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Organizarea superioară

să se concretizeze și 
în ritmicitate și calitate

Creșterea continuă a producției 
de cărbune, a productivității muncii, 
introducerea pe scară lot mai largă 
a mecanizării operațiunilor princi
pale, pretind o organizare superioa
ră, științifică a producției 
cii.

Rezultatele obținute în 
de către E.M.
Tînd
de la 

acest an 
în primul 

creșterea productivității muncii 
1,460 tone/post . la 1.530

tone/post și reducerea cu 2,02 lei 
a prețului de cost pe tona de căr
bune ’extrasă, se datoresc în mare 
parte aplicării și urmăririi masuri
lor stabilite în cadrul acțiunii de or
ganizare superioară a producției și 
a muncii.

Astfel, în stratul 3 s-a aplicat me
toda do exploatare cu abataje fron
tale orizontale adaptată condițiilor 
concrete de zăcămînt, cu realizarea 
concomitentă a extracției și pregă
tirii noilor felii. In același timp, a 

st introdusă susținerea metalică 
J stîlpi hidraulici și grinzi articu

late, podirea lăcîndu-se cu plasă 
metalică. De asemenea, în stratul 13, 
blocul zero, s-a trecut la exploata
rea prin abataje cu front scurt pe 
înclinare, obtinindu-se astfel o pro
ductivitate do 5.24 tone/post.

In atenția colectivelor de organi
zare superioară a producției a stat 
și îmbunătățirea aprovizionării bri
găzilor cu materiale
goale, în care scop au fost 
e seamă de lucrări. 
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15. blocul I. orizontul 550—490, sui
torului din culcușul stratului 5. blo
cul I, între orizonturile 550—630 etc.

Eliminarea punctelor de strangu
lare a transportului pe orizontală 
si verticală a dus la creșterea coefi
cientului de rulare al vaselor de 
transport in ultimă instanță la

Tratamentul balnear și o- 
dihna constituie un mijloc im
portant de prevenire și com
batere a îmbolnăvirilor, de în
tărire a sănătății. Prin grija 
sindicatului nostru, în cursul 

ale acesta’ 
în statiun 
peste 225 
și pensic-

celor trei trimestre 
an au fost trimiși 
balneoclimaterice 
muncitori, ingineri 
nari.

Printre cei care an avut bu
curia de a pleca în stațiuni 

traLament și odihnă se 
Pavel Mircea și Bar- 

turnatori, Fenici

BIE T11

stăruitoare pentru 
celor înfăptuite cu 

trebuie să caracterizeze 
tine 
ora-

.arga acțiune dc- înfrumuse- 
e întreprinsă in vara aces

tui an de Consiliul popular 
municipal, a schimbat radical 
fața orașului Petroșani. Aștep
tată do mult, acțiunea a fost 
inlîmpinatâ de cetățenii ora
șului cu însuflețire și deplină 
satisfacție. Bucuria care l-a 
cuprins spoTește și acum cu 
fiecare spațiu verde, cu fle
care arbore plantat.

Grija 
păstraiea 
trudă trebuie să 
pe fiecare cetățean cate 

ipoctui și prestigiul 
în care trăiește, 

t însă unii cetățeni 
udat de Breaslă îndal-rrlrc. 
caic au de suferit dc pe 

urma acestei „uită-'." sini mai 
ales castanii plantați pe 
ginea străzilor șl pe spatii'- 
dintre blocuri, așa rum erie 
razul cartierului Aeroport. 13 
str. Oituz, în jurul blocurilor 
6, 8, 10, 12 de pe str. 

rar:-

aprovizionarea ritmică cu materiale 
și vagonete goale a fronturilor de 
lucru, eliminîndu-se astfel în mare 
măsură timpii morți din activitatea 
brigăzilor.

Îmbunătățiri au fost aduse și pu
țului 7 Noiembrie a cărui capaci
tate a crescut cu peste 900 vago- 
netc/zi, rampei de la orizontul 480, 
unde în ramura plinelor s-a mon
tat un electroimpinqător, transpor
tului pe orizontală la orizontul 518, 
blocul III etc.

Organizarea lucrului după grafi- 
cul ciclic a permis creșterea produc
ției si a productivității muncii în 
unele abataje si înaintări. Astfel, 
brigăzile conduse de Nicoară Gheor- 
qhe, Cărare loan. Oprea Ghcorghe. 
Petrișor Florea, Băltatu loan, Tărină 
Valerian, Iordan Gheorqhe au rea
lizat un randament mediu de peste 
5,500 tone/post.

Pe lingă măsurile mentionale, au 
fost aplicate încă multe altele care 
au vizat reducerea personalului de 
regie, folosirea la maximum a ca
pacității utilajelor, eliminarea chel
tuielilor neproductive. Toate aces
tea dovedesc că la mina Vulcan, or
ganizarea superioară a producției 
a muncii se 
preocupare.

Va trebui 
cestei mine 
si spre realizarea ritmică a planu
lui de producție. Spre îndeplinirea 
planului de către fiecare brigadă si

> substanțială a calilă-
. ri. Aceasta se impune 

mult avînd în vedere 
mina Vulcan în primele

• ale fiecărei luni se în-
■ mari rămîneri în urmă,

ll-a fiind cea în care se 
'alizarea planului lunar, 
a, sînt încă multe brigăzi 

------ .... îndeplinesc sarcinile de 
plan din motive mai mult ori mai 
puțin obiective, fată de care n-au 
fost încă luate cele mai 
suri.

însă ca specialiștii 
să-și îndrepte atenția

(Continuate în pag

si tratament
Vasile și Svoboda Adalbert — 
de la secția mecanică, Păstră- 
veanu Viorica de la A.R.E.V.. 
Ebner Ioan de la serviciul me
canic șef, 
Ileana — 
Rudolf și 
la secția

Valoarea biletelor acordat-’ 
de sindicatul 
'■•astă perioadă 
1’3 350 lei.

loan
președintele Comite 

sindicatului de la
U.R.U.M.P.

pendentei, bieții castani, toii 
in vîrslă de abia 1—2 an;, se 
afiă la capătul puterilor sau 
cu viata curmată.

In primăvară erau multi, 
drepți și mîndri de gingașa 
coroană a frunzelor crude. A

rum priveliștea oferită ( 
este dezolantă. Unora li 
rupt coroanele sau au 
ciopirtite cu bricegele; 
scăpali numai cu cile o 
rietură trebuie sa crească 
slrimbi. Multi copii continuă 
distrugerea castanilor tinc-ri 
nestingherili de nimeni. Ei nu 
sînt supravegheat! și nu 
opriți de părinți do la 
menea fapte dăunătoare, 
tc-rvenlia pe care o fac,

Ademenea împrejurări

Orchestra 
de muzică populară 
a Casei de cultură 
— aplaudată

Duminică, 29 septembrie, ia 
căminele culturale 
litățile

din loca-
Ponor și Sălaș, orches-

muzică populară a Ca- 
cultură din Petroșani 

(dirijori proi. Gheoighc Popa 
și proi. Traian Tămășan), îm
preună cu soliștii acestei lor- 
majii, au prezentat un irumos 
concerl-speclacol.

Țăranii cooperatori din a- 
ccste localități ale Țării Ha
țegului au avut numai cuvin
te elogiative la adresa solilor 

amatorilor din Valeu

înPentru a veni î 
rea doleanțelor 
săi, Cooperativa 
rească .Deservirea"

este tardivă sau fără convin
gere. De la cite’ un geam se 
aude rar cile o dojană ca să 
fie zisă, așa, do ochii lumii: 
„Ionele lasă pomul in pace. 
Nu-î frumos ceea ce faci !"'. 
Geamul se închide și bieții 
castani își continuă calvarul.

Desigur vina pentru aceste 
fapte revine în întregime pă
rinților copiilor care produc 
stricăciuni. Dragostea astfel 
înțeleasă aduce mari daune in 
educația copiilor și în același 
timp mediului în

Nu 
șurile luate pentru înfrum 
tarea orașului bucură pe toii 
deopotrivă șl de aceea sinlem 
datori să ne aducem 
bulia la apărarea a ceea 
s-a făcut. Iar atunci cind 
coastă cerință elementară 
o înțeleasă, măsurile do recu
perare a pagubelcr nu pot li 
dccît binevenite.

peni pane îrculație,
cepind cu data de 1 octom
brie, o autodubă care va asi
gura transportul aparatelor 
do radio, televizoarelor

• mașinilor- do uz casnic 
.domiciliul solicitau Iilor
Lelierelo cooperativei
Autoduba va deservi 
tățile Lupeni, Vulcan,

și

Paroșeni. Aulo-ser-
vice" poate fi solicitată zilnic, 
intre orele 7 și 15,30, la tele
fonul 112 al cooperativei meș
teșugărești din localitate.

('as zile 
mai devreme

Colectivul de muncă 
F.F.A. „Viscoza" Lupeni 
realizat producția globală 
nouă luni, cu nouă zile 
devreme. Măsurile luate prin 
acțiunea de organizare supe
rioară a producției și a muncii 
au dat roade, obținindu-se
peste plan însemnate cantități
de fire de mătase și snlfură
de carbon, in va/oare de pes-
le 1 000 000 lei.

Ieri, temperatura maxima a 
aerului a fost de plus 19 gra
de la Petroșani și plus 1-1 gra
de la Paring. Minimele au fost 
de plus 4 grade atît la Petro
șani cit și la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vremea se menține 
frumoasă, cu înnorari ușoare. 
Vînt slab din sectorul sudic.

In cursul lunii septembrie, au 
fost executate în orașul nos
tru noi lucrări gospodărești 
edilitare. Au fost reasiallale 
străzile 23 August și C. Miile 
și s-a canalizat strada Cireșu
lui.

In prezent se lucrează in
tens la amenajarea scuarului 
între tribunal șl liceu urmind 
ca și această lucrare să fie 
terminata pînă Ia 15 octom
brie a.c.

Podul ce se construiește peste Jiu, 
în drumul către mina Paroșeni dă 
curs încă unui episod de 
tie modernă: oameni și 
s-au înfrățit la montarea 
grinzi de beton armat.

In atenția conducerii cooperati
vei Jiul stă, la loc de frunte, mun- 
c’a cultural-artislică desfășurată în 
rîndul celor peste 500 cooperatori 
ce deservesc populația din localită
țile Petroșani. Aninoasa și Petrila.

Rodnica activitate cultural-artistică 
desfășurată de conducerea clubului 
și comisia culturală, pentru atrage
rea a cît mai multi cooperatori spre 
activitățile cultural-educative se rpa- 
lerializează în organizarea unor ac
țiuni interesante, variate, care sa
tisfac gustul oamenilor.

Biblioteca clubului numără 8 500 
volume din diferite domenii de acti
vitate. Numărul volumelor e în con
tinuă creștere. Numai în trimestrul 
III au fost cumpărate cărți în va
loare de 4 000 lei. Pentru a putea 
oferi cooperatorilor cărțile solicitate, 
aici există 28 biblioteci volante, a- 
menajatc în secțiile cizmărie, croi
torie, coafură, frizerie și în toate 
unitățile unde sînt cel puțin patru 
cooperatori.

La sfîrșitul trimestrului III au fost 
înregistrați 297 cititori, care au lec
torat peste 920 volume. In această 
direcție, pot fi evidențiate bibliole- 
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Să bău, ceilalți.
Liderii 
capotat

craiovem
la Petroșani

Fotbaliștii de la Știința 
învins dar n-au

Informații, fotografii 
clasamentul diviziei A 
la fotbal

Cetatea sobră ce-și înalță fr«nl‘- 
spiclul priiili-- brazi, dominînrl 
lemn orașul, Iși <tas< hide azi, iu ta' 
Ilia zi de brumar, din nou porțile. 
Inaugurarea noului an universitar 
nro loc in ■ oiid'tiile pregătirilor pen
tru săibalorirea a d >u.i decenii <Ie 
la înf intarea Inslituluhii de mine, 
prin ' ire Pclroșanitil n devenit im 
important centru universitar m con
centrează întregul invulumini sui" ■ 
rior minier din România. Valon li:- 
lui t’inite asl-izl spre toate ■ .41.>- 
rilo tării nu numai eșantioane grele 
de energie și lumină sub forma căr
bunelui sclipitor, ci si cadre tehnic'’ 
superioare, Ingineri mineri si elec
tromecanici, care-și materializo-i/l 
pregătirea științifică, pasumea fal-i 
do profesio, dragostea fierbinte fală 
dc patrie, aslgurind organizarea șl 
conducerea tehnică a luptai pentru 
valorificarea superioară, in intere
sul dezvoltării m illil.it' rale a în
tregii economii naționale, a marilor 
bogății ale solului românesc.

Astăzi, amfiteatrele, laboratoarele 
sălile do seminar își reiau cursul tre
pidant al muncii do însușire șl croa
ție științifică. Un an do muncă la 
nivel mai înalt, determinai do co
ordonatele majore, alo noii legi a 
în\ătămînluliii menită să situeze Ro
mânia socialistă printre cele mai 
dezvoltate țări ale lumii șl din 
punctul de vedere al instruirii tine
rei generalii. înființarea — potrivit 
acestei legi — a Consiliului profe
soral, cu ample atribuții si răspun
deri pentru nivelul și prestigiul în- 
vățămîhtului, crearea ateneului stu
dențesc în scopul extinderii sferei 
de cunoaștere, pe planuri multiple, 
a studenților, organizarea participă
rii nemijlocite a întregului corp di
dactic la instruirea, educarea și for
marea viitorilor specialiști precum 
și numeroase alte măsuri își vor a- 
răta pe deplin roadele în rezultatele 
noului an de invătămint.

Printre măsurile pentru perfectio-

8*ron (‘oiitrsbasfiia patriotică 
cetățenilor

locuitorii cemnei Sarmize- 
getusa au stabilii ca, in acest 
an. să efectueze prin muncă 
patriotică lucrări in 
de peste 291 
acum au fost efectuate lucrări 
\alorind peste 340 mii lei. 
Printre lucrările executate se 
numără : plantarea a 300 de

eile 
care 
tite, 
126 cărți
lori care 
tele.

Comisia culturală, conform planu
lui de muncă trimestrial, a limit 23 
ședințe pe diferite teme de popu
larizare a cărților din bibliotecă, la 
care au participat 285 cooperatori. 
In fata a peste 1 100 cooperatori au 
fost prezentate 52 cărți noi apărute 
în biblioteca clubului. Prezentările 
au loc în cadrul secțiilor și sînt ex
puse de către bibliotecari și alti 
cooperatori iubitori de literatură. 
Recenziile la „Frații Jderi", „Moar
tea vine pe bandă de magnetofon", 
„Jocul cu moartea" și altele s-au 
bucurat de o largă popularitate.

In cercurile do citit. în număr de 
30, la care au participat 317 coope
ratori. au fost lecturale cărțile: 
„Enigma Otiliei , „1907" do T. Ar- 
ghezi, „Răscoala".

Au mai fost organizate două sori 
literare, medalioane, simpozioane și 
alte activități atractive și instruc
tive.

De un larg interes s-au bucurat 
concursurile „Cine știe, c.îștigă" pe 
baza studierii cărților „Baltagul" și 
„Dacii", ia care au participat 13 con- (Continuate în pag a 3-a)

■uri a in\ il-iniinlnlii! și legarea ta' 
,1,. rr-rintele dezvoltării societății 
n > i irc socialista so numără si tn- 
ființarea. In codrul Institutului <ta 
mine Petroșani,’ a secțiilor do sub- 
ciqinori. Cit arest non an universi
tar Ișl încep activ’taloa secții d« 
'-ibiiiuineri. cursuri do zi. penlr-i 
exploatări miniere. topografic m’- 
nior.î și electromecanică minieră, 
precum si r ir-uri -orale do oxplna- 
’■iri militare i electromecanică ml-

S-a linii .’lăți! baza materială n<*- 
cosară corelării instruirii teoretico 
cu practica do laborator în condiții 
<il mai apropiate do situațiile con- 
rrolf cărora viitoarele cadre tehni
co vor trebui să lo dea răspuns. 
I obnratnardlo do electrificări și c- 
ler iran’’.i Inrhișlrialn posedă actual
mente săli separate caro asigură 
condiții mi‘ bune pentru desfășu
rarea l r r.irilnr. Două amfiteatre 
au fost amenajate pentru Însoțirea 
urelegoriior cu proiecții de diafilme 
și filme. Laboratoarele de mașini 
miniere, preparare și rhimie-fizică 
au fost dotate cu noi mașini și uti
laje, Un mrs facultativ va Iniția 
studenții în cunoașterea principiilor 
constructive șl utilizării calculatoa
relor electronice.

Condițiilor tot mai bune de studiu 
create prin grija partidului și guver
nului, strădaniilor corpului didactic 
pentru perfecționarea procesului de 
invătămint li se alătură astăzi entu
ziasmul, vigoarea șl dorința de afir
mare a studenților noștri. Fii de 
muncitori, țărani și intelectuali, ti'- 
ncri entuziaști ai patriei, ci pornesc 
astăzi din nou la munca plină de pa
siune, de dăruire, pentru a răspunde 
'irijii și încrederii cu care sînt în
conjurați prin succese deosebite la 
învățătură, printr-un înalt grad do 
pregătire profesională, spre a de
veni specialiști de mare valoare al 
industriei noastre miniere.

Le urăm succes deplin ! , ' L

arbori ornamentali, repararea 
si întreținerea drumurilor pe 
o lungime de 14 800 metri, 
construirea a patru poduri de 
ciment, amenajarea de tro
tuare pe o suprafață de 300 
metri pătrați.

Nicu SBUCHEA 
Hațeg

Formațiile 
artistice

In cadrul clubului își desfășoar 
activitatea și cîteva formații artis
tice, ale căror programe se bucur 
de aprecierea spectatorilor.

Brigada artistică de agitație, foi 
mată din nouă fete și băieți, pre
gătește, sub îndrumarea actorul’. 
Alexandru Zecii de la Teatrul d 
stat „Valea Jiului", un nou spect; 
col, pe care-1 va prezenta cu ocazi. 
.Zilei recoltei".

Coi 12 dansatori vor prezenta : 
ei-spectacolul .Pe plaiuri bănățene 
iar o altă echipă, formată din 1 
dansatori, va prezenta un prograi 
de dansuri specifice locului. Se c- 
videnliază în cadrul echipelor r
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ATLETISM

Reprezentanții
Se naște o trar iție ?

Jiul a cîștipat din nou
la Constanta

Jn ediția trecuta a campionatului 
diviziei A de fotbal. Jiul s-a depla
sat la Constanta fără speranțe. Nici 
cel mai înfocat suporter jiulist n;> 
prevedea că băicliț noștri nu se vor 
«prăji* pe litoral. Dar n-a fost așa. 
Abordlnd meciul fără a f| impresio
nați de catlea de vizită a adversa
rului. cu curaj șj sete de victorie, 
fotbaliștii din Petroșani au răstur
nat toate calculele hirliei, obtinînd 
2 puncte nesperate.

De atunci a trecut un an si a 
venit din nou rîndul Jiului să joace 
la Constanta. Cine s-ar fi putut 
yîndi că istoria se va repeta ? Poale 
nimeni sau poate au existat unii, 
pentru că la ce nu te poți aștepta 
în spui 7 Și mai ales în fotbalul nos
tru. Și spre marea noastră satisfac
ție, istoria s-a repetat. Jiul a învins 
din nou pe Farul la ol acasă; pe 
Farul care în acest campionat stră
lucea puternic, trimițtndu-și razele 
de la înălțimea locului 2 în jos pes
te celelalte colege ale „apartamen
tului A". Dacă sortii au dezavanta
jat echipa lui Ozon în această pri

mă parte a turului, avlnd în cele 
8 etape de campionat 5 meciuri in 
deplasate și puneai 3 acasă, dacă 
din cele 3 acasă băieții n-au obți
nui decil 4 puncte din 6 posibile, el 
au găsit duminică resurse și au rea
dus speranțele in tabăra suporterilor, 
dintre care unii, exagertnd puțin, 
se îndepărtaseră do echipă.

Victoria Jiului la Constanta am 
aflat-o doar din undele radioului. 
Șlirrr că Nardin a deschis scorul, că 
Tufan a egalat și că Libardi, ad.u- 
cîndu-si aminle (e bine și mai Ur
zit) decît niciodată) că anul trecut 
lupta pentru titlul de golgeter, a 
expediat cu sete un balon în poarta 
lui t’tu, aducînd astfel o victorie 
meritată, prețioasă echipei șale. Bra
vo Petro!

Se naște oaro tradiția ca pe lito
ral Jiul să nu-și lase... punctele? 
Bine ar fi.

Vom reveni cu amănunte de la 
meciul Farul — Jiul în ziarul nos
tru do miine.

G DINU

Etezuliaie
) rroqresu) — Steaua 1—3 
) .Poli’ Iași — ,LH Craiova 1—2
) Vagonul — U.T.A. 3—5
? CrNul — .V- Cluj 4—0

tehnice I

Petrolul—A.S.A. Tg. Muroș 2—1 S 
Dinamo Bur. — Rapid 2—3 )
Farul 
F. C.

— Jiul 1—2
Argeș — Din. Bac. 1-0 )

C L A S A E IV T U L
( 1. U.T.A. R 5 1 2 14- 9 11
( 2. „V" Craiova H i 3 1 19—14 11
> 3. Steaua 8 l 1 4 15—10 9
) 1. .U" Cluj 8 4 1 3 17—15 9
? 5. Farul 8 I 1 3 13—10 9
r (». Petrolul 8 4 13 7-r 9 9
? 7. Poli Iași 8 4 1 3 9—12 9
< 8. Dinarup București 7 4 0 3 14— 8 8
( 9. Â.S.A. Tg. Mureș 8 a 1 1 13—11 7
) 10. Jiul 8 2 3 3 8_ 7 7
\ 11. Trogresul 8 3 1 1 8—10 7 \
\ 12. Dinamo Bacău 8 3 1 4 7—12 7 1
j l• > C. Argeș 7 3 0 4 9—13 6 1
? 14. Rapid 8 2 2 4 7—12 6
? 15. Vagonul 8 2 2 4 1G—21 6 )
? 16. Crlșul 8 1 3 4 7—10 5 Y

ETAPA VIITOARE
( .IT Craiova — Faxul; — Progresul; U.T.A. __ „ Poli' S
( A.S.A. Tg. Mureș — Vagonul; Iași; Dinamo Bacău — Petro- )
ș Rapid — F. C. Argeș; Jiul — Iul; Steaua — Crișul.
) Dinamo București; nU* Cluj

DIVIZIA B
flunedorenii aia cîșiîț^at 
detașat

RUGBI, DIVIZIA A

Știința Petroșani — 
Agronomia Cluj 12-0

DIVIZIA C
ȘTIINȚA A ÎNVINS...
DAR NU A CONVINS

Timpul frumos și faptul că aveau 
posibilitatea de a vedea rugbi, fot
bal și handbal au atras un număr 
sporit de spectatori pe stadionul 
Jiul din Petroșani. Cu toții veniseră 
să asiste la victorii ale echipelor 
gazdă. .Așteptările au fost confirma
te ca rezultat, daF nu in toate ca
zurile și privind comportarea învin
gătorilor. Dacă rugbiștii și handba- 
liștii și-au mulțumit suporterii, prin 
jocurile practicate, nu același lucru 
se poate spune despre fotbaliști.

Gîndindu-ne la locul ocupat de 
oaspeți In clasament, întrezăream o 
victorie a Științei la scor. Din pă
cate previziunile noastre nu s-au a- 
deverit. Studenții au cîșligat cu 2—0 
dar s-ar fi putut realiza mult mai 
mult.

Știința a deziluzionat mai ales în 
prima repriză. Deși antrenorul echi
pei, prof. Irimie dăduse indicații 
clare referitoare la combaterea jo
cului cu libero al oaspeților, aces
tea nu au fost respectate. In prima 
parte a jocului studenții au avut 
cel puțin patru situații clare de a 
înscrie, dar le^au ratat cu o senină
tate supărătoare. Dintre înaintași, 
singurul care a muncit, pînă la e- 
puizare, a fost micuțul Bâ'.ăneanu. 
Acest Macavef al Petroșaniului, a 
creat numeroase faze d.e fotbal bun 
dar a fost prea puțin ajutat.

1d repriza sec-uDdă Știința apare 
mult schimbată în bine. Se leagă 
mult mai bine jocul pe jos, se șu- 
lează ma; mult la poartă.

Dar iată pe scurt filmul jocului: 
min. 2. Balăneanu e pe punctul de 
a înscrie, dar portațul sibian, Baciu, 
acordă primul corner. In min. 15 
Rasădeanu și Bălăpeanu ezită să 
schimbe direcția balonului la o cen
trare a lui Pănescu. In continuare, 
studenții domină copios dar Răsă- 
deanu (min. 27. 29 și 42), Pănescu 
(min. 30) și Știr (min. 34) ratează 
din poziții ideale. Nici oaspeții nu 
se dovedesc mai eficienți ratind 
două contraatacuri foarte periculoa
se prin Popa Tudor (min. 25) și Tu
dor Nicolae (min. 40).

Cînd toată lumea aștepta plictisită 
pauza iată că o pătrundere a Iul 
Răsădeauu in careul oaspeților e o- 
prită prin fault. Bulbucan execută 
lovitura de la 11 m și 1—0 pentru 
Știința. In ceea co privește justețea 
acordării penaltiului am discutat cu 
antrenorul sibian. Dînsul a răspuns 
clar: Orice fault în suprafața de 
pedeapsă se pedepsește astfel.

Repriza secundă începe mult mai 
vioi. Se joacă mai mult fotbal, dar 
se și ratează. In min. 73 cade al 
doilea gol. Știința beneficiază de o 
lovitură liberă ce părea fără nici 0 
perspectivă. Munteanu execută pre
cis la Răsădeanu care reia cu capul 
peste portar. Scor 2—0 pentru Ști
ința. Cu aceasta a luat sfîrșit un 
joc de slab nivel tehnic, care spc-. 
ram sa nu se mai reediteze pe vi
ilor. Știința are jucători care pot 
ruai mult și va trebui să ne-o arate.

Iubitorii fotbalului din Hunedoara 
au avut duminică din nou prilejul 
să vadă un meci frumos și specta
culos.- Protagoniști : echipele Meta
lul din localitate și Metalul Tur nu 
Severin. Mai ales în prima repriză, 
jocul a fost de o buna valoare teh
nica, meritul principal în ațoasla 

„revenind fotbaliștilor localnici care 
au făcut o partida bună. Este con
cludent faptul că in numai 30 de 
minute de la începerea partidei, ci 
conduceau deja cu 3—0.

Pe scurt fazele din care s-au în
scris golurile care au asigurat vic
toria detașată a echipei locale: în 
min. 8 Csergo primește balonul de 
la Mercea și, înscrie: l-=0. După 
alte 8 minute, Steiner și Csergo pa
sează frumos între ei și ultimul în
scrie. Minutul 28 aduce înscrierea 
celui de-al treilea gol de către Stei
ner. A fost o fază deosebit de fru

moasă în care balonul s-a plimbat 
in aer de la un jucător la altul. In 
continuare mc.ciul are același as
pect vipi, cu o ușoară scădere în 
final. Oaspeții joacă și ei deschis 
fără să adopte tactica apărării su
praaglomerate specifică multor ech1- 
pe țn deplasare. Ei au dovedit îhsă 
I ‘cunc în precP/.ia trasului la poartă 
și au plimbat prea mult mingea la 
mijlocul terenului. Pină la finalul 
partidei gazdele au însă posibilități 
de a majora scorul dar portarul 
oaspeților, Mîniosu, a apărat foarte 
bine, salvînd in extremis cîteva șu
turi periculoase. Victoria realizată 
de Metalul Hunedoara și jocul pres
tat au fost răsplătite cu vii aplauze 
de spectatori.

Partida a fost bine condusă de 
brigada de arbitri timișoreni, avlnd 
la centru pe Iuliu Boroș.

Mircea NEAGU

Văii Jiului au 
confirmat așteptările

ln ziua do 29 septembrie 1968, o- 
rașul Deva a găzduit etapa județea
nă a campionatului republican da 
cros individual și pe echipe. Aceas
tă întrecere a reunit la start pe cei 
mai buni alleti din județul Hune
doara, prilej de verificare a com- 
ponenților lotului județean care nu 
peste mult timp se vor întrece în 
etapele de divizie.

Reprezentanții Văii Jiului au reu
șit să cucerească două locuri întîi 
pe echipe și tot alilea la individual. 
Dar să-i prezentăm pe fiecare ln 
parte :

Junioare II : Iacoh Monica, Bucur 
Ileana, Găman Maria și Andrei Ma- 
ricica, aparținînd Asociației sporti
ve Jiul Petroșani, campioana jude
țeană pe echipe și locul I la indivi
dual prin Iacob Monica. ( Traseul 
parcurs a fost de 800 metri teren 
variat.

Junioare I: Bolețchi Maria, Mada- 
raș Etelca, Haita Tatiana și Chiș Ro
zalia, primele trei aparținând Școlii 
comerciale Petroșani și ultima Jiului 
Petroșani, au alcătuit echipa care a 
devenit campioană județeană pe e- 
chipe.

îmbucurător este faptul că pentru 
prima oară elevele Școlii comerciale 
din Petroșani au reușit să cucereas
că o astfel de probă pe echipe șl 
să obțină dreptul de participare la 
finala pe țară. Traseul parcurs a mă
surat COO metri teren variat.

Juniori mici, I 800 metri: Și la a- 
ceaslă categorie se pqtea obține lo
cul înlii la individual prin tinărul 
Roșea Aurel de la Școala profesio
nală Lupeni. De allfol ol a și sosit 
primul la start, dar din cauza necu
noașterii traseului a fost descalificat.

Juniori I, 3 000 metri : Forma sla
bă a atleților Boroș Vasile și Krauss 
Ludovic ne-a privat de cucerirea lo
cului I pe echipe. In schimb la in
dividual, Aurel Macarie de la Jiul 
Petroșani s-a ^oyecjrt dc_ departe cel 
mai bun și a. cîșligat jlelaSAL.l.A. In
dividual. ~ ** *

Senioare, I 000 metri: Concurind 
la individual, tinăra Bordeanu Maria 
de la Spartac Petroșani a reușit să 
obțină un binemeritat loc doi.

La etapa finală pe tară, ce va a- 
vea loc la 27 octombrie în orașul 
Pitești, vor participa sportivii : Ma
carie Aurel, Roșea Aurel și echipa 
de junioare 11 la care se vor mal 
alătura Bolețchi Maria, Madaraș E- 
telca și Haita Tatiana.

S. BĂLOI

Echipa Știința ne-a desfătat 
șl duminică pledind in conti
nuare pentru jocul cu balonul 
oval.

Meciul a fost lot timpul la 
discreția studenților din Pe
troșani, care, practicând un joc 
deschis și plăcut, au punctat 
precis și sigur, nelăstnd adver
sarului nici o șansă. Se pare 
că echipa a depășit perioada 
de trlimolizarc (ne referim la 
faptul < â au venit jucători 
noi) șl că a început să-si for
meze un stil propriu de joc 
— frumos șl eficace. întregul 
nieol s-a caracterizat printr-un 
presing la buturile clujenilor. 
De altfel, la o șarjă pe trei 
sferturi, Crădunescu îl pune 
ln situație bună pe Săbăti de 
a înscrie o încercare netrans- 
formată dc Dragoș. Și astfel 
prima repriză se termină cu 
scorul de 3—0.

După pauză se mai punctea
ză de două ori prin lovituri 
de pedeapsă transformate de 
Sdbău și Crăoiunescn. O maro 
ocazie de a mări scorul o are 
T. lonescu care, depășind toii 
adversarii, vrlnd să culce ba
lonul la centrul terenului de 
lintă, greșește, ieșind cu pi
ciorul câțiva centimetri In a- 
față.

Rezultatul este pecetluit la 
sflrșitul meciului de către Să- 
hău prinlr-o lovitura de p'cior 
căzuta. Deci, scor 12—0 pen
tru Știința. Pentru jocul pres
tat merită felicitată întreaga 
echipă gazdă și în special V. 
Rusu — un subtil si util con
ducător de joc, C. Dinu — 
care ne-a obișnuit cu jocul Iul 
sobru și elegant, Săbău — e-

lement determinant In obține
rea victoriei, Bărgaunaș $1 
Craciunescu. De la oaspeți 
ne-au plăcut: Cliirilă, Chișu. 
Iureș și Șerban.

Eniillan NEAGOE 
student

DIVIZIA B

Săbău, uuul dintre jucătorii 
de baza ai echipei de rugbi 
Știința, văzut dc VISILE SO- 
TIR.

I. M. Petroșani — /
Electroputere Craiova 9-3

Deslașurat pe terenul din 
L >nea, meciul de rugbi din ca
drul diviziei naționale B din- 
L I.M.P. și Electroputere Cra
iova a plăcut prin spectaculo
zitatea fazelor create și spor
ii jj la tea am b.elor echipe. In- 
tiînirea începe în nota de do
minare a gazdelor care se 
instalează în terenul advers, 
profită de numeroase lovit uri 
de pedeapsă, dar le ratează 
|)e rind Achimoaie, Birdea și 
Stanescu.

După pauză, localnicii Inlră

„Frații11

deciși să-și adjudece victoria. 
El reușesc două încercări p-ln 
Dobrinoiu și o lovitură de 
pedeapsă prin Birdea. Oaspeții 
obțin o lovitură de pedeapsă 
transformată de Iacob. Deci 
scor final: 9—3.

Ne-a placul cum au juca* 
Dobrinoiu, Peglenjjrm Lupules- ( 
cu și Ivan* de ia gazde, Pre- 
doaica și Iacob de la oaspeți.

Bun arbițrajul prestat ție 
Or?ea Sinii ti din București.

E. N.

Mingea expediată puternic de Ignătescu va străpunge blocajul craiovcnilor și va poposi in plasă.

*HANDBAL

rugbiști

Portarul sibian culege balonul de pe capul lui Bălaneanu.

Nicolae I OBONȚ 
student Petroșani

? Seria meciurilor de duminică d.e 
« pe stadionul Jiul din Petroșani a 
* lost încheiată de întilnirea dintre 

Știința Petroșani — „U" Craiova din 
cadrul clapei a V-a a campionatu
lui diviziei B. A fost un meci fru- 

- mos, cu faze palpitante la cele doua 
j porți, cu goluri multe, marcate spec- 

4 lac'iiloș. La capătul celor 60 de mi- 
, nute de joc, spectatorii prezenți în 
( număr mare la inlilnirc au aplaudai 
2 victoria meritată a echipei locale 
-cu scorul de 19—14. Elevii jjrofps 
I rului Nicu Barabaș au abordat par- 
| tida cu toată seriozitatea, au luptat 

din răsputeri pentru fiecare minge.
0 pentru victorie. Ne-a surprins plăcut 
§ la băieții noștri, circulația rapida, 

derutantă a balonului, schimburile 
de locuri, replierile din apărare în 
atac, infiltrările subtile pe semicer- 
cui advers. Ceea ce mai trebuie însă 

■ pus la punct: blocajul la atacurile 
| adversarilor și trasul la poarta, mai 

precis, trasul pe spațiul porții. Sub- 
| linicm aceste două deficiente deoa- 
| rece, dacă duminica studenții petro- 

șaneni nu ratau ulii de mult din 
| poziții foarte bune, dacă opuneau

un blocaj mai solid, mai prompt 
înaintașilor oaspeți Radgțoiu, Cei- 
nușca, Floroju .— înalti și cu o bunii 
detentă, scorul putea li mult m r 
mare in favoarea băieților noștri.

Și așa însă victoria este meritată 
și nu poate docil să ne bucure. Se
ria punctelor echipei noastre a fost 
deschisă de Cosma care avea să în
scrie de-a lungul partidei nu mai 
puțin de 8 goluri. O comportare 
bună au avut și Popovici, Frîncu, 
Sâlăjan. Deși a jucat puțin, tinărul 
Ignatesc.lt a înscris două goluri fru
moase, înăltîndu-se mult peste ad
versari. Jucător cu gabarit (nu de
pășit), cu forță de pătrundere și șu! 
necruțător. Ignătescu trebuie să-și 
îmbu.nă.lălească priza la balon și să 
joace cu mai mult curaj, cu mal 
mult clan aș spune. Foarte bun ml 
s-a părul, mai bine zis foarte inspi
rai, portarul Fl.orea, care a blocat 
mingi deosebit de periculoase pentru 
poarta sa, servindu-și apoi rapid, 
oi mingi utile, colegii din atac.

Oaspeții au aliniat și ei o echipa 
puternica, cu jucătoii bine dotali 
fizicește, cu o bună pregătire leh-

nică, unii fiind foarte buni șuteuri : 
Răduțoiu, Cernușca, Floroiu, Drăgu- 
șanu. Ei au prestat un joc bun, au 
luptat de la egal la egal cu adver
sarul, fiind depășiți de aceștia prin- 
tr-un surplus de vigqăre si energie, 
printr-o mai buna orientare in teren.

După ce Coșma a înscris trei go- 
iiri consecutive, Șălăjan unul șl 
Popovici două, același Cosma a sta
bilit la 7—-3 scorul reprizei. O sin
gură dată, la 1 — 1. scorul a fost 
egal. In restul timpului, Știința a 
condus autoritar: cu 7—3, apoi, în 
partea a doua a meciului, cu 8—I, 
10—6, 12—7, U—8, 16—9, 18—11 și. 
in final, cu 19—1.4.

Cele mai multe goluri le-au înscris : 
Cosma 8, Sălăjan 3, Frîncu 3 (toate 
din 7 in), Popovici și Ignătescu cile 
? pentru Știința, Răduloiu 4, Cer
nușca 4. Drăgușanu și Cîrslei cile 
2 pentru „U* Craiova, De semnalat 
că Frîncu și Cernușca au ratat cîte 
o lovitură de la 7 m.

Arbitrul Mihai Petrescu din Bucu
rești a condus cu multe greșeli.

Dumitru GHEONEA

Sint frecvente cazurile in 
care asemănarea dintre doi 
frați gemeni e citit de preg
nantă incit ^i celor apropiat! 
Ic vine greu să-i deosebească.

Fotografia de moi tes pare 
sa pledeze in acest sens. $i 
cu asia ar trebui să punem 
punct.

Da, dar ceea ce pare neve
rosimil, e laptul că cei doi ti
neri nu numai câ nu sint 
fra/i, dar mai mult, unul e ro
mân. iar a.'tul e francez. Res
pectiv, in dreapta este C. Dl- 
\'U. pilierul naționalei noas
tre dc rugbi și echipier al 
Științei Petroșani, iar celă
lalt, culmea, tot pilier, insă 
in naționala l'ranlei

Cei doi jucători s-au inii Inii 
cu ocazia meciului Franfa — 
România, care a avut loc in 
decembrie anul trecut la Tou
louse. Să-t lăsăm insă pe Dinu 
să ne istorisească faptele, așa 
cum s-au petrecut:

„Auzisem că Grumarcu sea
mănă mult cu mine. Doream 
să-l intilnesc. Spre regretul 
meu, in I960 el nu a tăcut de
plasarea la București, fiind in
disponibil. Anul trecut, la 
Toulouse, nc-am inlilnit.

Surpriza a fost de-a dreptul 
uluitoare. Aveam impresia, pur 
și simplu, că mă privesc in 
oglindă. Tofi ne măsurau con- . 
sternafj; doar culoarea tricou- 
rilor ne diferenția. Fluierul u- 
bilrului ne-a Irezit la realitate.

Grumareu s-a apropiat și m-a 
luat de braf. Așa am pătruns 
pe gazonul din Toulouse.

La centru, arbitrul, un sco
țian, ne privea cind pe unul 
cind. pe altul șl el vădit sur
prins. Publicul comenta gălă
gios, pe semne același lucru.

Sub aceste auspicii a înce
put partida Franla—România".

Fotografia pe care v-o Dce- 
zentăm a fost făcută, după 
meci, de către un fotoreporter 
care a avut un succes formi
dabil in presa franceză.

Scriind aceste relatări mi-am 
amintit o intimplarc foarte 
hazlie dc pe \-remea lui Na
poleon Bonaparte, citită unde
va, pe care îmi permit să v-o 
istorisesc :

De ziua împăratului, gene
ralii. care ii erau foarte devo
tați. dorind șă-i facă o surpri
ză, l-au prezentat un soldai 
care-i semăna extraordinar.

— Tinere, asemănarea dintre 
noi e formidabilă, i-a spus 
împăratul, plăcut surprins.

— Da, excelentă, a răspuns 
soldatul, un gascon abil șl in- 
leligenl.

— Aș vrea, totuși, să le în
treb, a continuat impăralul. 
Iară să le superi insa, in ti
nerele mama dumitalc n-a fost 
cumva prin Corsica ?

La care, gasconul a răspuns:
— Nu excelentă, lata a (ost 

in Corsica.
Vasile SOT1R

Ignatesc.lt
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Up joc în aparenta fără 
uu scop: -Spune tu mai 
parte'... Șl Borotea Ștefan 
mulează o 
nind de la un cuvint drag tu- 4 
turor copiilor 
pre draqoslea 
preocupările 
propoziții și Bara loan, StSn- 
culeie Viorel Vonica Carmen . 

fiecare cop»'. * 
propozitiune 
alții mal pu-

for-
propozițiune por-

— mamă. Des- 
de mamă sl 

oi formulează *
♦ 
t

Rînd pe rlnd, 
a enunțat cile o 
Unit mai corecte, 
țin corecte.

Deodată. în fata elevilor sini 
desfășurat? mai multe fotogra- 

i fit. Copiii le recunosc. Și în 
se țese poveste i 

cu doi bani". Poves- 
întroruptă din cînd 
Urmează obișnuitele

tocmeală
piu 1,1.111. votbesr necuviincios cu 
cumpărătorii. Fiind găsiți cu aseme
nea abateri, multi au fost sancțio
nați, primind amenzi Intre 50—200 
lei In ultima vreme au fost sanc
ționați următorii ■ Popescu Nicolae, 
gestionar la unitatea nr. 32 C.L.F. 
(Paroșonil, cu 200 lei, Drfighici îlie. 
gestionar la unitatea nr 43 a C.L.I . 
■ ii 100 lei, Stan Marin, gestionar 
la unitatea C.L.F, nr. 18. Nicolae 
Aurora, gestionară la magazinul ali
mentar nr. 41 cu cile 50 lei. Lauran 
Eleonora, gestionară la alimentare 
nr. 141. cu 100 lei, Bulușină Elisa- 
boia, vlnzălonre Ia bufetul Șiretul, 
cu avertismenl.

Pentru evitarea unor ademenea 
cazuri de abateri do la regulile co
merțului nostru socialist. Inspecto
ratul comercial do stat al orașului 
Vulcan își va Intensifica controale
le, va amenda exemplar pe cei vl- 
ngvați.

Mircea IIORA 
inspector comercial de stal

A 19-A ANIVERSARE
A PROCLAMĂRII REPUBLICII
POPULARE CHINEZE

I n sondaj efectuai in rlndul Io- 
cratarilor din corner! de la unitățile 
din Vulcan ne-a permis să consta
tăm ambele fațete nle \ inzălorilor 
si gestionarilor. Din categoria ace
lora caro fac cinste comerțului, cmo 
«? străduiesc să-șl aprovizioneze în 
permanentă unitățile ru produsele 
solirltatc, car? servesc curat șl co
red, fac parte Milrache Nicolae șl 
Floroiu Gheorghe do la unitatea nr. 
10 a C.L.F Lupu Gheorghe. gestio
nar la unitatea nr. 17 a C.L.F. Da- 
nilă Juliana, gestionară la magaainul 
alimentar nr. 44, SlHpeanii Gheorghe 
dc la unitatea nr. 68 a O.C.L. Pro- 
du«e industriale și alții.

Din păcate însă, există si foarte 
multi lucrători în comerțul nostru 
care nu-1 fac cinste. Slnt certați cu 
ținuta vestimentară (halat și bone
tă, pc caro trebuie să le poarte în 
mod obligatoriu in timpul serviciu
lui), nu alișează prețurile, servesc 
aruncind marfa pe cînlar sau n-o 
măsoară In fala cumpărătorului, nu 
respectă întotdeauna gramajul, sini

O dată cu reorganizarea lerito- 
rials a țărH. pe rata fiecărui nr«« 
s-au înființat inspecții comerciale 
de slat. Ele funcționează pe ling1» 
consiliile populare orășenești șl se 
conduc după norme si legi bine sta
bilite. Nerespectaroa acestor norme 
șl legi de către lucratorii din co
merț atrage după sine sancționarea 
respectivilor, cu avertismente sau 
amenzi după gravilntea abaterilor.

Din constatării? făcute plnă acum 
de inspecția comercială de stal a 
orașului Vulcan a reieșit că multi 
lucrători din comerț — vjnzălori. 
gestionari - an o tinotă ordonata 
în timpul serviciului, servesc cu 
promptitudine consumatorii, au o 
comportare civilizată lată de ei.

La polul opus acestora se allă co
legi de-al lor care stau In fața tej
ghelelor In ținută neglijentă, servesc 
în condiții de igienă îndoielnică, 
vorbașq urii cu consumalorii, li 
amenință, ba chiar upji ii bruschea
ză.

lliflanl îmbucurător
CIFRE, FAPTE, 
REALIZĂRI

1N ULTIMA perioadă, in
dustria minelor din R.P. Chi
neză a obținut rezultate în
semnate în dezvoltarea pro
ducției. Astfel, în luna august, 
unitățile nparținind direct de 
Ministerul Industriei Minelor 
au oblinut o producție de căr
bune cu 39 la sută mai ridi
cată declt în aprilie. Majori
tatea minelor și-au îndeplinit 
sarcinile de plan pe luna au
gust. Totodată, s-au înregistrat 
succese pe planul inovațiilor 
tehnice, care au dus la spori
rea vitezei de înaintare în ga- 
loril.

•

LA UZINA de mașini pen
tru industria petrochimică din 
localitatea Lancijou un grup 
de specialiști u proiectat șl 
construit cel mal marc cuptor 
rotativ dc ciment produs plnă 
în prezent în China, Insta
lație cu o capacitate anuală 
de 300 000 tone.

39 la sulă mai mare In luna august 
față de aprilie, multe din ele depă
șind sarcinile fixate Înainte de ter
men.

La rlndul lor bazinele petrolifere 
si-au ridicat producția la țiței brut. 
Planul prevăzut pentru primele opt 
luni a fost depășii. In luna Iulie s-a 
atins cel mai Înalt record șl el con
tinuă să crească. Luna trecută fora
rea medie a fost do 4 ori mai mare 
declt cea din ianuarie.

Parafina, unul din produsele prin
cipale ponlru export, a atins para
metrii mondiali. Calitatea acizilor 
sintetici grași, una din cele mal 
noi realizări din lume, se îmbună
tățește.

Succese au fost obținute sl în do
meniul industriei constructoare d? 
mașini.

întreprinderile textile din Pekin, 
Sanhai, Tientsin, din provinciile 
Hopei, Șandun, Kiangsl și Heilong- 
jlan, care reprezintă aproape jumă
tate din capacitatea Industriei tex
tile din China, au atins noi recor
duri în acest an. Producția a cres
cut lună de lună în primele opt luni 
al? acestui an, Iar calitatea esle 
bună.

La Șanhai. valoarea producției to
tale pe luna august a depășit-o pe 
aceea a aceleiași perioade din ulti
mii doi ani. 2/3 din cele 50 de pro
duse principale, incluzind oteluri, 
motoare Diosel, mașini-unelle, elec
tromotoare, tranzislori, fire de bum
bac și țesături, antibiotice, biciclete 
și ceasuri, au cunoscut creșteri în
semnate în comparație cu luna au
gust din 1966 șl 1967.

Calitatea a numeroase produse 
industriale Importante, realizate la 
Pekin a fost, de asemene-:, îmbună
tățită.

Realizări importante sînt semna
late Ia Tientsin, Shenyang, Harbin, 
Tsinglao si multe alte orașe ale In
dustriei metalurgice, electronice, 
chimice, textile și ușoare.

Creșterea rapidă a Industriei de
monstrează ca, în următoarele trei 
luni, producția va înregistra noi 
succese, pregătind totodată baza 
pentru realizări Însemnate pe anul 
1969.

I. GALAȚEANU
Corespondentul Agerpres la Pekin

Cu ocazia sărbătoririi împlinirii 5 
19 ani de la proclamarea Republicii 
Populare Chineze, întreaga Iară face 
bilanțul realizărilor obținute.

In cinstea marii sărbători, con
structorii de nave au realizat o na
vă oceanică de 11 700 tone si un 
cargou oceanic cu o capacitate de 
13 00») tone și o autonomie de mers 
do 40 de zile. La construcția aces
tor nave au fost folosite oțeluri slab 
aliate a căror producție a luat am
ploare în ultimii ani. După cum se 
știe, aceste oțeluri prezintă nume
roase avantaje fată de cele cu car
bon, iar producția lor a crescut de 
21 de ori In ultimii doi ani, ele fi
ind folosite, do asemenea, In con
strucția de. poduri, stații electr'ce. 
șashirl de autovehicule, camioane 
grele, utilaj feroviar și mașini agri
col®.

Mari progrese au fost obținute șl 
In industria electronică. Au fost 
produse aparataje electronice <le 
Înaltă precizie, utilaje pentru indus- 
Irie, agricultură șl cercetări științi
fice.

Cele mai Importante cenlr? meta
lurgice și siderurgice și-au reali
zai înainte dc termen sarcina da 
plan la principalele produse. A cres
cut, de asemenea, producția de ’on
to, oțel. laminate, cărămizi refrac
tare. La Anshan au fost stabilite 
178 de noi recorduri si s-au produs 
sute de noi sortimente, producția do 
oțel, fontă, laminate a atins un nou 
nivel, iar calitatea s-a îmbunătățit.

Prin aplicarea do inovații în pro
ducție, coleclivul dc la uzina do 
țevi nesudate a realizat deja anul 
acesta î 600 dc noi produse, multe 
din ele fiind la nivelul tehnicii mon
diale.

La Șanlial, sarcinile pentru produ
sele metalurgice principale au fast 
depășite pe luna august. In compa
rație cu perioada corespunzătoare a 
anului 1966, an record al producției, 
la fontă, oțel și laminate s-au în
registrat creșteri intre 13 și 200 la 
suta.

Muncitorii de ia laminorul numă
rul trei din Pekin au transformat 
cu succes un laminor, de gradul 
patru cu laminare la rece, intr-un 
laminor de gradul opt.

Producția zilnică medie la princi
palele bazine carbonifere a fost cu
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SCOISORI 
DE LA 
L8TITORIConștiinciozitate

Există fără îndoială o conștiin
ciozitate profesională. La factorii 
poștali ea so faco remarcată prin 
operativitatea cu care distribuie, lo
cuitorilor din cartierul pe care-1 de
servesc, corespondența, ziarele și 
revistele. De conștiinciozitate profe
sională este pătruns și factorul poș
tal Cătan loan din Polrila. Fio timp 
frumos, ploaie sau viscol il vezi 
mereu cu tolba plină de vești tre- 
cînd de la o clădire la alta. Noi 
locuitorii din sectorul pe care-1 de
servește îl apreciem pentru modul 
conștiincios în care își face datoria. 
Acesta este, de altfel, și motivul 
pentru care am găsit de cuviință să 
Scriem la ziar. Merită să fie popu
larizat și luat ca exemplu.

Lin grup de locatari de pe strada 
Traian Vuia din Petrila

Ridicarea nivelului teoretic st a e- 
ficientei cercetării economice.

Perfecționarea structurii organizato
rice a întreprinderilor.

Folosirea rațională a capacităților de 
producție in industria ușoară.

Cointeresarea materială și normarea 
științifică a muncii în construcții. 

Raportul national-international și co
laborarea economică între state.

Căi pentru sporirea eficientei co
merțului exterior.

Din gindirea social-eccnomică a lui 
C. Dobrogeanu-Ghcrea.

Critica unei concepții burgheze des
pre modelarea macro-econometrică.

IN R.P. CHINEZA s-a con
struit prima nava, de cursă 
lungă cu deplasament de 
18 800 tone, avînd o lungime 
de 161.4 metri și o viteză de 
17 noduri.

Caracteristicile tehnice ale 
navei o situează printre vase
le maritime cele mai perfec
ționate.

•

DE CURÎND a fost dat în 
folosință cel mai mare radio- 
telescop solar din China. In
trat in dotarea Observatorului 
Academiei de Științe din Pe
kin, el va fl folosit în vede
rea studierii activității solare, 
aflată, în acest an, Intr-o fază 
de maximă intensitate.

Dr. life Radulescuspunea iov.
vățătoare la Școala 
nr. 6 Petroșani.
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Dr. M. Cernea

INSEMNARI

I. Dumitrescu

Dimensiunile sociologice 
menelor economice.

ale feno-

Utilizarea capacităților cje 
în întreprinderile industriale.

producție

la plecarea
’ csircl „(MrcW“

X O T Â

Așa vecin, 
mai rar

Feiryes Eduard, de pe strada 
Piscului, nr. 21, din Petroșani, 
hind pensionar și neavtnd alt
ceva de făcut. inventează cile 
o ndzbf/re că rămii înmărmu
rit de otita inven'-x Hale. Una 
din aces.'c năzbiui i-a servil-o 
vecinului său $oica Nicolae. 
.Ac.csfa din urma, neavind in
stalație dc apă, a conveni! cu 
ii să i ' ecln să racordeze 

< c.induc'a de apă de la locuin- 
1 (a sa, fa instalația lui Fenyes 
! lotul in schimbul unei „des- 
! păgubiți" dc 400 lei, sumă 
j .'A.ljJa /1 prezenta unui mar- 
. lor. Zis și iacul Sin! aduși 

:n- alalorri dc la I.C.O. și lu
crarea os c eiectuală (care-t 
ccitg pe Șoița N încă a mie 
leii După două săplămîni In
să, Fenyes închide cipa pe mo- 
'!v că.. lirele electrice ce 
leagă (dc peste 8 anii) oasa 
lui Soica dc slllpui electric 
h deteriorează grădina și sini 
un risc permanent pentru 
via[a nepoților săi. Asia in 
ciuda faptului că un repre
zentant al l.J.E.H. sosit la

28 septembrie, orches- 
„Cindrelul" a Filar- 

stat din Sibiu a fost 
ii Jiului. Timp de cinci 

instrumentiști sibieni 
ublicul cu farmecul me

lodiilor populare și măiestria execu
ției. Seara tirzlu, după stingerea e- 
coului aplauzelor, cei 23 de mem
bri ai formației reveneau la hotelul 
Jiul din Petroșani pentru a înnopta.

Cum s-au simțit la hotel? Cum au 
fost gîzduiti ?

Pentru a-și exprima nedumerirea 
fala de condițiile in care au fost 
cazați la hotel. Iov. Medințan 
Gheorghe. organizatorul concertelor 
orchestrei, ne-a vizitat la redacție 
in ultima zi de turneu in Valea Jiu
lui.

— Ne-a plăcut publicul din Valea 
Jiului, ne-a impresionat receptivita
tea lui fată de frumos și căldura cu 
care ne-a răsplătit strădaniile. Dar 
hotelul Jiul ne-a decepționat. Came
ra 40, în care am avut repartizați 
trei dintre membrii ansamblului, 
practic nu poale fi folosită. Unul 
dintre cei plasați aici și-a luat so
miera și s-a culcat pe coridor. Mur» 
dărie, igrasie, lipsă de gospodărire 
in maj toate camerele. Personalul 
o obișnuit cu o asemenea stare de 
lucruri și se mirii că pretinzi cură
țenie, ordine. Igiena. Iar cînd dai 
glas nemulțumirii și vii cu alHea 
exemple, ti se explică cum că hote
lul e programat să intre in repara

ție capitala, prilej cu care toate s-ar 
rezolva. Dar pina alunei ?

Iată o întrebare ce trebuie auzită 
și de conducerea T.A.P.L. Petroșani 
care administrează hotelul. Oricum, 
e vorba de alentia pe care o dato
răm celor ce ne vizitează, de presti
giul orașului. Hotelul Jiul, singurul 
din Petroșani, poale șl trebuie gos
podărit corespunzător cerințelor de 
confort și civilizație care în hote
lurile din alte orașe slnt respectate 
de multă vreme.

Care să fie cauza?
Sînt deputată în circumscripția nr. 

59 din cartierul Braia-Lupenl. In re
petate rînduri am fost sesizată că la 
magazinul nr. 71 din cartier, în ju
rul orei 18 nu se mai găsește _pîine. 
Situația este intr-adevăr așâ. La ora 
respectiva nu s-a găsit piine trei 
zile la rînd, în 16, 17 și 18 ale lunii 
septembrie. Vrînd, nevrind, gospodi
nele se văd nevoile să- meargă pe 
la alte magazine spre a cumpăra 
acest aliment. Ne întrebam, care să 
fie cauza ? Oare nu se onorează 
comenzile sau ele nit sini pe măsura 
cerințelor? De e una, de e alta se 
poale rezolva. E prea simplă proble
ma să mai ridice... probleme.

Dumitra C1MPIEAN 
deputată în cartierul 

Braia-Lupeni

Organizarea superioară 
a produefiei și a muncii 
[a E. M. Vuxan trebuie 
să se concretizeze și în 
ritmicitate și cantate

(Urmare din pag 1)

In ce privește calitatea producție’, 
trebuie să amintim că rebutul de 
cărbune, din cauza depășirii conți
nutului de cenușă, a ajuns, după 8 
luni, la aproape 20 000 tone, pentru 
care, după cum bine se șl!e, s-a 
cheltuit forjă de muncă și bani, ac- 
tionind negativ asupra eficienței e- 
conomice.

Conducerea minei, conducerile sec
toarelor vpr trebui să insiste cu 
mai multei holărîre pentru înlătura
rea acestor deficiente, astfel ca or
ganizarea superioară a producției și 
a muncii să-și lărgeasqiț sfera de 
acțiune, să-și facă simțită competen
ta în loale domeniile dc activitate 
ale minei. Numai atunci realizările 
vor fi pe măsura posibilităților a- 
cestui harnic și priceput colectiv.

T V
MARȚI 1 OCTOMBRIE

17.30 Pentru școlari : Cetatea 
strugurilor.

18.00 Tv. pentru specialiștii 
dii industrie. Ciberneti
ca economică.

18.30 Curs de limba engleză.

19.00 Doi tineri interpreți : Pia
nistul Dan Grigore și 
violonistul Eugen Sirbu

19.30 Telejurnalul de seară.

19.50 Buletinul meteorologic.

20,00 Film serial : Vikingii.

20.30 In rarlștea de lingă vii 
— seară de romanțe cu 
Angela Moldovan Nico
lae Florei. Ionel Budiș- 
teanu.

21.15 Program, de varietăți 
Transmisiune directă de 
la Vicna.

22.30 Numere de circ înregis
trate pe peliculă.

23,00 Telejurnalul dc noapte.

23.15 închiderea emisiunii.

PROGRAM DE RADIO
MIERCURI 2 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I

5.00 Buletin de știri; 5,05—6,00
Prograpi muzical de dimineață; 
6,00—8,25 Muzică și actualități; 7,00 
Radiojurnal; 8,00 Sumarul presei;
8.25 Moment poetic i 8,30 La micro
fon, melodia preferată; 9,00 Buletin 
de știri; 9,05 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Matineu literar ;
10,00 Ansambluri artistice școlare? 
10,10 Curs de limba franceză; 10,30 
Din cele mai cunoscute melodii 
populare; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Dialog cu muzica ușoară;
11.25 Muzică instrumentală? 11,45
Sfatul medicului: Prevenirea obose
lii intelectuale la școlari; 12,30 In- 
lilnire cu melodia populară și In- 
lorpretul preferat; 13,00 Radiojur
nal. Sport; 13,20 Soliști și archâs’re 
de muzică ușoară; 14,00 Din înre
gistrările laragotistului Iosif Milu; 
14,15 Antena tineretului; 14.30 Ra- 
dio-publicitate; 14,50 Muzică ușoa
ră; 15,00 Buletin de știri; 15,15 
Meridiane i 15.30 Muzică ușoară; 
16,00 Radiojurnal. Sport? 16,20 Me
lodii populare; 16,30 Coresponden
tă specială; 17,15 Odă limbii roma
nei 17,45 Program de cintece; 18,00 
Buletin de știri; 18,02 Radiosimpo- 
zion ; 18,20 Muzicii populara; 13,40

lata locului, a constatat că fi
rele electrice nu prezintă nici 
un pericol pentru gospodăria 
lui Fenyes.

’ — Ori mutl șltlput în allâ
■ parte, oii plătești despăgubl- 

c Încă cinci sule de lei și a-
( tund dau drumul la apă, l-a 
î smjs el candid, lui Șoica.

_ Șoica s-a gindil că. chiar 
dacă ii dă suma cerută (ca

] iUphmc-nll nu are garanția că. 
i oaste cileva zile. Ienyes nu
i

I 
I

vă mai avea și am pretenții. 
Ș: de Irei luni umblă omul 
ii i se facă dreptate. .\'-a re
zolva! iacă nimic pentru eă 
vecinul sau răminc neînduple
cat. Vrea să obțină bani și 
mal mul' nimic. Si dacă nu-! 
poa'o obține din altă parle, 
vrea să-i școala pină și din.. 
apă.

M. CALIN

E bâne, 
dar se poate 
iutii bine

(Utmate din pag. 1)

dansuri tov. Nedu Nită, Barabas 
Varvara și Mares Elena.

Conferințe
Pentru ridicarea nivelului politi

co-ideologic și de cultură generală, 
s-au linul trei conferințe, la care 
au participat 193 cooperatori. A- 
mințim, dintre acestea : ,.Comporta
rea in societate, pc strada și în lo
calurile publice", ,,Membrii coopera
tori și disciplina în muncă" .Res
pectarea termenului dc livrare" etc.

Pentru perioada dc iarnă, în pri
mele zile ale lunii octombrie se va 
elabora un plan dc către comisia 
culturală, prevăzîndu-se un nou text 
de brigadă și mai multe acțiuni prî- 
'. ind petrecerea utilă a timpului li
ber a) cooperatorilor.

Localul clubului este însă neco- 
respunzător desfășurării activ ităților 
cultural-artistice. Tov. Vințe Tamas, 
vice-președinle cultural, ne-a asigu
rat ca va amenajn clubul existent 
și-l va dota cu diferite jocuri re
creative.

Cetățenii ne sesizează. Cei vizați răspund

Mașina e noua ilar slă inai mult ifclă
Sintcm o brigada de muncitori ca

re lucram la instalația de curalat 
vagonete. Incepînd din luna decem
brie 1967, fiecărui membru al bri
găzii i s-a fixat o normă de 50 va
gonete curățate pe posl. Am intim- 
pinal unele greutăți, mai ales in 
timpul friguros, dar cișligam bine, 
curățăm șl cile 60—-70 \ agonele. Asta 
a fost pină la 26 august a. c. cind 
ni s-a anunțat că norma este dc... 
80 vagonete pe post. Ba am aflat ca 
urmează să ni se rețină unejfi. sume 
plătite anterior in plus. Am cerul să 
ni se cronometreze activitatea ca 
să se stabilească daca esle posibil 
să realizăm 80 vagonete curățate.

Dorini să ne referim și la o alia 
problema. Noi considerăm ca daca 
în ultima vreme greutatea medie a 
vugoaelelor a scăzut, aceasta se da- 
tore.șle faptului că din luna mai a 
fost montata o instalațir- de cură
țat vagonete verticală in locul u- 
ncia care funcționa pe orizontală. La 
aceasta din urmă lucram In bune 
condițiuni trei oameni. Dc aseme
nea, mașina de curățat orizontală

nu se defecta prea des deoarece era 
mol rigid fixată pe un șasiu metalic.

Acum, cu mașina de .curalat ver
ticală nici cinci muncitori nu pu
tem face față pentru ca mașina se 
defectează deseori și atunci- trecem 
la curățat manual. Ba se rupe axul 
ba se rupe lanțul de transmisie or1 
se flambează piesele anexa mașinii 
deoarece nu poți vedea ce se Intim 
plă in vagonet (cum era cazul cu 
mașina de curățat orizontală). Repa
rațiile la mașina asta verticală du
rează uneori cile 4 și 5 schimburi.

In repetate rînduri ani cerut re
punerea in funcțiune a mașinii de 
curățat orizontală dar cererile noas
tre nu au fost luate in seamă.

Dorința noastră este de a se con
stitui o comisie care să verifice fap
tele sesizate de către noi.

Un grup de 13 muncitori 
de la mina Lupeni

Redacția a trimis sesizarea con
ducerii C.C.V.J, Redăm mai Jos răs
punsul primit.

Se elaborează 
nos normative

La sesizarea Iov. Sdrobici Ghfli i 
glie și a altor 12 salariați de I 
li M. Lupeni, in legătura cu unei- 
nemulțumiri privind salarizarea, vă 
facem cunoscut că in urma cerccki- 
!ilor s-au constatat următoarele:

Pentru stimularea muncitorilor de 
la curățirea vagonetelor de 1 tonă 
în circuitul de la suprafața minei 
Lupeni s-a introdus o normă de pro
ducție de 50 vagoncle/poșl, cores
punzător unui volum de 10,5 lo- 
nc/post, de la 1 decembrie 1967.

La o verificare făcută in luna iu
lie a. c. s-a constatat că nu a exis
tat corelație intre numărul de va- 
gonclo recepționate și cantitatea do 
cărbune ce trebuie sa rezulte de la 
curățire, canducînd astfel la plăti 
necuvenilc. Totuși nu s-au lacul re
țineri dc sume de bani, ci s-a luai 
măsura ca să so revadă nr»ma 
producție aplicata, deoarece nu mal

corespunde condițiilor de lucru ac
tuale.

Pină la elaborarea noilor norma
tive, muncitorii de la curățirea va- 
<ionctelor sînt plătiți in regie cu 
premii, conform regulamentului de 
premiere a muncitorilor din indus
tria minieră.

Afirmația făcută in sesizare că 
mașina de curățat vagonete verticală 
i i este corespunzătoare, nu este 
justă. Mașina prezintă o scrie de 
ivantaje cum ar li productivitatea 
sporită.

Iii momentul de fata mașina este 
in fază de experimentare și are, in
ii-adevăr, unele defecțiuni; se lu
crează cu muncitori mai mulți, însă 
aceste probleme sînt in curs de re
ined icre.

Director administrativ
I. Karpinecz
Șef serviciu munca și salarii 
Ing. 1. Manea

N. R. Se pune inlrebarea: nu 
a lost suiicienlă perioada mai—sep
tembrie pentru experimentarea ma
șinii verticale de curățat vagonete ? 
Oare să lie necesare chiar mai mult 
de pairii luni pină să te convingi 
ră i»n asemenea utilaj este superior 
sau nu altuia înlocuit ?

Arii celebre din opere ; 19,00 Radio- 
gazeta de seară ? 19,30 O melodia 
pe adresa dumneavoastră ; 20,00 Bu- 
lebin de știri; 20,05 Țarii, inima șl 
versul; 20,20 Emisiunea rD?. k 1 
la 5". 20,55 Noapte bună, copii 
22,00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic. Sport. 22.30 Moment poetic.; 
24,00 Buletin de știri; 0,05—5,00 Es
trada nocturnă.

PROGRAMUL II

7,00 Jocuri populare; 7,10 Tal 
înainte (emisiune pentru pionieri);
7.30 Buletin de știri ? 7,45 In sunet 
de fanfară ; 8,00 Prelucrări de fol
clor ? 8.30 Buletin de știri? 9,25 
Poemul vocal-simfonic «Visul lui 
Bălcescu" de Ion Hartulary Darclăe? 
10,00 Buletin de știri; 10,05 Muzică 
ușoară; 10,30 Emisiune literara pen
tru școlari; 10,55 Coruri din opere;
11.15 Viers și joc; 11,30 Muzică 
ușoară; 12.00 Buletin de știri;
12.15 Recital de operă Ileana Cotru- 
baș; 12,25 Almanah sonor? !B,00 
Muzică instrumentală de Tudcr 
Ciortea ; 13.19 Arii din operete;
13.30 Muzică populară; 1-1,00 Radio
jurnal; 14,03 Concert de prtnz; 
15,00 Melodii de Gherase Dendrino 
și Temisiocle Popa.- 15,80 Orizont 
științific: 15.48 Cintece ciobănești;
16,00 Recital de chitară Andres Se- 
qovia, 16.15 Muzică; 16,20 Sfatul 
medicului; 16,25 Parada succeselor 
de muzică ușoară; 17,00 Radiojur
nal; 17,40 Radio-publicitate; 17,50
Simfonia ploieșteană de Paul Gon-
stantinescu; 18.09 Piese alese din 
muzică corală; 18,30 Rampa; 13,50 
Două melodii cu Elena Neagu ; 18,55 
Buletin de știri; 19,00 Album fol
clorici 19,30 Curs de limba germa
nă (lecția 1, ciclul II); 19,50 Cercul 
melomanilor; 20,30 Ora specialistu
lui ; 20,50 Teatru radiolcnic; 22,20 
Concert din opere; 23,00 Radiojur
nal; 23,07 Muzică simfonică; 23,34 
Corale de Johann Sebastian Bach ; 
0,01 Voci, orchestre, melodii ; 0,55
— 1,00 Buletin de știri.

-----•------

FILM E
MIERCURI 2 OCTOMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Ha- 
tarii Republica: In orașul S; PE
TRILA : Alegere de asasini; LON’EA
- Minerul: Prieteniile; VULCAN . 
Corigenta domnului profesor; LU
PENI — Cultural: Duelul i.mg; 
Muncitoresc: Cea mu: lungă noapte;

UR1CANI: Oameni tu rulotă.
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Tovarășii
Paul Niculescu-Mizil 

și Mihai Dalea 
au sosit la Budapesta

BUDAPESTA 30 Corespon
dentul Agerprcs. Al. Pintca. 
transmite : luni dimineața au 
sosit la Budapesta tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al PCR. și Mihai 
Dalea, secretar al C.C, al B.C.R., 
rare vor participa la lucrări
le Comisiei pregătitoare a 
Conferinței internaționale a

începerea lucrărilor Comisiei pre
gătitoare a Consfătuirii internațio

nale a partidelor comuniste 
și muncitorești

BUDAPESTA 30 (Agerpres). 
— Agenția MTI anunță că la 
30 septembrie 1968, la Budapes
ta și-a început lucrările Comi
sia pregătitoare a Consfătuirii 
internaționale a partidelor co
muniste și muncitorești.

Reprezentanții partidelor par
ticipante la ședința Comisiei

Vizita delegației 
parlamentare române 

în Finlanda
HELSINKI 30 — Trimisul 

«pecia! Agerpres, N. Vamvu, 
transmite: Delegația parlamen
tară română condusă de Gheor.- 
ghe Necula, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, care 
se află în Finlanda la invita
ția Parlamentului finlandez, a 
făcut o călătorie de două zile 
în tară.

Oaspeții români au sosit în 
provincia Oulu, situată în nor
dul Finlandei, la aproximativ 
200 km de Cercul Polar. Mem
brii delegației au făcut o vi
zită la cel mai mare combinat 
metalurgic al Finlandei — 
Rautaruukki, care se întinde pe 
cca. 450 ha, dominînd țărmul 
Golfului Botnic. Ei au fost în- 
tîmpinați de directorul general 
al combinatului, Toivo Harko- 
nen, care l-a informat că a- 
ceastă modernă întreprindere 
industrială produce anual 
400.000 de tone fontă și 200.000 
de tone de laminate. Ea a fost 
creată în 1960 pentru a valo
rifica resursele de minereu e- 
xistent in țară și pentru a asi
gura oțelul necesar industriei 
construcțiilor de mașini și in- 
dustrei navale aflate în plin 
avînL Au fost vizitate, în con
tinuare, principalele secții ale 
combinatului.

Următorul popas a avut loc 

Mărirea plantațiilor de 
citrice în Cuba

In Republica Cuba, o mare 
alentie se acordă măririi plan
tațiilor de citrice. Astfel. la 
sud de Havana, pe Insula Pi- 
n ,s au fost plantate peste 
■10 000 de hectare cu citrice. 
In acest mod Insula Pinos 
se va transforma inlr-una 
din cele mai mari reqluni pro
ducătoare de citrice din Cuba. 
Tot aici au fost efectuate im
portante lucrări hidraulice și 
un sistem de iriqații conside
rat printre cele mal moderne 
din America Latină.

Dezvoltarea construcțiilor 
navale bulgare

Sectorul construcțiilor nava
le continuă să se dezvolte. In 
prezent, șantierele navale bul- 
oare construiesc diverse tipuri 
de nave de transport și dife
rite nave fluviale. In curlnd 
se va începe construcția unor

partidelor comuniste si mun
citorești. La sosirea în gara 
Kelleli a fost de fală Tlku 
Pal. membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.S.U.

Au fost de fa|ă, de aseme
nea, Dumitru Turcuș, amba
sadorul Republicii Socialiste 
Romania la Budapesta, și mem
bri ai ambasadei.

pregătitoare au luat notă de 
raportul Comitetului Centra! 
al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar cu privire la ac
tivitatea depusă in vederea pre
gătirii Consfătuirii internațio
nale. In aceeași zi au în
ceput discuțiile asupra proble
melor aflate pe ordinea de zi.

!n orășelul Raahe, veche a- 
șezare de marinari, căruia as
tăzi vecinătatea combinatului 
Rautaruukki îi deschide larqi 
perspective de dezvoltare in
dustrială și urbană.

In drum spre orașul Oulu 
«e străbate, apoi, un peisaj 
di- o mare frumusețe cu pajiști 
întinse și multicolore în nuan
țele delicate ale toamnei, cu 
salbe de lacuri albastre și 
păduri de .pin și mesteacăn. 
Duminică, membrii delegației 
au fost oaspeții orașului Ou
lu, important centru economic 
și cultural al Finlandei, care în 
această zi și-a sărbătorit 360 
de ani de la întemeiere. înso
țiți de președintele Consiliu
lui municipal, Kauko Hjerppe, 
și de primarul orașului, Arvo 
Heino, ei au vizitat mai multe 
instituții social-culturale. pre
cum și Fabrica de celuloză 
din localitate, considerată ca 
una din cele mai mari între
prinderi de acest gen din 
Europa.

O
Luni. în cea de-a patia zi a 

șederii sale în Finlanda, dele
gația Marii Adunări Naționale 
a vizitat orașul Helsinki, re
numit pentru arhitectura sa lu
minoasă, ..orașul alb al Nordu
lui".

AGENDA ECONOMICA
nave cu un deplasament de 
35 000 de tone. Totodată, vor 
fi construite mineraliere de 
10 000 tone .și cargouri de 
13-15 000 tone.

Reprezentanțe permanen
te ale unor firme străine 
la Moscova

La Moscova s-a deschis o 
reprezentantă permanentă a 
firmei engleze „M. Golodetz". 
Prin această reprezentantă se 
livrează In U.R.S.S. instalații 
industriale complexe și se im- 
po.tă produse chimice, medi
camente. rezervoare pentru 
produse chimice și aaze liche
fiate, carton etc. Tot In capi
tala snv'r-'ică mai există re
prezentante permanente ale 
firmelor Italiene „Flat" șl 
„Eni". Cele mai larg repre
zentate sini societățile lapone- 
ze ..Tomio Boelci", .Milzui". 
„Ataka", „Mitzubisi" și alte 
sase firme faponeze.

Tovarășul Luigi 
Longo l-a primit 
pe tovarășul 
Virgil Trofin

ROMA 30 - - Coresponden
tul Agerprcs, N. Puicea trans
mite : Luni dimineața, tovară
șul Luigi Longo, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Italian, l-a primii pe tovarășul 
Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C, 
al P.C.R., conducătorul dele
gației Partidului Comunist Ro
mân care face o vizită îa 
Italia.

In cadrul convorbirii, des
fășurată înlr-o atmosferă 
caldă, tovărășească, au fost 
discutate probleme .interesind 
cele două partide.

VlETflAMEL DE SEP
SAIGON 30 (Agerpres). Lup

te deosebit de violente s-au 
desfășurat de-a lungul malu
rilor fluviului Vu Gia, între 
trupele de elită americano-sud- 
vietnameze și detașamente ale 
Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud, 
care au atacat avanposturile 
taberei' militare speciale de la 
Thuong Duc. anunță agenția 
Associated Press. Palrioții au 
lansat intense atacuri pentru 
a cuceri această tabără șl car
tierul general de la Thuong 
Duc. Asaltul asupra pozițiilor 
americano-saiqoneze a fost 
precedat de un baraj de mor- 
tiere. Un purtător m'lltar de 
cuvînt american a declarat că 
s-au înregistrat mortl și ră
niți

Tabăra specială Thuong Duc 
este situată pe malul vestic 
al fluviului Vu Gia. Cîteva 
avanposturi ale taberei, rele
vă agenția Associated Press, 
au fost capturate de detașa
mentele forțelor patriotice și

GRECIA :

Rezultatele 
referendumului

ATENA 30 (Agerpres). — 
In capitala Greciei au fost da
te publicității rezultatele refe
rendumului pentru noua con
stituție, care a avut loc dumi
nică. Dintre votanți, 94 la sută 
au răspuns „Da" la referen
dum. Cu toate că legea pre
vede pedepsirea celor ce nu 
se prezintă la vot. totuși 25 
la sulă dintre alegători nu 
s-au prezentat în fata urnelor.

Noua constituție urmează 
să înlocuiască constituția a- 
doțtată în anul 1952.

Demonstrație 
antirăzboinică 
la Chicago

CHICAGO 30 (Agerpres). — 
Peste 10.000 de persoane au 
participat la o demonstrație 
antirăzboinică la Chicago. Ini
țiatorii demonstrației au de-

Rezervele mondiale de 
minereu de fier

Comisia economică a O.N.U. 
pentru Europa a dat publicită
ții un raport in care se arată 
că din 1050 pină In 1965 ex
tracția mondială de minereu 
de fier o crescut de la 244 
milioane tone la 617 milioane 
tone. In timp ce fn 1950 numai 
17 la sulă din acest minereu 
a fost vlndul pe piața mon
dială. In 1965 acest procent 
s-a ridicat la 65. Sporirea ce
rerii de minereu de fier a dus 
la descoperirea de noi zăcă
minte șl la perfecționarea pro
cedeelor de prelucrare a mine
reurilor de slabă calitate, în
deosebi fn U.R.S.S., S.U.A. și 
Canada.

Potrivit aceluiași raport, re
zervele mondiale de minereu 
de fier se ridicau In 1965 la 
248 000 milioane tone.

„Bulgaria socialistă nu a avut și 
nu are pretenții teritoriale față de 
nici o țară"
— O declarație a agenției B.T.A.

SOFIA 30 (Agerpres). — 
Agenția telegrafică bulgară — 
B.T.A a dat publicității o de
clarație în caro, printre alle
le, arată că a fost împuterni
cită să declare că „Bulgaria 
socialistă nu a avut șl nu aro 
pretenții teritoriale față de 
nici o țară. Această poziție a 
fost exprimată nu o dată in 
documente internaționale de 
partid și guvernamentale, prin
tre care declarațiile de la Bu
curești și Karlovy Vary, tra
tatele bilaterale cu o serie de 
țări socialiste și alte documen

părăsite ulterior de aceștia du
pă lupte îndîrjite în timpul 
cărora au provocat trupelor 
amcricano-saigoneze Dierderi 
în oameni și materiale de 
luptă.

Thuong Duc este una din
cele trei tabere ale trupelor

Regresul P.N.D. 
municipale din 
Inferioară

HANOVRA 30 (Agerpres). — 
Alegerile municipale care au 
avut loc duminică în landul 
Saxonia Inferioară au marcat 
menținerea pozițiilor Partidu
lui Social-Democrat și Uniunii 
Crcștin-Democrate și un regres 
al Partidului Național Demo
crat, de extremă dreaptă.

Rezultatele definitive indică 
o participare la urne de 76,9 
la sută din alegătorii înscriși 
în listele electorale. Partidul 
Social-Democrat a obținut 41,7 
la sută din voturile exprimate, 
Uniunea Creștin-Democrată — 
38,9 la sută. Parl'dul Lib‘er-De- 
mocrat — 9,2 la sută, Partidul 
National Democrat — 5,2 la 
sută.

Congresul Partidului laburist 
britanic

BLACKPOOL 30 (Agerpres). 
— Luni s-a deschis la Blackpo
ol, cel de-al 67-lea Congres na
țional al laburiștilor. Deschi
derea Congresului a fost mar
cată de la început de un vio
lent incident. O delegație de 
50 de mineri a pătruns în 

clarat că aceasta a (ost orga
nizată în memoria victimelor 
manifestației de acum o lună, 
în urma căreia mai multe per
soane au fost ucise, iar altele 
rănite. Participants au cerut 
încetarea războiului din Viet
nam și au protestat împotriva 
reprimării manifestației de a- 
cum o lună, organizată cu 
prilejul convenției Partidului 
democrat.

Accelerarea concentrări
lor și fuziunilor în indus
tria franceză

Fenomenul de accelerare a 
concentrărilor și fuziunilor fn 
industria franceză continuă. 
Recent. Ministerul Industriei a 
anunțat că In anul trecut 991 
de întreprinderi Industriale au 
dispărut din circuitul produc
ției franceze, iar fn primele 6 
luni ale anului 1968 alte 550 
de întreprinderi au avut ace
eași soartă.

Ultima din aceste concen
trări privește marele trust de 
aparate electrocasnicc (frigi
dere, mașini de spălat rufe, 
radiouri, televizoare) „Thom
sons — Brandz" care a absor
bit societatea „Clarei" cu 
6 000 de salariat! dispensați !n 
cele 16 uzine ale sale șJ so
cietatea C.S.F. care a realizat 
televiziunea fn culori. Cifra de 
afaceri a noului grup francez 
se ridică la 1L5 miliarde de 
franci, intrecind firme ca Sie

te si declarații oficiale. In a- 
reste documente șl declarații, 
Republica Populară Bulgaria se 
pronunță (Iar șl categoric pen
tru inlangibililatca frontiere
lor stabilite după col do-al 
doilea război mondial. Repu
blica Populară Bulgaria — se 
spune în declarație — este ho- 
tărîtă să nu se abată de la 
această politică a sa. Bulgaria 
va depune și pe viilor toate 
eforturile necesare pentru îm
bunătățirea relațiilor dintre 
țările balcanice, pentru întări
rea păcii și securității în 
Balcani".

speciale asupra cărora unită
țile F.N.E. au exercitat în ul
timele zile puternice presiuni. 
Agenția citată menționează că 
s-a semnalat o intensificare a 
activității patrioților și în pro
vinciile Quang Tin și Quang 
Ngai.

la alegerile 
landul Saxonia

In comparație cu procentajul 
voturiloT exprimate în aleqeri- 
le pentru parlamentul landu
lui. care au avut loc în 1967, 
social-democrații au pierdut 1,4 
la sută din numărul alegători
lor, creștin-democratii au înre
gistrat un spor de 1,4 la sută, 
iar național-democratii au înre
gistrat o pierdere de apioxi- 
mativ 3 la sută, ceea ce re
prezintă o respingere de către 
opinia publică a politicii a- 
cestui partid. In timpul <-am- 
paniei electorale din Saxonia 
Inferioară, liderul național de
mocrat, von Thadden, a fost 
huiduit în cîteva rînduri de 
alegători.

incinta sălii congresului pen
tru a protesta împotriva hotă- 
rîrii guvernului Wilson de a 
închide numeroase mine.

La lucrările Congresului iau 
parte 1 200 de delegați, repre- 
zentînd pe cei 700 000 de mem
bri individuali și cei 5 500 000 
membri ai sindicatelor. Potrivit 
aprecierilor observatorilor, dez
baterile se anunță deosebit de 
furtunoase. Pentru prima oară 
de la venirea sa 'a putere. în 
octombrie 1964, guvernul Wil
son se va afla în fața unui 
greu examen. In afara faptu
lui că Wilson va trebui să dea 
un răspuns în legătură cu scă
derea popularității guvernului 
laburist, el va avea de făcut 
fată atacurilor asupra politicii 
guvernamentale, atît pe plan 
intern, cît și extern.

mens — Bosch" din R.F.G. și 
„Zanussi” din Italia.

3 500 000 de zile de mun
că pierdute de industria 
britanică

Intr-un raport publicat de 
Ministerul Muncii al Marii 
Britanii se arată că in cursul 
primelor 8 luni ale anului 1068. 
ca urmare a grevelor, indus
tria britanică a pierdut 
3 500 000 de zile de muncă, 
de două ori mai mult docil 
In aceeași perioadă a anului 
trecut. La cele 1510 de qreve 
ce s-au desfășurat In perioa
da amintită au participat 2 
milioane de muncitori.

Se observă, așadar, o inten
sificare a mișcării greviste, 
ceea ce demonstrează eșecu' 
încercărilor guvernului laburist 
de a Impune „moderații" oa
menilor muncii in lupta lor 
pentru maforarea salariilor sl 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

Adunarea festivă din București 
cu prilejul celei de-a XlX-a 

aniversări a proclamării 
R. P. Chineze

Luni după-amiflză a avut loc 
in Capitală adunarea festivă 
organizată de Institutul roman 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, cu prilejul celei d ? 
a XlX-a aniversări a procla
mării Republicii Populare Chi
neze.

Au luat parte tovarășii 
Gheorghe Apostol, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Conciliului 
Central al Uniunii Generale n 
Sindicatelor, Constanța Cră
ciun, membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Dumitru Bejan, prim-ad- 
junct al ministrului comerțului 
exterior, Mihai Marin, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, membri ai conducerii unor 
organizații obștești și instituții 
centrale, numeroși oameni ai 
muncii din întreprinderi și in
stituții, oameni de arta și cul
tură.

Adunarea a fost deschisă de 
prof. univ. Stanciu Stotan, se
cretar general al Ligii române 
de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa.

Luînd cuvîntul Mihnea 
Gheorghiu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prim-vîcepre- 
ședinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, a evocat lupta e- 
roică a poporului chinez împo
triva reacțiunii interne și a 
dominației imperialiste străine, 
pentru instaurarea puterii 
populare. Proclamarea Republi
ci’ Populare Chineze — eveni
ment de o deosebită importan
ță mondială — a spus vorbito
rul — a avut ca urmare în
tărirea forțelor sistemului so
cialist, a clasei muncitoare in
ternaționale, a mișcării de eli
berare națională. întărirea for
țelor care militează pentru 
progres social, slăbirea poziții
lor imperialismului în lume. 
Devenind singurul, stăpîn al 
destinelor sale, poporul chinez, 
sub conducerea Partidului Co
munist Chinez, fn frunte cu to
varășul Mao Tze-dun, și-a con
sacrat eforturile și energia vpe- 
rei de edificare a socialismu
lui. de făurire a unei vieți 
demne și prospere.

Vorbitorul s-a referit apoi 
la principalele înfăptuiri ale 
talentatului popor chinez, ară- 
tînd că poporul român se 
bucură de aceste realizări și 
urează oamenilor muncii chi
nezi succese tot mai mari în 
opera de construire a socialis
mului în patria sa.

Au fost înfățișate totodată 
succesele obținute de poporul 
nostru, sub conducerea Parti
dului Comunist Roman, în ope
ra de desăvîrșire a construcției 
socialiste. In continuare vorbito
rul a spus: Partidul Comunist
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Peste 500 000 de persoane 
— muncitori, țărani, intelectu
ali, militari, studenți — au fost 
prezente simbâtă in Piața Re
voluției din Havana la i..ore
le miting consacrat celei de-a 
8-a aniversări a înființării Co
mitetelor de apărare a revo
luției (C.D.R.).

©♦©
Agenția China Nouă anunță 

că Cen I, vicepremier al Con
siliului de Stat al R. P. Chi
neze, a primit pe Hoang Thuc 
Ba, membiu al Comitetului 
Central al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud, cu care a avut o convor
bire prietenească.

☆
In aceeași zi, Cen I a avut o 

convorbire cu Sithon Komma- 
dan, vicepreședinte al Comi
tetului Central al Partidului 
Neo Lao Haksat, anunță a- 
genția China Nouă.

©♦©
Secretariatul general al Li

gii țârilor arabe a difuzat un 
memorandum despre situația 
refugiaților arabi care a fost 
adresat Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite.

©♦©
Intr-un interviu acordat Ra- 

dioteleviziunii franceze, după 
întrevederile la nivel înalt de 
la Bonn, primul ministru al 
Franței, Couve de Murville, a 

CURIER • CURIER • CURIER

Român, guvernul Republicii So
cialiste România situează în 
mod consecvent în centrul po
liticii externe a țării noastre 
dezvoltarea relațiilor de prie
tenie. alianță și colaborare fră
țească cu țoale țările socialis
te, de care ne leagă comuni
tatea de orinduire, ideologia 
marxist-leninislă, telurile luptei 
comune împotriva imperialis
mului, pentru cauza socialismu
lui. România se pronunță cu 
toată fermitatea împotriva ac
țiunilor agresive ale cercurilor 
imperialiste, în frunte cu 
S.U.A., care au dezlănțuit răz
boiul împotriva poporului 
vietnamez; Romania cere 
cu tărie să fie respectat drep
tul sacru al fiecărui Dopor de 
a-și alege în mod nestingherit 
calea dezvoltării sociale, po
trivit intereselor sale vitale.

Vorbitorul a subliniat apoi 
că între partidele și țările 
noastre, intre poporul român șî 
poporul chinez s-au statornicit 
relații frățești de colaborare 
bazate pe idealul comun al 
construirii socialismului, al 
internaționalismului socialist. 
Pe această bază relațiile eco
nomice, culturale și tehnîco- 
stiințifice dintre cele doua țări 
au cunoscut o dezvoltare me
reu ascendentă. Republica 
Populară Chineză — a spus 
vorbitorul in încheiere — cu 
marile sale resurse materiale 
si umane — joacă un rol im
portant în viata internațională, 
în lupta popoarelor împotriva 
imperialismului, pentru zădăr
nicirea acțiunilor agresive ale 
acestuia, pentru libertate, de
mocrație, pace si socialism. 
Considerînd că problemele in
ternaționale majore nu pot fl 
rezolvate fără participarea 
Chinei populare. România se 
pronunță în mod consecvent 
pentru restabilirea drepturilor 
legitime ale Republicii Popu
lare Chineze la O.N.U., aceas
ta fiind sinqura îndreptățită să 
reprezinte poporul chinez.

A luat apoi cuvîntul Ma Șiu 
Șin, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R.P. Chineze la 
București

Anul acesta—a spus vorbito
rul — poporul nostru sărbă
torește cea de-a 19-a aniver
sare a proclamării R.P. Chineze 
în condițiile unei situații exce
lente atît pe plan intern cît 
și pe plan internațional. După 
eliberare. sub conducerea 
Partidului Comunist Chinez, în 
frunte cu marele său conducă
tor. președintele Mao Tze-uun, 
printr-o muncă înțjîrjilă șl 
plină de abnegație a maselor 
larqi de oameni ai muncii, ta
ra noastră a obținut strălucite 
realizări fn opera de construi
re a socialismului.

Relevînd că nivelul vieții 

relevat că „o lărgire a Pie
ței comune ar avea drept con
secință transformarea aceste
ia intr-o organizație economi
că vest-europeană cu totul 
diferită de cea existentă as
tăzi". Explicind declarația ge
neralului de Gaulle, potrivit că
reia o „deschidere" a C.E.E. ar 
duce la dizolvarea sa, Couve 
de Murville a menționat că 
ceea ce președintele Franței a 
spus in capitala R.F. a Germa
niei nu diferă cu nimic de 
ceea ce el a susținut întotdea
una.

©♦©
Franța a început construi

rea unui nou tip de subma
rin, conceput pentru cercetări 
oceanografice. Acest submarin 
va putea să navigheze la adin- 
cimi de 5-600 de metri, iar 
membrii echipajului vor avea 
posibilitatea să iasă de pe 
navă pentru a cerceta flora și 
fauna subacvatică.

©♦©
Statele Unite vor reduce nu

mărul consilierilor lor militari 
pe lingă armata japoneză, dar 
iși vor păstra bazele lor mariti
me și aeriene amplasate in Ja
ponia, a declarat un reprezen
tant al Ambasadei americane 
din Tokio. El a precizat cc re
ducerea numărului consilieri
lor militari nu implică schim
bări la cele șase baze mili
tare aeriene și la cele trei 
baze navale pe care Statele 
Unite le au in Japonia in con
formitate cu Tratatul de secu

materiale și spirituale n po* 
porului chinez a crescut în 
mod simțitor, vorbitorul a arM- 
tat că vechea Chină semi-feu- 
dala și semi-colonlală, săracK 
șl înapoiata, lovită din greu 
de calamități și nenorociri, s-a 
transformat rapid într-o tară 
socialistă prosperă, puternică 
și avansată.

In continuare vorbitorul a în
fățișat realizările Chinei popu
lare în diverse domenii de ac
tivitate obținute în anii de du
pă proclamarea Republicii, 
subliniind că masele populare 
stimulează într-o măsură tot 
mai mare dezvoltarea șl pros
peritatea economiei, culturii, 
științei și tehnicii. Pe frontul 
industrial, a arătat vorbitoruL 
ia avînt o mare și impetuoasă 
revoluție tehnică și apar ne
contenit noi produse care ating 
sau chiar depășesc nivelul 
tehnic mondial. La rîndul său, 
agricultura obțiDe și anul a- 
cesta, ca în fiecare din ultimii 
ani, o recoltă bogată.

Vorbitorul s-a referit apoi 
la lupta popoarelor împotriva 
imperialismului, subliniind că 
uneltirile și încercările aces
tuia vor fi cu siguranță zdro
bite de pașii victorioși ai po
poarelor revoluționare diD în
treaga lume. In legătură cu 
problema vietnameză, el a a- 
rătat că poporul chinez este 
hotărît să sprijine poporul 
vietnamez în lupta sa dreapU-» 
împotriva aqresorilor, pentru 
salvarea patriei. Acum, cînd 
sărbătorim împreună Ziua na
țională a Republicii Populare 
Chineze, ne aducem aminte de 
imaginile sărbătoririi celei de-a 
XXIV-a aniversări a eliberării 
poporului român de sub juqul 
fascist, care a avut loc nu de
mult în tara dv. In cel 24 de 
ani, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, utilizînd re
sursele naturale intern-e și bi- 
zuindu-se pe propriile sale for
te, harnicul și talentatul popor 
roman a înreqistrat importante 
succese în opera de construi
re a patriei sale. In prezent, 
poporul român mpnceșteț . 
hărnicie pentru îndephn non> 
noului plan cincinal. Inqădui- 
ți-mi sa vă urez noi succese 
și mai mari în toate domeniile 
de activitate pentru construi
rea patriei.

Intre poporul chinez $i po
porul român — a spus în în
cheiere vorbitorul — au exis
tat întotdeauna relații frățești 
șl de prietenie. Sîntem con
vinși că aceste relații se vor 
consolida și se vor dezvolta șl 
în viitor.

o
După adunarea festivă a ur

mat un program artistic.

(Agerpres)

ritate japono-american.

©♦©
Mareșalul Montgomery, cu

noscut comandant militar din 
timpul celui de-al doilea 
război mondial a publicat o 
lucrare intitulată „Istoria răz
boaielor", care acoperă o pe
rioadă de aproape șapte mi
lenii.

©♦©
Poliția din Sarasota (Flori

da) a făcut uz duminică de 
grenade cu gaze lacrimogene 
pentru a împrăștia o manifes
tație a negrilor din localitate. 
Au fost operate 10 arestări. 
Șeful poliției, Francis Scott, a 
cerut întăriri din partea gu
vernatorului statului Florida 
pentru a „menține ordinea". 
Deși manifestația negrilor a 
fost împrăștiată, incidente izo
late s-au produs și in cursul 
nopții.

O*O
Incendiul care a izbucnit du

minică intr-o sală de dans 
din Beirut (Liban), unde au 
loc turnările unui film, a pro
vocat moartea a cinci persoa
ne și arsuri grave altor 29.

©♦©
Un puternic cutremur a zgu

duit duminică localitatea Khor- 
ramabad din partea de vest a 
Iranului. Mișcarea seismică, 
care a durat două secunde, nu 
a provocat victime sau pagu
be materiale.
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