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Primirea de către 
președintele 

Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, 

a ambasadorului Franței,
Jean Louis Pons

In centrul atenției

Realizarea integrală 
a planului pe acest an 
și pregătirea 
producției anului 1969

Ing. PIINIȘOARA TITUS, 
secretar al Comitetului municipal 

de partid Petroșani

In centrul atenției Comitetului 
municipal, a celorlalte organe și or
ganizații dc partid stă in permanen
ță realizarea planului de stal la toa
te sortimentele și in toate unitățile 
Preocuparea organelor și organiza
țiilor de partid pentru soluționarea 
problemelor majore ale producției, 
studiile și analizele efectuate pentru 
infâptnirea unor măsuri eficiente în 
toate domeniile de activitate s-au 
concretizat pe ansamblul municipiu
lui. in primele 9 luni ale acestui an 
fn realizarea și depășirea principali
lor indicalorl ai planului de stat

Astfel, planul producției globale in
dustriale a fost îndeplinit în propor
ție de 100.74 la sulă, iar al produc
ției marfă vindută și incasală în pro 
porțf<- de 100.68 la sulă. Valoric, de
pășirea Droducției globale reprezintă 
13 878 000 lei. De subliniat este fap
tul <ă toate unitățile industriale și-au 
realizat și depășit indicatorii produc
ției globale și marfă vindută și în
casată. Pe 9 luni au fosl realizate 
peste prevederile planului 30 489 lone 
cărbune brut. 22 823 000 kWh ener
gie electrică, 7,7 tone fire de mă
tase. 882 mc cherestea, 333 mc lemn 
de m>nă, 3 730 mc lobde industriale 
prerum si alte produse.

Plannl productivității muncii pe an
samblul municipiului a fosl realizat 
in proporție de 102,6 la sulă, sporul 
producției qlobale fiind obținut în în
tregime pe seama creșterii acestui 
indicator.

in unitățile economice din munici 
piu pe primele 9 luni ale acestui an 
au iosl obținute economii suplimen
tare ia nretul de cost în valoare de 
6 626 000 lei. Cheltuielile la 1 000 Iei 
producție marfă au fosl reduse cu 
1.24 lei An fosl obținute beneficii 
peste plan în valoare de 6 716 000 
lei

' nitălile economice 
mit cele mai bune 
lizarea indicatorilor 
E M Lupeni si E. 
Paroșeni. Viscoza" 
comolexulni C.F.R . 
Petroșani.

A ’ mm a rezultat din analiza ce 
a axul loc recent în Biroul Comi
tetului 
ans-ml 
luni si 
liză mai aprofundată rezultă că ir 
drul intreDrinderilor noastre mai 
unele neajunsuri. Astfel, minele 
ja si Paroșeni nu au realizat 
nul de producție la cărbune 
extras la I.F PMrosani nu s-a 
lizat planul sortimental la lemn 
foc. traverse normale și mangal 
bocșă La export s-au înregistrat 
mineri sub plan la Ocolul sHv<c 
trosan} si Cooperativa Jiul.

I na din principalele deficiente 
re s-au manifestat in perioada anali
zată este realizarea neritmică a 
producției la unitățile C.C.V.J. și sec
toarele T.F. Petroșani. La unitățile

care au obț>-- 
rezultate în rea- 

de plan sint : 
M. Petrila, I.E.C 
Lupeni, unitățile 
I.I.L. și I.C.O.

1 municipal de partid, luat în 
b,,i rezultatele obținute pe 9 
'ini bune. Făcind insă o ana- 

in ca- 
i sini 
• Dil- 

pla- 
brut 
rea- 

dc 
•le 
ră- 
Pe-

J-

mele

C.C.V.J. realizarea medie a planului 
a fost în decada I de 97,65 la sută, 
în decada a Il-a 98,00 la sulă, iar 
în decada a IlI-a 106,61 la sulă. Cau
zele acestei situații se concretizează 
in primul rind în defecțiunile exis
tente în organizarea producției și a 
muncii, in utilizarea nerațlnnală a 
fondului de timp disponibil, a forței 
dc muncă și a utilajelor din doiare. 
Acest lucru a dus la răminerea sub 
plan a unui mare număr de brigăzi 
și sectoare.

In cursul trimestrului 111 au rămas 
sub plan un număr de 99 brigăzi șl 
16 sectoare, ceea ce reprezintă 25 
la sută din numărul brigăzilor și 37 
la sută din numărul sectoarelor.

In cadrul Combinatului ca loniier 
Valea Jiului asigurarea ritmicității 
producției, a îndeplinirii planului de 
către fiecare brigadă și sector de 
producție trebuie să stea mai mult 
în atenția comitetului de direcție a 
combinatului, a conducerilor exploa
tărilor miniere. Să crească răspunde
rea acestora pentru punerea în va
loare a potențialului tehnic în vede
rea desfășurării unei activități ritmi
ce pentru îndeplinirea planului și a- 
sigurarca condițiilor realizării nivele
lor de producție prevăzute în pers
pectivă.

O altă cauză care a gen. .1 aceas
tă stare de lucruri esle planificarea 
internă defectuoasă a producției alil 
Ia nivelul brigăzilor, cît si la nive
lul sectoarelor.

Unele comitete de direcție justifi
că deficiențele in realizarea sarcini
lor' de plan prin lipsa de elective, 
dar în același limp nu se preocupa 
suficient de iolosirea rațională a for
ței de muncă, a fondului de timp. 
Pe total municipiu indicele de uti
lizare a fondului de timp disponibil 
a fost de 93.09 Ia sută. Nivelul re
lativ scăzut al utilizării fondului de 
timp disponibil se daloreșle situației 
necorespnnzăloare înregistrate la 
C.C.V.J. (92.46 la sută), Viscoza Lu
peni (92,04 la sută). La E.D.M.N., 
E M. Dilja, E. M. Petrila, E. M. Lu
peni, E. M. Uricani fondul de timp 
disponibil a fost utilizat între 88.83 
la sută și 91,41 la sută, deci mult 
sub nivelul indicelui pe combinat.

Sint numeroase cazuri în care nu 
se folosesc din plin cele 8 ore de 
lucru, nu se respectă N.T.S., disci
plina tehnologică, se execută unele 
lucrări de slabă calitate.

Față de această situație se impune 
ca organele și organizațiile de partid, 
sindicat și U.T.C. și comitetele de 
direcție să manifeste o preocupare 
mei mare pentru respectarea întoc
mai a prevederilor Hotărîrii C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului de Miniștri cu 
privire la reglementarea programu
lui de lucru si întărirea disciplinei.

Există o situație nesatisfăcătoare și 
in ceea ce privește realizarea unor 
indicatori ai planului tehnic la anu
mite unități. Așa de exemplu, pe 9 
tuni planul de încărcare mecanică 
in galerii pe C.C.V.J. s-a realizat in 
proporție de numai 1,3 la sută. Cu 
excepția E. M. Lupeni. nici o 
ploatare minieră nu a realizat acest 
Indicator, ceea ce a influențat ne-

țConllnuate In pog a 3-a)

Maurer
a primit

la București

21 vagoane
de zmeură

și mure

Cehoslovacia

ex-

de recoltare și pre- 
fructelor de pădure

Ion Gheorqhe

continuă a legisla-

realizare

democratice ale 
legalitatea socia- 
ordinei publice".

.-.-.ipguuș-r

Tovarășul

pe ambasadorul 
Olandei

Președintele Consiliului de 
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia. Ion Gheorghe Maurer, a 
primit luni la amiază pe ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Olandei în Republica 
cialistă România, Jonkheer 
Dirk Van Eysinga, într-o vizită 
tocolară de prezentare.

A participat Mihai Marin, 
junct al ministrului afacerilor 
terne.

întrevederea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

Prima combină
de tip Eickoff

la mina Lupeni
In aceste zile la mina Lu

peni, sub supravegherea u- 
nor specialiști străini, se fac 
pregătiri intense pentru intro
ducerea combinei Eickoff, in 
stratul 3 al sectorului V.

Abatajul frontal in care 
se va introduce combina va 
fi armat cu grinzi în con
solă de tip Vanwersch, a- 
vînd o înălțime cu 450 mm

mai mare decit a grinzilor 
utilizate pină in prezent. A- 
siguiînd tăierea unei felii 
de cărbune mai mari, atît 
noul utilaj cit și armarea cu 
grinzi de 1 600 mm, vor con
tribui din plin la obținerea 
de către mineri a unor ran
damente superioare (peste 
10 tone/post) și la creșterea 
vitezei de avansare în aba
taj.

Centrul 
lucrare a 
din Hațeg a recoltat în acest 
an 2J vagoane de zmeură și 
mure, piecum și 140 tone de 
ciuperci comestibile. Cantități 
însemnate din aceste subpro
duse ale pădurilor din Țara 
Hațegului au fost exportate în 
Elveția, Cehoslovacia și 
U.R.S.S.

In prezent, este în curs de 
desfășurare acțiunea de recol
tare și prelucrare a măceșe
lor și a merelor pădurețe.

SBUCHEA

Lăcătușul Trifu Viorel, din secția de ajustaj a U.R.U.M. Petro
șani, este apreciat ca urmare a lucrărilor de bună calitate pe 
care le execută.

reste munți și 
denluri și cimpil, coloșii de 
c!el călăuzesc energia spre 
centrale industriale.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit luni 28 
octombrie 1968, pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Franței la București. Jean Louis

Pons, în legătură cu plecarea de
finitivă a acestuia din țaia noas
tră.

Primirea s-a desfășurat ’ntr-o 
atmosferă cordială.

Plecarea unei delegații 
a C.C. al P.C.R. în Austria

Luni diminuata a pie^ut spre 
Viena o delegație a Partidului 
Comunist Român, condusă de to
varășul Gheorghe Apostol, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. ai 
P.C.R., președ ntele U.G.S.R., care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Austria, 
va face o vizită in această țară.

Din delegație fac parte tovară
șii Aurel Duca, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Cluj al P.C.R., 
președintele Consiliului popular 
județean, Andrei Ștefan, prim- 
adjunct de șei de secție la C.C. 
al P.C.R.

Pe aeroportul Băneasa, delega
ția a fost condusă de tovarășii 
llic Verdeț, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. ol P.C.R., Miliar Da- 
lea, secretar al C.C. al 
Ghizola Vass și Aldea Military, 
membri ai C.C. al P.C.R.. de acti
viști de partid.

★
La sosirea pe aeroportul Sch- 

wechat din Viena, delegația a 
fost întîmpinată de Robert Dubov- 
ski, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Austria, și Heinrich Fritz, șeful

secției externe o C.C. al partidu
lui.

A fost de față Gheorghe Pele, 
ombasadorul României la Viena.

(Agerpres)
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P.C.R.,

Proiectul de lege privind organizarea și funcționarea 
consiliilor populare, IN DEZBATERE:

Atribuții noi pentru asigurarea
legalității socialiste

și menținerea ordinii publice
Perfecționarea

ției este o cerință obiectivă a edifi
cării socialiste din țara noastră. Pe 
această cale se creează cadrul lega) 
amplului program de măsuri preco
nizat de Congresul al IX-lea și de 
Conferința Națională ale P.C.R., me
nit să desăvîrșească construcția so
cialismului în patria noastră.

Proiectul legii privind organizarea 
și funcționarea consiliilor populare 
se înscrie și el în acest cadru și 
reflectă preocuparea conducerii de 
partid și de stat pentru ridicarea pe 
o treaptă calitativ superioară a ac
tivității acestor organe reprezentati
ve, care exercită puterea de stat pe 
plan local.

Răspunzând necesității dezvoltării 
șl adincirii continue a democrației 
socialiste în orînduirea noastră, pre
cum și întăririi rolului organelor sta
tului în opera de desăvîrșire /a con
strucției socialiste, noua lege creea
ză cadrul legal — și aceasta este 
principala sa caracteristică -- pen
tru o competentă sporită a consili
ilor populare județene, municipale, 
orășenești și comunale în activita
tea multilaterală — economică-cultu- 
rală și socială — pe care aceasta o 
organiz.ează și de care răspund în 
fața maselor pe plan local, ceea ce 
duce la creșterea autorității

Sub acest aspect, proiectul 
conține prevederi noi față 
chea reglementare. Dintre 
reținem prevederea din < 
„dispoziții generale" potrivit 
consiliile populare garantează > exer-

citarea drepturilor 
cetățenilor, asigură 
listă și menținerea

In înfăptuirea acestor sarcini ca 
șl a altora — privind asigurarea re
gulilor de conviețuire socială și a- 
părarea proprietății obștești și avutu
lui personal — se impune și o lăr
gire corespunzătoare a competenței, 
o sporire a atribuțiilor acestor or
gane.

In acest sens, se prevede că, con
siliile populare conduc și îndrumă 
organele locale ale miliției, numesc 
șl revocă — cu acordul organelor 
superioare respective — pe condu
cătorii acestor organe. La nivelul 
consiliului popular județean, acesta 
numește șl revocă, tot cu acordul 
organelor centrale competente, pe 
judecătorii de la judecătorii și tri
bunalul județean, pe procurorul șef 
al procuraturii județene precum și 
pe asesori.

Totodată președintele tribunalului 
județean și procurorul șef al procu
raturii județene sini chemați să pre-

zinte dări de seamă în sesiunile con
siliului popular județean. Aceste ino
vații legislative dau expresie șl con
cretizează rolul crescînd al mase
lor în conducerea treburilor obștești 
și în exercitarea de către ele a con
trolului asupra activității organelor 
chemate să vegheze la respectarea 
legii.

Introducerea acestor prevederi, va 
duce la întărirea simțului de răspun
dere în activitatea organelor mili
ției, procuraturii și justiției. Ele con
stituie totodată garanții împotriva u- 
nor 
din 
bilă 
teri 
cut.

Este o nouă mărturie a caracteru
lui profund democratic al orîndulril 
noastre socialiste, care își găsește 
expresia și în prevederile noii legi.

eventuale abuzuri șl ilegalități 
partea acestora, făcînd imposi- 
repetarea unor asemenea aba- 
de la lege, manifestate în tre-

DAVID MANIU
Procuror șef al Procuraturii locale

Petroșani

Pentru copiii din Paroșeni
iltiTii! ani, orașul Vul- 

devenit de nerecunos
cut. In locul caselor de colo
nie au apărut zeci de blocuri 
moderne, lai in jurul aces
tora — spatii verzi, alei și 
nenumărate locuri de joacă 
pentru copii. Leagănele, tobo
ganele, gropile cu nisip au in
trat si ele în 
bei. Dar, din

permite <i se joace deoarece 
calcă iarba, din fața comple
xului O.C.L. îi alungă cei din 
echipa de fotbal care au ne
voie de .teren* pentru antre
namente. iar pe stradă nînl a-

«inventarul* ur- 
pficate, nu peste

Cartierul 
Paroșeni 
vitregit 
blocuri 

cu un deceniu 
cartierul face

eneigeticieniioi
— Sohodol

de soartă.
s-au

Jurnal
citadin

i lor.
I de lege 

de ve- 
acestea 

capitolul 
căreia

O remarcabilă
tehnică

In acest punct, unde șuvoiul 
de cristal al Polatlștei săge
tează asemeni unui fascicul de 
lumină apele negre ale Jiului, | 
șl-au dat înlilnire coloși dc 
stincă reci, neprimitori, înmăr
muri li aici anume pentru a 
inspăiminta. Șoseaua se furi
șează cu greu prin făgașul să- t 
pat In piatră, implelindu-se fel 
cu albia Jiului, colo cu lera- ; 
samentul căii ferate. In amon
te și in aval se întind porfiunl I 
lungi de asfalt, care poartă de ' 
pe acum amprenta frumuseții 
și măreț ici cu rare șoseaua • 
Dumbest i Livezenl iși va
înlimpma, nu peste mult timp 
drumeții. Dar la Polatișle a 
fost parcă, mai greu ca ori
unde. Ca să pofl trece, tre
buie să traversezi cu qri/ă 
podul provizoriu, îngust, ui 
mas in fundul albiei. Alături, 
la nivelul terasamentului inâl î 
fat cu cifiva metri fată de \ c 
chea cotă a șoselei, se a pro 
pie de faza finală construe 
fia unui pod nou, modern, din 
beton.

La construcția acest u pu 
ca de altfel la numeroase alte 
puncte de lucru de pe întinsul j 
șantier al șoselei, și-au dăruit j 
p-iceperea și hărnicia nume 
roși militari veniti pe defileul 
Jiului spre a continua entu 
ziasmul născut sub steagul de 
brigadier al muncii patriotice 
La stafiile pentru pregătirea 
betonului și a asfaltului, 
execuția 
înălțarea zidurilor de sprijin j 
din piatră spartă șl a parape
telor ce separă șoseaua de. | 
abisul apelor Jiului, ostașii j 
constructori muncesc cu tăria 
pe care li-o dă dragostea lată 
de patrie, hotărî rea dc a H
face pe deplin datoria

Construcția podului de 
apa Polaliștei stă mărturie. 
Caporalul Mihnqa loan im ,| 
pieună cu Suciu loan. Schnell 1 
Walter. Stănciulescu Marian 
și ceilalți ostași din grupă au I 
trecut aici un examen greu I 
Un număr de 7 grinzi din be | 
fon precomprimal sosite fn I 
stafia Livezeni, fiecare ne ci . 
le un vagon — platformă, tre 
buiau așezate una lingă 
sprijinite cu capelele pe 
două culee ale podului, 
a da continuitate șoselei, 
care grindă — un colos de 17 
tone. Masive dar fragile, in 
solite de reguli riguroase dc 
manipulare. Descărcarea din 
vagoane și așezarea lor pc 
rampa gării, transportul cu a 
jutorul unui camion de 10 to 
ne avînd remorcai un peridoc 
dublu, descărcarea la punem' 
de lucru și, in sfirșil, lansarea

In 
terasamentelor, la

alla. 
cele 
spie 
Fie-

Pri- 
conslruil, 
in urmă, 

parte 
teritoriul orașului Vulcan, 
le citeva sute de copii 
Sohodol, n-au încă un 
al lor unde să se poată zben
gui. Intre blocuri nu li se

din
ce- 
din 
loc

menințați de autovehicule. A- 
șadar, par legitime înlrebărilei 
unde să se joace ? Sau el, co
piii energeticienilor de la Pa
roșeni, n-au dreptul la joacă?

„O soluție s-ar găsi, fără 
prea multă bătaie de cap — 
ne scrie tovarășa Pătrașcu Ga
briela — însă e nevoie și de 
puțină bunăvoință din partea

oiganclor d ■ resort de ta Con
siliul popular al orașului Vul
can".

Dacă va exista și bunăvoin
ță, atunci, desigur, terenul de 
joacă pentru copiii de la So
hodol va fi amenajat cit mai 
curind. Unde? Intre blocurile 
G și D există un teren viran, 
pe care «poposesc* doar cîi- 
ni vagabonzi și vehicule fără... 
gaiaj! In 
din cartier
„populat", 
cu scaieți, 
unul din aceste 
fie îngrădii și, bineînțeles, do
tat cu cele «trebuincioase*: 
nisip, leagăne, tobogane. Git 
despre pofta de joacă... Există 
berechet I

fața dispensarului 
există un alt teren 
deocamdată, doar 
E necesar însă ca 

terenuri să

N. ARBOREANU

Executată intr-un timp record (nu
mai 10 zile în loc de 45), forarea 
suitorului din culcușul .'hiatului 5 
(în gresie) între orizonturile 14 A, 
14 și 13, de către sondorii sectorului 
de investiții de la mina Petrila, 
constituie o remarcabilă realizare 
a mineiilor și tehnicienilor acestui 
sector.

Suitorul, avînd o lungime totală 
de 108 m a fost săpat cu ajutorul 
unei foreze de tip I-Iausser. în pri
ma parte a lucrării (56 ml), foreza 
a executat o lărgțre la diametrul 
de 830 mm, iar apoi la diametrul 
de 350 mm. Armarea suitorului s-a 
făcut cu inele și plasă de sîrmă, 
acestea constituind un sistem de

armături speciale, confecționate în 
întregime la mina Petrila.

Avantajele economice ale meto
dei de săpare a suitorilor cu foreza 
Hausser, constau atît în obțineioa 
unor mari viteze de avansare, cît 
și în executarea unei lucrări de ca
litate corespunzătoare (direcție, re
zistență etc) șl bineînțeles, în ob
ținerea unor însemnate economii, 
ptiu reducerea consumurilor de 
material lemnos și a timpului de lu
cru utilizat, economii ce se cifrează 
la peste 300 000 lei.

Metoda de săpare a suitorilor cu 
foreza Hausser va fi extinsă și la 
executarea altor lucrări similare.

ÎN PAGINA SPORT DE AZI
@ Știința a încheiat cu o victorie turul carnpio 

natului diviziei B de handbal
© In sala de sport a baschetbalișfii au

învins, iar voleibaliștii au pierdut
© La fotbal, studenții confirmă in deplasare

© Alte știri sportive
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2 STEAGU! ROȘU

BASCHET

PRIMUL MECI, PRIMA VICTORIE
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AGENDA

CAMPIO

NATULUI

JUDEȚEAN

Celelalte rezultate
( I.R.T.A. Brad — Dacia O- Petrila 3-2 ; Constructorul
■, răștie 6-3 ; Energia Deva — Lupeni — C.F.R. Simeria 0-2 ;
\ Minerul Vulcan 2-1 ; I.G.O. Abatorul Hațeg — Minerul
) Hunedoara - Preparatorul Teliuc 0-0.

CLASAMENTUL
/ 1. Minerul Teliuc 9 6 3 0 15- 4 15
) 2. C.F.R. Simeria 9 5 13 12-14 11
( 3. Parîngul Lonea 9 5 0 4 22-11 10
( 4. Minerul Vulcan 9 5 0 4 14-10 10
( 5. Dacia Orăștie 9 5 0 4 18-15 10
\ 6. Constructorul Hunedoara 9414 17-13 9
J 7. Minerul Aninoasa 9333 14-11 9
; 8. Preparatorul Petrila 9414 15-16 9
' 9. I.R.T.A. Brad 9414 22-26 9
( 10. Minerul Uricani 9405 17-19 8
( 11. Energia Deva 9 2 4 3 10-22 8
( 12. Abatorul Hațeg 9225 11-17 6
' 13. Constructorul Lupeni 9225 12-21 6
( 14. I.G.O. Hunedoara 9225 10-20 6

Etapa viitoare
Dacia Orăștie — Minerul I.G.O. Hunedoara ; Minerul

( Teliuc ; C.F.R. Simeria - A- Vulcan - Minerul Aninoasa ;
( batorul Hațeg ; Preparatorul Parîngul Lonea — Energia
( Petrila - Constructorul Lu- Deva ; I.R.T.A. Brad —
S peni ; Minerul Uricani — Constructorul Hunc-doara.

C1UDAD DE MEXICO — De la 
trimisul Agerpres, Iile Goga : 27 oc
tombrie. Este aproape seară la Ciu
dad de Mexico. „El Stadio Olimpico" 
și-a redeschis porfile, gătit in toate 
culorile curcubeului cu flamuri șl 
sute de baloane cu însemnele Olim
piadei. Ultimul act al celei de-a 19-a 
Olimpiade, proba de călărie „Mc- 
rele premiu al Naflunllor" s-a con
sumat.

Ceremonia de încheiere a Olim
piadei începe cu deillarea purtăto
rilor drapelelor celor 112 lărl care 
au luat parte la această grandioasă 
sărbătoare a sportului mondial. In 
acordurile unui marș, pe poarta 
dinspre apus pătrunde coloana -por- 
tivllor care trec prin fata tribune
lor braf la braf. amestecați unii cu 
al(il fără nici o deosebire, albi, ne
gri, galbeni, metiși, campioni, re
cordmani. simpli participantI. învin
gători și învinși înlr-o devălmășie

DIVIZIA <
știința a confirmat din nou 

in deplasare

HANDBAL
ÎN ULTIMA ETAPĂ 

SE PUTEA FACE SCOR
In etapa a Xl-a a campio* 

naiului diviziei G, seria a 
Vl-a, Știința Petroșani a ju
cat la Deva cu echipa Mine
rul din localitate. Și în a.est 
meci, ca și în altele susținute 
în deplasare, studenții pclro- 
șăneni au demonstrat că pot 
obține rezultate bune, dova
dă că privesc cu mai multă 
seriozitate meciurile pe tere
nuri străine, se mobilizează 
mai mult și obțin rezultate 
favorabile.

In meciul de duminică de 
la Deva, punctul forte al e- 
chipei Știința a fost apăra
rea, aceeași apărare care în 
jocul din etapa precedentă de 
la Petroșani, cu Aurul Zlat- 
na a greșit cel mai mult.

începutul jocului aparține 
gazdelor care în minutul 2 
au o bună ocazie de a în
scrie, dar Marincan și apoi

Izvernari au intervenit salva
tor. Jocul se echilibrează și 
este rîndul portarului advers 
să se evidențieze la un șut 
din întoarcere al lui Bulbu
cau. Jocul se desfășoară mai 
mult la mijlocul terenului, 
fără faze periculoase pentru 
cei doi portari, exceplînd lo
vitura do la 16 metri a gaz
delor și o bună ocazie ratată 
de studentul David.

Repriza secundă este mai 
animată, gazdele insistă mai 
mult în atac, dar acțiunile lor 
poartă amprenta nervozității, 
astfel că apărătorii Științei 
rezolvă cu succes toate si
tuațiile critice. La rîndul lor, 
studenții atacă periculos prin 
Bălăncanu șl Pănescu, dar nu 
reușesc să înscrie. Cea mai 
marc ocazie a meciului o 
ratează Bulbucau In min. 88 
cînd, doar cu portarul advers

MINERUL ANINOASA —
MINERUL URICANI 4=0 (2-0)

După ce în etapa trecută Mine
rul Uricani a surclasat pe propriul 
teren cu 8—0 pe Energia Deva, du
minică a pierdut la Aninoasa cu nu
mai jumătate: 4—0. Oaspeții au 
evoluat sub așteptări, dînd posibi
litate gazdelor să se reabiliteze in 
fața suporterilor lor în urma com
portărilor neconcludente din meciu
rile anterioare.

Cei care imprimă cursivitate jo
cului sînt uricănenii și în min. 5 
Duplea ratează o bună ocazie de a 
înscrie. Treptat, localnicii pun slă- 
pinire pe joc, atacă deslăntuit și în 
min. 25 deschid scorul prin Oltea- 
nu. Dominați categoric, oaspeții se 
bazează pe contraatacuri care ră- 
mîn însă nefruclificale. Al doilea 
gol al aninosenilor îl înscrie Băie- 
șu Mircea în ultimul minut de joo 
al primei reprize. Scor 2—0.

pitorească și simbolică. Se opresc, 
salută publicul, se fotografiază, 
cintă. Publicul aclamă, aruncă Hori, 
flutură eșarfe.

Apoi pe stadion se așterne liniș
tea. Marinari mexicani înaltă pe 
trei catarge drapelele Greciei, tara 
de origine a J.O.. Mexicului, gazda 
Olimpiadei recent încheiate și R.F. 
a Germaniei, tară unde se va des
fășura edifla a 20-a a J.O. in anul 
1972. Purtătorii drapelelor se string 
în semicerc lingă podiumul din la'a 
tribunei principale. Președintele 
C.I.O., Avery Brundage, rostește o 
scurtă alocuțiune șl după ce mulțu
mește guvernului și poporului me
xican pentru buna găzduire declară 
închise întrecerile celei de-a 19-a 
Olimpiade moderne. Se intonează 
imnul olimpic șl drapelul alb cu 
cele cinci cercuri colorate este co- 
borit de pe catarg.

Pentru sportul românesc. Jocurile 

în fală, ezită să șuleze, fi
ind deposedat de minge.

Meciul se încheie cu un e- 
chitabil rezultat de egalitate : 
0—0. Pentru punctul adus de 
la Deva merită evidențiată 
întreaga echipă Știința și în 
mod deosebit Tudor (cel mai 
bun de pe teren), Marincan. 
Păsculoscu, Munleanu, Știr, 
Varhonic, Bulbucan.

Știința a jucat în următoa
rea alcătuire: Marincan — 
Păsculescu, Izvernari, Tudor 
Vasile, Varhonic — Munlea
nu, Știr — Bălăneanu, Răsă- 
deanu, Bulbucan, David (min. 
46 Pănescu).

A arbitrat bine o brigadă 
din Arad avind la centru pc 
Traian Cruceanu, iar la tușe 
pe Gh. Oprita și I. Sechel.

G. I.

Nici după reluarea meciului, oas
peții nu par deciși să reducă din 
handicap. Ei dau semne de oboseală 
și se masează în propriul careu în- 
cercînd să împiedice majorarea sco
rului. Dar cu toata opoziția lor,
Furnea, în min. 51, șl Ionică în min.
70 înscriu alte două goluri care a-
duc o victorie categorică jucători
lor din Aninoasa.

Constantin DANILA

Echipa de fotbal Parîngul Lonea 
s-a deplasat la Hunedoara aureola
tă de două victorii la scor. "Ea 
a administrat cinci goluri echi
pei Dacia Orăștie și lot atilea 
fotbaliștilor de la Autobaza T. A. 
Brad fără ca plasa porții lor să fi 
tremurat măcar o dată. Avind as
cendentul moral și superioritatea 
tehnică de partea lor, fotbaliștii din 
Lonea porneau favorili in meciul 
din deplasare cu Constructorul Hu
nedoara. Calculele hîrliei au fost 
însă infirmate. Deși în cea mai mare 
parte a meciului, fotbaliștii din Lo
nea au avut o superioritate netă, ei 
au părăsit terenul învinși la 'imita. 
Fluierul final al arbitrului a cons
finții victoria cu 2-1 a echipei Cons
tructorul Hunedoara. Dar să relatăm 
fazele din care au fost înscrise cele 
trei goluri. în min. 5 Constructorul 
beneficiază de o lovitură de colt, șl 
Serafis intiă în poartă cu minge cu 
tot. Egalarea survine în mi
nutul 30. A fost un gol de o 
rară frumușele. Baki centrează de 
pe extrema dreaptă pe stînga. Min
gea depășește întreaga apărare ad
versă. Un șut sec din vol6 a lui 
Lupa și — gol.

La reluare, atacanlii de la Parîn
gul sînt pe punctul de a majora 
scorul. Singur cu poarta goală Lupa 
trage. Mingea se lovește de un smoc 
de iarbă și ricoșează. Mare ocazie 
ratată. Cînd totul părea să indice un 
rezultat de egalitate, se produce sur
priza. In min. 86, la o învălmășeală 
în fata -porții oaspeților, mingea ri
coșează din atacantul Colceriu în 
gol. De la echipa din Lonea s-au 
remarcat Gyarmati, Lupți și Vlad.

S. ST.

CEREMONII IE iîHIB 1 UHIEI
de tu Ciudad de Mexico coincid cu 
cel mal important succes obtinut 
de-a lungul participării sale la Olim
piade. 15 medalii, dintre care 4 de 
aur. (i de argint șl 5 de bronz, cla
sarea a numeroși concurenfi în 
rîndul primilor șase din lume, un 
loc in clasamentul general alături 
de marile națiuni sportive, acesta 
este bilanțul cu care reprezentanții 
noștri se reîntorc acasă.

Medaliile cîșligale de Viorica 
Vi' < opnleonu. 1 ia Manollu, Mihae- 
la Peneș. Ileana Silal au avui un 
mure răsunet în lumea sportului, au 
dai prestigiu și strălucire culorilor 
noastre sportive, după cum victoria 
lui Ion Drimbă in proba de floretă 
a fost elogiată de loll expert ii scri
mei. Canoișlii Palzaichin șl Cova- 
liov au triumfal in proba de dublu, 
alrăgîndu-șl aplauze frenetice șl 
pentru gestul lor spontan, sincer, 
cind i-au îmbrățișai șl l-au felicitat 
pe mexicanii Martinez și Altamira
no, originari din Xochimilco. care

Duminică s-a consumat ultima c- 
lapă din turul campionatului ('ivi- 
zici B de handbal. Pe terenul de la 
stadionul Jiul din Petroșani, o asis
tentă redusă a urmărit întilnirea 
dintre Știinta și Eleclroputere Cra
iova. Deși au cîșllgal la o diferen
ță de cinci goluri, elevii lui Nicu 
Barabaș nu s-au prea întrebuințat. 
Și rău au făcut. După valoarea ad
versarului, dovedită de comportarea 
în teren și de locul ocupat în cla
sament, studenții ar fi trebuit, și 
puteau, să cîștige meciul la un scor 
categoric, pentru a-și rotunji puțin 
golaverajul care nu-i destul de a 

încă un gol in poarta adversarului

vantajos pentru el. Dar n-au făcut 
acest lucru,- nici măcar n-au desfă
șurat un joc frumos, rapid, cursiv 
care să ne facă să regretăm că timp 
de cîteva luni nu vom mai vedea 
handbal. Au ..fost pu|ine fazele fru
moase de handbal, schimbările deru
tante de locuri, golurile de specta
col. Doar unele faze de finețe și 
fantezie create de Cosma au făcut 
în cîteva rînduri deliciul spectato
rilor.

Aș fi vrut să scriu elogios despre 
băieți în acest ultim meci al turu
lui. Dar nu mi-au dat prilejul. E 
drept c-au învins, și asta ne bucu
ră, firește, dar pentru punctele puse 
în joc, pe care nu le puteau pierde 
puteau face și spectacol și scor. As 
vrea să subliniez un moment neplă
cut din timpul întilnirii: Ieșirea 
nervoasei a lînărului portar Loy. ca
re l-a lovit cu pumnul pe un adver
sar, motiv pentru care a fost eli
minat din joc de către arbitru. Pe 
bună dreptate îl dojenea profesorul 
Barabaș.

Primul gol l-am notat în primul

In deschiderea meciului dintre Ști
inta și Eleclroputere, s-au întîlnit 
echipele școlilor sportive din Petro
șani și Reșița intr-un meci contînd 
pentru campionatul școlilor sportive. 
Cu un plus de eficacitate, elevii re- 
șiteni au obtinut victoria cu sco
rul de 15—14, după ce la pauză e- 
rau cohduși cb 7—6. întilnirea a fost 
arbitrată de Lederer Dumitru din Si- 

luptaseră cu aiua b,u<U((f, luptă
torii de grcco-romane ion Baciu, Ni- 
colac Martinescu, Simion Popescu, 
boxerii Ion Monea șl Calistrat Cu- 
Iov, trăgătorul Marcel Roșea, caia- 
clsta Viorica Dumitru au luptat ad
mirabil, urc! nd cu lolii pe podiumul 
olimpic, la cea mai strălucitoare și 
mai jJrodlgio'asă Olimpiadă, sporti
vii rotnâni aîi fost alături de marii 
protagoniști, 'au fost ei înșiși prota
gonist'/ și alitori de recorduri, au 
onorat drapelul patriei nu numai 
cu victorii, dar șl cu o comportare 
demnă, loială, cu inlinderea since
ră a mi inii pentru prietenia cu !otl 
sportivii. '

După încheierea tuturor celor 172 
de prbbo înscrise In proyraniul ce
lei de-a 19-a ediții a Jocurilor Olim
pice de vară, clasamentul pe medalii 
este următorul : 1. S.U.A. 45 medalii 
de aur — 27 de argint — 34 de 
bronz; 2. U.R.S.S. (29—32—30); 3. Ja
ponia (11—7—7); 4. Ungaria (10—10— 
12); 5. R. D. Germană (9—9—7); 6. 

minut de joc și o fost înscris do 
Iqnălescu. Au urmat golurile lui Po
pescu și Cosma și — 3—0 pentru Ști
ința. De altfel, studenții au avut 
conducerea in tot timpul partidei cu 
1—6 goluri diferență. Oaspeții an 
depus eforturi susținute pentru ca 
scorul să nu ia proporții, iar gaz
dele nu s-au ..obosit" să înscrie mai 
multe goluri, deși, repet, puteau. 
Arbitrul Drăgoiu Alexandru din Ti
mișoara, care a condus bine, a a- 
cordat in acest meci cinci lovituri 
de la șapte metri: trei pentru oas
peți, transformate de Radu si două 
pentru gazde, dintre care numai una 

a fost fructificată de către Frîncu; 
pe cealaltă a ralal-o tot el.

O comportare notabilă mi s-a pă
rut că a avut Cosma, autorul a 7 
goluri, Popescu și Popovici (cile 4 
goluri) și Fancsaly (2 goluri). Pen
tru oaspeți, cele mai multe goluri 
le-au înscris Radu (8), Baldovin și 
Dan Ștefănescu (cile 3).

In încheierea acestei ultime cro
nici din turul campionatului divi
ziei B de handbal, aș vrea să a- 
preciez comportarea, în general, bu
nă a handbalișlilor noștri în meciu
rile disputate acasă, încheiate cu 
victorii ale lor, rezultate care-i si
tuează în prima jumătate a clasa
mentului. Evident că în retur aștep
tăm mai mult și mai bine de la fa- 
voritii noștri.

Și acum, cursurile universitare fi
ind în toi, vacanța handbalistică va 
permite sportivilor studenti să obți
nă și în amfiteatre rezultate cel pu
țin la fel de bune ca pe dreptun
ghiul de zgură roșie. Le-o dorim 
chiar I

Dumitru GHEONEA

— învinsă
pe teren propriu

Speclatorii prezenți duminică dimi
neața în sala de sport a i.M.P. pen
tru a urmări partida de volei dintre 
Știinta și „U" Craiova, contînd pen
tru etapa a V-a a campionatului di
viziei B. au plecat nemulțumiți spre 
casă. Aveau și de ce: echipa lor a 
pierdut cu 3—I pe teren propriu în 
urma unui jor de o slabă factură 
tehnică. Ne așteptam ca după cele 
trei Infringed suferite. în deplasare 
și o victorie obținută greu la Pelro-

Franța (7—3—5); 7. Cehoslovacia
(7—2—4); 8. R. F. a Germaniei (5— 
10—10); 9. Australia (5—7—5); 10.
Anglia (5—5—3); 11. Polonia (5—2— 
II); 12. ROMÂNIA (4—6—5); 13. Ita
lia (3—1—9); 14. Kenya (3—4—2); 15. 
Mexic (3—3—3); 16. Iugoslavia (3— 
3—2); 17. Olanda (3—3—1); 18. Bul
garia (2—4—3); 19. Iran (2—1—2);
20. Suedia (2—1—1); 21. Turcia (2— 
0—0); 22. Danemarca (1 — 4—3); 23. 
Canada (1—3—1); 24. Finlanda (1 — 
2—1); 25. Etiopia (1 — 1—0); 26. Nor
vegia (I —1—0); 27. Noua 7.e-M»»tdă 
(1—0—2); 28. Tunisia (1—0—I); 29. 
Pakistan (1—0—0); 30. Venezuela 
(l_0_0); 31. Cuba (0—4—0); 32. 
Austria (0—2—2); 33. Elveția (0—1 — 
4); 34. R. P. Mongolă (0—1—3); 35. 
Brazilia (0—1—2); 36. Belgia (0—t - 
1); 37, Uganda (0—1 — 1); 38. Coreea 
de sud (0—1—1); 39. Camerun (0— 
1—0); 40. Jamaica (0—1—0); 41. Ar
gentina (0—0—2); 42. Grecia (0—0— 
1); 43. India (0—0—1); 44. Taiwan
0—0—1).

S-a dat startul Intr-o nouă ediție 
a ‘ amploiv tulul diviziei B de bas
cii' I Sola <ie sport a I.M P o găzduit 
întilnirea dintre Știința șl Olimpia 
Saii Marc. După consumarea tim
pului elccliv de jov. spectatorii pre- 
/cnU In sală nu aplaudai victoria 
clară a echipei favorite. Praclhind 
un joc in viteză, cu dese pătrunderi 
In dispozitivul do apărare advers, 
destul de șubred, studenții au reușit 
să se detașeze in r ișligâloci la o 
diferență categorică de 55 de puncte. 
In atac, localnicii au alternat pătrun
derile lui Bochlș și lanoșlga cu a- 
runcările reușite de la semidlstanlă 
alo lui Boboiceanu, iar in apărare 
ou apelat la jocul om la om. cu 
lansarea unor contraatacuri de toată 
frumusețea. Fără îndoială că victoria 
gazdelor este meritată dar trebuie 
s-o punem și pe seama valorii sub
mediocre o adversarului. Oaspeții 
au fost complet depășiți în lupta de 
sub panou, iar aruncările lor au fost 
foarte imprecise.

După numai trei minute de joc,

Lipsa de experiență 
a condus la înfrîngere

In sala Constructorul din Hune
doara s-au întîlnit duminică dimi
neața echipele Constructorul din lo
calitate și „U" Craiova, care lac 
parte din aceeași serie a diviziei B 
cu Știința Petroșani. Jocul a fost 
viu disputat, mai ales în prima re
priză, cînd s-au înscris și multe 
puncte : 43—47.

In repriza a doua însă oaspeții, 
mai bine pregătiți tehnic și cu ex
periență corapetilională, s-au detașat, 
cîștiglnd întilnirea cu scorul de 
90—72. Echipa hunedoreană, alcătui
tă din jucători tineri, fără experien
ță, care au promovat doar in acest

In campionatul școlar

Liceul Petrila
a învins Liceul Petroșani

In sala I.M.P. au avut loc, dumi
nică dimineața, două meciuri de vo
lei din cadrul campionatului liceelor.

In prima partidă, echipa feminină 
a Liceului Petrila a furnizat o sur
priză, dispunînd de echipa similară 
a Liceului Petroșani cu 2—I (3—15, 
15 — 12, 15—12), după o întrecere vie, 
antrenantă. Cele două echipe au uti
lizat următoarele jucătoare: Liceul 
Petrila: Rădulescu, Nagy, Manea, 
Ivanov, Tănase, Simo'.i, H^riton.
Liceul Petroșani: Țețu, Korboi, Mun-

Succese ele sportivilor cooperatori
Salariatil cooperativelor meșteșu

gărești își desfășoaiă activitatea 
sportivă în cadrul asociațiilor Voin
ța. în județul Hunedoara există 7 
asociații sportive Voința în ora
șele : Hunedoara, Deva, Petroșani, 
Hațeg, Lupeni, Orăștie și Brad. Cei 
2694 de membri ai acestor 7 aso
ciații sportive își desfășoară activi
tatea în 63 de secții.

Dintre manifestările sportive la 
care au luat parte în ultimul tri
mestru al acestui an sportivi coope
ratori din județul nostru mențio
năm : 526 au lost prezenll la dife
ritele concursuri cultural-sportive 
organizate; 137 au trecut toate pro

șani, studenții să ne ofere satisfac
ția unui joc bun, a unei victorii. 
Dar n-am văzut nimic din toate a- 
cestea. Cu excepția lui Milller care 
a încercat lot ce i-a stat în putință, 
și uneori a lui Țvein (aflat încă în 
convalescentă), ceilalți component! ai 
echipei s-au întrecut în a face gre
șeli. Comarnilchi. unul dintre jucă
torii de bază ai formației, a (ost de 
nerecunoscut, iar proaspeții introduși, 
Neațu și Maxim, in care antrenorul, 
coechipierii și suporterii își puse
seră mari speranțe, nu justifică încă 
încrederea acordată. Maxim a reu
șit cîteva mingi bune dar prea pu
ține pentru a-1 scoate din anonimat. 
De-a lungul celor patru seturi, pelro- 
șănenii au dat dovadă de o Insufi
cientă pregătire psihică, care, alături 
de celelalte carehte din joc (bloca
jul defectuos și lipsa trăgătorilor la 
fileu), i-a condus inevitabil la în
frîngere,

Spre deosebire de gnzde, universi
tarii craioveDi au jucat foarte bine, 
știind să profite de orice cădere a 
adversarului. Steri), Marinescu, Cos-

Htmedoreniî 
au cîștîgat greu

Echipa do volei Metalul Hunedoa
ra activează, ca și Știinta Petroșani, 
in cadrul campionatului diviziei B. 
Duminică, hunedorenii nu primit re
plica formației Industria Sîrmei 
Cimpia Turzii. Jocul a fost deose
bit de spectaculos, fiind necesare 
cinci seturi pentru a decide echipa 
câștigătoare. Au învins pînă la ur
mă localnicii cu scorul de 3—2 (9—15, 

studenții conduceau cu 8 0 Au ur
mat cîteva momente1 mai liniștite du
pă care gazdele au pornit in iureș 
spre panoul advers, trrminind re
priza < ti scorul de 36—12.

La reluare, studenții Intră deciși 
să-și facă coșaveraj. Fără a Intilnl 
o rezistentă puternica, ei dețin lot 
timpul inițiativa și înscriu tauile 
punrte prin Bochiș, Boboiceanu Da
vid și lanoșiga. In ultimele cinci mi
nute. antrenorul studenților, prol Si- 
laghl Teodor, Introduce in teren pe 
tinerii Șturek șl Grogloth care ccn- 
tribule «I el la rotunjirea scorului. 
Meciul s-a încheiat cu categoricul 
scor de 86—31, dar rare putea fi și 
m.ii <orr|ut!i ut

Pentru gazde, cele mai multe 
puncte au fost înscrise de Bocliiș (33), 
lanoșlga (13), Boboiceanu (14), Da
vid (II) șl Rotaru, lor pentru oas
peți de Marcus (10), Csajkos (3) șl 
Vanluk (6). A arbitral bine Reman 
Alexandru din Cluj. Al doilea arbi
tru delegat ni» s-a prezentai.

N. I.OBONȚ

an în categoria secundă de baschet 
a țării, au evoluat corespunzător doar 
în prima repriză. In repriza a doua 
ei au manifestat multe slăbiciuni in 
speciul la aruncările la coș. în mar
carea adversarilor, cit și în jocul 
de sub panou.

Lipsa de experiență i-a condu- pe 
jucătorii de la Constructorul Hune
doara în primul lor meci din cam
pionatul diviziei B de baschet la in- 
frîngere. Poate meciurile viitoare 
îi vor obișnui cu jocurile acestei dis
cipline sportive.

Mircea NEAGU

teanu, Dobre, Preja, Crislea, Broncea.
A doua partidă a opus echipei 

Liceului industrial Petroșani pe < <-a 
a Liceului Petrila. Petrilenii an -a- 
polat, fiind învinși de o echipă ceva 
mai valoroasă. Scor final 3 — 1 (15 10, 
15—5. 6—15, 15—7). lată și formațiile 
folosit'- de cele doua echipe : Liceul 
industrial Petroșani: Codea, Spor-a, 
Munteanu, Aruncuteanu, Puiu, Buda. 
Liceul Petrila: Păunică, Ivan, Mol
dovan, Bucur I, Șuștac, Bucur (1.

bele pentru obținerea insignei de 
polisportiv; 148 au fost angienati 
în campionatele pe asociații ; 79 au 
obtinut, datorită performantelor spor
tive, o categorie sportivă ; iar -127 
au răspuns la chemările asociațiilor 
cu prilejul unor excursii

Rezultate bune au < btieut sporti
vii cooperatori din județul Hunedoa
ra și în întrecerile organizate in 
cadrul Vointiadei. Astfel, în urma 
victoriilor obținute in etapele inler- 
județene, echipele reprezentative ale 
județului nostru la oopice, handbal 
și volei feminin s-au calificat pen
tru etapa finală pe ’ară a Vninția- 
deî.

N SBUCHEA

tea și Dumbrăvean au muncit m.ilt 
pentru cucerirea celor două puncte 
foarte prețioase pe care le-au obți
nut. puncte cu care craiovenii ou 
drum deschis spre șefia seriei. Victo
ria oaspeților este meritată

Din primele minute ale jocului 
craiovenii pornesc deciși și la un 
moment dat conduc cu 6—0. Înregis
trăm egalitate la 7—7, oaspeții con
duc apoi cu 10—8. cu 14—13, cîști
gînd setul cu 16—14. Setul al doilea 
este cișligal categoric de gazde cu 
15—4. $i setul următor studenții lo
calnici îl încep cu mult aplomb, con- 
ducînd cu 5—I și 9—4, Din acest 
moment însă ei ..cad" inexplicabil 
și nu-și vor reveni pînă la sfîrșitul 
partidei. Oaspeții cîștigă acest set 
cu 15—9 și pe ultimul cu 15—3 -isi- 
gurindu-și o victorie meritată cu m o- 
rul de 3—1. Arbitrajul prestat de 
Pitaru Cornel șl Frentiu Constantin, 
ambii din Sibiu, a fost corect auto
ritar.

L. NICOLAE

15—4, 15—11, 15—17, 15—7).
In acest meci. Metalul Hunedoara 

a desfășurat un joc cu mult mai 
bun dorit în etapele precedente și se 
pare că. in viitoarele întilniri voleiul 
hunedorean. prezent pentru prima 
dată in divizia secundă a țării, va 
face progrese și mai evidente.

M. NEACȘU
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Realizarea integrală 
a planului pe acest an 

și pregătirea producției anului 1969
(Urmare din pop. 1)

această cauză, 
s-a înregistrat 
la acest Indi-

penalizarea 
o cantitate 
La I.F. Pe- 
ca urmare 
de callta-

342 mii lei. 
a eficienței

oath realizarea Intrărilor dc deschi
dere șl prrqâlire Din 
in perioada analizată 
e rămlnere snb plan 
câtor de 15 195 ml.

O preocupare importantă ce tre
buie Q stea In fala comitetelor de 
direcție ale unităților este îmbunătă
țirea continuă a calității produselor. 
Trebuie arătat Insă că rezultatele ob
ținute tn această privință nu se ri
dică In toate carurile la nivelul ce
rințelor actnalc La C.C.V.J conțimi- 
Inl admis dc cenușă în cărbunele 
bml a fost depâsi! cu 1.6 la sulă 
Cn excepția E M Pelrila. toate ce
lelalte exploatări nu s-au încadrat 
In Indicatorul dc calitate. Acest lu
cru a atras după sine 
exploatărilor miniere cu 
dc 113 780 tone cărbune. 
Irosani ari fost refuzate.
• nerespcciăril normelor
le. produse în valoare de peste 350 
mii lei. De asemenea la produsele 
lactate, de panificație precum șl la 
Incrărilc executate de I.G.L Petro
șani au fost multe reclamații privind 
calitatea

Din analiza realizărilor obținute 
de către unitățile economice reiese 
că în multe cazuri conducerile aces
tora se preocupă mai mult de aspec
tul realizării cantitative și mai pu
țin de ridicarea eficienței economice 
care constituie sarcina centrală sta
bilită de conducerea de partid și de 
stal fn etapa actuală Aceasta expli
că rezultatele slabe obținute de u- 
ncle unități în realizarea planului 
do beneficii. Pe primele 9 luni ale a- 
cestui an fn organizațiile comerciale 
neroalizările planului de beneficii 
sini de 1 507 mii lei. iar la coope
rativa Jiul Petroșani de

Acțiunea de ridicare
cronomice prin folosirea mai comple- 
I rezervelor scoase fn evidență 
prin studiile efectuate în acțiunea 
de organizare științifică a producției 
< a muncii nu este la nivelul posi- 
I- ”’’Htor Continuă să existe o 
preocupare Insuficientă pentru redu
cerea cheltuielilor neproductive. Pe 
9 luni s-au înregistrat 11 018 000 lei 
cheltuieli neproductive, din care 
7 525 000 lei la C.C.V.J. și I 258 009 
lei la T.C.M.M. Petroșani.

Stocurile supranormative iară miș
care și de prisos necredilate de bsn- 
r ■ la 30 septembrie a. c. se ciirează 
Ia 30 575 000 lei.

Organele si organizațiile de partid 
ti-buie să acorde o alcntie sporita 
modului cum se realizează măsurile 
stabilite în cadrul acliunii de redu
ce- a cheltuielilor de producție prin 
eliminarea pierderilor și a cheltuie
lilor neproductive, folosirea mai in
tensă a fondurilor fixe, reducerea 
consumurilor specifice, introducerea 
în circuitul economic a stocurilor 
suoranormative de materii prime, 
materiale și produse a mașinilor, u- 
filajelor si instalațiilor neutilizate 
etc.

La ..Viscoza" Lupeni. LF. Petroșani 
și I. E Paroșeni să se analizeze rea
lizarea măsurilor preconizate pentru

rentabilizarea tuturor produselor, iar 
In celelalte unități economice să se 
la măsuri pentru creșterea neîntre
ruptă a gradului de rentabilitate.

Acțiunea de organizare științifică 
a producției șj n muncii trebuie $5 
stea in centrul atenției comitetelor 
de direcție, o organelor și organi
zațiilor de parlid, să ocupe locul ce 
i se cuvine pe agenda de lucru a 
acestora să devină e preocupare dc 
cea mai mare importanță a fiecărui 
colectiv de muncă.

O problemă de deosebită importan
ță care stă fn prezcnl In fața orga- 
mlor *' organizațiilor do partid, sin
dicat și l'.T.C. si a 
nlco-adminislrative 
condițiilor necesare 
male a procesului 
perioada dc iama.

Sini încă multe măsuri prevăznte 
de către întreprinderi pentru asigu
rare’ b'i-’’ ‘nncllonări a utilaje
lor și agregatelor în perioada 
iarnă, a căror aplicare întlrzic.

Intrucîl un volum important 
lucrări în cadrul pregătirilor de 
nă au termen de execuție în perioa
da care urmează, se impune urmări
rea zilnică a respectării acestor ter
mene de către conducerile tehnico- 
administrative ale unităților econo 
mice.

In acest sens C.C.V.J va trebui 
să ia cele mai corespunzătoare mă
suri in vederea aprovizionării din 
tm.p cu stocurile do mal ‘riale lem
noase și de masă la fiecare exploa
tare minieri amenajarea circuitelor 
de transport de la suprafață și în
călzirea puțurilor expuse înghețului

Tină la sfîrșilnl acestei luni LF 
Petroșani să definitiveze procesele 
tehnologice și devizele de exploa
tare a masei lemnoase pentru anul 
1969. să asigure stocurile de mate
riale fasonate șl transportate la căile 
do acces potrivit planului sortimen
tal pe primul trimestru al anului 
ilor. De asemenea, să se 
pentru repararea tuturor 
necesare 
tieri și asigurarea bunei funcționări 
a utilajelor 
murilor.

Comitetul 
Paroșeni să 
mului la lucrările de revizii și re
parații a grupurilor I și III. lucrări 
care sini intîrziale, crearea unui 
stoc de cărbune suficient funcționă
rii neîntrerupte a centralei, trecerec 
cu succes a vidului de iarna.

îndrumate de organele și organi
zațiile dc partid, comitetele de di
recție ale organizațiilor comerciale 
vor avea in centrul preocupării rea
lizarea integrală a măsurilor privind 
aprovizionarea populației pe timp 
de iarnă cu produse agro-alimentare 
combustibil și alte mărfuri in cor, 
diții corespunzătoare.

La întreprinderea de industrie Io 
cală și cooperativele meșteșugărești 
să se ia măsuri pentru asimilarea de 
noi produse și sortimente, de pro 
curare din timp a materialelor pen 
tni realizarea planului pe anul în 
curs și pregătirea producției pe a- 
nul viitor.

dc 
în- 
în

fn toate unitățile, organele și or
ganizațiile de partid să urmărească 
îndeaproape realizarea programelor 
privind pregătirile dc iarnă. Aplica
rea măsurilor prevăzute în termen 
în luna noiembrie să înceapă ime
diat. Comitetele de direcție din în
treprinderi să revadă termenele din 
planurile de măsuri privind închide
rile dc hale, funcționarea corespun
zătoare a Instalațiilor dc încălzire, 
constituirea stocurilor normate 
materii prime șl materiale astfel 
rît aceste măsuri să fie traduse 
viață pînă la 15 noiembrie a. c.

Comitetele dc direcție, organiza, 
țlllc dc partid să se preocupe mai 
mult do asigurarea asistenței tehnico 
la toate locurile dc muncă. îndeosebi 
în schimburile 11 și IU.

Comitetele dc direcție din unită
țile unde s-au înregistrat rămlnerl 
in urmă vor lua toate măsurile 
pentru recuperarea acestora, iar a 
colo unde sînt rezultate bune aces
tea să lie menținute și consolidate 
prin obținerea de noi realizări.

Trebuie să mobilizăm toate forțele 
pentru realizarea planului de pro
ducție pe acest an la toți 
la toate sortimentele, in 
tățile.

încheierea anului 1968 
îndeplinit la toți indicatorii, pregăti
rea producției anului viitor trebuie 
să stea In centrul atenției dezba
terilor adunărilor de dări dc seamă 
șl alegeri ale organizațiilor de partid 
în vederea asigurării tuturor condi
țiilor pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor economice.

Pentru anul 1969. pe ansamblul 
municipiului sarcinile de plan prevăd 
o creștere a producției globale de 
2.25 la sută. Aceasta presupune cu 
atit mai mult ca in toate întreprin
derile să se urmărească asigurarea 
tuturor condițiilor pentru pregătirea 
realizării planului pe 1969 încă din 
prima zi de lucru a anului.

Scrisori de la cititori
i în căminul
nostru

In căminul l: M Vulcan locuim toarte multi 
saloriafl al minei Dar condițiile In cate trăim 
alei sini necorespur»rtluare.Pe scări, la Ml. la 
țoalele e murdar, nu a lumină, lipsesc prize șl 
întrerupătoare , femeile dc ^rvlClu nu-șl fac da
toria, nu lac < ură/ciie zil/^c șl In loate came- 
iele; multe camere au devenit bucătării t loca
tarii au rcșourl ji* care-și pregătesc mlncarea, 
Incit In lot căminul e un miros mol ceva ca la 
cantină

Noi lucrăm In schimburi ți cfnd \ enlm seara 
acasă sau cfnd plecăm la șut nu ne putem spăla. 
Flecare dintre noi plătește căminul și liecare 
avem pretenția ca pentru banii noștri sd nl se 
asigure și condiții nune de locuit.

Pentru situația în care Se, află căminul nostru 
se lac v inovai I șl unii locatari care nu păstrează 
curățenia dar și tox'trășul dobor, administratorul 
căminului, cate nu se preocupă dc buna gospo
dărire a căminului.

Mineri la odihnă
si tratament

Prin grija comitetului sindicatului FM. lonea 
și a Consiliului municipal al sindit ațelor, Ud 
mare număr de mineri din lonea și-an petrecut 
concediul de odihnă sau de tratament In diferite 
■laliuni balneo-climatericc din Iară. Pe adresa 

< omilciului sindicalului minei au sosit aproape 
zilnic ilustrate de la munte și de la mare In atue 
expeditorii hi exprimă mulțumirea pentru grija 
ce II s-a acordat, pentru condițiile optime dc 
muncă șl de viată create de partidul șl statul 
nostru socialist.

Numai In trimestrul III al acestui an, 48 de 
mineri au beneficiat de bilele de tratament, iar 
1G de bilete de odihnă. Intre aceștia s-au aflat: 
Hurdună loan, Blrlul Clement, Miclea Ion. Pe
trescu Gheorqhe, Robulca Nicolae, Ciubăr Ma
rin. Sulacu Nicolae. De la începutul anului șl 
plnă la I octombrie a.c. numărul minerilor Io- 
nenl care au beneficiat de bilele de odihnă șl 
tratament se cifrează Io 250. ARI mineri vor ple
ca la odihnă șl tratament In trimestrul IV 
anului.

MIERCURI 30 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I

6,00 — Muzică șl ac.
lualllăfl,- 8.00 Sumarul pre
sei; 0,25 Nt. mont poetic ( 0,30 
La microfon, melodia prefera
tă r 9,00 Buletin de Miri; 
0,05 La microfon, melodia pre
ferată i 9.30 Matineu literar » 
10,00 Cfntece pentru cei mkl» 
10,10 Curs de limba franceză»
10.30 Muzică populară 'Un
Muntenia.- 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Muzică de estra
dă» 11,25 Piese instrumentale 
șl vocale <le compozitor ro
mâni; 11,45 Sfatul medicului: 
Cum să prevenim guturaiul șl 
gripa» 12,00 Cîntece de dragos
te 12,20 Avanpremieră coti- 
dlană» 12,30 Inlilnlre u me
lodie populară șl interpTelul 
pieferat .• 13,00 Radiojurnal.
Sport» 13,20 Soliști și orches
tre de muzică ușoară» 14,00
Clnlecc populare cu Moria 
Haiduc si Constantin Soresru»
14.15 Antena tineretului.- 11,30
Radio-publicitate» 14,50 Melo
dii din repertoriul Iui Trinl 
Lopez : 15,00 Buletin de știri » 
15 05 Luciări vocale și instru
mentale : 15,15 Merid:ane»
15.30 Din succesele muzicii 
ușoare,- 16,00 Radiojurnal. 
Sport» 16,20 Estrada artistului 
amator.- 16,30 Sport; 16.45 
Viata de concert a Capitalei»
17.15 Ode; limbii române;
17,45 Muzică corală ,- 18.00
Buletin dc știri ,- 18,02 RadiO- 
simDOzion; 18.20 De-a lungul 
Someșului cu cîntec și loc ( 
18.J0 Opera ,O noapte furtu
noasă” do Paul Constantines- 
cu 19.00 Radiogazeta de «oa
ră 19.30 O melodie pe adre
sa dumneavoastră ,- 20.00 Bule
tin de știri» 20,05 A 7-a 
20,20 Selecțîuni din emisiu
nea de la 1 la 5» 22.00 Radio
jurnal. Sport» 22,30 Moment 
poetic» 24,00 Buletin de știri; 
0.05 — 5,00 Fstradâ nocturnă.

Dumitru LUNGU

do

cu planul

pentni deszăpezirea dru-

Indicatorii 
toate uni-

STABIL1REA DEFECTELOR ÎN 
INSTALAȚIILE ELECTRICE 

DE JOASA TENSIUNE

conducerilor teh- 
este asigurarea 
desfășurării nor- 
dc producție |<e

de 
iar- (Urmare din pag. )|

constructori 
la această 

înalt exem- 
de

de direcție de la I.E.C 
asigure intensificarea rit-

cu succes

constituit un întreg 
operații dificile care 
efectuate

x i- 
ia măsuri 
cabanelor 

cazării muncitorilor fores-

Petru GAINA

XII-a). Tema : Metode de

integrare.

Curs de limba engleza.

tainele u-
aulomobil. „Săptămi-

economiei" repor-
filmaL

de seară.

Buletinul

anunță

Cind timpul și nervii cetățenilor
sînt ia cheremul unor funcționari birocratizați

i1
i

Ia matematică (clasa a

OPERAȚIUNEA G-17
lntr-un a- 

improvi- 
de zidi- 
au pur- 
întreaga 

In lucru, 
ingenios,

■ ■ 11 ii i ■ ii ■ ■■ ■ ;

Pe teme de N.T.S. Î

VOPSIREA IN INDUSTRIA 
CONSTRUCTOARE DE 

MAȘINI

Dacă Petre Scînteie a „uitat
La sfîrșitul lunii august. Scînteie 

F< tre. lemnar la sectorul III al mi
nei Lonea. și-a spus cu siguranță că 
a avut un „ceas rău". Atunci din 
linsa sa de atenție, a scăpat un lemn 
din mină si s-a lovit Ia picior. Cinci 
zile s-a prezentat apoi la reinstruire, 
)a cabinetul N.T.S. După aceea iar 
s-a dus la lucru.

Intr-una din zile a venit la șut 
in schimbul II. După vreo oră de Ia 
roborirea în subteran 
să ajute la ridicarea 
căzut de pe linie. A 
ginea vagonetului s-a

a fost chemat 
unui vagonel 

prins de mar- 
auzit un „heî-

Pe marginea 

unei scrisori sosite 

la redacție

Intr-o scrisoare adresată redacției, 
tovarășul Țivrea Dumitru, șeful bi- 
roniiii administrativ al LE. Paroșeni, 
r fota cum «oferul Cumansz Matei și 
rf personal au lost puși de patru ori 
p'- drumuri pînă au obținui un abo
nament pe C.F.o rin» • s relatăm 
Motele.

S-a dus Cumausz Matei de la l.E 
Paroșeni să s<~oată abonament nen- 
tru unul din salariatii întreprinderii 
La casa nr. 2 a statiei C.F.R Vulcan, 
eza dc- serviciu funcționara Griqore 
Irina.

— N-avem abonamente tovarășe, 
» „rezolvat" în trei cuvinte casiera 
cererea solicitantului

Tovarășul Țivrea Dumitru, care a 
mers a doua oară pentru același a- 
bonamenl, a fost lămurit la f<4. în
trebat. șeful statiei a răspuns:

- Dacă nu are abonamente ce 
sa facem ? Mergeți la I upeni să vă 
servească.

Spre a avea o oarecare certitudine 
că nu face drumul degeaba la l.u-

lor Intre cele două capele de 
pod au 
lanț de 
au (ost 
deplin.

— Toll ostașii 
care au participai 
operație au dat un 
piu dc conștiinciozitate,
răspundere fată de misiunea 
încredințată, spunea căpitanul 
Crlslache loan, care a condus 
lucrarea. Fiecare și-a tăcut da
toria și lotul a decurs așo cum 
s-a prevăzut.

Succesul lansării grinzilor de 
17 tone, pe scurt al „operațiu
nii G-17" e mai evident dacă 
ne glndim că ea a lost efec
tuată fără utilaje speciale care 
se folosesc in mod curent a-

colo unde se execute! frecvent 
asemenea lucrări, 
teller modest au fost 
zate instalații simple 
cat, cărucioare care 

f lat fiecare grindă pe 
deschidere a podului 
Toiul s-a desfășurat 
cu cheltuieli minime.

Acum, cele 7 grinzi din be
ton precomprimal stau una 
lingă alta, cu mustățile armă
turii de otel gata de împreu
nare spre a a Ied tui platforma 
noului pod. Greul a fost de
pășit, dar la ceea ce a rămas 
se lucrează cu aceeași seriozi
tate și răspundere, cu același 
sentiment de dăruire ca și pl- 
nă acum. Oslașii-conslructori 
prezenli pe șantierul de pe de
fileul Jiului Iși iac cu devo
tament datoria fală de patrie.
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17,30 Pentru elevi. Consultații

18,00 Tv. pentru specialiștii 

din industrie.

PROGRAMUL II

Telejurnalul

Actualitatea
meteorologic.

agricol-

Seară de teatru, 
ielelor" de Camil Pefres-

..Jocul

Telejurnalul de noapte.

închiderea emisiunii.

VRÎNCEANU GH., 
SCHNELT. FL.

BUZILA S.

PRECIZIA DIMENSIONALA 
$1 NETEZIMEA SUPRAFEȚE

LOR PIFSFTOP TURNATE

Stafia de Cercetări 
pentru Securitate 
Minieră Petroșani 
Str. Dr. Petru Groza nr. 32—34

rup și un deget de la mina dreaptă 
a lui Petre s-a... rupt. Alt „ceas 
rău" ? Nu! De data aceasta a fost 
încălcată o prevedere din N.T.S. ca
re precizează că ridicarea vagonete- 
lor căzute se face cu pîrghii din 
lemn sau metal.

Si uite așa s-a ales Petrică al nos
tru cu degetul oblojit, a mai primit 
o „observație" și a fost trimis din 
nou Ia cabinetul N.T.S. pentru a fi 
reînstruit.

Așa-i cînd dai repede uitării ce ai 
învățat doar cu cîleva zile mai îna-

Lucrarea tratează la un ni
vel mediu probleme legate de 
vopsirea mașinilor și utilaje
lor.

La începutul lucrării se dau 
cîleva noțiuni generale despre 
lacuri și vopsele și pregătirea 
suprafețelor în vederea vopsi
rii prin metode clasice și mo
derne. Sînt date metodele dc 
aplicare a lacurilor și vopse
lelor, procedeele de uscare e 
peliculelor de lacuri și vopse
le. Se indică criteriile după 
care se face alegerea și orga
nizarea procesului de vopsire.

(.Colecția electricianului")
Lucrarea indică procedeele 

de micșorare a duratei loca
lizării și remedierii defecte* 
lor, în vederea asigurării con-j 
tinuilății în alimentarea cu 
energie electrică a consumat 
lorilor industriali <i 'drașuluil 
Sînt prezentate aparatajul 
metodele de localizare < 
Identificare a defectelor 
Instalațiile electrice de ali
mentare. utilizare, cominc.ă. 
protecție și semnalizare.

Cartea se adresează electri
cienilor care lucrează în do
meniul montării și exploatării 
instalațiilor electrice de joasă'1 
tensiune.

Și 
si de 

r în

Lucrai eu analizează proble
me legate de mărirea preci
ziei dimensionale și a netezi
mii suprafețelor pieselor tur
nate, avînd în vedere șt cele 
mai noi publicații în arest 
domeniu.

Ea prezintă influența preci
ziei de execuție a S.D.V.-uri- 
lor și a calității amestecului 
de formare asupra preciziei 
dimensionale a pieselor tur
nate.

Lucrarea cuprinde și un bo
gat material tabelar care este 
foarte util celor care lucrează 
în producție.

Lucrarea se adresează ingi
nerilor și tehnicienilor caro 
lucrează în turnătorii.

scoaierea la con 
curs a ur.-^ăioarc1 
lai- -’ostari :

I. CRISTIAN

peni, tovarășul Țivrea a solicitat 
casierei Grigore Irina, să scrie pe 
adresă cum că la Vulcan nu sint a- 
bonamenle pentru a fi servit la ca
sieria stației din Lupeni. A făcut a- 
-rsi batir după multe rugăminți și 
nsislente Stili de re s-a lăsat ru

gată ? Nu avea timp. Casiera Gri- 
qore Irina era ocupată cu... lucrul 
do mină

Czv.,. do bilete din qara ' unnni 
Ora 12 45 Casieră de serviciu Ren 
ciu Felina Un afiș indica închis. 
Potrivit orarului nu trebuia să (ie 
decît peste 15 minute. Bate omul In 
geam.

— De ce bateti ? Nu vedeți că 
este închis?

Totuși qeamu1 «e deschide. r*Acjn. 
ra Henciu ascultă litania cu lipsa de 
abonamen'.e de la casa nr. 2 din 
stalia C.F.R. Vulcan.

— Noi nu dăm abonamente la 
Paroșeni. Să le elibereze casieria
statiei Vulcan

După două drumuri la Vulcan șl

unul la Lupeni delegatul s-a întors 
la l.E. Paroșeni .lămurit' șl nervos 
dar tot fără abonament.

Pornind pe urmele sesizării, am 
parcurs si noi același itinerar. Cind 
a aflat scopul vizitei noastre, tova
rășul Pasa Teodor, șeful stației 
C.F.R. Vulcan a făcui o mimă poso
morită, zicînd :

Ce să-i fac. A venit omul de 
două ori. dar. iaca, s-a plimbat cu 
mașina. Fu cind am trebyri. merg 
pe jos.

Da, dar două plimbări de la 
Paroșeni la Vulcan, fie chiar șl cu 
mașina necesită timp și se consumă 
benzină ?

— Mare lucru.
Din discuțiile avute cu șeful sta

ției Vulcan și cele văzute iată ce 
s-a mai desprins. La stația Vulcan 
nu există un orar de eliberare a 
abonamentelor deoarece... s-a rupt. 
Afirmația aparține șefului stației: 
Fiecare casieră face comenzi sepa
rat pentru abonamente. Funcționa

rele sint supraaglomeiah deoarece 
prin desființarea postului de la ma
gazia de mărfuri, casierele sînt ne
voite să facă și acest serviciu. Deci, 
după opinia șefului de gară. rei cp 
solicită abonamente sînt yinovați 
câ nu există un orar de eliberare a 
abonamentelor, »ă sînt puși pe dru
muri din neglijenta si comodi', ițea 
casierei care nu are timp $3 coman
de cejp necesare fiindcă tace 1 ?cru 
de mină. Cu o asemenea qptică nu-J 
de mirare cO indolenta persistă, iar 
nervii șj timnul cetățenilor sînt la 
cheremul unei funcționare comode 
și iresponsabile.

De aici am pornit la Lupeni. To
varășul Jnca loan, șeful stației 
C.F.R. Lupeni a fost mai pe... llnțe. 
Dinsul nc-a relatat că în mod nor
mal se asigură abonamente do călă
torie pe C.F.R. pentru salariatii în
treprinderilor și Instituțiilor din raza 
teritorial-administralivă în care este 
cuprinsă și gara respectivă. In ca
zuri cum a fost acela al tovarășului 
Țivrea se pot face însă șl excepții.

Dacă totuși n-a fost servit cu obc- 
namentnl solicitat, e vinovată casie
ra. Observația privind închiderea 
mai devreme a ghișeului, e adevă
rată în bună parte, așa că vom lua 
măsuri — a conchis șeful «taliei.

Sosiți la l.E Paroșeni. am fost 
puși în temă și asupra modului în 
carp s-a obtlnut oină la urmă abo
namentul buclucaș. Tot de la statia 
Vulcan, dar de la altă r-asieră To
varășul Țivrea Dumitru ne-n relatat 
cu legitimă indignare cum a *ost 
pus în situația să facă tre» drumuri 
la Vulcan și unul la Lupeni pentru 
un abonament. Spre satlsfv'țlri gene
rală asemenea cazuri de purtare a 
oamenilor pe drumuri se înlîlnesc 
tot mal rar. Dar chiar puține fiind, 
ele supără. Funcționarul d3 Ia ghi
șeu este un lucrător plătit pentru a 
servi prompt și co$tltnclo: pe toii 
soUcltanții șl nicidecum un biro
crat la cheremul căruia să sten tim
pul și nervii cetățenilor.

D. GRIȘAN

ȘEFI LABORATOR (spe
cialitate, inginer miner); 
ȘEF LABORATOR (spe
cialitate, medic) ;
CERCETĂTORI ȘTIINȚI
FICI PRINCIPALI (spe
cialitate, inginer miner); 
CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC 
PRINCIPAL (inginer e- 
lectromecanic) ;
CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC 
PRINCIPAL (medic) ;
CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC 
PRINCIPAL (chimist) ;
CERCETĂTORI ȘTIINȚIFI
CI (specialitate, inqiner 
miner) ;
CFRCFTÂTORI STAGIAR 
(miner).

Concursul se va tine la 
sediul SCSM în ziua de 2 de
cembrie 1968. Informații su
plimentare se pot obține zil
nic de Io sediul instituției 
telefon 1837.

7,00 Jocuri populare; 7,10 
Tot înainte; 7,30 Buletin de 
știri» 7,45 Cînlă fanfara» 8,00 
Melodii populare; 10,00 Bule
tin de știri; 10,05 Pirse de es
tradă de compozitori români r 
10,30 Aripi tinere; 10,55 Re
cital de operă Cornel Staxru,-
11.15 Cîntece și jocuri po»u- 
lare; 11,30 La braț cu mu/i< a 
ușoară; 12,00 Buletin <Je sfiri; 
12,05 Avanpremieră cotidiană;
12.15 Dansuri din opere,- 12 25
Almanah sonor; 13.20 -Vrii
din operele lui Exneric Kal
man; 13,30 Tnlerpreti ai fol
clorului nostru; 14,00 Radio
jurnal; 14,08 Concert de 
prînz; 15,00 Melodii d-> ieri 
și de azi,- 15,30 Orizont știin
țific; 15,48 Rapsozi popu
lari; 16,15 Muzică ușoară» 
16,20 Sfatul medicului ; 16.25
Muzică ușoară; 17.00 Radio
jurnal; 17,15 Lexicon folcloric 
muzical; 17,40 Radio-pubiici- 
tate; 17,50 Simfonieta do ’cn 
Dumitrescu,- 13,15 Patrie bi
ruitoare — program de -0- 
tece18,30 Pagini antologice 
din creația scriitorilor noștri; 
18,50 Muzică; 18.55 Buletin de 
știri.- 19,00 Din tezaurul fol
clorului nostru muzical,- 1IL33 
Curs de limba germană; 1'4.50 
Consultație juridică,- 20 00 
Cercul melomanilor; 20,39 Ora 
specialistului.- 20,50 Teatru
radiofonic; 22,12 Muzică popu
lară ; 22,20 Pagini din opere; 
23.00 Radiojurnal. 23,07 Con
certe de Vivaldi ■. 23,52 Mu
zică ușoară; 0,55 — 1.00 >îu- 
lelin de știri.

MIERCURI 30 OCTOMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Winnetou Ill; Republi
ca : Pentru cîțiva dolari în 
plus; PETRILA; Șapte oa
meni de aur; LONEA — Mi
nerul .- Salvele Aurorei.- V UL- 
CAN: Cei șapte samurai; 
LUPENI — Cultural: Cei «ap
te samurai; Muncitoresc : Oa
meni în rulotă ; PAROȘENI 1 
Răzbunarea haiducilor; URI- 
CANi : împușcături pe poita- 
tiv.

ÎNTREPRINDEREA 
DE 60SP0DÂRIE LOCATIVÂ 

PETROȘANI
Sfr. Mihai Vifeazul nr. 9

Aduce Io cunoștința întreprinderilor și populației că 

execută lucrări de deratizare (pentru di$ ugerea roză

toarelor), dispunind de otrăvuri superioare din imoorl 

intrate recent în depozit.

întreprinderea garantează eficacitatea lucrărilor.
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DEZBATERILE CONFERINȚEI 
U. N. E. S. C. 0.

Sărbătorirea
a 50 de ani

• Intervenția conducătorului delegației 
române

de la proclamarea

PARIS 2S. — Corespondentul Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite . In cadrul dezbaterilor de politică generală ale Conferln/ci 
U.NJE.S.C.O., a luat cuvlnlul Vasile Gliga. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, conducătorul delegației române.

Republicii 
Cehoslovace

Abordind o serie de probleme im
portante privind activitatea

- W.NJLS.GO., cărora România le a-
- Cordă un interes deosebit, vorbitorul 

a spus: „In lumc-a contemporană, în
. care circuitul valorilor materiale și 
spirituale se află intr-un permanent 
progres, în care dezvoltarea econo
mică si dezvoltarea social-culturală 
formează un lot indivizibil, este mai 
mult decît necesar ca strategia c- 
ducaliei, a științei, a culturii, să fie 
elaborată de către fiecare tară in 
conformitate cu necesitățile și aspi
rațiile salo cele mai intime și mai 
legitime". Conducătorul delegației 
române a arătat că România acordă 
sprijinul său inițiativei de a se or
ganiza în 1970 prima conferință 
mondială a miniștrilor culturii. Refe- 
tlndu-se la problema valorificării și

•-----

Conferința 
federală a P. C, 

German
. BONN 28 (Agerpres). — Cores
pondentă de la P. Stăncescu : Dumi
nică a avut loc în centrul muncito
resc Offenbacham Mein conferința 
federală a Partidului Comunist Ger
man constituit recent în R. F. a 
Germaniei. Conferința a luat act cu 
satisfacție că tn cele palm săptă- 
mîni de la publicarea declarației 
Comitetului federal cu privire la con
stituirea partidului au intrat în rin
gurile sale 9 084 de persoane. In 63 
mari întreprinderi au luat ființă co
mitete de partid, iar în toate landu
rile Republicii Federale au fost de
semnate 181 comitete locale, 183 co
mitete raionale și comitete regionale.

Din partea Comitetului federal la 
conferință a rostit o cuvîntare cu 
privire la situația politică și econo
mică din R. F. a Germaniei Kurt 
Bachmann.

Conferința a adoptat, după ample 
discuții, o serie de documente in 
care se arată că P.C.G. este un partid 
de luptă pentru progres social, pen
tru pace și democrație, pentru in
teresele oamenilor muncii.

folosirii raționale a resurselor uma
ne. vorbitorul n spus: .Apieclem că 
dezvoltarea sociol-economică și cul
turală este de neconceput, fără un 
efort continuu pentru valorificarea 
resurselor umane, fără formarea de 
cadre naționale, a unor specialiști 
capabili să asigure progresul diferi
telor sectoare din domeniul produc
ției materiale sau spirituale ale fie
cărei țări". Vorbitorul și-a exprimat 
apoi satisfacția pentru faptul că re
zoluția română privitoare la valorifi
carea resurselor umane a fost adop
tată in unanimitate de Comisia pro
gramului Conferinței generale.

Problema tinerelului a format un 
alt punct important al cuvîntării ros
tite de conducătorul delegației ro
mane care, după ce a subliniat că .în 
România socialistă, tinerelul ia 
parte activă la viata economică, so
cială. politică și culturală, dobîndind, 
în marea operă de edificare a unei 
societăți noi, sensul profund al drep
turilor și răspunderilor sale", a ex
primat părerea că este o sarcină a 
LLN.E.S.C.O. sâ dezvolte, să diversi
fice și să dea un caracter mai dina
mic și mai viu unui program pentru 
tineret. România va fi întotdeauna 
gata să participe la realizarea unui 
asemenea program".

A- 
Re- 

a 
de 

co- 
șo-

PRAGA 28 — Corespondentul 
gerpres, E. lonescu, transmite: 
publica Socialistă Cehoslovacă 
sărbătorit luni o jumătate secol 
existentă a statului independent 
muo al cehilor și slovacilor. La
dința festivă comună de la Praga 
a C.C. al P.C.C., a Frontului Natio
nal, Adunării Naționale și guvernu
lui R.S. Cehoslovace consacrată a- 
costui jubileu, au participat L. Svo
boda, A. Dubcek, O. Cernik, J. 
Smrkovski, membri și membri su
pleant! ai Prezidiului C.C. al P.C.G., 
membri și membri supleanți ai C.G. 
al P.C.C., membri ai guvernului și 
ai Prezidiului Adunării Naționale, re
prezentanți ai partidelor politice și 
ai organizațiilor obștești din cadrul 
Frontului Național, deputați, mili
tari, oameni de cultură și artă.

Ședința a fost deschisă de A. Dub
cek, prim-secretar al C.C. al P.G.G., 
care a arătat că nașterea Cehoslova
ciei independente a reprezentat o 
realizare a visului de veacuri al ce
hilor și slovacilor de a crea un stat 
suveran, printre celelalte popoare 
ale Europei, a creat noi orizonturi 
pentru dezvoltarea națională a cehi
lor și slovacilor.

Campania electorală din S. U. A

EVOLUȚIA NAVEI COSMICE „SOIUZ-3

cei

MOSCOVA 28 (Agerpics). - Luni la 
ora 12 șl 15 minute, (ora Moscovei), 
pe bind efectua cea de-a 34-a rota
ție in junii Păminlului, pilotul cos
monaut G. Beregovoi a transmis un 
non^ reportaj televizat de la bordul 
navei „Soiuz-3". Telespectatorii au 
pulul vedea interiorul cabinei, pu
pitrele de comandă cu ajutorul că
rora cosmonautul dirijează nava, ma
netele do comandă, instrumentele și 
numeroasele iluminatoare care creea
ză condiții admirabile de observație.

Cosmonautul a făcut o demonstra
ție ’ de imponderabilitate, lăsînd să 
plutească 'în cabină camera porta
bilă do televiziune. Apoi, el a ară
tate ceea ce vede prin iluminatoare 
— l’ăminlul cu contururile țărmuri-

lor și mărilor, acoperămîntul de nori. 
Cosmonautul Beregovoi, arată a- 

genția TASS, continuă să efectueze 
experiențe tehnic o-șlllnliflcc, experi
ențe pentru perfecționarea sistemelor 
de bord de dirijare, sistemelor de 
asigurare a vieții și de termoreglare. 

Starea sănătății cosmonautului este 
bună. Toate sistemele do bord 
navei funcționează normal.

★
MOSCOVA 28 (Agerpres). 

genția TASS transmite că la 28 
tombric nava cosmică „Soiuz-2 
aterizat intr-o regiune dinainte sta
bilită de pe teritoriul Uniunii So
vietice.

Nava cosmică .Soiuz-3" ișl conti
nuă zborul.

din decaiamt de popularitate
WASHINGTON 28 (Agerpres). — 

Vicepreședintele Hubert Humphrey, 
candidai al Partidului democrat la 
președinție, a redus — cu 9 zile îna
inte de alegeri — din decalajul de 
popularitate care il separă de can
didatul Partidului republican, Richard 
Nixon, indică ultimele sondaje de 
opinie. Nixon conduce încă, dar între 

doi candidați nu mai există un 
decalaj deffciotrecut. Vicepreședintele

■ spori transele îndeosebi în dau- 
candidajtului „independent". Geor- 
.Wallacft care a pierdut, potrivit

NIGERIA

BIAFREZII
UMUAH1A 28 (Agerpres). — Co

lonelul Ojukwu Odumegwu, liderul 
autorităților biafreze, a declarat în 
cadrul unei conferințe de presă, or
ganizată la Umuahia, că trupele fe
derale nigeriene au pierdut inițiati
va in luptă, ea fiind preluată de bia- 
frezi, care au înaintat simțitor în ri
nele sectoare ale frontului. Potrivit 
declaralic-i sale. înaintarea trupelor 
federale în direcția ultimei redute 
biafreze a fost oprită. Ojukwu a dez
mințit afirmațiile că autoritățile bia
freze ar fi obținut ajutoare în arma
ment din partea unor țări vest-euro- 
pene. Armamentul folosit de noi in 
prezent provine din capturile de 
război luate de la trupele guvernu
lui federal. Liderul biafrez, relevă a-

genția France Presse, a dezmințit 
totodată știrile privitoare la eventua
le negocieri de pace între Nigeria 
și Biafra in vederea sistării ostilită
ților.

$i-l 
na 
ge T 
sondajelor,! cinci la sută din voturile 
pe care pptea conta acum o lună. 
Reyistele {„Newsweek" și 
confirmă această apreciere 
lor. celor trei candidați.

I-Iumplire^ a fost încurajat și de 
un sondaj; al ziarului „New York 
Daily News", potrivit căruia vicepre
ședintele s-ar afla cu patru puncte 
înaintea candidatului republican in 
statul New York. (Se subliniază că 
în acest secol nici un candidai nu a 
cîștigat lupta pentru președinție fără

„Time" 
șanse-

sprijinul statelor New York sau Ca
lifornia. Aceasta este explicația pro
iectatului turneu al vicepreședinte
lui in California, unde șansele ri
valului său sînt mai mari).

Agențiile de presă menționează că 
președintele S.U.A., Lyndon Johnson, 
prin cuvintările rostite zilele acestea 
la Pikeville și New York, s-a lansat 
intr-o campanie in sprijinul candi
datului democrat, care va dura pină 
în ziua alegerilor. La Pikeville (sta
tul Kentucky), el a afirmat în esență 
că este dificil ca o tară în care în 
Congres există o majoritate demo
crată va putea alege un președinte 
apartinînd Partidului republican. La 
New York, după ce a lansat o se
rie de critici la adresa Iul Richard 
Nixon și George Wallace, el a com
parat actuala situație electorală cu 
cea existentă în 1948 cînd sondajele 
erau favorabile candidatului republi
can Thomas Dewey, iar' alegerile au 
fost cîștigate de democratul Harry 
Truman.

Forțele patriotice din Vietnamul de sud in acțiune in 
zona orașului Nha Trang.

Vietnamul de sud

Intensificarea ritmului

i

In 
a-

nicide-
aurul rivnit. Totuși, a-

îndată ce au debarcat 
Cuba în luna noiembrie a 
nului 1494, un grup de spa
nioli, în frunte cu Alonso de 
Ojeda, adjutant al lui Cristo- 
for Columb, in timpul celei 
de-a doua expediții spre „In
dii'1, a pornit spre centrul In
sulei în căutarea visatelor bo- 
gălil auriiere. După cileva zi
le s-au reîntors la țărm deza
măgiți. Tara de aur, mult vi
satul „El Dorado" nu a fost 
găsit. Au inlilnit păsări exo
tice, plante rare, au văzut pei
saje neobișnuite dar 
cum
mârăciunea eșecului a fost di
minuată de lucrurile și obi
ceiurile pe care nu le mai 
văzuseră niciodată. Piintre ra
rele fenomene inlilnite, unul 
părea ieșit din comun. Băș
tinașii petreceau o hună parte 
a timpului scolind pe nas „un 
fum albastru" intr-o adlncă 
reverie. După oarecare timp 
chiar șeful insularilor, Caona- 
bo, l-a invitat pe Alonso de 
Ojeda și pe alji căpitani 
.spanioli sâ la parte la straniul 
ritual. Trebuia să tai cileva 
frunze de pe o plantă ce creș
tea peste tot. să le răsucești 
și sâ le aprinzi la un capăt. 
Fumul inspirat le gîdifa nă
rile șl gitul, provocindu-le o 
senzafie plăcută. Descoperind 
cu ajutorul Iui Caonabo secre
tul „partagasului", (așa iși nu
meau Indienii ligă rile), tofi
membrii expediției șl-au însu
șit repede acest 
iuma".

La început ei 
sfinfenie ritualul 
adică fumau slind jos înlr-o 
stare de extaz. Încetul cu în
cetul fumatul a devenit ''n- 
Lr-un act in sine o ocupație 
..ajutătoare". Fumau in timp 
ce lucrau cu pila, cu ferăs
trăul. cu ciocanul, cu „princ" 
de scris.

In anul 1519, pentru prima 
oară, tutunul a lost adus șl 
în „lumea bălrinului conți- 
nerd" — Europa. Primul eu
ropean care a fumat ucasă 
a fost spaniolul Rodrigo de 
Jerez. După o călătorie .pește 

se inchidea intro

cameră și se delecta trâgind 
din trabuc. Sofia văzind cum 
din nările solului ies roto
coale de ium a crezul că a- 
cesla este cuprins de duhuri 
rele și l-a denunțai inchiziției. 
Dar Rodrigo nu a pălit nimic.

In Franța tutunul a devenit 
atributul unei imprejurări exo
tice. Ca nicăieri în Europa, a- 
colo fumatul era o 'răsăluiă 
a snobismului. Si l-au însușii 
și ambasadorul Franței Ia Lisa
bona, Jean Nicol, devenind 
un anrîg propovăduitor al 
lui.

Tutunul capătă și alte denu
miri: .iarba regească" (In o- 
noarea Calerinei de Medicis). 
„iarba diacului", „Nicotină", 
după propovăduitorul ei Ni
col. In cele din urmă tutu
nul a primit numele unuia 
din componenta săi — un al- 
caloid — care In memoria lui 
Nicot l-au denumit i

Odată cu trecerea 
„iarba dracului" s-a 
dil în toată lumea. Pe 
continent la Cadiz, Ia 
vre si Lisabona au început să 
fie construite depozite pentru 
păstrarea frunzelor uscate și 
iărămir 'xi- e aduse de peste 
ocenn Odată cu 
transporturilor 'și 
„frunzelor uscate" 
și specialiștii In 
malul a devenit dihtr-un 
luai oi Caraibilor un adevărat 
„flagel" pentru sănătatea oame
nilor si o Importantă sursă de 
ventil ir-

Acum, alături 'le tupla 
menilor de știință, împotriva 
„furnalului" se duce o acerbă 
dispută intre marile firme pro
ducătoare de țigări. Pentru 
plasarea „muriii" pe piață s-au 
inventat lot felul de ambalaje 
alrăqăloaie. Sini fabricate ți
gări de diferite calități și pre
turi. Pentru reclamă, afaceriș
tii cheltuiesc sume impresio
nante. Asistăm la un adevărat 
„război al tutunului", intre 
marile Urme producătoare de 
țigări și împotriva 
dus de oamenii de 
ne va învinge ?

U. <!«n Islanda

obicei de .a

respec/au cu 
din Caraibe,

fumatulul, 
șllinjâ. Cl-

nicotină, 
anilor 

răspîn- 
• vechiul 

I.e lin-

organizarea 
depozitării 
au apărut 
tutun Fu

ri-

p

Scotland 
că, Unind 
considera- 
antichitate 

introdu-

greșului figurează raportul C.C. al 
Partidului, probleme ale situației po- 
lilice .lln.-Urâ și situația din partid.
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activității militare

REYKJAVIK. — Duminică s-a 
deschis la Reykjavik Congresul al 
XVI-lea al Partidului Socialist Unit 
din Islanda. Pe ordinea de zi a con-

0 WASHINGTON. Numeroase 
organizații pacifiste din S.U.A. au 
adresat petiții guvernului american 
pentru crearea unui „Departament 
pentru pace" și pentru constituirea 
in cadrul Congresului a unui Comi
tet mixt pentru pace. Scopul consti
tuirii acestor organe ar fi de a re
comanda acțiuni în conformitate cu 
Carta Națiunilor Unite pentru a face 
ca acțiunile acestei organizații să 
devină mult mai eficiente.

O ROMA. - Milioane de oameni 
muncii din sudul Italiei se află 

în grevă revendicînd abolirea .zo
nelor de salarizare", pe baza cărora 
in regiunile meridionale ale tării re
tribuția muncii este inferioară celei 
din nord. Greviștii cer, de aseme
nea, ca autoritățile să înfăptuiască 
măsurile necesare pentru dezvolta
rea industrială a sudului, pe baza 
propuneiilor concrete ale sindicale
lor și in strînsă legătură cu progra
mul de dezvoltare economi

0 NICOSIA. — O bombă lan1; 
e necunoscuți a ucis o persoană in 
aiul cipriot Ayia Barvara, din dis

trictul Paphos. Victima este ciprio
tul de origină turcă Kazim Mustafa.

ȘYDfNEY - Peste MO 000 de 
muncitori de la căile ferate austra
liene au declarat luni o grevă de 24 
de ore, revendicînd sporirea sala
riilor. Greva a perturbat circulația 
feroviară pe întreg cuprinsul Aus
traliei, dar se apreciază că cele mai 
afectate Inii orașele Sydnc y și Mel
bourne.

LONDRA.
Yard-ul a anunțat 
seama de numărul 
bil de piese de 
falsificate care sînt 
se în Anglia, a alcătuit un in
dex special menit să înles
nească identificarea acestor 

•. In acest index se arată, 
exemplu, că piese antice 
argint provenite din Ger- 

o(.<identală sini „îrohă- 
prjn îngroparea lor in 
timp de două săplă- 

tablouri falsificate lin 
sînt .coapte" în up- 

loare speciale in care capătă 
fisuri spoHfi.c pînz.elor vechi, 

iese de mobilă de stil din 
I „ciupite" Și .era- 

sugera uzura

SAIGON 28 lAgerpres). — Agen
țiile de presă anunță că in ultimele 
24 de ore ritmul activității militare 
in Vietnamul de sud s-a intensificat 
simțitor: in provincia Long An, e- 
lemenle ale celei de-a 5-a divizii de 
infanterie au fost atacate de forțe 
patriotice. Bateriile de artilerie ale 
F.N.E. au declanșat luni dimineața 
un puternic atac cu mortiere asu
pra sectorului Rach Kien. Circa 50 
de obuze au căzut asupra obiecti
vului. Unitățile militare americane 
sprijinite de mașini blindate ușoare 
au fost nevoite să lupte mai multe 
ore pentru a respinge atacul patrio- 
ților. In același sector, de mai bine 
de două luni elementele celei de-a 
IX-a divizii de infanterie americane 
sînt nevoite să facă fată unor im
portante forțe patriotice.

Lupte între unități ale corpului 
expediționar american și detașamen
te ale F.N.E. au fost semnalate du
minică in regiunea platourilor înal
te, in perimetrul primei regiuni tac
tice din apropiere de Da Nang, și în 
Delta fluviului Mekong. Tn apropie
re de Pleiku, artileria forțelor pa
triotice a doborît un elicopter, iar 
intr-o altă parte a orașului respec
tiv s-au semnalat angajamente in
tre patrioți și unități guvernamen
tale saigoneze. In Delta Mekong, la

aproximativ 20 km de Ben Tre, uni
tăți ale F.N.E. au lansat «lacuri 
cesive asupra pozi'.iiior omerîcan*- 
saigoneze. Trupele americane au ri
postat cu foc de artilerie. In cursul 
luptelor au intervenit elicoptere a- 
mericanc care au fost atacate de pa
triot cu tir de arme automate. S-au 
semnalat morii si răniți de ambele 
părți.

*

SAIGON 2i; (Agerpres). - După 
cum anunță agenția France Presse in 
duelul cu uriașele lunuri de 400 mm 
ale cuirasatului american .New Jer
sey", bateriile de coastă ale R.D. 
Vietnam și cele amplasate pe insula 
Con Co au ieșit victorioase, obîi- 
gînd această ..fortăreață plutitoare'' 
să părăsească locul luptei. Atins in 
momentul cînd bombarda regiunea 
Vinh Linh, la nord de zona demi
litarizată, cuirasatul american și-a 
încheiat astfel misiunea pentru care 
fusese trimis acum o lună, pentru 
prima oară, in apropierea litoralu
lui nord-vietnamez. Aceeași soailâ 
au împărtășit-o pină acum .și alte 
unități ale flotei a șaptea care au 
atacat regiuni maritime a* • R. D. 
Vietnam, in mai mult de 60 do ca
zuri artileria armatei populare ava
rii nd nave americane ele diverse ti
puri.

<Ș) PARIS. — In palatul de expoziții de la Porte de Vet 
sailtes din Paris s-a deschis al treilea salon international al 
alimentației (S.l.A.l..), la care sini prezente -10 de lari, printre 
(are și România.

Firmele românești de export Conservexport, Prodexpot!. 
Fruclexporl și Romagricola expun la salon o gamă largă de 
produse agroalimcntare. Din Franța expun 750 de Urme.

Concomitent cu salonul, va avea loc și un congres cu te 
mu : „Procedee noi, produse noi. dcbușee noi", ..Industria, 
in slujba consumului — ceea ce se produce trebuie sâ se 
vindă". S.I.A.L. urmărește in special două obiective: unul 
comercial, privind favorizarea .contactelor dintre producători 
și comerciant! și, intr-o măsură mai mică, intre producători 
șl consumatori; al doilea obiectiv este informativ : să facă 
cunoscute noi produse, tehnica lor de fabricație și de conser
vare.

Explozii la fabrica „Clipocii4"
PARIS. — Trei bombe au explo

dat luni la intervale de cile o oră 
provacind pagube serioase la hala

Din Londra se a- 
că monumentul ridicat in mc- 
fostului președinte John F. 

a Runnymede a 
un dispozitiv 

I nu va putea 
exploziei nu a

De ce se sinucid ?

• ■a

BONN. — Intr-un interviu acordat 
săptămînalulul hamburghez . Writ 
am Sonntag", liderul parlamentai 
cial-democral. Helmut Schmidt
referit la îngrijorarea provocată in 
ultimul timp în Germania occidentală 
de seria de sinucideri încă neeluci- 
date ale unor ofițeri superiori și 
funcționari guvernamentali. El a ce
rut instituirea unei comisii p. la
mentare speciale care să cerceL/e 
implicațiile acestor sinucideri.

® LONDRA.
nuntă 
mori a
Kennedy in localitatea 
fost grav avariat de 
exploziv. Monumentul 
fi restaurat. Autorul < 
fost încă identificat

TEHERAN. — Primul ministru 
al Iranului, Amlr Aboas Hoveyda. 
a p',il luni spre Kabul, pentru o 
vizită oficială de trei zile in Afga
nistan la Invitația premierului Nour 
Ahmad Etemadi.

principală a fabricii șl la una din să
lile de prezenlare a automobilelor. 
Nu s-au semnalat victime omenești. 
După cum se știe, firma Citroen" 
a anunțat recent semnarea unui a- 
cord de colaborare cu firma italiană 
„Flat".

$ BONN. — După turn anunța 
Ministerul pentru cercetări științifi
ce de Ia Bonn. Germania ocric'-'n- 
tală și Franța au desemnat nn u- 
măr de companii aeriene și electrice 

punct un proiect 
de satelit de le- 
vorba de proier- 
uimi satelit expe-

care vor pune la 
Iranco-vest-german 
leconiunicații. Este 
iul „Symphonic" a
rimeulal al Păminlului, menit să ser
vească telecomunicațiilor.

OC.ch 
nn

$ BUENOS AIRES. — Guvernul argentinian doreșle să dez
volte relațiile comerciale ale Argentinei cu țările socialiste, anunță 
agenția Associated Press, citind surse oficiale argenliniene. Potri
vit unui purtător de cuvin! guvernamental, mai multe misiuni co
merciale argenliniene urmează să viziteze aceste țări pentru a stu
dia posibilitățile unor legături comerciale mai slrinse.

Încercările Argentinei de a găsi noi piețe de desk 
duselor sale de export — 
rea directă a avantajelor p< 
cialisle.

acere a pro- 
îndeosebi carne și griu — sînt nuna- 
cae le oîerâ comerțul cu țările so-
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