 
respectarea N.T.S., nu se depun su
ficiente strădanii în direcția orga
nizării unor acțiuni mai eficiente 
pentru ridicarea măiestriei profesio
nale a tineretului.

In cuvîntul său, tov. Albescu 
Dumitru, secretaF al comitetului de 
partid de la mina Vulcan a vorbit 
despre necesitatea dezvoltării dra
gostei tineretului față de meseria 
de miner. „Mina Vulcan întîmpină 
greutăți — a arătat vorbitorul — 
din cauza fluctuației de efective, 
Or, foarte mulți dintre cei care 
pleacă sînt tineri. Ar fi necesar 
ca atenția organizațiilor de partid 
și U.T.C., a conducerilor tehnico- 
administrative să fie concentrată 
spre familiarizarea noilor veniți cu 
munca de miner, pentru permanen
tizarea cadrelor. Aceasta presupune 
ca și sindicatelq, cadrele de con
ducere tehnico-administrative să ur
mărească mai îndeaproape condit’ile 
de cazare ale tinerilor, îmbunătăți
rea condițiilor de trai, do culturali
zare a tineretului".

Neajunsurile în munca de educare 
a tineretului își găsesc reflectarea 
în numărul încă ridicat al actelor 
de indisciplină, al absențelor nemo
tivate săvirșite de unii tineri. în 
eliminarea acestor neajunsuri prin
cipalul factor trebuie să fie nu mă
surile administrative, ci opinia or
ganizației de tineret, intransigența 
colectivului de muncă. Perfecționa
rea continuă a procesului tehnolo
gic în unitățile noastre industriale, 
sarcinile lor tot mai sporite, recla

mă o grijă deosebită pentru ridi
carea continuu a calificării profe
sionale a tineretului, îmbunătăți
rea organizatorică a cursurilor, a 
conținutului lecțiilor, a metodelor 
de predare.

Adunarea activului de partid a 
subliniat cu deosebita pregnanță 
necesitatea intensificării preocupă
rii organizațiilor de partid și U.T.C. 
pentru îndrumarea tinerilor la com
pletarea studiilor, la ridicarea ne
contenită a nivelului lor de cultu
ră generală. Tot ceea ce s-a reali
zat pînă acum în acest domeniu nu 
poate fi considerat decît un înce
put modest. Cînd știința și tehnica 
se dezvoltă rapid, trebuie făcut to
tul ca tinerii noștri să-și comple
teze studiile. Aceasta se impune cu 
atît mai mult cu cît în unitățile e- 
conomice din Valea Jiului există 
mii de salariat!, mai ales tineri, 
rare nu au decit 4 clase elementa
re.

Șarcini do răspundere revin în 
noul an școlar organizațiilor da 
partid din instituțiile de învățămint. 
Ele au datoria să manifeste toată 
exigența față de pregătirea cadre
lor didactice pentru fiecare oră d.? 
curs, pentru perfecționarea continuă 
a procesului instructiv-educativ. Or
ganizațiile U.T.C. și de pionieri tre
buie îndrumate de organizațiile de 
partid ca în programele lor de acti
vitate să se cuprindă ceea ce c spe
cific vîrstei și preocupărilor tinere
tului studios, acțiuni menite să cul
tive dragostea față de patrie și 
partid, dragostea de muncă, cinstea, 
abnegația, principialitatea.

Accentul pe forme vii, 
atractive

în munca cu tineretul
Dezbaterile din cadrul adunării 

activului de partid au accentuat 
necesitatea ca organele și organi
zațiile de partid să stimuleze ini
țiativa organizațiilor- de tineret pen
tru a promova forme cit mai v'i și 
atractive în munca de educare a ti
neretului, să imprime acțiunilor în
treprinse vioiciune, exuberanță si 
optimismul propriu tineretului nos
tru. Să se organizeze acțiuni pe te
me care interesează în cel mai înalt 
grad tinerii noștri, descorsetindu-le 
de rigiditatea care caracterizează do 
multe ori aceste acțiuni. Iată o con
diție indisolubilă pentru atragerea 
unui număr cît mai mare de tineri 
la acțiunile inițiate. Se imnime o 
mai intensă activitate pe linia in
formării politice a tineretului, orga
nizării de simpozioane, seri do în- 
•rebări și răspunsuri, concursuri ac 
diferite teme, atragerea tineretub.'i 
in număr mai marc la activitățile 
cultural-artistice și sportive. Dară 
o parte din acțiunile întreprinse pî
nă arum nu au reușit, aceasta se ria- 
lorește îndeosebi pripelii cu care 
au fost organizate, tematicilor să- 
rare în conținut, lipsei consultării 
tinerilor asupra subiectelor ''arc-i 
interesează. Bunăoară, nereușita u- 
ncr acțiuni organizate la casa do 
cub'ură cluburi și rămino cultura
le se datorește faptului că organele 
locale alo acestor așezăminte sînt 
lăsate aproape în exclusivitate la 
latitudinea directorilor rte cluburi. 
.Din această cauză — arăta tov. 
Neag Wilhelm — prim-secretar al

comitetului orășenesc de partid Lu
peni — cluburile sînt frecventate în 
prea mică măsură de tineri și mai 
mult de pensionari". Vorbitorul s-a 
referit la sarcinile ce' revin orga
nizațiilor do partid privind intensi
ficarea educării tineretului în spiri
tul principiilor eticii comuniste, a 
respectului fața de legile statului. 
Mai mult trebuie făcut pentru edu
carea tinerilor în spiritul răspun
derii față de familie

Carențele în activitatea educativă 
în atragerea tinerilor la viața cul
turală, în sădirea pasiunii pentru 
literatură, teatru au permis ca
mulți tineri să-și irosească timpul 
liber prin restaurante și rafenele 
prin hoinăreli iar unii să comită 
încălcări ale legilor statului, ale 
eticii noastre socialiste.

Tovarășul Blaga Ion, secretarul 
Consiliului local al U.G.S.R. a ară
tat că pentru îmbunătățirea muncii 
cultiiral-educative în rîndul tinere
lului, organele și organizațiile de 
partid trebuie să activizeze în mai 
mare grad intelectualitatea munici
piului nostru, să apeleze la contri
buția cadrelor de specialitate com
petente. Tovarășii Barbu Petru, 
prim-secrelar al comitetului orășe
nesc de partid Vulcan și Ralas Teo
dor, secretar al comitetului do par
tid de la T.C.M.M. au vorbit des
pre necesitatea dezvoltării condi
țiilor de recreere, de distracție a ti
neretului, despre bazele sportive din 
localitățile municipiului.

O sarcină majoră 
a fiecărei 

organizații de partid
In încheierea dezba.eri.lor din ca

drul adunării activului de partid a 
hiat cuvîntul tovarășul Moga Ioa 
chim, prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular provi
zoriu județean.

Vorbitorul a apreciat că în uni 
tățile industriale și social-cultural.» 
din Valea Jiului tineretul își aduce 
cu entuziasm și hărnicie contribuția 
la înfăptuirea sarcinilor trasate do 
partid. Aceasta denotă că organi
zațiile de partid se preocupă tot 
mai intens de muncă educativă în 
rîndul tineretului. Subliniind că for
marea tinerei generații constituie o 
problemă majoră pentru toate or
ganizațiilor de partid și dp masă, vor
bitorul a făcut recomandări ample 
și prețioase în vederea îmbunătă
țirii muncii educative în rîndul ti
nerelului, cerînd organizațiilor de 
part’d să participe efectiv la îndru
marea activității organizațiilor de 
tineret. Educarea și mobilizarea ti
nerilor la înfăptuirea sarcinilor con
strucției socialiste nu este doar 
datoria organizațiilor U.T.C. Secre
tarii de partid, cadrele de condu
cere din economie, activiștii sindi
catelor și consiliilor populare, inte

lectualitatea — toți trebuie să-și 
aducă contribuția la formarea tine
rei generații. Trebuie întărită răs
punderea comuniștilor care activea
ză în rîndul organizațiilor de tine
ret.

In vederea îmbunătățirii munci) 
de viitor în acest domeniu de acti- 
"itate, vorbitorul a recomandat or

ganizațiilor de partid să-și intensi
fice activitatea pentru mobilizarea 
tineretului la realizarea sarcinilor e- 
conomice, la ridicarea calificării 
profesionale, întărirea disciplinei în 
producție. Tovarășul Moga Joachim 
a cerut organizațiilor de partid și 
de U.T.C. mai multă inițiativă în or
ganizarea timpului liber al tinere
lului, pentru atragerea tinerilor la 
acțiunile de muncă patriotică, la 
studiu, la acțiuni rultural-diștractj- 
ve diferențiate, atractive. Pentru 
reușita acțiunilor educative în rîn- 
dul tineretului •— a arătat în înche
iere vorbitorul — este necesar să 
combatem formalismul, rutina, să 
promovăm metode de muncă vii, 
bogațe în conținut, capabile să plă
mădească un tineret viguros plin de 
vitalitate care să-și aducă din plin 
contribuția la înlupluirea sarcinilor 
trasate de partid.

19,30

Pentru copii: Ecranul 
cu păpuși : „Flux și Re
flux".
TV pentru specialiștii 
din industrie.
Scufița Roșie — film (O 
poveste pentru părinți 
și bunici).
— Elevi pe ogoare —■
reportaj filmat.
Telejurnalul de seară.

Buletinul meteorologic. 
Mari călători : Răsplata 
îndrăznelii.
Cronica. Conștiința socia
listă în contemporaneita
te.
Seară de teatru : „Imbră- 
câți pe cei goi" de Luigi 
Pirandelli.

22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

19,50
20.00

20,25

20,45
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de dimineață; 5,15 
Buletin de știri ; 
și actualități ; 6,00 
6,30 Buletin de

Buletin 
melodia 
literar ; 
cînfece;

populară ;

5,00 Buletin de știri; 5,05 —6,00 
Program muzical 
Gimnastică ; 5,30 
6,00—8,25 Muzică 
Buletin de știri ;
știri; 7,00 Radiojurnal. Buletin me- 
teo-rutier; 8,00 Sumarul presei;
8,25 Moment poetic; 8,30 La micro
fon, melodia preferată i 9,00 
de știri ; 9,05 La microfon, 
preferată ; 9,30 Matineu 
10,00 Harnicele țesătoare — 
10,30 Soliști de muzică
11,00 Buletin de știri; 11,05 Muzică 
ușoară; 11,25 Piese pentru vioară 
de Kreisler; 11,45 Sfatul medicului; 
12,00 In sunet de vioară ; 12,30 In- 
tîlnire cu melodia populară și Inter, 
prețul preferat; 13,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic ; 13,20
Soliști 
ră ; 1 
n i ca
14,15 
tece 
15,00 
teo-rutier ; 
Scrisori pe portativ - 
ră ; 16,00 Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteorologic; 16,15 Radio-vacanta 
transmite; Emisiune realizată de stu
dioul nostru de la Mamaia ;
Odă limbii române ; 
samblului de stat din Baia Mare di
rijat do George Velea; 18,00 Bule
tin de știri; 18,02 Radiosimpozion ; 
18,20 Centenarul filarmonicii „Geor
ge Enescu". File din istoria orches
trei (III); 19,00 Radiogazeta de sea
ră ; 19,30 O melodie pe adresa dum
neavoastră ; 20,00 Buletin de știrii 
20,05 Țării, inima și versul. Montai 
de poezie contemporană româneas
că ; 20.20 Emisiunea de divertis
ment muzical „De la 1 la 5" (relua
re) ; 20,55 Noapte bună, copii ; 22,00 
Radiojurnal.
Sport; 
Buletin 
nocturnă.

Buletin meteorologic ;
și orchestre de muzică ușn.a- 

14.00 Melodii populare cu Dom- 
Chioreanu și Ion Carabiță; 

> Antena tineretului ; 14.50 Cîn- 
vesele de Gelu Solomonescu ; 

I Buletin de știri. Buletin me- 
15,15 Meridiane; 15,30 

muzică ușoa-

17,15
17,45 Corul An-

Buletin meteorologic.
22,30 Moment poetic ; 24,00 
de știri; 1,05—5,00 Estrada

7,00 Cîntec mîndru-n tară auzi ; 
7,10 Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri); 7,30 Buletin de știri. Bu
letin meleo-rutier ; 7,45 In sunet de 
fanfară ; 8,00 Itinerar folcloric mu
zical ; 8,30 Buletin de știri ; 9,00
Fragmente din opera „Pescuitorii de 
perle" de Bizet; 10,00 Buletin de 
știri ; 10,05 Duete vocale și Instru
mentale ; 10,30 Aripi tinere. Cerc li
terar radiofonic pentru tineretul șco
lar; 10,55 Pagini din opere; 11,15 
Melodii populare cu Livia Ilcău și 
llie Cazacii; 11,30 Muzică ușoară de 
Andrei Proșteanu, Vasile V. Vasi- 
lacho și F. Bogardo; 12,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 12,34 Pa
gini alese din muzica ușoară; 13,19 
Selecțiuni din operetele lui Kalman;
13.30 Muzică populară oltenească; 
14,00 Radiojurnal. Buletin meteorolo
gic;
Cînta
15.30 Orizont științific; 
prin sate adunate — 
lare ;
Călin Marian i 16,20 
lui ;
muzică ușoară ; 17,00
Buletin meteorologic; 
populară; 17,50 Poemul 
„Marsvas" de Alfonso
18.30 Pagini 
scriitorilor noștri. 
„Enigma Otiliei"; 
două melodii ; 18,55 
19,00 Din tezaurul 
tru muzical; 19,30 
dică ; 19,40 Recital 
stoia.ni 19,50 Cercul melomanilor:
20.30 Ora specialistului; 20,50 Tea
tru radiofonic : „Pușculița". Come
die de Eugene Labichc ; 22,27 Selec- 
tiuni din opera „Svatopluk" de Eu
gen Suchon ; 23,00 Radiojurnal;
23,07 Concert de muzică contempo
rană ; 24,00 Almanah muzical; 0,55 
— 1,00 Buletin de știri. Buletin 
teo-rutier.

14,08 Concert de prînz; 15,00 
Gigi Marga și S. Adamo;

15,48 . De 
melodii pepu- 

interpretate de 
Sfatul medicu- 
amintești?]" — 

Radiojurnal.
17.15 Muzică 

simfonic 
de Alfonso Castaldi; 

antologice din creația 
George Călinescu 
18,50 Două fiori, 

Buletin de știri; 
folclorului nos- 

Consultațle juri- 
de operă Ion

16,15 M.elod.i.i

16,25 „lti mai 
ușoară ;

— SUDORI

- EIECTRICIENI AUTO

- STRUNGARI

— TINICHIGII

- MECANICI AUTO

II

întreprinderea
de industrializare a cărnii

PETROȘANI
Recrutează de urgentă băsefi pînă la 

vîrsfa de 18 ani, pentru a urma școala de 
ucenici cu durata de doi ani 
măcelari și mezelari.

în meseria de

înscrierile se fac pină la dala de 
inclusiv-.

Condiții: 7--S

25 septembrie a. a.

clase elementare.

Cei interesați 
din str. Republic,ii 
unde pol lua informații suplimentare.

se vor prezenta la
nr. 92 Petroșani, telefon 1246

sediul întreprinderii

Autobaza transport auto nr. 3
PETROȘANI

angajează;

Informații suplimentare se primesc ia sediul autobazei, 

resortul plan și organizarea muncii.

GRUPUL ȘCOLAR MINIER

PETROȘANI

ANUNȚA
Intre 25—30 septembrie 1968 se 

admitere la cursurile 
sonal tehnic), secția

Examenul se va

postiiceale (iosl 
elci tromecanică

va ține 
f?roq|a 
mașini

examenul de 
tehnică de per
și utilaje.

da la :
— MATEMATICA — SCRIS ȘI ORAL.

- FIZICĂ ORAL.

Jniormații suplimentare, la secretariatul 
publicii nr. 7, telefon 1574 — 1575.

școli), sir. Re-



Vizita în Ifalia a încheierea lucrărilor
delegafieî Partidului celei de-a 22-a sesiuni 0 nouă etapă în dezvoltarea

Comunist Român
ROMA 23 — Coresponden

tul Agerpres, N. Puicea, trans
mite : Luni dimineața, delega
ția Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Virgil 
Trofin, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit, la sediul 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Italian, cu con
ducerea unor secții 
P.C.I., cu activiști 
P.C.I. Au participat 
Natta, membru al 
șeful secției organizatorice a 
C.C. al P.C.I., Arturo Colombi, 
membru al Direcțiunii, respon
sabilul secției agrare a C.C. al 
P.C.I., Franco Calamandrei, 
membru al C.C., responsabilul 
Comisiei ideologice a C.C. al 
P.C.I., Adriana Seroni, membru 
al C.C., responsabila Comisiei 
de femei a C.C. al P.C.I., pre
cum și alți activiști ai C.C. al

ale C.C. al 
ai C.C. al 
Alessandro 
Direcțiunii,

P.C.I., ai Federației Tineretu
lui Comunist Italian și Uniu
nii Femeilor Italiene. Cu acest 
prilej s-a făcut un schimb de 
experiențe privind activitatea 
celor două partide frățești.

Reprezentanții P.C. Italian au 
vorbit pe larg despre activi
tatea și rezultatele obținute de 
comuniștii italieni în sectoare
le pe care le reprezintă.

Tovarășul Virgil Trofin a 
împărtășit gazdelor din expe
riența Partidului Comunist 
Român în dezvoltarea legătu
rilor sale cu masele, a demo
crației interne de partid, în 
rezolvarea principalelor pro
bleme ce stau în fața comu
niștilor din România în con
strucția socialistă.

La întîlnire au participat de 
asemenea, senatorul 1. Piva, 
membru al C.C. al P.C.I. și Cor
nel Burtică, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Roma.

a Adunării Generale
a O.N.U

NEW YORK — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : Luni după-amiază 
s-au încheiat la Palatul Națiu
nilor Unite din New York lu
crările celei de-a 22-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.

In cadrul ședinței de închi
dere, președintele Adunării Ge
nerale, ministrul afacerilor ex
terne al României, Corneliu Mă- 
nescu, a relevat că în urma con
sultărilor avute cu un număr 
de delegații s-a desprins păre
rea generală că ar fi bine ca 
problema Orientului Apropiat, 
care a fost înscrisă pe ordinea 
de zi a celei de-a 22-a sesi
uni, (dar nu a fost luată incă în 
dezbatere — nr) să fie trans
misă cu prioritatea stabilită la 
sesiunea precedentă — celei 
de-a 23-a sesiuni a Adunării 
Generale.

Adunarea Generală a adop
tat în unanimitate această ho-

Comunicat comun

româno venezuelean

tehnicii cosmice

CARACAS 23. Trimisul spe
cial Agerpres, Vasile Oros 
transmite: La încheierea vizi
tei în Venezuela a delegației 
guvernamentale române, 
dusă de Gheorghe 
vicepreședinte al 
de Miniștri, a fost 
comunicat, comun.
Republicii Socialiste România 
— se spune în comunicat 
s-a întîlnit cu primul ministru 
și ministru al. relațiilor inter
ne, Reinaldo Leandro Mora, 
cu ministrul relațiilor externe, 
Ignacio Iribarren Borges, mi
nistrul minelor și hidrocarbu
rilor, Jose Antonio Mayobre, 
ministrul dezvoltării economiei 
naționale, Aura Celina Casano
va, ministrul adjunct al rela
țiilor externe, Raul Nass, cu

con-
Rădulescu, 
Consiliului 
adoptat un 

Delegația

președintele și membrii c.on- 
ducerii Federației Camerelor 
de comerț și industrie, cu pre
ședintele și membrii conduce
rii Corporației venezuelene de 
dezvoltare și ai Societății pe
troliere venezuelene. Cele do
uă delegații au format grupe 
de lucru care și-au desfășurat 
activitatea separat, cu scopul 
de a examina în mod detaliat 
posibilitățile existente în ce 
privește schimburile comercia
le și cooperarea economică, 
în special în domeniile petro
lului, minelor, chimiei și 
trochimiei. Ambele părți
apreciat că atît actuala vizilă 
a delgației guvernamentale ro
mâne, cît și cea a delegației 
comerciale a Venezuelei, care 
s-a aflat în România în luna 
iulie a.c., constituie rezultate

pe- 
au

La Tîrgul de la Brno

Medalie de aur penfru insta 
iapa romanească de foraj 
F - 200"

pozitive pentru strîngerea rela
țiilor economice și comerciale 
între România si Venezuela.

Cele două delegații au ela
borat un acord prin care se 
stabilește crearea unei comisii 
guvernamentale mixte româ- 
no-venezuelene, ce va avea 
scopul să studieze și să explore
ze acele domenii care prezin
tă perspective concrete de 
schimburi. Acordul a fost sem
nat, de către Gheorghe Radu
lescu, 
liului de Miniștri al Re 
Socialiste România, și 
tre Ignacio Iribarren 
ministrul relațiilor exte' 
Republicii Venezuela.

Cele două delegații, sublinia* 
ză comunicatul în încheiere, 
consideră că dezvoltarea rela
țiilor între țări trebuie să se 
bazeze pe respectarea suvera
nității și că una din căile de 
întărire a colaborării interna
ționale este contactul direct 
dintre popoare în conformitate 
cu principiile fundamentale 
consacrate în Carta Națiunilor 
Unite, a cărei respectare este 
cel mai bun mijloc pentru a 
garanta pacea și securitatea 
internațională.

tărîre, de asemenea, Adunarea 
Generală a aprobat, în Conti
nuare, cel de-al treilea raport 
al Comisiei de verificare a de
plinelor puteri.

La tribuna Adunării Generale 
au urcat apoi reprezentanții Sue
diei, Cehoslovaciei, Siriei, Alge
riei, Cubei și Ecuadorului care, 
in numele grupurilor regionale 
ale țărilor membre ale O.N.U. 
și în numele delegațiilor lor, au 
mulțumit în cuvinte deosebit de 
cordiale președintelui celei de-a 
22-a sesiuni, ministrul afaceri
lor externe al României, Corne- 
liu Mânescu, pentru laborioasa 
și rodnica activitate pe care a 
desfășurat-o in înalta funcție in 
care a fost ales. Apreciind acti
vitatea sa,' vorbitorii au avut 
totodată, cuvinte de înoltă pre
țuire pentru politica externă a 
României, consacrată păcii și 
colaborării internaționale.

Exprimîndu-și gratitudinea pen
tru cuvintele de apreciere rostite, 
Corneliu Mânescu a mulțumit de
legațiilor pentru spiritul de co
laborare și înțelegere pe care 
l-au manifestat în decursul se
siunii. „Cuvintele pe care le-ați 
rostit la adresa mea, a decla
rat Corneliu Mânescu, sint adre
sate în același timp politicii gu
vernului meu și ideilor pe care 
le promovează și le sprijină pe 
plan internațional și in Organi
zația Națiunilor Unite".

Președintele Adunării Genera
le, Corneliu Mânescu, a decla
rat închise lucrările celei de-a 
22-a sesiuni. Ședința inaugura
lă a celei de-a 23-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. va 
avea loc marți după-amiază.

Vii ecouri în lumea științifică după zborul 
nar al stafiei sovietice „Sonda —

)

agenția

citată — 
s-a re-

MOSCOVA 23 (Agerpres). După un zbor de șapte zile pe 
traseul Pămînt—Lună—Pămînt, stația cosmică automată sovie
tică „Sonda-5" s-a reîntors pe Pămînt — transmite 
TASS

Pentru prima oară în lume — relevă agenția 
un aparat cosmic sovietic care a înconjurat Luna
întors cu succes pe Pămînt cu cea de-a doua viteză cosmi
că, obținînd o mare cantitate de informații științifice.

Ia 21 septembrie, ora 13,54, ora Moscovei, stația „Sonda- 
5” a pătruns în atmosfera Pămîntului cu a doua viteză cos
mică (aproape 11 000 metri pe secundă) și a amerizat intr-o 
regiune stabilită dinainte din Oceanul Indian.

Mișcarea stației în atmosferă în timpul frinării aerodi
namice a urmat o traiectorie balistică — continuă agenția 
TASS. Amerizarea stației după frînarea aerodinamică a fost 
efectuată cu ajutorul unui sistem de parașutare. Stația auto
mată împreună cu aparatura 
22 septembrie la bordul unei 
salvare.

științifică a fost recuperată la 
nave sovietice de cercetări și

Jl

23. Corespondentul 
Eugen Ionescu, 
La 23 septembrie, 

avut loc festivitatea 
medaliilor de aur a-

domeniul con- 
mașini.
juriului, F. Bia
tă anul acesta

circumlu
5“

a repurta prima vic- 
Lunii".

23 (Ager-
experienței 

im- 
măiestriei

demon-

23 (Agerpres). 
sovietice „Son-

vicepreședinte al Consi- 
epublicii 

de că- 
Borges, 

•ine al

Întrevedere
E. Erban
ii. Knzncfov

MOSCOVA 
Zborul stației 
da-5" și înapoierea ei pe Pă
mînt, a provocat vii ecouri în 
lumea științifică.

Zborul stației deschide o 
nouă etapă în dezvoltarea teh
nicii cosmice, a declarat acad. 
Gheorghi Petrov, directorul 
Institutului de cercetări cos
mice al Academiei de Științe 
a iU.R.S.S., care a subliniat că 
experiența a avut drept scop 
prelucrarea sistemului care a- 
signră revenirea pe Pămînt a 
aparatelor capabile să încon
joare Luna și, pe viitor, și alte 
planete.

Comentînd înapoierea pe 
Pămînt a stației, academicia
nul sovietic Leonid Sedov a 
subliniat că în această ex
periență elementul cel mai im
portant a fost înapoierea apara
tului l e Pămînt cu cea de-a doua 
viteză cosmică (aproape 11000 
metri pe secundă), 
au arătat,
Sedov că pentru îndeplinirea 
cu succes a acestei operațiuni 
este necesară o înaltă preci
zie a dirijării, legată de co- 
reacția traiectoriei.

☆
LONDRA 23 (Agerpres). 

Adcrizarea cu succes a stației 
automate sovietice „Sonda-5" 
sporește considerabil posibili
tatea ca U.R.S.S. să poată cu
noaște mai îndeaproape 
cu mult mai repede 
S.U.A., a declarat, prof, 
nard Lovell, directorul 
observatorului englez 
Bank".

du-se la lansarea și 
pe Pămînt a acestei 
rectorul 
man de 
cosmice 
minski, 
un asemenea succes fantastic, 
Uniunea Sovietică se află pe

Calculele
a subliniat acad.

înapoierea 
statii, di- 
vest-ger- 
cercetări

Institutului 
sateliți și 

de la Bochum, H. Ka- 
a declarat : „Obținînd

calea de 
torie în cucerirea

☆
WASHINGTON 

preș). „Reușita
„Sonda-5" este cea mai 
portantă dovadă a 
in domeniul spațial, 
strată pină în prezent de vreo 
țară" — a declarat James 
Webb, care a demisionat re
cent din postul de director al 
N.A.S.A. (Administrația națio
nală pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiului 
cosmic). Subliniind că aceasta 
este „o realizare uimitoare și 
extrem de importantă", Webb 
a arătat că „ea depășește ca 
importanță aterizarea primului 
laborator cu instrumente în 
Lună”. Specialistul american 
în cercetările spațiale a de
clarat că succesul stației so
vietice „Sonda-5" a demonstrat 
„înaltul nivel al echipamentu
lui aflat la bordul stației și 
faptul că specialiștii sovietici 
au rezolvat multe probleme".

Zilele culturii
galuinaiicdii

în U.R.S.S
MOSCOVA 23. Corespon-

dentii Agerpres. N. Cristo-
loveanu și L. Duță, transmit:

Continuîndu-și turneul, pe
care îl întreprinde în ca-
drul Zilelor culturii roma-
nești în Uniunea Sovietică.
Orcheslra de cameră din
Cluj a susținut două 300-
certe 1n sala Filarmo ii( îi
din Riga Ele au deschis of i-
cial stagiunea muzicală de
toamnă din capitala R .s.s.
Letone. Pentru noi, a spus
F. O Șveinik, directorul Fi-
larmonicii din Riga, este o
mare cinste și un evenîi lent
să avem ca oaspete în sta-
giunea de toamnă o ase-
menea formație muzicală va-
loroasă El a adăugat că Ște-
fan Ruha este unu) dintre
oaspeții preferați ai oriașu-
lui, un interpret care a 
cerii publicul.

CU-

Concertele orchestrei de
cameră din Cluj s-au bpcu-
rat de un deosebit succes,
spectatorii aplaudînd și re-
chemlnd la rampă pe a rtiș-
tii români. Continuinglu-și
turneul în zilele de 25 ș i 26
septembrie orchestra de ca-
meră din Cluj va concerta 
la Leningrad.

FRAGA 
Agerpres, 
transmite : 
Ia Brno a 
decernării
Ie ediției a X-a a Tirgului in
ternațional de toamnă. Printre 
cele 30 de exponate 
se află și instalația 
„F-200", produs al 
„1 Mai" din Ploiești,
fel, la prima sa participare cu 
o expoziție proprie la Tirgul 
de la Brno. România iși înscrie 
numele plinire premiații aces-

medaliate 
de foraj 
Uzinelor 
In acest

tel tradiționale manifestări in
ternaționale în 
strucțiilor de

Președintele 
bec, a relevat
la concursul pentru obținerea 
medaliei de aur a Tirgului de 
la Brno au participat 21 
țări cu 396 exponate. El a 
liniat că juriul a acordat 
daliile unor produse care
stituie în prezent cele mai noi 
realizări în domeniul construc
țiilor de mașini și electroteh
nicii.

de 
sub- 
me- 

con-

/ 
încordarea dintre Malayezia și 

Filipine pare să se fi atenuat
MANILA 23 (Agerpres). încordarea intervenită în relații

le dintre Malayezia și Filipine ca urmare a legii adoptate de 
guvernul de la Manila cu privire la încorporarea teritoriu
lui Sabah în stalul Filipinez pare să șe fi atenuat 
deră observatorii politici din capitalele celor două 
nisterul filipinez al afacerilor externe a anunțat că Filipine- 
le nu intenționează să rupă relațiile diplomatice cu Malaye
zia din cauza disputei în problema Sabahului.

Pe de altă parte, primul ministru al Malayeziei, Tunku Ad- 
dul Rahman, a declarat că este dispus să se întîlnească cu 
președintele Filipinelor, Ferdinand Marcos, pentru a relua în 
discuție modalitățile de soluționare a disputei dintre cele 
două țări.

— consi- 
țări. Mi-

U-R.S.S.: sporește volu
mul producției industriale.

Datele statistice sovietice a- 
rată că in perioada ianuarie- 
august 1968 volumul producției 
a sporit cu 8,5 la sută față 
de perioada corespunzătoare 
a anului precedent. La produc
ția de energie electrică, de în
grășăminte minerale, produse 
chimice, mijloace de automati
zare, automobile și tractoare 
s-a realizat cel mai mare ritm 
de dezvoltare. Producția de 
bunuri de larg consum — tele
vizoare, mobilă, frigidere și tri
cotaje — a crescut într-o pro
porție și mai mare, cu 10-18 la 
sută față de ianuarie-august 
1967.

Ungaria: Investiții pentru 
dezvoltarea industriei pro

prii de automobile
In cursul anului trecut Un

garia a importat peste 25.000 
de autoturisme din Cehoslova
cia, U.R.S.S., R. D. Germană, 
Polonia, Italia, R.F. a Germa
niei și Franța. In acest an nu
mărul autoturismelor din import 
va crește.

Agenția ungară de știri

Ziua internațională franco-anglo 
vietnameză pentru pace 

în Vietnam

PRAGA 23 (Agerpres). — E. 
Erban, președintele C.C. al 
Frontului National al R.S. Ce
hoslovace, l-a primit la Praqa 
pe V.V. Kuznetov, reprezen
tant al C.C. al P.C.U.S. și de
putat în Sovietul Sup’em al 
U.R.S.S. La întîlnire a partici
pat și S. V. Cervonenko, am
basadorul U.R.S.S. la Praga.

După cum menționează
gentia CTK, în cursul acestei 
întrevederi, a doua în decțirs 
de cîteva zile, au fost discuta
te probleme politice generale, 
în special noua concepție pri
vind Frontul National și func
țiile sale în perioada de du
pă ianuarie.

vier Barros 
zentat luni 
de protest 
rii de către 
universitar, 
ros Sierra 
telor care au avut loc dui 
nică la Ciudad de Mexico 
tre tineretul universitar și | 
litie, soldate cu un mort, 
de răniți și 200 de arestări.

Un purtător de cuvînt 
guvernului a declarat că 
ciuda situației existente 
Ciudad de Mexico, Jocurile 
Olimpice se vor desfășura 
conform piogramului prevă
zut.

Sierra, și-a pre- 
demisia în semn 
împotriva ocupă- 
armată a orașului 
Demisia lui Bar- 
urmează inciden- 

mi- 
în- 
po- 

40PARIS 23. Corespondentul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite : Ziua internațională franco-anglo-vietnameză pen
tru pace în Vietnam organizată duminică la Boulogne sur 
Mer a cunoscut un mare succes. Au participat 800 de dele
gați britanici, între care numeroși tineri ; printre personali
tățile prezente s-a afiat și lordul Brockway reprezentanți ai 
unor comitete pentru pace în Vietnam, secții ale partidelor 
laburist și comunist din Anglia, reprezentanți a 32 de orga
nizații sindicale, precum și a diverselor biserici din 
Din partea franceză au participat reprezentanți ai 
locale pentru pace, ai Consiliului național, ai P.C. 
ai C.G.T., C.F.D.T. și altor organizații sindicale, ai 
tului comunist, precum și delegați din bazinul 
de Calais și numeroși partizani ai păcii de diverse opinii po
litice. A fosl prezentă și o delegație a 
dusă de ambasadorul Ha Van 
birile oficiale de la Paris.

agenția 
deschis R.F. 

tr-o 
lor 
și-a

I una 
decît 
Ber- 

radio-
„Jodrell-

☆
BONN 23 (Agerpres). Referin-

a-

vor

jJLi
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După cum anunță 
BTA, la Sofia s-au 
luni lucrările Conferinței na
ționale a femeilor bulgare. 
La ordinea de zi a conferin
ței se află probleme în le
gătură cu îmbunătățirea ac
tivității organizației de temei 
și alegerea noii conduceri.

Lau, care

al 
în 
la

Anglia, 
mișcării 
Francez, 

tinere- 
minier Pas

R D Vietnam, con- 
ia parte la convor-

lităli ale guvernului de la 
Cairo privind posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor între 

a Germaniei și R A.U. In- 
declaratie tăcută ziariști- 
la sosire, 
exprimat

Wischnewski 
speranța 

„momentul restabilirii 
țiilor diplomatice între 
și Cairo, precum și cu 
lalte state arabe, nu 

îndepărtat".

că 
reia-- 
Bonn 
cele- 
este

După aproape o săptămină 
de comă premierul 
ghez. 
vîrslă 
festal 
ne de
(ei. Starea sa este însă 
siderată în

portu- 
Anlonio Salazar, in 
de 79 de ani. a mani- 
duminică primele seni- 
recăpătare a cunoștin- 

con- 
continuare drept 

critică. Potrivit agenției Uni
ted Press International, suc
cesorul său, după toate pro
babilitățile Marcello Caetano, 
va fi anuntat în următoarele 
24 de ore.

In colonia spaniolă Guineea 
ecuatorială, care urmează să 
devină independentă în cursul 
lunii viitoare, au avut loc du
minică alegeri pentru desem
narea viitorului președinte al 
tării, a membrilor Adunării 
Naționale și ai unor orqa- is- 
mc regionale. Desfășurarea 
alegerilor a fost supraveghea
tă de o misiune specială a 
O.N.U. Rezultatele definitive 

li cunoscute în cursul 
următoarelor zile.

Șapte politicieni 
greci puși 

în libertate

ELVEȚIA. Vedere a noului hotel Intercontinental recent construit la Geneva după cele 
mai avansate cerințe ale confortului și eleganței contemporane.

AGENDA ECONOMICA
(M.T.I.) relevă că paralel cu 
importul, în această țară se 
fac investiții importante pentru 
dezvoltarea unei industrii pro
prii de automobile. Datorită u- 
nor investiții, care au început 
să se facă incă din 1964, pină 
în 1970 în Ungaria va crește 
de asemenea producția de au
tobuze, autocamioane și trac
toare. ta Uzinele „Csepel" din 
Budapesta se va dezvolta pro
ducția de motoare, la Gyor se 
va construi o uzină de motoa
re de mare randament pe ba
za licenței MAN și în coope
rare cu Renault.

tii bulgari au construit în Irak 
50 de stații de transformatoa
re, o șosea de 65 de km, un 
aeroport la Bagdad. întreprin
derea bulgară „Tehnoexport" 
construiește 9 mari poduri dea
supra canalelor de irigare din 
Irak.

Diversificarea schimburi
lor comerciale bulgare
Valoarea schimburilor de 

mărfuri bulgaro-irakiene a fost 
în perioada 1965—1968 de a- 
proximativ 7 milioane dolari, 
adică dublu față de perioada 
trecută. Bulgaria exportă în 
Irak mașini-unelte, motoare e- 
lectrice, războaie de țesut și 
altele. De asemenea speciali?-

☆
In cadrul Tratatului comer

cial pe termen lung {1967— 
1972) încheiat între Bulgaria 
și Finlanda, la Helsinki s-a 
semnat săptămina trecută un 
protocol cu privire la schimbu
rile de mărfuri pe anul 1969. 
Potrivit acestui protocol Bulga
ria va livra Finlandei mașini, 
plumb, zinc, tutun, legume 
și fructe, iar Finlanda va ex
porta în Bulgaria mașini și u- 
tilaje pentru industria hirtiei și 
de prelucrare a lemnului, tipuri 
speciale de hirtie, carton și al
tele.

tere continuă a costului vieții 
Produsele de larg consum sint 
tot mai scumpe, in timp ce 
salariile rămin pe loc. Zilele 
trecute peste 2.000 de repre
zentanți ai muncitorilor din in
dustriile de construcții, cera
mică și de sticlă, întruniți la 
Barcelona, au condamnat po
litica economică a guvernului, 
pronunțindu-se pentru sporirea 
grabnică a salariilor.

plasare și se străduiește să 
creeze noi locuri de muncă. 
Printre alte măsuri, guvernul a 
hotărit crearea unor centre de 
stagiu de preformare, cu o du
rată de 4 luni, pentru tinerii 
care părăsesc școlile fără să 
posede diplome sau vreo cali
ficare profesională. După a- 
cest stagiu, tinerii vor fi orien
tați și plasați in industrie.

bin- 
sta- 
oa- 
de

Crește costul vieții în 
Spania

In Spania se observă o creț-

Măsuri pentru reducerea 
numărului șomerilor în 

Franța
La 1 septembrie a.c. numă

rul șomerilor din Franța se ri
dica la 544.000 de persoane. 
Din numărul total al șomeri
lor aproape un sfert sint tineri. 
Experții oficiali apreciază că 
expansiunea economică prevă
zută pentru anul 1969 pe baza 
actualei reluări a producției, va 
face ca acest procent să fie 
mult redus. Pentru a face față 
acestei situații guvernul francez 
a creat o agenție națională de

Recoltă botjată de orez în
India

Din cauza secetei care a 
tuit doi ani la rind in cinci 
te indiene 90.000.000 de 
meni au fost amenințați
moarte prin foame. Anul aces
ta însă a plouat și se pare că 
India va reuși să atingă sco
pul pe care și l-a propus — 
asigurarea în întregime, pină 
in 1971, a necesarului de ali
mente. La aceasta va duce nu 
numai ploaia, dar și noua va
rietate de orez „ADT-2" care 
se coace in 150 de zile față de 
180 cit necesită varietatea o- 
bișnuită. Recolta de orez -> a- 
nului 1968 a însumat, datori
tă acestor condiții, 100 milioa
ne tone, cifră record pentru a- 
ceastă țară. Recordul prece
dent — 89 milioane tone — a 
fost realizat în 1964.

La „Theatre des Ambasa- 
deurs" din Paris a avut loc 
premiera piesei „Doamna din 
Chicago" a lui Frederic Dard 
în regia lui Jacques Sharon. 
Rolul principal este deținui 
de cunoscuta actriță Elvira 
Popescu. Subiectul piesei îl 
constituie un episod din is
toria prohibiției din Chicago, 
prezentat pe un ritm de Char
leston, în care Elvira Popes
cu, deținînd rolul unei cura
joase italience, îl înfruntă pe 
temutul Al Capone.

ATENA 23 (Agerpres). 
Corespondentul din Ate
na al agenției France 
Presse relatează că luni 
dimineața au fost elibe
rați din starea de de
tențiune la domiciliu, 
foștii premieri greci 
Gheorgbios Papandretl șl 
Panayotis Kanellopoulos 

fost 
fostul 

Canie- 
Pa- 

miniș-

Vizita oficială făcută in Chi
le de președintele Republicii 
Uruguay Jorge Pacheco A- 
reco. s-a încheiat cu semna
rea unui comunicat comun. 
Documentul afirmă hotărîrea 
guvernelor celor doug țări de 
a proceda la . o sporire sub
stanțialii a schimburilor co
merciale bilaterale. Cu rca- 
zia vizitei,' pieșeninte'le Uru
guayan â luat parte și la 
festivitățile Organizate cu pri
lejul sărbătorii independenței 
naționale chiliene. în .zilele 
de 18 și 19 septembrie.

Președințele Pacheco .Are- 
co s-a înapoiat la Montevi
deo

Regele Hussein al Iordaniei 
a sosit luni la amiază într-o 
vizită oficială la Cairo. 21 va 
avea întrevederi cu președin
tele Gamal Abdel Nasser și 
cu alte personalități egiptene 
asupra ultimelor evenimente 
din regiunea Orientului Mij
lociu. Regele Hussein este în
soțit de primul ministru Bah- 
jat Al-Talhouni și de șeful 
statului ma|or al armatei ior- 
daniene generalul .Amer Kha- 
mash.

Luni s-a reîntors la Bonn, 
după vizita întreprinsă în 
R.A.U.. ministrul cooperării o- 
conomice al R.F. a Germaniei. 
Flans Wischnewski. In timpul 
celor cinci zile, cit s-a aflat 
în R.A.U., ministrul vest-ger- 
man al cooperării economice 
a avut întrevederi cu oficia-
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In aceeași zi au 
puși in libertate 
vicepreședinte al 
rei Depu taților, D 
paspvru. și foștii
tri Gheorqhios Mavros. 
Sfelios Alamanis, lako- 
vos Diamantopoulos și 
Gheorqhios Rallis Celor 
șapte politicieni greci li 
s-a adus la cunoștință că 
li se interzice orice de- 
claratie sau activitate cu 

““caracter politic.

Rectorul Universității națio
nale autonome din Mexic. Ja-

Uri convoi de 23 de nave 
militare cel mai mare con
voi maritim de la cel de-al 
doilea război mondial a pă
răsit duminică portul Halifax 
(Canada), îndreptîndu-se spre 
New London (Connecticut), 
unde vor lua carte la faza 
„vest-atlantică" a manevrelor 
maritime ale N.A.T.O.. denu
mite codificat „Turnul d,e ar
gint" Flota cuprinde unități 
navale din Belgia. 
Danemarca, R.F. a 
niei. Olanda, Norvegia, 
tugalia, Marea Britanie și 
tele Unite

Canada, 
Gerrna- 

Por- 
Sta-

NIGERIA înaintarea 
către Umuahia continuă

LAGOS 23 (Agerpres). După 
cum anunță în numărul său de 
luni ziarul federal „New Ni
gerian' trupele’ primei divizii 
a forțelor federale nigeriene 
au cucerit, la sfîrșitul sâțtă- 
nrînii trecute, aerodromul de 
la Obi și încă trei mici locali
tăți și înaintează către ultimul 
centru biaftez Umuahia 
lași ziar relatează că I 
biafreze au căutat să 
rezistentă în turul 
lui. construind 
pozițiile lor au 
încîl au lost 
retragă. După

Ace- 
forțele 
opună 

aeroportu- 
(ortificații. dar 
fosl distruse, 

nevoile să se 
cum relatează

CURIER

trupelor federale

ca-agenția France Presse, în 
pitala Nigeriei nu s-a aflat în
că nimic în legătură cu soar
ta numeroaselor persoane stră
ine aflate la Obi, în special 
personalul Crucii Roșii Inter
naționale care avea misiunea 
să transporte alimente și me
dicamente către populația refu
giată. Ziarul „New Nigerian" 
reproduce în același articol 
propunerile șefului poliției 
geriene, Usman Faruk, ca 
străinii aflați pe teritoriile 
cerite de la biafrezi. să 
considerați

nl- 
toti 
cu- 
fie

drept mercenari

. CURIER


