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SĂRBĂTORIREA ZILEI RECOLTEI ÎN CAPITALĂ
• 6 octombrie 1958 _  cea

, dc-a treia edific a .Zilei re-
• coJîci" prilejuiește jn acest 

an o sărbătoare populară în
drăgită de toii cetățenii pa-

. Iriei. Marile piele din întrea
ga farâ au fost transformate 
In area$fă zi fn adevărate e\-

[ poziții, unde performantei? 
ohfinute de oamenii ogoarelor 
slau alături de produse <t<e 
induslrei destinate agricullu-

I rii.
- Celăfenii Capitalei au sâr- 

hălorit .Ziua recoltei* in ma
rea piafă de la Obor, rare a 

‘ că nătat un aspect feeric.
In uratele entuziaste ale 

mulțimii sosesc tovarășii \i- 
. crdae Ceaușescu. cu sofia. Ion 

Gheorghe Maurer, cu sofia, 
Gheorghe Apostol. C/n’vu Stoi
ca. Paul Niculescu-Mizil, ru 
'■offa, X'iiqii Trofin, cu sofia, 
llie Verdef, cu sofia, membri 

f s.' membri supleanfi ai Comi
tetului Fxecutb șt secretari 
ai CC al P C R

la intrarea in piafă, condu
când ii de partid și de stat

• sint sc.lutafi de to\ a rușii \'a- 
sile Vilcu. președintele Uniu
nii Naționale a Cooperati\ elor

‘ agricole de Producție. Dumi
tru Popa. prim-secrelar al 

Mititelului municipal Bucu- 
esti al P.C.R., primarul gene

ral al Capitalei, Gheorghe 
Necula, prim-secrelar al Co
mitetului județean Ilfov al 
P.C.R, președintele Consrlât- 

. lui popular județean, vicepre
ședinți ai U.\' C.A.P., ai Con
siliului Superior al Agricultu
rii.

Sini prerenfi membri ai C.S. 
al P.C.R. miniștri, conducători 
ai instituțiilor centrale și o,- 
ganizaf iilor obștești.

Conducătorii de partid si 
de stal vizitează expoziția 
lira. Fxpozifia .realizări din 
agricultură", o expoziție rare 
olindește activitatea institu

ia elor de cercetări din domeniul 
agriculturii, se opresc in fata 
exponatelor, discută cu orga
nizatorii recomandindu-le să 
depună eforturi sporite pen
tru a asigura buna aprovizio
nare a populafiei cu produse 
agroalimenlare.

i După vizitarea standurilor, 
conducătorii de partid și de 
stat participă la o entuziastă 
adunare populară consacrată 
sărbătoririi .Zilei recoltei*. 
Mii și mi? de oameni ai mun
cii ailafi pa platoul din lafa 

; halei centrale ii intimpinâ ca 
urale și aclamații.

. Adunarea este deschisă de 
tovarășul VASILE VlLCU

Președintele Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agrico
le de Producjie a evidential 
apoi unitățile care au obținut 
cele mai bune rezult at p in ca
drul concursului pe tară otga- 
nizat de U.N.C.A.P. ]a cultu
ra griului.

PE PRIMUL LOC s-a situat 
și In acest an COOPERATIVA 
AGRI COI A DIN COBADIN 
— JUDEȚUL CONSTANTA 
care a obfinut de pe fiecare 

i din cele peste 1000 hectare 
; o producție medie de 4 039 kg 
j griu. In felul acesta, țăranii 

cooperatori de aici cuceresc 
pentru a doua oară consecu
tiv titlul de cooperativă agri
colă fruntașă pe fard la cultu
ra griului.

PE LOCUL II se clasează 
COOPERATIVA AGRICOLA 
DE PRODUCȚIE — GRINDU. 
JUDEȚUL IALOMIȚA, care pe 
720 hectare cultivate cu griu 
a objinut o producție medie 
de 3 830 kg la hectar.

PREMIUL III a lost acordat 
COOPERATIVEI AGRICOLE 
DE PRODUCȚIE .PARTIZA
NII PĂCII*, din comuna 
Grivifa, județul Ialomița, pen
tru îealizarea unei producții 
medii de 3 748 kg la hectar pe 
o supraiață de 865 hectare.

, Au luat apoi cuvintul MAR
CEL DOBRE. președintele co-

’ operativei agricole de prodi.c- 
fie Girbovi, judeful Iliov, îng. 
ALEXANDRU COCOSILA, di-

• rectorul l.A.S. — Borăneș'.i 
din judeful Iliov. N1COLAE 
CONSTANTIN, muncilor la

(Continuare in pag. a 2-a)

Imintarea tovarășului
IKOLiE CEAEȘESCE

la adunarea populară din piața Obor
Dragi tovarăși,

Dați-mi voie să vă adresez dum
neavoastră. celor pezenți aici, între
gii țarănimi, tuturor lucrătorilor și 
specialiștilor din agricultură, cu o- 
cazia .Zilei recoltei", un salut căl
duros din partea Comitetului Central 
al partidului, a Consiliului de Stat 
si a guvernului României socialiste, 
(aplauze).

Sărbătorirea ..Zilei recoltei prile
juiește în fiecare an trecerea în re
vistă a activității desfășurate pe o- 
goarclc patriei, a rezultatelor obți
nute in creșterea producției agricole, 
in sporirea contribuției agriculturii 
socialiste In dezvoltarea avuției ma
teriale a României, la bunăstarea în
tregului popor, (aplauze).

Bilanțul acestui an este deosebit 
de semnificativ. Aceasta din mai 
multe motive. In primul rind datori
tă faptului că activitatea in agricul
tură s-a desfășurat în condiții cli
matice nefavorabile. Am avut o pri
măvară cu secetă prelungită. Cu toa
te acestea — datorită măsurilor lua
te pentru folosirea intensă a bazei 
materiale de care dispunem, pentru 
lucrarea in cele mai bune condiții 
a pămintului, pentru irigarea unei 
suprafețe cit mai mari, datorită a- 
jutorului acordat de clasa munci
toare pentru asigurarea mijloacelor 
necesare — putem face acum, la 
această sărbătoare, constatarea îm
bucurătoare că recolta permite sa
tisfacerea nevoilor de aprovizionare 
a populației, alo industriei cu ma
teriile prime, precum și unele dis
ponibilități pentru export. Rezulta
tele obținute dovedesc de asemenea 
că țărănimea noastră, toți lucrătorii 
din agricultură și-au făcut pe de
plin datoria, fapt pentru care țin sa 
le aduc cele mai calde mulțumiri si 
să-i felicit din toată inima, (aplauze, 
urale)

Dar aceasta este numai o latură 
a problemei. Trebuie să spunem, to
varăși, că dacă am putut trece in 
condiții alit de bune peste greută
țile acestui an. aceasta se datorește 
faptului că țărănimea noastră, ur- 
mind indemnul partidului, a pășit 
pe calea cooperativizării, a unirii 
mijloacelor de producție și a efor
turilor de muncă in puternice coope
rative socialiste. Agricultura noas
tră cooperatistă permite dezvoltarea 
mecanizării si chimizării producției, 
folosirea unor semințe de înaltă pro
ductivitate. aplicarea științei agro
tehnice. obținerea unor recolte tot 
mai bogate, asigurarea in- orice con
diții a nevoilor economici naționale, 
creșterea continuă a contribuției a- 
griculturii la dezvoltarea României 
socialiste, (aplauze puternice).

Dacă ne gindim la trecut, la anii 
cind agricultura noastră era fărimi- 
tată, lipsita de mijloace mecanizate, 
de ingrășăminte. de ajutorul specia
liștilor. ne amintim cu toții ce re
colte slabe obțineam. Vă aduceți a- 
minto că în anii 19-1G—1947 — cind 
seceta nu a fost mai mare decît in 
acest an — România era practic in 
situația de a nu avea ce mînca. A 
trebuit să apelăm la ajutorul Uniu
nii Sovietice pe care l-am primit in 
condiții bune, a trebuit să apelăm 
la import. Noi avem astăzi certitu
dinea tovarăși, că anii aceia nu se 
vor mai repeta niciodată în Româ
nia. că agricultura noastră socialis
tă va putea asigura oricind nevoile 
de hrană ale poporului, creșterea a- 
vuției noastre materiale, (vii a- 
plauze).

Rezultatele pe care le obținem se 
datoresc, tovarăși, și faptului că cla
sa noastră muncitoare. înfăptuind 
neabătut politica partidului de in
dustrializare '■ socialistă, asigură a- 
griculturii mijloacele mecanizate ne
cesare. Astăzi, pe ogoarele Româ
niei socialiste lucrează peste 95 000 
de tractoare — un tractor la 100 de 
hectare arabile. Este un lucru de 
seamă tovarăși, la care cu douăzeci 
și ceva de ani in urmă, mulți nici 
nu îndrăzneau să viseze. Succesele 
remarcabile in înzestrarea agricul
turii. realizate ca urmare a po
liticii partidului, a eforturilor cla
sei muncitoare. își spun cuvintul 
in creșterea producției agricole, lată 
de ce doresc ca do ..Ziua recoltei ' să 
adresez minunatei noastre clașe mun
citoare — clasa conducătoare a Ro
mâniei socialiste — cele mai calde 
felicitări pentru munca, sa inrhipată 
înfloririi rontinue a României, (a- 
plauze, urale).

Se cuvine, de asemenea, să subli
niem ca progresul agriculturii, ca 
șl al industriei, este rezultatul pre
ocupării permanente a partidului 
pentru dezvoltarea științei și cultu

rii în România, al aportului însufle
țit al oamenilor de știință, al spe
cialiștilor care lucrează în diferitele 
sectoare ale economiei naționale. 
Pentru noi este clar că fără aplica
rea largă și intensă a cuceTirilor ști
inței’ în toate domeniile activității 
economice și sociale nu este posi
bil progresul nici în creșterea avu
ției materialo, nici în ridicarea ge
nerală a nivelului de trai material 
si spiritual al poporului. De aceea, 
doresc ca la ..Ziua recoltei" să a- 
dresez intelectualității noastre, care 
împreună cu clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare aduce o con
tribuție de preț la făurirea orîndui- 
rii noi socialiste, cele mai calde 
mulțumiri pentru activitatea pe ca
re o depune, (aplauze puternice).

Succesele obținute în agricultură, 
ca în întreaga operă de construcție 
socialistă, adeveresc încă și încă- 
odată justețea politicii marxist-leni- 
niste a partidului nostru, caro ex
primă aplicarea creatoare a adevă
rurilor generale ale învățăturii pro
letariatului la condițiile concrete ale 
României, și caro unește eforturile 
tuturor celor ce muncesc din Româ
nia, fără deosebire de naționalitate, 
intr-un tot unic, pentru progresul 
rontintiu al patriei. Partidul nostru 
comunist își îndeplinește consec
vent misiunea do forță conducătoa
re a întregii societăți, în procesul 
desăvîrșirii construcției socialiste, 
își afirmă tot mai pregnant rolul 
îndrumător și orqanizator al activi
tății generale pentru edificarea eco
nomici și culturii orinduirii noi. 
Tată de ce merită ca, și cu acest 
prilej, să adresăm tuturor comuniș
tilor de la orașe și sate, organiza
torii și însuflețitorii maselor popu
lare. colo mai calde felicitări pentru 
felul cum își îndeplinesc îndatori
rile față do patria socialistă, (a- 
plauze, urale).

S-a întărit si s-a dezvoltat pe o 
treaptă superioară alianța de fier 
dintre clasa muncitoare și țărăni
mea muncitoare. Această unitate a 
celor două forțe principale alo Ro
mâniei socialiste joacă rolul hotă- 
rilor in asigurarea progresului Ro
mâniei po calea desăvîrșirii socia
listo și a creării condițiilor pentru 
trecerea treptată la făurirea comu
nismului în România, (aplauze, u- 
rale). S-a afirmai și se afirmă lot 
mai pregnant colaborarea între mun
citori țărani și intelectuali, unita
tea tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate. Tocmai 
datorită succeselor obținute in fău
rirea bazei materiale a socialismu
lui. in dezvoltarea forțelor de pro
ducție, in lichidarea pentru totdea
una a claselor exploatatoare, in ge
neralizarea relațiilor de producție 
socialisle, s-a închegat unitatea în
tregului popor in jurul partidului 
comunist. Sub conducerea partidu
lui. poporul nostru pășește ferm îna
inte pe calea desăvîrșirii socialis
mului, a ridicării bunăstării, a creă
rii unei înalte civilizații materiale și 
spirituale, deschizând României ca
lea spre comunism, (aplauze, urale).

Cred că este necesar să reamin
tim ce marc importanță a avut, r.u 
numai din punct de vedere econo
mii. ci și din punct de vedere so
cial de clasă, din punctul do vedere 
al unității socialiste a poporului 
nostru. înfăptuirea cooperativizării. 
După cum este știut. Lenin spunea 
că mica proprietate generează capi
talism, zi de zi, ceas de ceas. în pro
porție de masă. Dumneavoastră știți, 
tovarăși, care era situația in tre
cut și în România, cum burghezia 
sătească reușea — asuprindu-i și 
jefuindu-i pe țăranii săraci și mij
locași — să se îmbogățească, năs- 
cind noi și noi exploatatori. Coope
rativizarea agriculturii a lichidat ori
ce posibilitate pentru nașterea capi
talismului in satele României. Se 
dovedește că numai pe calea coope
rativizării un popor poate construi 
socialismul și la sate, că numai ast
fel se creează condiții pentru lichi
darea bazei economice a nașterii e- 
lementelor < apitaliste în agricultură, 
lată de ce. intemeindu-ne pe pro
pria noastră experiență, putem afir
ma cu tărie că acolo unde se do
rește să se treacă la construcția so
cialistă, să se înlăture orice posibi
litate de apariție a unor elemente 
capitalisto, trebuie instaurata in a- 
gricullură proprietatea socialistă, de 
stat sau cooperatistă. Numai pe a- 
c east i cale este asigurata victoria 
definitivă a socialismului și comu- 
nismului. (aplauze puternice). Rea
mintim toate acestea astăzi, tovarăși, 
pentru că, pentru poporul nostru, 
pentru muncitori, țărani șl intelec

tuali, socialismul este singurul drum 
ce-i poate asigura un viilor lumi
nos, un. nivel de viață ridicat, în
tărirea continuă a independenței și 
suveranității patriei. (vii aplauze).

Desigur, tovarăși, vorbind do re
zultatele noastre bune, care pe 
drept cuvînt ne umplu inima de bu
curie, nu putem să nu reamintim că 
în fala noastră stă sarcina de a a- 
sigura dezvoltarea înlr-un tempo 
și mai rapid a agriculturii noastre 
socialiste. întreprinderile agricole de 
stat, care dispun de mijloace mate
riale însemnate trebuie să-și folo
sească mai bine potențialul, să ob
țină recolte mai mari, să reducă 
cheltuielile de producție, să spo
rească aportul la crearea fondului 
de stat de produse agroalimentare. 
Apreciem succesele obținute în în
treprinderile agricole de stat, dar 
trebuie să subliniem că ele dispun 
încă de rezerve mari și că este de 
datoria tovarășilor care lucrează în 
acest sector important să ia mă
suri pentru a valorifica mai bine 
mijloacele ce le stau Ia dispoziție. 
Stațiunile noastre de mașini și trac
toare trebuie, de asemenea, să-și or
ganizeze mai bine activitatea, să a- 
corde un ajutor și mai intens co
operativelor agricole în executarea 
lucrărilor la timp și de bună cali
tate, in amenajarea irigațiilor ce se 
vor extinde tot mai mult în anii 
ce vin; ele trebuie să aducă o con
tribuție tot mai marc la creșterea 
producției agricole iu toate coope
rativele.

Și. desigur, sarcini mari în înflo
rirea agriculturii noastre revin co
operatorilor. care formează marea 
majoritate a celor care lucrează pe 
ogoarele patriei. care dețin cea 
mai mare parte a suprafeței agri
cole și arabile a țării. Cooperativele 
au'rezultate bune, s-a vorbit și aici 
de recoltele mari de griu și de po
rumb obținute in unele cooperati
ve. Trebuie să spunem insă că co
operativele cu recolte atit de mari 
sînt încă puține. Producția medie pe 
tară este aproape la jumătatea ce
lei obținute de cooperativele care

au fost astăzi evidențiate și pre
miale aici. Trebuie intensificate e- 
forturile pentru mai buna organiza
re a activității în cooperative; nu
mai astfel se poale smulge pămin- 
tului roade tot mai bogate, se poate 
asigura creșterea continuă a veni
turilor și bunăstării cooperatorilor, 
creșterea avuției materiale a socie
tății, aprovizionarea satisfăcătoare a 
populației României cu întregul ne
cesar de produse agroalimentare.

Rezultatele de pînă acum ne dau 
garanția că stă în puterea noaură 
să obținem recolte lot mai bogate. 
Urez lucrătorilor din întreprinde? 
rile de stat, din S.M.T.-uri, țără
nimii cooperatiste, tuturor oameni
lor muncii de la sate noi și noi 
succese in activitatea lor, producții 
agricole tot mai mari, (aplauze pre
lungite).

Este necesar, tovarăși, să înțele
gem că creșterea bunăstării țărăni
mii noastre, ca și a întregului po
por. este strins legată de sporirea 
continuă a producției de bunuri ma
teriale. Aceasta este singura cale 
de asigurare a satisfacerii tuturor 
cerințelor membrilor societății. In 
fiecare sat se văd semnele crește
rii bogăției cooperatorilor. Casele 
noi, aparatele de radio și de tele
viziune, mobila nouă, toate demon
strează că an de an nivelul de via
ță al țăranilor crește. Faptul că a- 
verea obștească a cooperativelor se 
cifrează astăzi la 21 miliarde lei 
este o dovadă a forței și trăiniciei 
cooperativelor, a posibilităților mari 
de care dispun acestea pentru creș
terea producției. Nici un efort nu 
trebuie precupețit pentru ca, alături 
de clasa muncitoare, să aduceți și 
dv„ țărănimea, lucrătorii din agri
cultură, o contribuție tot mai mare 
la creșterea avuției materiale a Ro
mâniei socialiste, la înflorirea pa
triei noastre, la ridicarea nivelului 
de trai al poporului, (aplauze pu
ternice).

Cunoașteți rezultatele pe care le 
avem in dezvoltarea industriei. Tre-

(Conlinuare in pag. a 2-a)

Revărsare
E ,,Ziua recoltei". E dimineața. 

Piața orașului Petroșani pare un 
imens furnicar. Gospodinele au 
venit in număr mare. Expoziții cu 
vinzare sini amenajate peste tot, 
Cumpărătorii — puși în dilema. 
De unde să cumpere I întreaga 
piață este revărsată in roade, de 
belșug. Expoziția cu vinzare a 
C.L.F. se întinde pe circa 20 metri 
liniari. Vinzătorii oferă oamenilor 
numai mărfuri de bună calitate : 
ardei grași, vinete, roșii. Ca-n pli
nă vară ! Doar auriul strugurilor, 
gutuile plăcut mirositoare și... fri
gul indică totuși că e toamnă. Ri
vală in ale belșugului cu C.L.F. 
este expoziția cu vinzare a l.A.S. 
Amenojată cu gust și împărțită pe 
secții, expoziția l.A.S. a cunoscut 
o mare afluență de cumpărători. 
Cea mai mare afluență a cunos- 
cut-o, fără indoială, secția de des
facere a cărnii. Purcelușii de lap
te și botalii s-au bucurat de mare 
apreciere din partea cumpărăto-

de belșug
rilor. Nici secțiile de mezeluri, cu 
vestiții virșli de Rîul Alb, tobă, 
cirnați și alte produse, cele de 
fiucte și legume n-au fost negli
jate. Dovadă sint vinzările. Au fost 
vinduți 44 purcei, 30 batali, 542 
kg crap. 300 kilograme virșli, 
14 000 bucăți ouă. Totalul vînză- 
rilor se ridică la 44 000 lei. C.L.F. 
a vindut, de asemenea, în Valea 
Jiului, mărfuri in valoare de 
290 000 lei.

Cu frumoase expoziții au ținut 
să fie prezente, de „Ziua recoltei", 
O.C.L. Produse industriale și 
O.C.L. Alimentara. Amatorii de 
pastramă, mici și grătare au avut 
la rîndul lor de ce să fie mulțu
miți. Iar mustul se făcea pe loc, 
printr-un teasc ca la cramă ! Au 
fost de toate, din belșug, ceea ce 
indică bogăția recoltelor ogoare
lor, podgoriilor și livezilor patriei 
noastre socialiste.

D. CRIȘAN

A ÎNCEPUT
UN NOU AN 

ÎN ÎNVĂȚÂMÎNTUL

DE PARTID
In întreagă Vale a Jiului lecto

rii, propagandiștii șl cursanții au 
pășit într-un nou an de studiu, pen
tru însușirea politicii partidului, pen
tru lărgirea orizontului lor de cu
noștințe politice șl ideologice.

în centrul atenției învățăminlului 
• o partid va sta. In continuare, stu
dierea, aprofundarea documentelor 
de excepțională însemnătate tactică 
și practică elaborate de Conferința 
Națională a partidului nostru, de 
plenarele C.C. al P.C.R.

Pregătirea noului an de învăță- 
mint a constituit o preocupare de 
seamă a organelor și organizațiilor 
P.C.R., care s-au străduit să creeze 
condiții favorabile desfășurării, la 
nivelul cerințelor actuale, a învăță- 
mîntului de partid. Folosindu-se de 
drepturile largi acordate organizații
lor de partid, în ceea ce privește 
organizarea învățămîntului, comite
tele. de partid, birourile organizații
lor de bază au înlăturat rigiditatea 
în stabilirea formelor de învăță- 
mînt, creînd ample forme . care co
respund întocmai specificului mun
cii și cerințelor cursanților.

Renunțarea la unele forme de în- 
vățămînt care s-au dovedit inefica
ce, extinderea celor ce au cores
puns, care s-au dovedit atrăgătoare 
au dat . structurii organizatorice a 
învățămîntului un caracter mai elas
tic.

Numărul sporit de cursanțî, care 
se pregătesc în cele 7 școli de par
tid uzinale, în cele peste 50 cercuri 
de studiere a problemelor de edu
cație social-cetățenească, în cursu
rile și cercurile de studiere a pro
blemelor economice ale întreprin
derilor industriale, în ciclurile do 
conferințe arată că organizarea în
vățămîntului . s-a făcut ținîndu-se 
seama de cerințele concrete.

Asigurarea unul învățămînt efi
cient, interesant, care să corespun
dă exigențelor puse de partid în 
fata propagandei cere ca în afara 
unor forme de învățămînt judicios 
stabilite, să existe o tematică adec
vată, un corp de lectori și propa
gandiști cu o temeinică pregătire, 
care să muncească cu pasiune.

Alegerea temelor pentru studiu 
s-a făcut prin consultarea unui nu
măr mai larg de propagandiști, 
cursanțî de către organizațiile de 
partid; nu s-au mai așteptat de 
sus teme orientative, acestea fixîn- 
du-se potrivit specificului unității 
gradului de pregătire și dorinței 
cursanților.

Stabilirea unei tematici corespun
zătoare a fost mult ușurată datorită 
existentei unei bogății de idei pe 
care le conțin documentele partidu
lui nostru. Probleme cum sint: 
creșterea rolului conducător al parti
dului, dezvoltarea democratici so
cialiste, măsurile privind perfecțio
narea planificării și conducerii eco
nomiei naționale, politica externă 
a partidului și statului nostru, pro
bleme de etică șî altele își găsesc 
locul cuvenit în tematicile întocmi
te.

La elaborarea tematicilor s-a a- 
vut în vedere diversificarea cit mai 
largă, cuprinderea unei game cît 
mai variate de probleme, care inte
resează pe oameni. O atenție deose
bită s-a acordat cercurilor cu tema
tică specială, în care sînt cuprinse 
cadrele din economie, diferite cate
gorii de intelectuali.

La începutul noului an al învăță
mîntului de partid se poate aprecia 
că s-a muncit cu simț de răspun
dere, că organele și organizațiile 
de partid din Valea Jiului s-au 
pregătit de a imprima învățămintu-

Iui o trăsătură mai elastică, elibe
rată de schematism, de închistare.

Principala atenție trebuie de acum 
îndreptată spre conținutul de idei 
al învățămîntului. Dreptul larg în 
ceea ce privește organizarea presu
pune și sarcini sporite în conduce
rea învățăminlului.

notărilor in ridicarea calității în
vățămîntului, în imprimarea unul 
caracter viu, atrăgător și eficient 
este munca lectorilor si propagan
diștilor. De felul în caro aceștia 
vor sti să folosească cele mai po
trivite metode care să trezească in
teresul cursanților depinde nivelul 
calitativ a] învățămîntului. Folosi
rea unor metode cum sint răspun
surile la întrebări, dezbaterile care 
să stimuleze oîndiroa creatoare a 
cursanților, expunerile libere inso
lite de grafice, planșe sau în anu
mite cercuri simpozioane, sesiunile 
do comunicări duc la înlăturarea 
caracterului școlăresc al învăță- 
mintului, contribuie la îmbunătăți
rea calității sale. Metodele folosite 
să fie în funcție de forma de învă
țămînt, de compoziția auditoriului.

In centrul preocupării întregului 
învățămînt de partid va trebui să 
stea munca de educare comunistă 
a cursanților. De aceea, este un 
fapt pozitiv cuprinderea în tematica 
tuturor formelor de învățămînt a u- 
nor probleme de etică. De aseme
nea, problemelor economice trebuie 
să li se asigure locul potrivit în ca
drul învățămîntului. Cursanții cu
prinși in aceste forme do învăță- 
roînt cu caracter economic, să fio 
ajutați pentru a cunoaște categoriile 
economice, semnificația economică a 
măsurilor luate de partid și să fio 
mobilizați la îndeplinirea sarcinilor 
de plan.

Pornind în noul an do învătămint, 
lectorii, propagandiștii, cursanții, 
sînt hotărîțl să depună eforturi sus
ținute în munca pentru însușirea te
meinică a politicii partidului nos
tru și, înarmați cu nobilele sale idei, 
să militeze și mai activ pentru tra
ducerea în viată a mărețului pro
gram de înflorire a României socia
liste.

POMP1LIU UNGUR 
directorul cabinetului municipal 

de partid Petroșani
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Apartamente 
noi la Vulcan

Harnicii constructori din 
Vulcan au predat beneficia
rului două noi blocuri. Este 
vorba de blocurile C-6 și C-7 
de pe bulevardul Victoriei, cu 
cite 30 de apartamente fiecare. 
Recepția efectuată la celo 
două blocuri a constatat ca
litatea bună a lucrărilor, ins
talațiile sanitare primind ca
lificativul foarte bine.

Așadar, zilele acestea, 60 
de familii din Vulcan se vor 
muta in locuințe noi, confor
tabile.

Spectacol 
pentru copii
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Teatrul de stat de păpuși 
din Botoșani • prezintă miine, 
la orele 10 și 16, în sala Ca
sei de cultură, piesa „Fram, 
ursul polar" de C. Petrescu și 
A. Kiseleff.

Au început 
însilozările

Am intrat în ultimul trimes
tru al anului. Prin unitățile 
C.L.F. din Valea Jiului se 
desfac mari cantități de car
tofi, ceapă, ardei, morcovi, 
struguri și alte produse. Con
comitent cu deservirea opera
tivă a populației au început 
și însilozările pentru iarnă. 
Pină acum au fost deja sor
tate și însilozate 90 tone de 
ceapă și 200 tone cartofi. In 
curs de sortare se mai află 
încă 140 tone ceapă. De fapt, 
acestea sînt doar primele can
tități din cele 320 tone cea
pă și 2 600 tone cartofi ce vor 
asigura aprovizionarea de iar
nă a populației din Valea 
Jiului.
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Cuvîntarca tovarășului Carnet economic Accident de cate

NICOLAE CEAUSESCU în așteptarea revirimentului ferată pe linia

la adunarea populara din piafa ©bor
fUrmire dm pag 1)

bule să spunem tovarăși. sl în 
an industria noastră socialistă 

Hi îndeplinește cu succes sarcinile 
[■’nnuliil si se pare că va reuși chiar 
să H depășească. Avem perspecti
va < .i și in Industrie și în ngrlrnl- 
1 iâ sâ îndeplinim In condiții bune 
p’oqiamul elaborat de Congresul al 
lX-h'fl pentru dezvoltarea economiei 
române-ti pină în 1970, Tot ceea ce 
reali,‘ăm noi in drzvoltarra econo
miei întărește lorla economică și 
spirituala n patriei. In acest fel ne 
i î lenlfrilm îr> primul rînd obligațiile 
T'oa«tro naționale. Noi vedem ca una 
din îndatoririle piincipale ale lie- 
» iini popor constructor al socia- 
lismu-ui. ale fiecărui partid comunist 
filial la guvernămint, edificarea noii 
ctîndiiiii astfel Incit ca să asigure 
o > iată iot mai prosperă pentru toii 
oamenii muncii condiții do afirma
te dcnlină n personalității umane 
tn toate domeniile de activitate. 
Numai in acest fol socialismul îsi 
\a alirma pe deplin superioritatea, 
va > onslitui o chemare și un im
bold pentru alte popoare să-și ia 
sr-aila în propriile mîini. să pășeas
că la făurirea societății fără ex
ploatatori, să-și făurească destinul 
socialist, ivit aplauze).

Edificînd cu succes noua orîndui- 
re ne îndeplinim astfel și una din 
marile noastre îndatoriri internațio
naliste, contribuind la creșterea tor
telor socialismului, la sporirea influ
entei sale în lume. In același timp, 
noi întărim continuu colaborarea cu 
țările socialiste. Această colaborare 
trebuie să demonstreze lumii supe
rioritatea relațiilor noi stabilite în
tre popoare, spiritul de întrajutora
re în opera do făurire a orinduirii 
socialisto. Internaționalismul socia
list. sc manifestă din plin numai a- 
tunci cînd această întrajutorare per
mite fiecărui popor constructor al 
socialismului să obțină succese toi 
mai rnati în opera pe care o între
prinde in înflorirea patriei sale.

Noi dotim să nc aducem contri
buția la cauza generală și pe ca
lea militării ferme pentru întărirea 
relațiilor de prietenie dintre țările 
socialiste. Pornim de la premisa că 
o dală cu dispariția claselor ex
ploatatoare se creează condiții pen
tru egalitatea deplină între oameni 
si intre națiuni suveTane. De aceea, 
relațiile dintre tarile socialiste tre
buie să asigure manifestarea din 
plin a egalității în drepturi, a inde
pendentei și suveranității liecănn 
stat. Numai pe această cale se -va 
alirma tot mai puternic sistemul 
mondial socialist, vor crește torta și 
influenta socialismului in lume, se 
vor înfăptui cu adevărat principiile 
marxist-leninistc ale internaționalis
mului socialist rare îmbină în mod 
armonios interesele naționale cu 
solidaritatea* internațională în lupta 
pentru 
greș. | 
gate).

Am < 
vă de 
ci aii sie. 
rcri, divergențele 
ele sînt trccăloaroi trebuie 
tionăm în așa fel ca ole să 
lăturate cit mai curînd. In 
vedem obligația fiecărui pailid. a 
fiecărui comunist rare pornește atit 
de la interesele naționale, cit și de 
la interesele generale ale socialis
mului. Vom face totul pentru a con
tribui la lichidarea cit mai rapidă a 
divergentelor și deosebirilor de pă
reri dintre țările socialiste și parti
dele comuniste, (aplauze, uralc).

Cu prietenii noștri din țările so
cialiste, cu muncitorii, cu țăranii, 
cu intelectualii dorim să facem 
schimburi do păreri asupra pro
blemelor construcției socialiste, 
supra problemcdor 
dustriei, 
iaborăm

penlru apă- 
preîntimpina- 
Si in viitor 
totul pentru 

.ale cu cele-

eceasir’i mie putem cre.n securitatea 
europeană. Guvernul, poporul ro
mân sînt conștient! de răspunderea 
re le rovine în munca si lupta pen
tru securitatea europeană sl nu vor 
procitpeU nici un efort in arohȘlă 
direcție, ^intern convinși că d-vă 
lonto forțele iubilnaro do paco din 
Europa xor acționa unite, vom pu
tea înfăptui cocurîlatoa europeană, 
(aplauze).

Sini șl 
soluționat, 
nam. Este 
să pună odată capăt bombardam» 
tolor asupra R. D. Vietnam 
liber si independent — să 
condițiile 
rezultate 
la Paris, 
moz să-și 
sale. Noi

pace, socialism, pentru pro- 
(aplaUze puternice, îndelun-

dus și ducem o politică acti- 
întărirc a unității țărilor

■ Știm că deosebirile 
existente

so- 
do pă- 

inlrc 
să ac- 
fie în- 
aceasla

a- 
dezvollării in- 

agriculturii, științei, să co-
slrîns, să cooperăm indea- 

deoarece știm că numai pe 
cale putem asigura progre-

proape, 
această 
sul rapid al fiecărei țări socialiste. 
Dorim insă ca aceste schimburi, ca 
această colaborare să se realizeze 
pe baz.a principiilor marxist-leninis- 
te care să însuflețească și 
nească
națiune socialistă. Sintcm încredin
țați că numai pe această cale

să u-
în muncă și luptă fiecare

vom

asigura triumful rapid al socialismu
lui și comunismului in lume, (a- 
planze. orale).

In același timp, existind în lume 
încă multe state cu alia orinduiro 
socială, estp nece«ar să acționăm 
pentru dezvoltarea relațiilor de co
laborare economică, politic,i, fehnl- 
co-șliinlillc.l, cu toate popoarele. 
Considerăm ră extinderea relații
lor de colaborare multilaterală cu 
celelalte popoare este o îndatorire 
do seamă a fiecărei tari socialisto, 
a fiecărui popor constructor al so
cialismului. Pe această cale asigu
răm nlît participarea la diviziunea 
inlcrtmtibnală a niuncil, la schim
bul rie valori materiale si spiri
tuale alo lumii, rit și unirea tuturor 
eforturilor popoarelor 
rarea păcii, pentru 
rea unui nou război, 
lara noastră \a face 
dezvoltarea relațiilor
laltc state. Știm, tovarăși, că datori- 
lă politicii salo do pace, politicii 
sale dc prietenie și colaborare, da
torită faptului că la baza 
cu țoale statele noi am pus 
principiile do neclintit ale 
în drepturi, independentei 
ranitălii naționale, 
în treburile interne, 
tigat multi prieteni 
nentele lumii. Noi 
ror prietenilor alît 
cialiste cîl și din celelalte țări pen
tru prețuirea ce ne-o arată, si-i asi
gurăm că România va milita și în 
continuare, cu toată energia, pen
tru dezvoltarea prieteniei între po
poare, pentru crearea unui climat 
do pace, do securitate, de egalitate 
deplină în drepturi în viața inter
națională. (aplauze, urale).

Știm că mai sînt forte caro ar 
dori să readucă omenirea la peri
oada depășită a războiului reCo. 
Sini cercuri imperialiste dornice să 
so dedea la agresiuni, dar în ace
lași timp există puternice forte 
antiimperialisle, care, unite, își pot 
demonstra superioritatea, pot 
gura pacea, 
osie posibil 
condițiilor 
curitătii în 
coasta oslo 
european să 
Este‘necesar să pornim de la 
(ia existentă, de la recunoașterea 
faptelor, si nu de la vise. Realitatea 
impune, mai mult ca oricind, să 
facem totul pentru a dezvolta co
laborarea șl prietenia între statele 
europene, pentru excluderea folo
sirii forței în rezolvarea proble
melor litigioase, pentru instaurarea 
unor relații bazate pe respectarea 
independentei si integrității terito
riale a fiecărui stat european. Nu
mai astfel se pot crea condiții pen
tru securitate în Europa si din reea 
ce cunoaștem noi, năztiinta acbasla 
oslo fierbinte în rindul tuturor po
poarelor europene. Vom milita în 
continuare pentru neteziren căilor 
'nre securitatea outclpoană caro să 
asigure dezvoltarea liberă, indepen
dentă a fiecărei națiuni, faplauze 
nulernlcO, prelungite). Desigur, sînt 
încă multe probleme de rezolvat, 
dnr problemele se pot rezolva nu
mai si numai pe calea discuțiilor, 
a tratativelor directe între oamenii 
răspunzători din fiecare tară. Tre
buie să facem în așa fel incit ?ă 
fie scoasă în afara legii folosirea 
forței în rezolvarea problemelor din
tre state. Fiecare stat, atit din Eu
ropa, cit și de pe alte continente, 
trebuie să înțeleagă că' numai res- 
pcctind independenta celorlalte slute 
își respectă propria independență. 
Ceea re spuneau Matx și Lenin că 
un popor nu poale fi liber dacă asu
prește alt popor esle valabil și îh 
sensul că un popor nu poale li in
dependent dară atentează la inde
pendenta altor popoare. (aplau/e. 
uralc puternice). Fără îndoială că 
pentru realizarea securității europe
ne c necesar să se pornească de la 
realitatea existentei celor două -dalb 
germane, de la recunoașterea lor, 
de la recunoașterea Republicii De 
mocrale Germane de către toate sta
tele europene. Trebuie să sc por
nească de la recunoașterea granițe
lor existente, de la angajamentul 
clar că nimeni nu va atenta la in
violabilitatea acestor granite. P»1

relațiilor 
si punem 
oqalilălll 
și sute- 

neamestecului 
România a ciș- 
pe toate conti- 
mullumim tutu- 
din țările sb-

Noi ne-am 
să se 
pentru 
Europa, 
necesar 
ducă o

aSi- 
convins că 

asigure crearea 
înfăptuirea sc- 
dar pentru fl
ea fiecare stat 

politică realistă; 
itiia-

allc probleme grele de 
Este războiul din Viel- 
necețnr ca Statele Unite

slat
;i independent — să crer,7C

pentru a se putea obține 
pozitive în traldltvole de 
să lase popdrul vietna-
hotărască singur destinele 
avem convingerea că po

porul vietnamez va ști să 
ferm pe calea progresului
îi urăm surt-fs deplin în
eroică pentru race, pentru 
dontă națională, pentru 
(anlauzc, uralc).

Sînt probleme ce se cor rezol
vate în Orientul Apropiat. Este a- 
devărat, sînt chestiuni complicate, 
dar ole pot sl trebuie să fio solu
ționate pe calea tratativelor, a dis
cuțiilor. nu prin recurgerea la foi la 
armelor, care nu aduce nimănui 
nimic bun. Este necesar să sb în
țeleagă că trebuie retrase trupele 
de pe terilorlilo ocupate. Israelul 
Irobuie să înțeleagă că ocupalia te
ritorială nu-l va întări securitatea, 
dimpotrivă, aceasta va constitui 
permanent un pericol pOntrn secu
ri (aton «i independenta sa. TfPhuii? 
să se găsească căi pentru rezolva
rea problemelor pornindu-se de la 
interesele socutilăfii și independen
tei fiecărui stdl din Orientul 
pial. Sintom convinși că dară 
da dovadă de înțelegere, de 
ne se vor găsi soluții. Ne 
m.’im speranța și dorința sinceră de 
a se ajunge la o rezolvare pașnică 
cit rnai rapidă în această zonă a 
lumii, (vii aplauze).

Am reafirmat aceste poziții ale 
noastre aici, la sărbătorirea „Zilei 
recoltei", tovarăși, pentru că jude
cind lucrurile pe un plan mai larg 
trebuie Să înțelegem că condițiile 
pentru ronstrurtia socialistă pot fi 
asigurate numai dacă există pace, 
felatii bune de colaborare înlre 
tarile socialiste, intre toate popoa
rele lumii. Vorbind despre preocu
pările noastre interne nu putem să 
nu privim sîluatia generală exigen
ta în lume. Vorbind dd sărbătorirea 
unei recolte bune în România, nu 
putem <ă nit no gândim la pregăti
rea zilei do miino, a unei recolte 
generale îmbelșugate — recolta pro
gresului si păcii în lume, (aplauze), 
uralc). Gindlndu-no la ziua de mîi- 
nc, pregătim o sărbătoare cdfe nu 
c legată de toamnă, pregătim so
cietatea ce nu va cunoaște toamna, 
ri o 
lalea 
niei.

pășească 
Si păcii : 
lupta sa 
indepen- 

socialism.

A pro
se va 
ratiu- 
expri-

continuă primăvară — socie- 
romunislă pe păminlul Rrimu- 

Pentru această mare sărbăloa- 
rccoltoi comuniste să unim 
eforturile, să lacom lotul pen-

Te a 
țoale 
tru înfăptuirea programului de dez
voltare economică, socială, intelec
tuală a României, elaborat de partid, 
pentru pace și progres în întreaga 
lume, (aplauze, urale jfirelungilel.

Dati-mi voie să vă urez in înche
iere să obțineți noi și noi sucrose 
în activitatea dumneavoastră, să 
nu precupețiți nici un efort pentru 
a smulge ogoarelor patriei recolte 
tot mai bogate. Pe această cale veți 
aduce fiecare dintre dumneavoas
tră, toii cooperatorii, întreaga agri
cultură socialistă, o contribuție lot 
mai mare la

Vă doresc 
toți, (aplauze 
Îndelungi).

inllorirea patriei, 
sănătate și fericire la 
și urale entuziaste,

primelor cinci 'lin 
Combinatul carbonifer V* 
este nosfltisl.'K ,'<l >i . i ipvi- 

moii'.ine 
c.irbiino.

Bilanțul 
muncă la 
lea Jiului 
sul la producția extrasă să
încă ridicat — 4 710 ton.’ 
O singură mină a început -ă pă- 
șrască în cadența ritmicităiil ■. o<lo 
vorba do colectivul Exploatării mi
niere lupeni. A înscris în giai:<nl 
întrecerii un plus do 633 line țăr- 
bnne rocsiflc abil. In schimb, tonte 
celelalte exploatări au tras in jos 
balanța foaliz.ullor. la I onoa, P»’!.ila. 
Dîlja, Aninoasa, Vulcan si I'rirnnl 
nrocent'il do inieplinir.» a planului 
Bind cbprins între 88.3 și f!i.3 la 
sută.

Acel^ 88,3 la sută aparține colec
tivului din extiomilab n vestită a 
bazinului : minei Urlcani.

— Caro sini cauzole răminerii snh 
plan la l’ricani ? Întrebarea am a- 
drosat-o ing. Magyaroșsv Emerir. 
șeful serviciului producție al C.C.V.J. 
Iată răspunsul primit :

,.N-'indcplinlroa prevederi IOT pla
nului do către rfiina Uric.rit este

n< justificată. Exploatarea are a" 
Rași condiții de lucru ca șl la știr- 
silul lunii trecute —■ cînd a r^'Xll 
să recupereze din minus și să ri • 
pășeas'ră planul. Fafilul că s* »‘te- 
rută acum nivelarea transportoublof 
la trei abataje nu este o soluție rfl- 
lîonală deoarece aceasta se put-'a 
face treptat, nu la toate o dată. Mi
na arc depline posibilități de radre-’ 
«are dispnnînd atit de liniă de front 
neC^Sară cît șl 
zătOr".

Corn luzla se 
Această veche
cilatea extragerii producției — c-i 
întreaga suită do urmări nefâ-ora- 
bile asupra ansamblului icli t îțll 
— continuă să se mențină Ia muie 
ritatea exploatărilor miniere.

Nu rătnlne docil să așteptăm rea
lizarea revirimentului. Sperăm ca 
aceasta să nu sc petreacă la sfârși
tul lunii, printr-un asalt din ulti
mele zile...

de electiv cordfepun-

Impune de la sine, 
meteahnă, nerilmi-

r. v.

Blaj-Teiuș
In ziua de 7 octombrie ac., In ju

rul orei 6. a avut loc un grav aed- 
d-ni do cal** loraiă pe linia Blaj 
Tel»i$.

Trenul accelerai 303. venind de la 
fiii6iiteștf. s-a ciocnit Intre halia Bu- 
cordea șl stația Cr&tiunel cu trenul 
cursă 3.340 care se Îndrepta sore sta
ția Bll|.

In urnia accidentului șl-au pHrdu' 
' mia 22 ucrsoane. numeroși olll că- 
L.torl filrid răniți.

S-âu luat tofll® măsurlle ned*s«Jr<

prn’ru a se Bcotde ăluloml nr'm 
Agentă M (ngrillr- rănitiHr.

Ia locul arHd«nl'ilnl s-an ric-pla 
sal tovarășii Vlrqil Trolln, m^mbr 
al Comitetului dl Prczlrii’i
Iul Permanent, «ecrnlar al C.C. « 
P.C R . Florian Dănăla'he. ministru 
- Silor lerale. Petru BlajovfcL mi 
nistrul muncii. George Homoștear 
prlm-scrfptar al Gnmll^iuldi jijdetea 
Alba al PCR

A (ost Iristfitillă o comisie 
naror-niălă pentru cercetarea 
lor occidentului.

guver 
cauza

Din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 

și a Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Comitetul Central al Partidului Co 
monist Român șl Consiliul de Ml 
niștrl al Re| oblicii Socialiste Roniă 
nla, exprima rond61"aht'- lamBilIn:

INTERVIU

Activități atractive 
pentru pionieri in noul an școlar
Au trecut dot ani de cînd mișca

rea pionierilor din tara noastră a 
fost pusă pO baze noi. iar conduce
rea și îndrumarea activității pionie
rești a revenit cadrelor didactice. 
Do atunci metodele de munca au 
fost mereu iinbunătălite iar organi
zațiile de pionieri au devenit un 
sprijin activ al muncii ihslrucliv- 
cducative în școală.

Activitatea pionierească în anul 
școlar trecut a dat roade bune. In 
noul an școlar în fala organizațiilor 
de pionieri din școli Se ridică pro
bleme noi, exigente sporite. Pentru 
a afla felul în care se va desfășura 
activitatea pionierească și obiective
le caro se Urmăresc, ne-am adresat 
tov. NICULESCU VASILE, președin
tele Consiliului municipal al Orga
nizației pionierilor.

— Ctim se 
tea plorilereâstă

— Ih noul an 
cu pionierii vor 
no. No străduim 
atractive forme 
mobilizarea tuturor 
școlariloi. In atonlia consiliilor pio
nierești din școli, a 
de pionieri va trebui să stea preo
cuparea pentru pregătirea și desfă
șurarea alegerilor pionierești care 
vor trebui terminale pină la 15 de
cembrie. Comandanții de detașamen
te vor purta discuții cu activul de 
pionieri pentru a alege pe cei mai 
buni pionieri, pe cei caro au mai 
multă inițiativă și sini stlhiati de 
colegii lor.

Ieșirea din pionierat a celor care 
absolvit clasa a VH-a, constituie 
alt obiectiv care trebuie pregă- 
Concomilent va trebui să se fa- 

și primirea do noi pionieri, pen- 
ca cei ce se despart de cravata 

să trăiască din nou emoțiile

— Cum vor
Ire pionieri marile evenimente 
isloria poporului ?

— Semicentenarul Unirii, ziua
30 Decembrie și ziua 
rie vor fi sărbătorile 
in fiecare detașament, 
lei do 30 Decembrie 
culegere de versuri, 
vom organiza, pe municipiu, un con
curs ..Condeiul fermecat" dotat cu 
premii, iar la Casa de cultură vom 
organiza o 
tema 
vesc".
cursii 
Valea

ll sărbătorile de că- 
din

do 
de 24 lanua- 

in mod festiv 
In cinstea z.i- 
vom edita o 

în care scop

■xpozilie de desene cu 
, Republică, copiii tăi te slă- 
Vor mâi fi organizate ex- 

)a monumentele istorice din 
Jiului și inlilniri cu activiști

de partid, oămeni de știință, 
tivi fruntași etc.

— Cercurile pionierești vor 
țlona și in noul an. Ce se va

In Irfl 
rarp 

>• lor Jn ziua dr- ~ orlotTibrio ac 
lhl|. r'-.-ToInc

celar < â st au pierdu* ' iala 
ql'~l>l fln Irinfil de ral” f»r4*ă 
0’ 
ni
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va deslăștira adivita- 
în notil ah școlar ? 
rezultatele mdncil 

fi. sper, și mai bu- 
să găsim colo mai 

de activitate pentru 
pionierilor șl

spor-

func- 
intre-

prinde pentru a le impulsiona acti
vitatea ?

— Vom institui un concurs între 
cercuri. Cel mai bun cerc din muni
cipiu va fi premiat șl popularizat.

— Pionierii au nevoie de multă 
mișcare în aer liber, de călirOa or
ganismului. Ce se va face în acest 
sens ?

— Vom organiza concursuri spor
tive, excursii, drumeții etc. Se lu
crează la întocmirea unui regula
ment pentru organizarea cupei „Dia
mantele negre" la fotbal și handbal 
pentru clasele a V-a din întregul 
municipiu. In perioada de iarnă pio
nierii vor fi antrenați la concursuri 
ca „Săniuța zburătoare" și „Patina 
fermecată" și se va desfășura o săp- 
lămînă a sporturilor de iarnă, la ca
re vor lua parte toii elevii.

P. MUNTEANU

17,30 Consulta|i( la matema
tică (clasa a XH-a). Te
ma : Noțiunea de grup.

18,00 T\’ pentru specialiștii din 
industrie — Ciclul „Ci
bernetică".
Curs de limba engleză. 
Pentru tineret: Colegii 
noștri doctoranzi. 
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteoroȚ- 
Publicitate. <~-
Filmul serial: Vikingii. 
Muzică ușoară româ
nească.
Seară de teatru: „Nunta 
însingerată’ tragedie de 
Federico Garcia Lorca. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

18,30
19,00

19,30
19,50

20,45

22,45
23,00

comandanților

au 
un 
til. 
că 
tru
roșie 
zilei în care au fost primiți.

— Ce alic activități vor avea loc?
— Programul do activități va cu

prinde două parii, una care se re
feră la viata de organizație și a 
doua care cuprinde acțiuni concre
te — sarcini specifice. Participarea 
la faza județeană a Festivalului cul
tural-artistic al pionierilor trebuie 
pregătită din timp. Intenționăm să 
participăm cu mai multe formații — 
cor, dansuri, brigadă de agitație, 
montaj muzical-lilerar, gimnastică 
artistică.

I

i

Marius trebuie
să-și găsească locul

în sînul familiei
Mârius n-a împlinit încă doi ani 

și jumătate. Cînd s-a obișnuit să 
lege cuvintele intre ele, părinții săi 
s-au despărțit. .Adesea o întreabă 
pe femeia care-1 îngrijește.

— Mama unde-i ? Cînd vine? Fe
meia ii răspunde:

— E plecată la serviciu. Să aducă 
bani ca să-i cumpere băiatului mîn- 
care și hăinuțe.

Marius e curios, pune alte între
bări :

— Da' tata unde-i? Unde-i tata ? 
Cînd vine la noi ?

Femeia caută să schimbe vorba, 
dar băiatul o tine una și bună. Fra
zele lui sînt simple, dar exprimă o 
dorință puternică, aceea de a crește 
âlături de mămica și de tăticu. El 
vrea să fie alături de părinții care 
l-au adus pe lume. Ne-am întrebat: 
de ce este frustrat Marius de un 
drept pe care-1 au toii copiii ? E

solul, susține că totul 
Ia diferența de studii: 
ne-am Înțeles
Institutul de

a

bine. So- 
itfine. Eu 
terminat, 
găsească

&9®®&&®&®®®®®&®®®®®&@@999999999999999999B

PROGRAM DE RADIO
MIERCt RI 9 OCTOMBRIE

PROGRAMUL 1

(Urmare din pag. 1)

Uzinele „Semănătoarea". si 
ing. VASILE MARINESCU de 
la cooperativa agricolă de 
producție din comuna Cobi- 
din

Primit cu puternice aplauze 
și urale ia cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvinlarea secretarului ge
nerai al CC. al P.C.R. este 
subliniată in repetate /înduri 
cu ovalii puternice

Mitingul ia slfrșit înlr-o 
atmosferă de vie însullelire. 
Răsună puternice uralc pentru 
Partidul Comunist Român si 
Comitetul său central, pentru 
conducerea de partid și de 
stat. Minute in șir, mulțimea 
scandează cuvintele „P. C. R. 
Ceaușescu".

Tovarășul Nicolae Ceaușcs- 
cu și cellaili conducătorI ce

partid și de slat răspund cu 
căldură acestei emoționante 
și vibrante mărturii a Încre
derii și atașamentului între
gului popor lată de politici 
internă șl externă a purlidu 
lui șl stalului român, pe do 
plin corespunzătoare Idealu’i- 
lor nafiunll noastre socialiste.

„Ziua recoltei' — s-Jrbăloc- 
re a țărănimii cooperatiste, tt 
tuturor oamenilor muncii din 
agricultură, a întregului po
por — a prilejuit in toată /ara 
manifestări variate închinate 
bucuriei, belșugului ogoarelor 
și bunăstării, o trecere in re
vistă a înfăptuirilor prezente 
șl a perspeclix elor viitorului 
luminos spre care filrănimeu 
muncitoare este rdltluzilă de 
cotidui âhuui încercui al po
porului. Partidul Comunist 
Român.

5,00 Buletin do știri ; 5,05 — 6,00 
Program muzical de dimineață; 5,30 
Buletin de știri ; 6,00 — 8,25 Mu
zică și actualități; 6,00 Buletin de 
știri; 7,00 Radiojurnal. Buletin mc- 
leo-rulier; 8,00 Sumarul presei ;
8,25 Moment poetic; 8,30 La micro
fon, melodia preferată ; 9.00 Bule
tin do știri ,- 9,05 La microfon, me
lodia preferata ; 9,30 Matineu lite
rar; 10,00 Program de rinlcre; 10,10 
Curs de limba franceză; 10,30 Me
lodii populare.- 11,00 Buletin de 
știri: 11,05 Muzica ușoară; 11,25 
Noi înregistrări de muzică Instru
mentală; 11.45 Sfatul medicului; 
12,00 Muzică ușoară 12,30 Înlîlnire 
cu melodia populară si Interpretul 
prelernl : 13,00 Radiojurnal. Spori.
Buletin meteorologic- 13,20 Soliști 
si orchestre- do muzică ușoară -. 14,00 
Emisiune ele folclor,- 1-1,15 Antena 
tinerelului -.
14,50 Melodii 
fon; 15,00 Buletin de 
metoo-riillor; 15,05 Sulta
plan <3n lumea copiilor de
Mari). , 15,15 Meridiane; 1-5.30 Me
lodii do Nicolae Kir< ulesrii si Ra
du S-r'mn : 16,00 Radio jurnal. Spori. 
Buletin meteorologic.- 16,20 Cinl-i
Maria Pauncscu; 16,30 Corespon-

16,45 Viata de 
Arad ; 17,15
18,00 Buletin

ron- 
ona 

do
18,20

dehlfi specială ,- 
cert n orașului 
limbii române; 
știri,- 18,02 RadiOsimpozioh;
Centenarul Filarmonicii .George E- 
nescu’19,00 Radiogazela de seară; 
10,30 O melodie pe adresa dumnea
voastră ; 20,00 Buletin do știri : 20,05 
Tării, Inima și vefsul ,- 20,20 De la 
1 la 5. Emisiune do divertisment 
muzical ,- 20,55 Noapte bună, copii ; 
22,00 Radiojurnal22,30 Moment 
poetic; 1,05—5,00 Estrada nocturnă. 
Bliietirto do știri și moleo-ruticre 
orele 1,00 și 2,00. Sumarul presei 
Buletin do știri la ora 4,00.

PROGRAMUL II

la 
și

I 1,30 Radio-publlrilnto ; 
Inlorprelato hi xiln- 

ilirl. Buletin 
pentru 
Miriam

7,00 Melodii populare interpretate 
la vioară șl țambal; 7,10 Tot înain
te (Emisiune pentru pionieri); 7,30 
Buletin do știri. Buletin metco-ru- 
lier; 7,45 Cinlă fanfara; 8,00 Muzi- 
< <i populară; 6,30 Buletin de știri: 
.'1,35 Muzică do cainetă ; 9,00 Opera 
in foileton ; 10,00 Buletin de știri ; 
10,05 Miniaturi do muzica ușoară ; 
10,30 Emisiune literarii pentru șco
lari. „Citilarca p.imintului străbun"
- versuri închinate patriei ; 10,55

Opera in foileton (continuare); 11.15 
Soliștii de muzică populară Mia 
Barbu și Efinică Stănescu-Ronia-

nești • 11,30 Muzică ușoară; 12,00
Buletin de știri; 12.15 Opera în foi
leton (continuare); 12,31 Concert ■ 
estradă; 13,20 Arii din opere,- 13, r» 
Cînlece și jocuri populare; 14,00 
Radiojurnal 14,08 Concert de prin/.: 
15,00 Melodii din filme; 15,30 Con
cert științific; 15,48 Cînlece popu
lare; 16,00 Suită iri stil clasic de 
Ion Ghiga,- 16,15 Două melodii in
terpretate de Barbu Constantincscu ;
16.20 Sfatul medicului; 16,25 Melo
dii mai puțin cunoscute,- 17,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorologic ; 
17,15 Soliști și formalii artistice de 
amatori; 17,40 Radio-pitblicilale;
18.20 Muzică corală de Constantin
Baciu ; 18,30 Agenda lilerar-artisli-
< ă ; 18,55 Buletin de știri,- 19,00 Din 
tezaurul folclorului nostru muzicâl .- 
19,30 Curs de limba germană ,- 19,50 
Consultație juridică -. 20,30 Ora spe
cialistului 20,50 Teatru radiofonic; 
22,04 Romanțe; 22,20 Concert din 
opere ,- 23,00 Radiojurnal ; 24,00 Mu
zică ușoară ,- 0,55—1,00 Buletin do 
știri. Buletin meted-rutier.

—•—
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PETROȘANI 7 Noiembrie: Omul 
maimuță; Republica: Moștenirea lui 
Achille,- PETR1LA : Sora cea mare,- 
LONE A — Minerul: Alegere de a- 
sasini: VULCAN: Inlîlnlre in nlunli; 
LUPENI — Cultural : Bella; Munci
toresc : Servus Vera.

vinovat el cu ceva ?! Care sini mo
tivele pentru care solii Rus trăiesc 
despărțili ?

Rus Iosif, 
ar porni de 
„La început 
lia a urmat
am întrâtiritil-b. Cînd 
mi-a spus că poate să-și 
alt bărbat, cil studii. La intervenția 
soacrei, solia a luat copilul 
părăsit. Zice că între noi 
poale exista afecțiune!?".

Apoi Rus Iosif relatează 
de amănunte cum odată a 
mutat 1 000 de lăi pentru solie, cum 
și-a „sacrificat" un concediu îngri
jind de copil în timp ce solia făcea 
practică la Deva. cum... Socotește fie
care „datorie" a soției. Dar de dato
riile-! proprii nu line seama. Le-a 
„uitat" la fel ca și banii de aloca
ție pentru care semnează lunar în 
statul de 
fără să-i 
leu.

Pe Rus 
viciu: Grupul școlar minier Lupeni. 
Cînd a aflat despre ce e vorba, och:l 
i s-au umezit. După ce s-a mai li
niștit. a început să ne povestească :

„Am făcut cunoștință" cu loji pr’n- 
tr-un schimb de ilustrate. Apoi ne-am 
întilnit, ne-am plăcut șl ne-am că
sătorit. Lucram amîndoi la I. F. Sebiș 
— Arad. Credeam în el. Părinții lui 
nu mă puteau suferi, deși eu îi res
pectam. Pe loji îl iubeam mult. Cînd 
însă fosta lui concubină (o femeie 
ușuratică) a început să mă bîrfească,

și m-au 
nu mal

luxcu 
împru-

plată la E. M. Aninoasa 
trimită lui Marius vreun

l-am cerut iuj loji să plecăm din 
comună. Am venit Îd Valea Jiul i: 
Am început să învățăm amine • El 
urma liceul seral, iar e.i Institutul 
de mine. Cînd a terminat liceul, l-am 
propus să dea și el admitere. La fa
cultatea care-i place. Și-a ales far
maceutica. După două eșecuri, a ca
pitulat. Intre timp a fost nutnit ’eh- 
nician. Pentru mine, loji era ace
lași: îl iubeam la fel de mult --a si 
atunci cînd a fost lăcătuș șl tit as» 
l-aș fl Iubit și dacă ar fi fost far
macist. Dâr nu de aici pornesc retn- 
lolegerlle. Nu pot să-l întreb undo 
merge sau de unde vine că imediat 
mă jignește: ,.Deșteaptă te-âi mal 
făcut de cînd ai terminat institutul !'. 
Eu și mama am căutat să-i acoperim 
greșelile.
l-a bătut, 
sumei de 
judecată, 
seama că 
tică, mie 
voia să ne vadă deșpărtill. l-a a*ra> 
atenția. Ca în cele din urmă s-o lo
vească și pe mama. Nu se simțea 
bine dacă într-o seară nu mă vedea 
pllngînd. I-am spus mamei. S-a dus 
la el să-I întrebe de ce mă batjo
corește. Drept răspuns, a lovit-o cu 
pumnii îneît mama a fost nevoită 
să se interneze de urgentă în spi
tal. N:i mai pot trăi cu el. ini-e im
posibil".

Dar Marius ? Copilul Marius vrea 
să fie alături de mătnica și tăticu. 
Dacă părinții nu-și pot ierta greșe
lile proprii, vor trebui să se gîndeas- 
că la soarta copilului pe care l-iu 
adus pe lumi. Chiar dacă soții Rus 
s-au cunoscut doar din ilustrate, din 
fuga vieții, Marius nu-i o jucărie de 
hîrtie pe care s-o poarte de colo, 
colo ,concufentii* capriciilor părin
tești. El trebuie să-șl găsdască locul 
în sinul familiei, să se buCUre de a- 
fectiunea permanentă a ambilor pă
rinți.

Pe un consătean pe care 
noi l-am „liniștit", contra 
2 500 leii să nu-1 dea în 
Iar mama, cînd și-a da» 
loji duce o viată ușdra- 
nu mi-a spus nimic, nu

N. GHEORGHIU 
jUdecStdr

P. BREBEN

întreprinderea
de gospodărie

locativă
PETROȘANI

primește prin sectoarele sale 
qniiugare a magaziilor din lemn 
venirea Incendiilor.

comeazi pentru lucrări de 
șl a podtlrilor pentru pre*

bază de comenzi ierttelucrările se vor executa pe 
loală localitățile din municipiul Petroșani.

întreprinderea noastră dispune de soluție ignifugă 
hună calitate precum și de muhdlori specializați pentru 
xecularea lucrărilor solicitate.

Id
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STEAGUL RO$U

RUGBI, DIVIZIA B

Infringere
Jucînd la Timișoara, In 

compania rugbistllor (in la 
T’.M., studenții de la I.M.P. au 
fost învinși cu scorni do 3-0, 
după co o repriză întreagă 
rezistaseră asaltului gazdelor. 
Victoria timișorenilor este 
meritată, deși polroșflnonii an 
practicat un joc toarte fru
mos, l-au Imprimat un ritm 
x ioi din primul si pînă In 
ultimul minut al parlklrl. 
Scorni alb a fost menținui

8ai limită
pînă In minutul 07 cînd, la o 
greșeală a apărării oaspete. 
Nagy înscrie din lovitură do 
pedeapsă, stabilind Ia 3-<’ 
scorul general al partidei. 
Deși Ia grămezile ordonate 
localnicii nu fost mal buni, 
culegind mai ușor mlirgiM, ra 
do altfel șl In linia do Inflln 
taro, ci n-au pulul înscrie 
nici una din multele ocazii 
avuta.

Tilu CORNEA

A pafra „remiză" 
a Jiului

Stadion Jiul.
Timp bun.
Teren puțin alunecos.
Spectatori: cca. 7 000

JIUL: Stan — Talpai, Georgescu 
(Georgex ir i). Stoker, Mihai — O, Po- 
pescu, Sandu (Georgescu) — Pero- 
nescu, Libardi, lonescu (Achim), Nai- 
dln.

D1NXMO : Coman — Popa, Bor. 
Dinu, Stefan — Ghergheli (Sălcranul, 
Stoenescu, Nunweiller VI — Pircă- 
lab, FrălilS. Lucescu.

Arbitrajul: o brigada timișoreană 
avînd la centru pe Iosif Ritter, au
toritar.

Nici a treia oară Jiul n-a pulul 
trece de Dinamo București pe sta
dionul din Petroșani. Unii specta
tori credeau chiar că Dinamo va 
pleca din nou ru două puncte din 
Valea Jiului. Cel mal multi însă, 
printre care si subsemnatul, mizau 
pe victoria elevilor lui Ozon, mai 
ales ca mimai cu o săptămînă în 
urmă ci repurtaseră un frumos suc-

Pelre Libardi văzut de V. Solir.

<cs la Constanta. Dar nu s-a intim- 
plat nici intr-un fel nici in celălalt. 
Cel mai circumspect se parc că a 
f."-l antrenorul Ozon care a prevă
zut un mori egal. Ce-1 va li îndem
nat pe Ozon să prevadă un egal a- 
« asă după ce venise cu o victorie 
de pe litoral nu știm. Știm insă că 
previziunile lui s-au adeverit; că 
inlilnirea dintre Jiul si Dinamo Bu- 
< urăști s-n încheiat < u un scor alb.

Do fapt, după așezarea in lertn

a dinamovislilor i 1—4—3—3, era 
vizibilă tendința lor spre un rezul
tat de egalitate. Primele minute do 
joc au fost Infernale. S-a jucat în 
mare viteză, s-au creat bune situa
ții de gol de o parte $i de alta, 
s-o ratat de o parte si de alta, sa 
prevedea un meci la înaltă tensiune. 
Apoi jocul scade în intensitate. Jiu- 
lislii combină frumos, mai ales pe 
partea dreaptă si, în minutul 30, 
Octavian Popescu ratează o mare o- 
razio de a deschide scorul, trăgtnd 
de aproape în Coman. DinamovistH 
contraatacă periculos, obțin patru 
cornero consecutive si în minutul 41 
Stan plonjează curajos în picioa
rele lui Lucescu, clarifirind o situa
ție dificilă pentru poarta sa. Peste 
numai un minut, o excelentă acțiune 
a jitilistilor. un triunghi aerian, li
bardi — Naidin — lonescu, îl pune 
pe acesta din urmă în postura de a 
semna o formalitate: trimiterea ba
lonului în poartă. Dar, lonescu se pri
pește si sulează în Coman.

Scor alb la pauză.
Dosi eforturile depuse în prima re

priză se citeau pe fetele jucători
lor, inlilnirea a fost în continuare 
dinamică, moi dinamică chiar docil 
în prima repriză. Jocul a abundai 
în laze frumoase de fotbal, în o- 
cazii de gol, dar și în ratări și in
tervenții spectaculoase ale apără
rilor. Notăm șutul excelent cu slîn- 
gul al lui Octavian Popescu, reți
nui cu dificultate de Coman, un alt 
șut puternic al aceluiași Popescu, o 
ocazie bună a lui Achim și alta si
milară a lui Peronescu, două șuturi 
periculoase ale lui Libardi, plonjo
nul miraculos al lui Coman la o 
minge expediată de Boc spre vin
ciul propriei porti și unica mare 
ocazie a lui Frălil^^^,,

Sigur că în această parte a meciu
lui, Jiul putea și trebuia să cîștige. 
Dacă n-a reușit e de vină ineficaci
tatea înaintașilor, dar și interven
țiile salutare ale sobrei apărări di- 
namoviste cate a avut in Coman, 
Dinu și Boc oameni de nădejde.

Deci scor alb și în final, favora
bil bucureșlcnilor, care și-au atins 
un scop propus. La capitolul remar
cați, notez pe Talpai (poale cel mai 
bun de pe teren), Libardi, Peronescu, 
Popescu, Stoker, .Mihai, de la Jiul, 
pc Lucescu, Nunweiller VI, Dinu, 
Boc, Coman do la oaspeți.

Dumitru GHEONEA
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CLASAMENTUL
1. U.T.A. 9 6 1 2 16- 9 13
2. „U” Craiova 9 5 3 1 22-15 13
3. Dinamo Buc. 8 4 1 3 14- 8 9
4. Strana 9 4 1 4 15-11 9
5. A.S.A. Tg. Mureș 9 4 1 4 14-11 9
6-7 Farul 9 4 1 4 14-13 9
6-7 „U" Cluj 9 4 1 4 17-16 9
0. Troaresul 9 4 1 4 9-10 9
9. Petrolul 9 4 1 4 9-12 9

10. Dinamo Bacău 9 4 1 4 10-14 9
11. ..Poll" Iasi 9 4 1 4 9-14 9
12. Jiul 9 2 4 3 8- 7 8
13. Pnnld 9 3 2 4 8-12 8
14. Crișul 9 2 3 4 8-10 7
15. F.C Aiaeș 8 3 0 5 9-14 6
16. Vagonul 9 2 2 5 16-22 6

Rezultate tehnice
„U” Craiova — Farul 3-1 (1-0) ; A.S.A. Ta.

Mureș — Vagonul 1-0 (0-0) ; Rapid — F. C. 
Araes 1-0 (0-0); Jiul — Dinamo București 0-0 ; 
„U" Cluj - Proqresul 0-1 (0-0) ; U T.A. - 
„Poli" lași 2-0 (2-0); Dinamo Bacăli - Pe
trolul 3-2 (1-0).

ETAPA VIITOARE
„Poli" lași - Rapid ; Crișul - F.C. Argeș ; 

Dinamo București — Farul ; ,.U" Craiova — 
Dinamo Bacău ; Vagonul — Steaua ; Jiul — 
A.S.A. Tg. Mureș ; Progresul - U.T.A. ; Pe
trolul — „U” Cluj.

Arcn<l;» rompiortalmliii jmh-(ca 11

Uricănenii au învins
la limita

In etapa a Vl-a a campionatului 
județean de fotbal Minerul Uritani 
a jucat cu l.R.T.A. Brad, de care 
a dispus cu un scor strîns: 2—1. 
Inlilnirea a fost viu disputată, me
rite în aceasta revenind ambelor e- 
chipe. Gazdele sint pe punctul de 
a înscrie încă în primele minute 
de joc dar Bușit, Duplea și Maioga 
ratcam pe rfn4,—iar alte-orwii sini 
clarificate de către portarul oaspe
te Indrieș, ieri intr-o formă foarte 
bună. Prima repriză s-a încheiat cu 
un scor nedecis.

După pauză, gazdele intră holă- 
rile să cîștige. Jși creează mai mul
te ocazii de gol, dar nu reușesc să 
fructifice nici una. Abia în minutul 
80 va cădea primul gol : Bușu c-

xeculă o lovitură liberă de la 16 
m la păianjen lăcînd inutil saltul 
disperat al portarului brădean. După 
5 minute. Duplea profită de o gre
șeală a apărării adverse și majo
rează scorul la 2—0. La rindul lor, 
oaspeții au cileva ocazii bune de a 
înscrie, dar le ratează cu seninătate. 
Golul lor ii înscrie Manea dintr-o 
lovitură liberă de la 16 ro.

Au plăcut, penlril jocul frumos 
prestat, Bușu. Duplea și Cristca dc 
la Minerul IJricani, portarul Indrieș 
și Manea de la oaspeți. A condus 
corect Pop Cornel din I-Iunedoara.

La juniori : Minerul — J.R.T.A. 
3-0.

Nicolac BOTA

Abatorul Hațeg a obținut
o meritată victorie

(
>

După minulul 90

HANDBAL

ȘCOALA SPORTIVĂ —
MUREȘUL TG. MUREȘ 11-9

Cînd, în min, 22, Mia Domșa în
scria spectaculos, de la distantă, c<M 
de-al șaptelea punct consecutiv al 
echipei sale, spectatorii prevedeau 
o victorie la scor a echipei Școlii 
sportive din Petroșani. PrezUmțllh’ 
însă nu s-ati adeverit...

Preluînd, abia in mln. I I. rondu- 
ceroa (3—2, după ce handbalistele 
de la Mureșul Tg. Mureș avuseseră 
un avantaj de 2 goluri), petroșă- 
ncnccle au supus unui presing pu
ternic, dar scurt (doar do 8 minu
te!) echipa adversă, înscriindu-i 
(așa cum am dori să facă oricînd) 
goluri, caro de care mai spectacu
loase. In această perioadă, oaspete
le au fost simple spectatoare, reușind 
să reducă din scor doar în finalul 
reprizei, dintr-o lovitură dc la 7 m 
(autoare SzOcs).

După pauză, de?!*;.jutoșeiic'’1 rjOr’ 
ncsc mult mai decise iii atac (Nnșcu 
apără în min. 31 Uh 7 m) cele rare 
înscriu, dc două ori, prin Sabina 
Mureșan, sînt tot handbalistele 
noastre. Dc la 9—3 începe insă... 
(oborirea. Avantajul se reduce, din- 
Ir-o dată, simțitor și în min. 50 
scorul devine 9-7. Amenințate cu 
cgalarea handbalistele noastre își 
revin din scurta amorțeală, jocul 
se echilibrează, se înscriu conse
cutiv, dc ambele părți încă cile 
două goluri și meciul se încheie la 
un scor (11-9) destul do strîns...

Cam acesta a fost filmul meciului 
dintre Școala sportivă și Mureșul 
Tg. Mureș. Deși inegală în joc, e- 
chipa noastră ne-a apărut, după 
două meciuri în deplasare, oarecum 
schimbată în bine. Acțiunile ofen

sive nu purtai, in bună parte, pe
cetea cursivității, spectaculozității, 
undo scheme Inclirc — frumoaso 
prin insăst simplitatea lor — dovo- 
dindu-se nu numai bine cunoscute 
dar și extrem dc eficiente. Oricum, 
in continuare, așteptăm confirmarea 
deplină a angajamentelor antreno
rului Eugen Bartha că echipa sa se 
va impune prin jocuri de calitate 
șl rezultate onorabile...

Au înscris • Domșa (7), Mureșan 
(3) și Barabnș (Școala sportivă), 
Szocs (5), Szcbeni (2), Incze și Baczo 
(Mureșul Tg. Mureș).

Echipa noastră a jucat în urmă
toarea componentă : Nașcit (Călii- 
lolu) — Savin, MUREȘAN, Măndi- 
lă, DOMȘA, BARABAȘ, lonescu.

A arbitrat bine I. Haim (Timi
șoara).

V. TEODORESCU

Un nou gol în poarta mureșencelor.

MAHALAGIU DUMITRU

C -J arbitrul Iosif Ritter a 
fluierat srirșitul meciului din
tre Jiul și Dinamo, cei 22 
de jucători s-au îndreptat 
încet, extenuați de eforturi
le depuse, spre cabine. La 
rindul lor, cei moi infocați 
sporteri s-au adunat in gru
puri și discutau aprins :
sansele avute de cele două 
echipe, ocaziile ratate de o 
parte și < 
meciului, 
Transcriem 
însemnări 
martori la 
meci egal

de alta, valoarea 
rezultatul final, 

i in caVnețelul de 
păreri ale unor 
cel de-al patrulea 
al Jiului.

după ocaziile ratate, rezul
tatul egal este echitabil și 
el ne mulțumește, bineînțe
les. Intilnireo a fost viu dis
putată. ambele formații ur
mărind moi mult puncteie 
o'ecit calitatea jocului. De la 
Jiul mi-au plăcut Peronescu, 
I ibardi, Talpai și Mihai, iar 
din echipa mea s-au remar
cat Coman, Boc, Dinu și 
Radu Nunweiller.

Hateganii au înregistrat o cate
gorică și meritată victorie in dauna 
lormației l.G.O. Hunedoara. Local
nicii au avut inițiativa lot timpul 
meciului și, dacă nu ratau atît de 
multe ocazii, ei puteau cîșliga la 
un scor mai substantial. Primul gol 
ii înscrie Bogoș în minutul 6. După 
20 de minute Grigoroscuț trimite 
balonul in bară. Cu 1—0 se încheie 
prima repriză.

Partea a doua a meciului este 
dominată in continuare dc căite 
holcqani care se joacă, pur și sim
plu, cu ocaziile de gol. Ei puteau 
majora scorul în minutele 53, 53, 60,

65, 72, 77, dar șuturile expediate 
spre poarta adversă fio că nu i-alt 
nimerit cadrul, fie că au fost res
pinse «Ic apărătorii hunedoreni. Ur
mătoarele două goluri sini înscrise 
de același Bogoș in minutele 80 
și 82. Dominarea < alegorică a gaz
delor rezultă și din faptul că ele 
au șutat în cele 90 de minute de 
joc de 33 de ori spre poarta adver
să. in timp ce oaspeții n-au făcut 
acest lucru gerîl dc 3 ori.

La juniori : Abatorul — l.G.O. 
3-0 (neprcz.cntaro;.

Nicu SBUCHEA

In seara zilei dc 6 octom
brie 1968, a încetat din via
ță, in urma unei grele ope
rații de apendicită, studen 
tul Mahalagiu Dumitru, com
ponent de bază al echipei 
de handbal Știința Petro
șani. E greu de crezut, dar 
adevărat. Niciodată creionul 
l ostru n-a tremurat ca acum 
sub greutatea durerii. Nicio
dată sufletul nostru n-a 
plins ca acum regretul. Co

legul nostru din amfiteatre, 
prietenul nostru de pe tere
nurile de sport, simpaticul 
Titi a plecat dintre noi. A 
plecat la vîrsta de numai 20 
de ani. Exemplu de conș
tiinciozitate și modestie. Ma
halagiu Dumitru va trai me- 
reU in inimile noastre. Toți 
cei care l-am cunoscut și a- 
prcciat ii vom păstra o pioa
să amintire.

COLEGII
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TITUS OZON, antrenorul 
echipei Jiul : A fost un joc 
de mare luptă, specific de 
campionat, în care ambele 
echipe au făcut multă ris - 
pa de enera o, ou luptat din 
toate puterile pentru rezul
ta*. Bă et'i r-.ci au jucat bi
ne, și-au creat ocazii bune 
de gol. dar n-au reușit sâ 
finalizeze nici una. Dacă 
rezultatul nul nu mă mulțu
mește pe deplin, mă bucură 
condiția fizică a jucătorilor 
mc’. care desigur, mai poa
te fi îmbunătățită. Noi 
team ciștiga in repriza 
doua, dacă Peronescu, 
bordi și Popescu găseou
repede drumul spre poarta 
lui Coman, dacă portarul 
dinamovist nu avea inter
venții salutare. Compartimen
tul forte ol echipei mele a 
fost apărarea.

IOSIF RITTER, arbitrul 
meciului : Cele două formo- 
ții nu mi-au pus probleme 
deosebite. A existat o scurtă 
perioadă de ciondăneli, pe 
care le-om lichidat repede 
și, in continuare, s-a jucol 
corect. Valoarea tehnică a 
partidei — mediocră, iar re
zultatul — just. Am reținui 
iocul bun al lui Popescu. 
Talpai si Stoker de la gaz
de, al lui Ștefan și Nunweil- 
ler VI de !a oaspeți.

Atenție sporită
pregătirii cadrelor sportive

pu
ci

Li
ma:

BAZ1L MARIAN, antreno
rul echipei Dinamo : Mai 
întii pot spune că, după as
pectul general ol jocului și

VASILE AIOANEI, specia 
tor : Credeam intr-o victorie 
a Jiului și sînt decepționat 
că n-a obținut-o, chiar dacă 
a avut adversar pe Dinamo 
Bucurerti care ne-a bătut a- 
cosă și anul trecut și acum 
doi ani. Speram că a treia 
oară nu-i mai merge. Și to
tuși i-a mai mers, pe jumă- 
tote. De fapt, după numărul 
ocaziilor de gol, noi trebuia 
să cișfgăm. Dar... ineficaci
tatea, bat-o vina ! Mi-au 
plăcut Stan, Mihai, Talpai, 
Popescu, Libardi, Peronescu 
do la Jiul. Ceman, Boc, Ște
fan, Lucescu de la Dinamo.

G. DINU

In urmă cu cileva zile a avut 
loc in Petroșani o plenar.i a Con
siliului municipal pentru educație 
fizică și spoit. Au fost discutate 
pioblcmo du Importantă majoră pri
vind pregătirea cadrelor sportive, 
a antrenorilor și instructorilor spor
tivi voluntari, privind activitatea de 
cercetare șliinlilicâ irf domeniul 
sportului și edilcaliel fizico, pre
cum și problema înființării unui ca
binet medical sportiv.

In rîndurile dc mai jos ne vom 
referi ia măsurile luate do C.M.E.F.S. 
în direcția pregătirii cadrelor de 
conducere a activității sportive in 
Valea Jiului.

In planul său do muncă pe acesl 
an. biroul C.M.E.F.S. a prevăzut pre
gătirea unui număr de 30 instruc
tori sportivi și 50 de arbitri, cau 
să asigure buna desfășurare a com
petițiilor sportive. Pregătirea instrui - 
lorilor se vo face in colaborare cu 
Consiliul municipal al sindicatelor, 
astfel incit asu< iațiilc sportive din 
raza municipiului nostru să dispun.i 
de snlicionți și bine pregătiți in
structori pe ramuri de spoit care 
se vor ocupa de echipele ce nu au 
antrenori si activează in campiona
tele județene, municipale sau in cele 
ale asociațiilor sportive. In funcție 
dc solicitări, la 15 octombrie a. c. 
se \or deschide cursuri dc- instruc
tori co xor fi imparțițl in două 
gnipe : pciiliu sporturile individuale 
și pentru joc milo .sportive. Tema

tica ce va fi predată la aceste 
cursuri va li cea indicată de fede
rațiile do specialitate, iar la ramu
rile unde nu există tematică indi
cată, ca va fi întocmită in cadrul 
comisiilor pe ramuri de sport dc
< ălro profesori de specialitate.

In privința pregătirii arbitrilor, va 
trebui păstrat echilibrul intre numă- 
ml echipelor și necesarul de ar
bitri pentru ca activitatea să se 
poală desfășura in condițiuni cil 
mai corespunzătoare.

Piuă acum au început deja cursu
rile do arbitri pentru fotbal și hand
bal. Dintre cei 23 de candidați in- 
iii i la cUrsnl de fotbal au reușit 
.i-l termine doar 10, fapt ce atestă 

exigența comisiei dc examinare pen
tru a da cadre bine pregătite fot
balului nostru. Lecții deosebit dc 
line pregătite au predat tovarășii 
I azăr Nicolao, Barna Francisc și 
Cuzmcâc Nicolao. ( ursul de arbitri 
do handbal, la care initial s-au în- 
<iis .30 dc candidați, s-a desfășu

rat ncrorespunzător, cauză pentru
< are a fost întrerupt și va li redes- 
Hiis la 15 octombrie.

Dur nu numai pentru fotbal șl 
li. ndbal vor ti pregătiți arbitri și 
instructori voluntari. C.M.E.F.S. se 
va îngriji ca și celelalte discipline 
sportive să dispună de cadre bl no 
pn-gătilc pentru ca activitatea spor
tivă de masă din Valea Jiului să 
urce tot mai înalte trepte ale afir
mării.

7297 sportivi 
au spus „Prezent*1

L'n număr dc 7 297 sportivi din 
100 de țări au sosit pînă în pre
zent la Ciudad de Mexico, ceea ce 
reprezintă un record olimpic și pri
mul înregistrat la actuala ediție a 
Olimpiadei. Reprezentanți ai altor 
19 țări sînt așteptați să sosească
pînă la 12 octombrie, data deschi-
delii Olimpiadei.

La Olimpiada de la Tokio din
1961 au participat 5 711 sportivi din
94 de țări, iar la Jocurile Olimpice 
do la Roma (1960) au luai parte 
5 777 competitori din 84 do țări.

Numai 12 lari au fost reprezen
tate la prima ediția a Olimpiadelor 
moderne, desfășurată la Atena in 
1896, unde au paVlicipal 300 de 
sportivi.

A

Întreceri atletice
amicale

Pe stadionul ,.Ciudad l nivelsita- 
rio" din capitala Mexicului au con
tinuat întrecerile antrenamentelor 
controlate ale altetilor.

In ziua a doua de concurs, au 
fost înregistrate perlormnnto supe
rioare recordurilor olimpice in pro
bele de 200 m masculin, disc, cio

con, 110 m garduri, și la 80 m gar
duri femei.

In absenta sprinterilor americani, 
australianul Peter Norman a înre
gistrat în proba de 200 m cel mai 
bun timp: 20" 2/10. Alți 11 concu- 
renti au lost cronometrați sub 21 
de secunde.

Cu un rezultat bun s-a încheiat 
pioba de triplusall, ciștigală de 
sportivul sovietic Sanoev cu 16,71 
m. Pe locurile următoare s-au cla
sat Dudkin (U.R.S.S.) — 16.18 m și 
Czlfra (Ungaria) — 16,14 m. Cam
pionul european Eddy Oltoz (Italia) 
a obținui cel mai valoros timp in 
cuisa de 110 m garduri Hind mar
cat cu 13 '5/10. Al doilea timp in a- 
ceastă probă a lost realizai do sue
dezul Forsander — 13"7/K>.

Foarte disputată, proba de arun
carea discului masculin a revenit 
lui Milele (R. D. Germană) cu 01.5-1 
in. Deținătorul recordului mondial, 
cehoslovacul Danek, s-a clasai pe 
locul secund cu 61.28 m, iar neo
zeelandezul Taitl a ocupat locul trei 
cu 58,94 m. Atletul sovietic Bolșov 
și-a adjudecat victoria in proba de 
săritură în înălțime cu performanta 
de 2,12 m.

In întrecerile feminine, Tatiana 
Talișeva, una dintre principalele fa- 
\orile ale probei dc săritură in lun
gime, a cișiigal această probă cu 
6,46 m, fiind urmată de american
cele While — 6,30 m și Watson — 
6.20 m. Cu un timp excelent s-a 
încheiat și proba dc 80 m garduri.

în care victoria a revenit australi- 
ancei Maureen Caird cronometrată 
in 10’4/10.

A

In turneul 
de box — 

344 pugiliști
Lista înscrierilor la turneul de 

box s-a închis, l’n număr de 34-1 
pugilișli din 70 dc țări vor disputa 
328 de meciuri. Cu toate acestea, 
este nesigură participarea a trei bo
xeri belgieni și doi din Republica 
Dominicana, care nu au sosit încă in 
salul olimpic, ceea cc ar putea redu
ce lista pai licipanților la 339 spor
tivi.

Meciuri
de antrenament

Tot mai multe meciuri do antre
nament au loc in orașul Olimpia
dei. La polo pe apă t .R.S.S. a în
vins Japonia cu 9—0. Iugoslavia n 
cișiigal cu 0—1 in fața Braziliei.

La hochei pe Iarbă, echipa R. 1. 
a Germaniei a învins Anglia cu 
3-0 (1-0). Hoclieișl.i \csi.jU.
mani au mai dispus de Argentina 
cu 4—1.
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Lucrările
nescu, transmite: Ședințele 
plenare ale Adunării Genera
le a O.N.U. continuă să fie 
consacrate dezbaterilor gene
rale.

Luind cuvîntul In ședința de 
luni dimineață, ministrul de 
• xlcrne al Franței. Michel De
bre. s-a relent pe larg la ne
cesitatea întăririi și sporirii c- 
lu ionici O N.U. ..Organizația 
Națiunilor Unite — a declarat 
el — a (ost creata si trebuie 
să existe pentru a asigura pa
cea între state, dclorminînd 
respectarea suveranității celor 
slabi de către cei țuternicl șl. 
in acest scop, pentru a inspi
ra și impune respectarea legii 
internaționale — garanția li
bertății popoarelor și oameni
lor".

Cuvîntaroa șefului dclpga- 
Uei franceze s-a axat în conti
nuare pe problemele „respec
tării drepturilor popoarelor de 
a-și hotărî singure soarta", 
„respectării legii internaționa
le’, „sprijinirii eforturilor ță
rilor in curs de dezvoltare” si 
necesității dezarmării”. Refe

rindu-se în legătură cu t rima 
problema, la războiul din Viet
nam. Michel Debre a subliniat 
că acesta „demonstrează difi
cultatea pentru un popor de 
a-și hotărî singur propriul său 
regim, la adăpost de ingeren- 
țele străine*. El a arătat că

vire la Vietnam se pol găsi 
bazele unei reglementări dura
bile a acestei probleme", 
legal ură cu războiul 
șeful delegației franceze 
exprimat părerea c 
problemă dureroasa 
reglementată numai 
soluție'i are să țină 
personalitatea înec 
a cslui poj ot si 1 
tate cu principiul 
minării, înscris

Subliniind că' 
nunță pentru 
autentică care 
de securitatea 
numai a unora", 
a aratat că „de 
buie să aibă tn 
mul rînd arsenalele militare 
existente’ șl că , ea Irebitfo 
să fie însoțită in același timp 
de o dezarmare convențională 
profundă".

Referindu-se la problemele
europene. șeful delegației 
franceze a arătat că ..Europa 
are nevoie de destindere, de 
o destindere profundă și dura
bilă — poartă necesară spre 
cooperare și înțelegere. Fier 
re tară, conștientă de partea 
sa de responsabilitate, trebuie 
să contribuie la edificarea 
destinului nostru comun".

Au mai luat cuvîntul in șe
dința de luni dimineața, re
prezentanții Etiopiei și Maro
cului.

In 
blafrez, 

și-a 
i „aceaslă 

poale fl 
prinlr-o 

seama de 
ontestabilă a 
In conformi- 
l aulodcler- 

In Corlă". 
Franța se pro- 
,,o dezarmare 

să țină seama 
tuturor și nu 

. Michel Debre 
rzarniarea tre- 
vedere în pri-

a-

întrevederile minis
trului de externe
al României

NEW 
sț ecial ,
nescu, transmite: Ministrul a- 
facerilor externe al României, 
Cornelia Mănescu. șeful dele
gației romane la cea de-a 23-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., a avut la New York 
noi întrevederi consacrate 
schimburilor de păreri în le- 
qătură cu principalele proble
me ale vieții politice interna
ționale înscrise pe ordinea de 
zi a sesiunii.

Un astfel de schimb de pă
reri a fost prilejuit, de pildă, 
de dejunul oferit de i 
de externe al U R.S.S . 
mîko, în onoarea șefilor de 
delegații ale unor țări socia
liste, membre ale O.N.U., la

YORK 7. — Trimisul 
Agerpres, Nicolae Io-

ministrul
A. Gro-

care a participat și șeful dele
gației romane.

De asemenea, ministrul do 
externe al României a avut în 
ultimele zile întrevederi cu 
ministrul afacerilor externe al 
R.A.U.. Mahmoud Riad, minis
trul afa, orilor externe al Ira
kului, Abdul Karim al-Shci- 
khly, secretarul de stal pen
tru afaceri externe al Iugosla
viei, Marko Nikezici, minis
trul de externe al Franței, Mi
chel Debre, ministrul de exter
ne al Voltei Superioare, Ma- 
lick Zorome. Convorbirile pri
lejuite de acesle întrevederi 
s-au referit la lucrările Adu
nării Generale a O.N.U.. pre
cum și la diferite aspecte ale 
relațiilor bilaterale.

încheierea vizitei
ministrului comerțului
exterior al României
în Belgia

BRUXELLES 7 (Agerpres). —
La încheierea vizitei in Bcl- 

aia a ministrului comerțului 
ixterior al României, Gheor
ghe Cioară, a fost dat publi
cității un comunicat comun în 
care se spune că. în timpul 
convorbirilor de la Bruxelles, 
miniștrii comerțului exterior 
ai celor două țări au constatat 
că In ultimii ani schimburile 
comerciale Intre România șl 
Belgia s-au dezvoltat într-o 
măsură considerabilă. Volumul 
schimburilor a crescut sensi
bil in 1967 față de 1966, a- 
ceastă tendință confirmindu-se 
și în 1968. Cele două părți — 
arată comunicatul — se vor 
strădui să amelioreze balanța 
comercială dintre țările lor.

Comunicatul apreciază c ă a- 
cordul comercial dintre Româ
nia și țările Beneluxului, sem
nat cu prilejul vizitei, ca șl 
acordul de cooperare economi
că și tehnică dintre Belgia șl 
România, semnat la 16 sep
tembrie 1968 la București, con
stituie temelii solide, suscep
tibile să dea un nou impuls 
dezvoltării relațiilor economi
ce si comerciale între ceie 
două țări.

Miniștrii au convenit să reu
nească comisia mixtă la Bru
xelles, la o dată ce \ a fi sta
bilită ulterior. Ei au consta
tat, de asemenea, că ar fi de 
dorit ca comisia mixta prevă
zută de acordul comercial din-

Iu-tre România șl țările Beneli 
xului să se reunească în ter
men scurt în vederea stabili
rii listelor de mărfuri pentru 
anul 1969.

Comunicatul subliniază 
încheiere că vizitele și 

oaspetelui

în 
con

vorbirile oaspetelui român 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră de cordialitate $i 
spirit de cooperare pozili’

Ministrul comerțului 
rior al 
România.
însoțit de membri ai delega
ției și ai Ambasadei române, 
a vizitat la 6 octombrie cel 
de-al 39-lea Salon internațio
nal al alimentației și artelor 
menajere din Bruxelles. Au 
fost vizitate pavilionul româ
nesc din cadrul salonului, un
de I.S.C.E.X., Prodexport, Con- 
servexport, Fruclexport. Agro- 
exporl expun o gamă variată 
de produse alimentare.

La 7 octombrie, ministrul ro
mân, Gheorghe Cioară, a pă
răsit Bruxelles-ul, plecînd spre 
Olanda. într-o vizită oficială.

într-un 
vă. 
exte- 

Republicii Socialiste 
Gheorghe Cioară.

Consiliului F. A. O

Infervenfia reprezentantului român

ROMA 7 (Agerpres). —■ La 
7 octombrie s-a dese bis la Ro
ma cea de-a 51-a sesiune a 
Consiliului F.A.O. (Organiza
ția Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură), 
care va examina situația ac
tuală a alimentației și agricul
turii în lume, in lumina ulti
melor informații.

Deschizlnd sesiunea. direc
torul general al F A.O. Adde- 
ke Boerma, a vorbit 
proiectele acesteia 
rientarea lucrărilor 
a menționat cifrele 
alo bugetului pe 
1970—1971

Unul dintre cele 33 de punc
te ale ordinei de zi îl consti
tuie planul de reorganizare a 
secretariatului, conceput pen
tru a adapta mai bine activi
tatea organizației la nevoile 
crescînde ale țărilor in curs 
de dezvoltare. Planul va trebui, 
printre altoie să îmbunătățeas
că rrocedurile de selecționare 
a programelor de dezvoltare, 
cu scopul de a răspunde mai 
exact nevoilor reale ale țărilor 
pentru care ele sint propuse. 
Personalul tehnic va fi elibe
rat de o mare parte a sarcini
lor administrative și de birou, 
pentru a se consacra aspecte
lor tehnico ale proiectelor pe 
care le are în sarcină pe te
ren. Comunicațiile dintre per
sonalul de p1 teren și sediul 
F A.O. ele la Roma vor fi îm
bunătățite, cu scopul de a ac
celera adoptarea hotărîrilor.

După adoptarea ordinei do 
zi și alegerea vicepreședinți
lor, au început discuțiile re 
marginea raportului directoru
lui general al F.A.O. După 
intervențiile reprezentanților 
Franței, Canadei, S.U.A., Afri
cii Centrale și Kenyei, a luat 
cuvîntul prof. David Davides- 
cu, vicepreședinte al Consiliu
lui Superior al Agriculturii, 
care a declarat că din analiza 
datelor pe anul 1967 rezultă 
că producția alimentară □ mar
cat o tendință ascendentă, 
creșteri mai importante înre- 
glstrîndu-se în țările aflate în

despre 
privind o- 
viiloare si 
provizorii 
exercițiul

curs de dezvoltare. Vorbitorul 
a rel'-val că trebuie evidențiat 
faptul că sporirea producției 
alimentare 
condițiilor 
tavo 
măs 
dcz.\ 
tcrlale

se datoreșle 
meteorologici 

orabile, . îl și luării 
>uri mai holărite 
voltarea bazei

a agriculturii intr-un 
număr lot mai mare de țări, 
a a< reditării lot mai largi in 
rîndul masei de producători 
agricoli, a convingerii că re
coil*? tot mai bune pot fi ob
ținut'' numai prin aplicarea u- 
nui comj lex de măsuri agro
tehnice raționale. După ce a 
aratal că încă nu este valori
ficat întregul potențial exis
tent in vederea satisfacerii ce
rințelor unei alimentații de
cente pentru întreaga popu
lație a lumii, reprezentantul 
român a arătat că F.A.O. va 
trebui să-și aducă o contribu
ție sporită pentru a generali
za cu stăruință deprinderea 
prai licării unei agriculturi 
înaintate, luind noi măsuri în 
vederea sprijinirii eforturilor 
țărilor în curs de dezvoltare, 
pentru modernizarea și rațio
nalizarea proceselor de pro
ducție agricolă. Vorbitorul a 
adus în continuare unele pre
cizări și completări la raportul 
directorului general al F.A.O. 
asupra dezvoltării agriculturii 
în România în perioada 1967 
și parțial în 1968, menționînd 
că în 1967 s-a înregistrat o 
creștere a producției agricole 
qlobale cu 16 la sută mai ma
re decit în 1965. El a subliniat 
că în anul 1968. concretizat 
prin manifestarea unei puter
nice secete, in special în pri
ma parte a anului, producția 
de cereale păioase, îndeosebi 
griu și secară este bună, iar 
calitativ superioară anilor an
teriori. Vorbitorul a arătat in 
încheiere că dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale a agri
culturii României este rezul
tatul proqresului înregistrat in 
industrie și în economia na
țională în qeneral.

Lucrările Consiliului F.A.O. 
vor lua sfîrșil la 22 octom
brie a.c.

atll 
e mai 

unor 
pentru 

lehnico-ma-

y i J
r

Plecarea în U.R.S.S.
a unei delegații 
a Consiliului
Central al U.G.S.Il

La Invitația Consiliului Cen
tral al Sindicalelor din U.R.S.S., 
luni la amiază a părăsii Caj l- 
tala, lndreplindu-se spre Mos
cova, o delegație a Consiliu
lui Central al Uniunii Gene
rale a Sindicalelor din Româ
nia, condusă de tovarășul 
Gheorghe Apostol, președinte
le Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Din delegație fac parte to
varășii Constantin Drăgan, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului Central al U.G.S.R., Ion 
Tănăsoiu, șeful Secției Relații 
Internationale. membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

La plecare, pe aeroportul 
Bănoasa, delegația a (ost con
dusă de tovarășii Dumitru 
Gheorghiu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
Vasile Șandru, adjunct al mi-

nistrului afacerilor externe, de 
membri ai secretariatului Con
siliului Central al U.G.S.R., 
activiști ai sindicalelor.

Au fost de față A. V. Ba
sov, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, șl mem
bri ai Ambasadei.

☆
In aceeași zi. delegația a 

sosit la Moscova. La aeropor
tul Serenielievo. membrii dele
gației au fost intlmpinați de 
A. N Șclepin, președintele 
Consiliului Central al Sindica
lelor din U.R.S.S., B. A. Ave
rianov, șeful secției relații in
ternaționale a C.C.S., A. P, 
Tokarski. șef de sector la 
C.C.S

Au fost prezenți Teodor Ma
rinescu. ambasadorul Româ
niei la Moscova, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

Luptele
din Nigeria
UMUAHIA 7 (Agerpres). — 
Un comunicat militar dat 

publicității la Umuahia anunță 
că trupele biafreze au înre
gistrat recent succese in toate 
sectoarele, reușind să oțreas- 
că sau să respingă presiunea 
trupelor federale nigeriene. 
Forțele biafreze, se arată în 
comunicat. avansează în pre
zent în direcția orașelor O- 
kigwi, cucerit de federali 1n 
urmă cu o săptămina, și Ogu- 
la, situat la aproximativ 75 
km sud-vesl de Umuahia.

O
nostru este 
alît timp cil 
continua să

„Telul 
liberi și. 
fi, vom 
a declarat liderul biafrez Odu- 
megwu Ojukwu, adresindu-se 
soldaților unei divizii recent 
create. Reafirmînd holărîrea 
biafrezilor de a continua lupta 
pînă la dobîndiroa autodeter
minării, el a subliniat din nou 
holărîrea de a continua acțiu
nile împotriva trupelor fede
rale, chiar dacă acestea vor 
ocupa Umuahia, singura loca
litate mai importantă aflată 
sub controlul autorităților bia
freze.

de a fi 
nu vom 
luptăm".

Forțele patriotice sud-vietnameze continuă 
atacurile asuoraS pozițiilor americano—saigoneze

CURIER . CURIER .
Un comunicat al guvernului argentinian anunță că pre

ședintele Peruvian, Belaunde Terry, care a trebuit să pără
sească țara in urma loviturii de stat militare de săptămina tre
cută, este considerat in Argentina „drept protejat al norme
lor care rezultă din dreptul de azil", deși nu i s-a acordat 
oficial azil politic. Comunicatul precizează că Belaunde Terry 
care se află de joia trecută in capitala Argentinei, nu a ce
rut incă acordarea dreptului de azil politic, intrucit continuă să 
se considere președinte constituțional al Perului. Cu toate a- 
cestea, Terry a acceptat, forțat de împrejurări, obligațiile ce 
decurg din statutul de exilat, refuzind să facă declarații poli
tice „pentru a nu provoca greutăți guvernului argentinian care 
i-a oferit ospitalitate".

La 7 octombrie, la Sofia s-au 
deschis lucrările celei de-a 
7-a sesiuni a celei de-a 5-a 
legislaturi a Adunării Populare 
a R.P. Bulgaria. Sesiunea dez
bate unele proiecte de legi, 
dările de seamă ale delegații
lor parlamentare care au fă
cut vizite oficiale in străinătate 
și alte probleme. Todor Jiv- 
kov, președintele Consiliului 
de Miniștri va prezenta o ex
punere asupra unor 
ale situației interne 
naționale.

probleme 
și inter-

♦ ♦♦

♦ ♦♦

CURIER
♦♦♦

Duminică, pentru a doua zi 
consecutiv la Sao Paulo (Bra
zilia) au avut loc ciocniri in
tre studenți și poliție. Mani
festația studenților a coincis 
cu sosirea in acest oraș a pre
ședintelui brazilian, Artur da 
Costa e Silva. Poliția a inter
venit ' , ’ r____
stranți și operind arestări. Bi
lanțul incidentelor este ; 
mort, citeva zeci de rănit 
40 de arestați.

împrăștiind pe demon-

un

0 La Praga s-a deschis ex
poziția industrială japoneză 
,,Joponex-68". 100 din cele moi 
cunoscute firme japoneze pre
zintă vizitatorilor aproximativ 
1.500 diferite produse. Aceasta 
este cea mai mare expoziție 
industriolă japoneză din Eu
ropa.

0 Volumul producției indus
triale a R P. Mongole o cres
cut in primele opt luni ale a- 
cestu, an cu 5,6 Io sută față 
de perioada corespunzătoare o 
anului trecut

0 Pakistanul va primi, po
trivit unui acord semnat recent 
la Rawalpindi, un credit de 
37.5 milioane dolari din par- 
teo R.F. a Germoniei. Cea mai 
more parte a acestui credit va 
ft folosită de guvernul pakis

SAIGON 7 (Agerpres). — 
Forțele patriotice din Vietna
mul de sud au continuat să a- 
tace pozițiile deținute de tru
pele americano-saigoneze 
zona principalelor artere 
circulație din jurul capitalei 
sud-vielnameze. Pe șoseaua nu
mărul 4. la șase kilometri de 
podul Ben Luc, avariat la sfir- 
situl săptâminii trecute de ra
chetele palrioților, au avut loc 
ciocniri violente între unități 
ale trupelor americano-saigone
ze și grupuri ale F.N.E. In 
cursul luptelor, care au durat 
mai multe ore, a intervenit și 
aviația tactică americană.

In același timp, obuzele lan
sate de patrioți au atins sta
ția de radio de la Mylho si 
tabăra americană de antrena
ment situată în apropierea a- 
cestei localități. In ultimele 24 
de ore, patrioții au supus, de 
asemenea, unui intens bombar
dament instalațiile militare ale 
inamicilor aflate în sectorul 
Binh Long, precum și în orașul 
Travinh, capitala provinciei 
Vinh Binh.

De peste o săplămînă, tabă
ra militară americană de la 
Thuong Duc, situată pe una 
din colinele ce înconjoară va
lea la fel denumită, continuă

în 
de

să fie încercuită de forțele pa
triotice. Comandamentul ame
rican a lansat in ultimele 24 de 
ore o vastă operațiune în ve
derea despresurării acestei ta
bere, a cărei poziție strategică 
este deosebit de importantă, 
deoarece se afla tn apropiere 
de Da Nang. Noi efective ame
ricane au fost transportate pc 
calea aerului în sectorul a- 
cesței tabere, unde sînt În
cartiruite unitățile așa-numite- 
lor „berete verzi" Avioanele 
americane de tip ,,B-52" au 
lansat o mare cantitate de 
bombe asupra presupuselor

poziții ale patrioților. Pînă in 
prezent însă încercările în
treprinse de trupele america
ne în scopul degajării taberei 
din încercuirea detașamentelor 
F.N.E. au rămas fără succes. 
Concomitent cu operațiunile 
desfășurate la Thuong Duc, 
corespondentul agenției Fran
ce Presse semnalează o con
centrare a trupelor americane 
In zona Khe Sanh, în secto
rul unde se afla baza pe care 
americanii au fost nevoi# să 
o abandoneze sub presiunea 
forțelor patriotice.

Citind informații 
din Bagdad, agenția 
Arab Press reia știrile referi
toare la dejucarea de către 
autoritățile irakiene a unui 
complot pus la cale de mai 
mulți ofițeri. Agenția relevă că 
poliția militară a arestat circa 
80 de ofițeri, intre care și unii 
generali, in timp ce aceștia 
participau la o reuniune se
cretă consacrată punerii la 
punct a planului unei lovituri 
de stat prin care se urmărea 
înlăturarea actualului regim.

provenite 
Maghreb

Președintele Liberiei, William 
Tubman, și-a încheiat vizita 
oficială de nouă zile in Ke
nya, in timpul căreia a avut 
întrevederi cu președintele Jo- 
mo Kenyatta și cu alte oficia
lități kenyene. In comunicatul 
comun dat publicității Io Nai
robi la încheierea convorbiri
lor, cei doi șefi de state con
damnă axa Pretoria-Lisabo- 
na-Salisbury, precum și în
cercările de perpetuare ale 
colonialismului și rasismului in 
Africa. Totodată, ei iși reafir
mă hotărirea de a depune 
toate eforturile in vederea a- 
părării independenței și su
veranității statelor africane, a 
păcii și securității internațio
nale.

♦ ♦♦

La Napoli a avut loc o ma
nifestație in cadrul căreia s-a 
cerut ca navele americane a- 
flate in portul Napoli să ple
ce imediat. Participanții la 
demonstrație au revendicat ie
șirea Italiei din N.A.T.O și au 
condamnat agresiunea ameri
cană in Vietnam.

După demonstrație, la Pala- 
tul sporturilor a avut toc um 
miting la care au luat cuvin» 
ful Achille Occhelto, membru 
al Direcțiunii P.C.I., și repre
zentanți ai P.S.I.U.P.

♦♦♦

♦ ♦♦

Demonstrație antiamericană în Japonia
Peste 700 de studenți au participat duminică 

strație in apropiere de Tokio, in timpul căreia au 
rea bazei militare americane de la Tachikawa. In timp ce de
monstranții se apropiau de intrarea principală a bazei ameri
cane, poliția a intervenit cu brutalitate pentru a-i împrăștia. Nu
meroși studenți au fost crestați.

la o demon- 
cerut evacua-

AGENDA ECONOMICA
tanez pentru finanțarea unor 
proiecte industriale.

0 După cum orată o sta
tistică a ON.U. construcția de 
nave comerciale in perioodo 
1958—1968 s-o dublat. In pe
rioada omintită tonajul nove
lor comerciale lonsate la apă 
a ajuns Io 4.625.000 tone. Pe 
primul loc in lume in construc
ția de nave se află Japonia.

0 La bursa din Londro 
cursul aurului a scăzut de la 
39,45 Io 38,30 dolari uncia. A- 
ceastă nouă scădere de 1,15 
dolari este cea moi mare de 
la criza din luna martie o.c.

0 In primele opt luni ale 
anului 1968, totalul investițiilor 
străine in economia Italiei se 
ridică Io 19,9 miliarde lire. A- 
ceste investiții vizează in mod 
deosebit sectoarele cheie ole 
industriei italiene și anume : 
siderurgia, metalurgia, chimia 
și petrolul.

0 După cum a anunțat 
Banca Franței, rezervele sale 
de aur și valută liber conver
tibile au scăzut cu incă 338 
milioane franci. Din luna moi 
Franța a cheltuit peste 2 mili
arde de franci din rezervele 
sale de aur și devize pentru a 
evito o devolorizore o francu
lui.

Campania electorală din S.U.A. 
într-o fază intensă

WASHINGTON 7 (AgerjTes) 
Cu o lună înainte de alegeri
le prezidențiale din S.U.A, 
programate la 5 noiembrie, 
campania electorală a intrat 
într-o fază intensă. Candidații 
la funcția de președinte între
prind turnee în aproape toa
te orașele mari, încercind să 
clștige cit mai multe voturi.

Vicepreședintele Humphrey, 
care a început luni cea de-a 
treia fază a campaniei sale, l-a 
acuzat pe rivalul său republi
can, Richard Nixon, de „joc 
dublu", pentru că a făcut anu
mite declarații contradictorii 
în diferite locuri.

Senatorul Edward Muskie, 
candidatul Partidului democrat 
la funcția de vicepreședinte, 
și-a continuat campania elec
torală cu un discurs în care se

Peste 310 persoane și-au 
pierdut viața ca urmare a ma
rilor inundații și alunecări de 
teren ce s-au produs in ulti
mele patru zile in districtul 
Darjeeling din statul indian 
Bengalul oriental, din cauza 
ploilor torențiale. Alte citeva 
sute de persoane au fost ră
nite. Sute de case au fost ava
riate și multe persoane au ră
mas fără adăpost. Numeroși 
indieni și turiști străini sint 
complet izolați, intrucit căile 
ferate din regiunea sinistrată 
au fost blocate.

pronunță pentru încetarea 
„condiționată" a bombarda
mentelor asupra R.D. Vietnam, 
idee asemănătoare cu aceea 
exprimată de vicepreședintele 
Humphrey.

In cadrul unei reuniuni a 
„Noii coaliții democrate", avo
catul Gerard Hill, care a con
dus campania electorală în fa
voarea senatorului Eugene 
McCarthy, a prezentat o serie 
de condiții puse de McCarthy, 
îndeplinirea lor ar atrage spri
jinul senatorului pentru actu
alul vicepreședinte al S.U.A, 
Humphrey.

Printre cele patru condiții se 
numără încetarea bombarda
mentelor asupra R.D. Vietnam, 
o reformă a sistemului de în
corporări în armată și o re
formă profundă a structurii 
Partidului democrat. Hill a 
precizat că pînă în [ rezent 
nici una dintre aceste condi
ții nu a fost îndeplinită.

La rîndul său, președintele 
Johnson, care a anunțat la 31 
martie că nu va candida din 
nou, nu intenționează să devi
nă — potrivit părerii observa
torilor politici — un purtător 
de cuvint al lui Humphrey, 
are a primit deja aprobarea 

președintelui. Observatorii po
litici consideră că Johnson își 
rezervă totuși dreptul de a 
fartlcipa „înlr-un mod limitat" 
la campanie.

In legătură cu participarea 
la alegeri, agenția UPJ arată 
că numărul celor care vor 
avea drept de vot — inclusiv 
militarii aflați la bazele din 
străinătate — va fi de 121,5 
milioane, dar că în fața urne
lor se vor prezenta aproxima
tiv 74 de milioane alegători.

i

Confederația Internațională a 
Sindicatelor Arabe a adresat 
o telegramă secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant, pre
cum și șefului Comisiei O.N.U. 
pentru drepturile omului. Con
federația, în numele milioanelor 
de muncitori arabi, sublinia
ză in telegramă necesitatea 
formării unei comisii internațio
nale pentru 
ției in care 
din sectorul 
Israel.

La 7 octombrie au înce
put in landul Schleswig- 
Holstein manevre ale for
țelor militare N.A.T.O. cu 
participarea a 10.000 de 
soldați și ofițeri din Da
nemarca, Anglia și R.F. a 
Germaniei. Concomitent 
au loc manevre ale forțe
lor militare terestre bri
tanice, vest-germane, da
neze, belgiene și olandeze 
in Saxonia Inferioară.

♦ ♦♦
Secretarul de stat al 

S.U.A., Dean Rusk, a
vut duminică o întreve
dere cu ministrul aface
rilor externe al Uniunii 
Sovietice, Andrei Gromiko. 
Aceasta este a doua in- 
tilnire de la sosirea celor 
doi miniștri de externe ai 
S.U.A. și Uniunii Sovie
tice, la New York, 
pentru a participa la 
lucrările celei de a XXIII-a 
sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U.

In urma alegerilor 
pale ce au avut loc 
la sfirșitul săptâminii 
partidul guvernamental Iran 
Novin (Noul Iran) a obținut 
majoritatea locurilor in 55 con
silii municipale. Iran Novin 
dispune de o majoritate abso
lută in consiliul municipal al 
capitalei țării, Teheran, precum 
și in consiliile orașelor Ispahan, 
Tabriz și Șiraz. Partidul de 
opoziție Mardom (Partidul 
Popular) a obținut majoritatea 
locurilor numai in 7 consilii 
municipale.

munici- 
in Iran 
trecute,

a-

♦ ♦♦

♦ ♦♦

examinareo situa
se află locuitorii 
Gaza ocupat de

Willy Brandt, ministrul de 
externe vest-german, a plecat 
luni spre New York intr-o vi
zită de patru zile, in cursul 
căreia va avea convorbiri cu 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant, secretarul Departa
mentului de Stat al S.U.A., 
Dean Rusk și cu alți miniștri 
de externe ai țărilor membre 
ale N.A.T.O. La plecarea sa 
din Bonn, Willy Brandt a de
clarat că in cadrul întrevederi
lor sale vor fi examinate pro
bleme privind viitoarea activi
tate a pactului nord-atlantic. 
După vizita sa in S.U.A., mi
nistrul de externe vest-german 
va face un turneu de 17 zile 
in Peru, Chile, Argentina, 
Uruguay și Brazilia, unde va 
discuta probleme privind re
lațiile reciproce.

Luni s-a întrunit la Geneva 
o subcomisie 
misiei O.N.U. 
turile omului, 
examinarea 
inițierea unei 
ționale energice ....____
Africii de Sud și pentru aju
torarea victimelor politicii de 
apartheid duse de guvernul 
acestei țâri. Subcomisia, ale 
cărei lucrări se vor încheia la 
25 octombrie, va examina, de 
asemenea, problema comerțu
lui cu sclavi.

specială a Co- 
pentru drep- 

insărcinată cu 
cererilor pentru 
acțiuni interna- 

impotriva

Un nou satelit „Molnia-1" o 
fost lansat in U.R.S.S. Sateliții 
de acest tip sint destinați asi
gurării exploatării sistemului 
de legături telefonice, telegra
fice și"radio la mari distanțe, 
precum și transmiterii progra
melor postului central de te
leviziune al U.R.S.S. in punc
tele reței ,,Orbita" situate in 
regiunile din Extremul nord, 
Siberia, Extremul Orient și A- 
sia Centrală.

♦ ♦♦

Compania niponă „Hitati" a 
anunțat realizarea unui sistem 
de urmărire a sateliților arti
ficiali ai Pâmintului cu ajuto
rul folosirii laserului.

Noul sistem de urmărire, șe 
arată in comunicatul compa
niei, este de 10 ori mai pre
cis decit instalațiile „clasice* 
de urmărire prin radio a sate
liților Pâmintului.

Baza noului sistem este for
mată dintr-un laser cu rubin 
care emite un fascicul intens 
de raze permițind urmărirea 
sateliților la o distanță de 
2.000 km.

„„„'I'S*'”*1

JAPONIA. — Monorai care leagă centrul orașului Tokio de aeroportul internațional de la 
Haneda.
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