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Mesajul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat

Cadrelor didactice și elevilor, 
organizației de Partid

COMISIILE DE JUDECATĂ — 
ORGANE OBȘTEȘTI

DE INFLUENȚARE Șl JURISDICȚIE
Proiectul de lege privind comisiile 

de judecată, în dezbatere

Tovarășul Petre Blajovici 
vizitează R.S.F. Iugoslavia

și organizației U.T.C. de la Liceul 
„Gheorghe Lazăr“ din Sibiu

Stimați tovarăși,

Dezvoltarea democrației socialiste 
și creșterea rolului opiniei publice 
in tara noastră, fac necesară per- 
feclionarea cadrului legal și organi
zatoric al participării maselor la în
făptuirea LEGALITĂȚII socialiste și 
la EDUCAREA cetățenilor in spiritul 
promovării unei atitudini juste față 
de muncă, a întăririi și dezvoltării 
avutului obștesc, a asigurării unei 
mai bune comportări în societate a 
membrilor acesteia. In acest cadru, 
se înscrie și proiectul de lege pri- 
'ind comisiile de judecată, publicat 
în ziarul de duminică.

Generalizînd experiența pozitivă a 
organelor obștești de influențare cu 
sau fără atribuții de judecată, c- 
xistenle - C^LM, consilii de ju
decată. comisii de împăciuire și co
misii de contestație — noua lege a 
concentrat toate aceste forme intr-un 
singur organ obștesc: COMISIA DE 
Jl DECATĂ. Organe alese in adu
nările generale ale salariaților din 
organizațiile economice și din insti
tuții de stat, din organizațiile co
operatiste și obștești, sau în sesiuni 
ale consiliilor populare, comisiile de 
judecată îndeplinesc o dublă funcție : 
DE INFLUENȚARE și de EDUCARE 
cetățenească în pricini privind A- 
BATERI de la requlile de conviețui
re socială din partea unor anqajați, 
LITIGII DE MUNCA dintre angajați 
si unitate, precum și LITIGII PATRI
MONIALE dintre cetățeni, în anu
mite condiții stabilite prin noua leqe.

Pentru realizarea acestor funcții, 
proiectul de lege atribuie comisiilor 
de judecată o competință mai mare 
șl o sferă lărgită de atribuții. Astfel, 
aceste comisii funcționează în între
prinderi, organizații economice sau 
instituții de stat, in organizații co
operatiste și obștești și pe lingă con
siliile populare nînă la sate si car
tiere.

In înfăptuirea funcției de INFLU
ENȚARE OBȘTEASCA, comisiile de 
judecată ÎNCEARCĂ ÎMPĂCIUIREA 
în pricini privind unele ABATERI

săvirșite de angajați la locul de 
muncă (insulte, vătămări, sustrageri 
șl abuz de încredere, amenințări, 
calomnii) in anumite condiții .și LI
TIGII PATRIMONIALE dintre per
soane fizice (cind valoarea litigiului 
nu depășește 10 000 Iei) cu unele 
excepții (succesiuni, împărțeli de bu
nuri șl obligații de întreținere).

In realizarea funcției de JL'RIS- 
DÎCȚIE, comisiile

— JUDECA abaterile și litigiile pa
trimoniale care au făcut obiectul 
procedurii de împăciuire în caz că 
aceasta n-a reușit, litigiile de mun
că dintre angajați și unitate pînă la 
5 000 lei precum și unele abateri — 
cu un pericol social mai redus și 
care nu fac obiectul procedurii de 
împăciuire ca : loviri fără vătămări, 
sustrageri între membrii aceluiași 
colectiv pînă Ia 500 lei, sustrageri 
din avutul obștesc și abuzul in ser
viciu cind paguba nu depășește 500 
lei. neglijență in serviciu cind pa
guba nu depășește 1 000 lei. strică
ciuni provocate locuințelor cu unele 
excepții și distincții prevăzute de 
lege, ca și instigarea, complicitatea, 
favorizarea, tăinuirea. Ia una din fap
tele de mai sus.

— REZOLVA pricinile trimise de 
organele judiciare în cazurile de în
locuirea răspunderii penale (prevă
zute de codul penal) cu măsuri de 
influențare obștească (mustrare cu 
avertisment sau amendă de la 50— 
1 000 lei). Constatările instanței de 
judecată privind vinovăția celui în 
cauză sint obligatorii pentru comi
sia de judecată.

Mai este de menționat și faptul 
că, potrivit noii legi, aplicarea mă
surii de influențare de către comi
sie nu exclude posibilitatea aplică
rii — de către conducere — a unor 
sancțiuni disciplinare pentru abate
rile săvirșite do către anqajați la lo
curile de muncă.

In proiect, se prevede o procedu
ră de împăciuire și de judecată, a- 
mănunțită, cu termene corespunză
toare pentru asigurarea unei mai

bune operativități, cu garanții mai 
mari pentru stabilirea adevărului 
(admilcrea oricăror mijloace de pro
bă, cererea fișei do antecedente a 
împricinatului, reexaminarea de că
tre comisie, a unor cauze care nu 
lac obiectul căilor de atac etc.), o 
mai bună sistematizare a căilor de 
alac, prevederea expresă a excepți
ilor de Ia competință comisiilor de 
judecată și diferite dispoziții tran
zitorii privind aplicarea legii la cau
zele aliate pe rolul organelor ob
ștești existente sau la judecătorii la 
dala în vigoare a legii noi.

Semnificativă pentru modul de 
participare a oamenilor muncii la 
dezbaterile comisiilor de judecată 
este și prevederea că în soluționa
rea pricinii de către aceste comisii, 
președintele poate da cuvîntul și al
tor persoane care asistă la dezba
teri, nu numai persoanelor interesate.

Din întreaga economie a proiec
tului de lege, se desprinde preocu
parea legiuitorului pentru creșterea 
rolului organelor obștești de influen- 
țâre și judecată, pentru o mai bună 
organizare a acestora, în scopul cul
tivării respectului față de lege, pen
tru prevenirea unor abateri prin mij
locirea măsurilor de influențare, pen
tru înlocuirea în unele cazuri a 
răspunderii penale cu asemenea mă
suri, ceea ce constituie o nouă măr
turie a caracterului profund demo
cratic și uman al orinduirii sociale 
din patria noastră.

Dumlnică noaptea a plecat la Bel
grad tovarășul Petre Blajovlcl, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul mun
cii. care, la invitația președintelui 
Vecei Executive a Republicii Socia
liste Serbia, DjuriL lolklci, va face 
o vizită de prietenie in R.S.F. Iugo
slavia.

La plecare, in Gara de Nord, au 
fost de față Vasild Sandru, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
membri ai conducerii Ministerului 
Muncii și funcționari superiori din

minister, precum și lakșa Pe- 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia

David MANIU
Procuror șef al Procuraturii locale

Petroșani

Deschiderea

acest 
trlcl, 
la București.

★

Luni, tovarășul Petro Blajovlcl a 
sosit la Belgrad. El a avut o convor
bire cu președintele Consiliului Fede
ral al Muncii, Anton Polalncar. Con
vorbirea s-a desfășurat intr-o atmos
feră cordială, tovărășească.

Seara, președintele Vecei Executive 
al R.S. Serbia, Djurița 
rit o masă în cinstea

Iolkic), a ofe- 
oaspetelui.

(Agerpres)

Plecarea tovarășului Alvaro Cunhal, 
secretar general al P. C. Portughez

a părăsii.jGspilâ&i1' dus de tovarășii Chivfl Stoica, 

CufllyjL. 'secretar 
I^PHPbmunisl Por- 
mlația Comitetului

Luni dimineața 
tovarășul Alvaro 

al Partidul! 
care la inflația Comitetului 
al Partidului Comunist Ro- 
făcul o vizită în țara noas-

general
tughez,
Central
mân, a
tră.

La plecare, oaspetele a (ost con-

mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R.. Constantin Vașiliu, 
adjunct de șef dc secție la C.C. al 

de activiști de partid

Dinlotdcauna poporul nostru a în
conjurat cu deosebită atenție șl căl
dură instituțiile sale dc învățămînt, 
care au răspîndil în rîndul maselor 
lumina cărții, au păstrat șl îmbogățit 
tezaurul de cultură al patriei, au cul
tivat la generații și generații de ti
neri setea de cunoaștere, dragostea 
de țară, Idealurile nobile ale luptei 
pentru libertate șl progres social.

Sărbătorirea împlinirii a 275 dc 
ani de existență a Liceului „Gheor
ghe Lazăr" îmi oferă Încă o dată 
prilejul de a evidenția munca plină 
de pasiune și dăruire a cadrelor di
dactice, care își consacră întreaga 
viață pregătirii elevilor, formării lor 
la nivelul existențelor contemporane.

Leagăn al atîtor memorabile eve
nimente din istoria neamului, puter
nic centru economic și cultural al 
țării, Sibiul se mîndrește cu o ase
menea școală, pe băncile căreia au 
învățat Gheorghe Lazăr, August Tre- 
boniu Laurian, Axente Sever, Șt. 0. 
losif, Aurel Vlalcu și alte figuri 
proeminente ole științei șl culturii

noastre, patrioțl înflăcărați, care au 
Întreținut mereu vie în conștiința 
poporului român flacăra luptei pen
tru eliberarea socială și înfăptuirea 
statului național unitar.

Valorlflcind tradițiile înaintate ale 
școlii românești, folosind din plin 
condițiile create în anii construcției 
socialiste, Liceul „Gheorghe Lazăr", 
în care Învață astăzi — într-o at
mosferă de înțelegere șl frățească 
conviețuire elevi români șl germani, 
aduce o contribuție de scatnă la pre
gătirea unui tineret cult, cu o înal
tă ținută etică, devotai fără margini 
cauzei partidului nostru comunist, 
hotărît să-și pună toată puterea de 
muncă, iscusința și hărnicia în sluj
ba înfloririi României socialiste. Nu 
pregetați, dragi elevi, nici un efort 
pentru a vă însuși cuceririle știinlci 
șl culturii, pentru a fi la înălțimea 
epocii pe care o trăim.

Felicitîndu-vă din inimă pentru re
zultatele obținute, mulțumindu-vă 
pentru invitația de a lua parte la a- 
ceastă aniversare, urez cadrelor di
dactice șl elevilor noi succese în ac
tivitatea viitoare, multă sănătate si 
fericire I

Nodul gordian al cheltuielilor neproductive la E, M, Lonea : 
Întîrzierea descărcării 
vagoanelor cu materiale

Universității
muncitorești

Delegația Asociației deniei 
sovieto-române a vizitat municipiul Cluj

Delegația Asociației de prieteniei .d^wluni municipiul Oaspeții au
sovieto-românc, condusă dc S. kjg&^oposit la Muzeul etnografic al Tran- 
Butusov, ministru’, gospodăriei c6fru.i- silvaniei, au vizitat complexele de lo- 
nale a R.S.F.S.R., deputat în Sovm^ cuințe din noul Ccfttier Gheorghleni, 
tul Suprem al R.S.F.S.R.. care, y.diîeritc monumente "arhitectonice șl 
invitația Consiliului general A.RJ^^^^grădina botanică^Sț^cU la Casa de 
participă la manifestările orga mzalc tItyWtii'nua studenților^ avut loc o 
în tara noastră cu prilejul anivers^ adunare festivă *onsac?ată aniversă
rii Marii Revoluții Socialiste din rii Marii Revoluții ^Socialiste din 
Octombrie a vizitat în cursul zilei Octombrie. (Agerpres?)'

soviete SPORT
9 Cronica meciului de fot

bal Jiul - Crișul
După minutul 90
Rezultate din divizia B și 
C
Agenda campionatului ju
dețean
Rezultat valoros obținut 
de rugbiștii de la Știința

Agrementul 
și rațiunea 

lui

Mrirca tagâcitâții și forței fle 
mobilizare a organizației de partid

garanția viitoarelor succese 
ale colectivului

A mai trecut o vară. Copacii des
frunziți, nopțile reci și zilele lot 
mai răcoroase ne apropie de ano
timpul rece.

,A mai trecut o vară"! — excla
mă multi cu nostalgie. ,Dar de fapt 
nu prea am avut vară" — preci
zează nemulțumiți. Adevărul e că 
nemulțumirile sint întemeiate. Am 
avut parte de o vară capricioasă 
care ne-a oferit puține satisfacții, 
puține ocazii de a ne bucura de 
prea multe contacte cu natura — 
mediul din care ne-am desprins, care 
ne cheamă, ne primește și rămîne\ 
pentru om eternul elixir — sursă de • 
sănătate, odihnă și fortifiant. In fine, 
timpul a fost cum a fost. Conștiința 
neputinței noastre — cel puțin deo
camdată — în fața capriciilor vre
mii — a norilor, a ploii — ne face 
să așteptăm cu resemnare și speran-

J

Lit hirlaiea cheltuielilor neproducti
ve constituie un imperativ care tre
buie să stea permanent in atentia 
conduceri loi tehnico-administralive. 
La mina Lonea, în perioada celor 
zece luni trecute din anul in curs 
au fost obținute o serie de rezultate 
bune in activitatea tehnico-economi- 
că Planul de producție a fost de
pășit cu 11 038 tone cărbune. Pro
ductivitatea muncii, in perioada a 
noua luni a crescut cu 2.8 la sută, 
iar la prețul de cost s-au obținut e- 
conomii in valoare de 556 mii lei. 
Cu toate acestea, pentru creșterea e- 
fici^ntei economice nu s-a făcut to
tul

Volumul cheltuielilor neproductive 
se ridică pe cele 9 luni ale anului

la suma de 368 mii lei, din care 301 
mii lei provin din locații pentru va
goane și 67 mii lei din renunțări de 
vagoane programate în vederea ex
pedierii cărbunelui. Aceste cheltuieli 
au fost determinate, in primul rind, 
do întirzieri la descărcarea vagoane
lor C.F.R. sosite cu materiale ca : ci
ment. nisip, balast, betonite, piatră 
concasată si cu utilaje, iar în al doi
lea rind de nerealizarea ritmică a 
olanului de producție. In perioada 
amintită, sosirea vagoanelor cu ma-

Ing. Petru BĂLĂNESCU, 
șeful serviciului planificare 

E. M. Lonea

(Continuare in pag. a 3-a)

Universitatea muncitorească 
cu secții pe lingă cluburile 
sindicatelor din Valea Jiului 
își începe noul an de învăță- 
mint.

Azi, la ora 17, la Casa de 
cultură a sindicatelor din Pe
troșani, va avea loc deschide
rea festivă a cursurilor Univer
sității muncitorești.

Asemenea deschideri festive 
vor avea loc mîine, ora 17. la 
clubul din Lonea și joi, ora 
17, la cluburile sindicatelor 
din Petrila, Lupeni și Uricani.

O inova
a

Recent, a fost aplicată 
cadrul Fabricii de fibre arti
ficiale „Viscoza" Lupeni, o u- 
tilă inovație, menită să con
tribuie la îmbunătățirea condi
țiilor de muncă în secția sul
fura de carbon. Autorii inova
ției. muncitorii Brăneț loan și 
Nicolaescu Toma au conceput, 
după îndelungate cercetări și 
încercări, un ingenios sistem 
de absorbție a prafului și ga
zelor ce rezultau prin încărca
rea mangalului în retorte.

Arilan“ —

în

un nou detergent
sintetic

Pe frumoasa șosea străjuită de stincile de la Poștei a Bolii. 
Foto: E. FRITSCH

O însemnată cantitate de de- 
tergențl sintetici (produse ale 
unor fabrici din R.P.U.) va fi 
pusă în aceste zile in vinzare, 
prin magazinele de desfacere 
cu amănuntul din Valea Jiului. 
Prezentai intr-un ambalaj prac
tic și modern (flacoane din 
material plastic), detergentul 
„ARILAN" va satisface pe de
plin cerințele gospodinelor, 
prin calitățile sale superioare.

Noul produs se prezintă sub 
formă de pastă cu o concentra
ție chimică foarte mare. Pentru 
utilizarea Iul, in culia fiecă
rui flacon se găsesc Instruc
țiuni privind modul de diluare 
in apă.

Trăsătura definitorie a evoluției 
tinerei exploatări miniere Dîlja, de 
la darea ei in funcție, e ritmul 
ascendent spre maturizare. In cei 
patiu ani de cind în inima bazinu
lui nostru pulsează • această veche 
mină redată vieții, colectivul ei, în 
pofida greutăților mari ce le are de 
intimpinal din cauza exploatării 
neraționale a • straielor dc cărbune’ 
in trecut, a făcut pași însemnați 
înainte pe calea creșterii capacității 
dc extracție a exploatării, a trans
formării ei inlr-una din cele mai 
mari si modeme unități miniere din 
Valea Jiului. Mina Dîlja a ajuns la 
o capacitate de l 500 tone cărbune 
pe zi. Colectivul ei se ajirmă prin 
rezultate tot mai Însemnate în creș
terea productivității muncii și a vi
tezelor de avansare în abataje, în 
reducerea consumurilor specifice de 
materiale și energie.

Totuși, criteriu) primordial de a- 
preriere a meritelor unui colectiv o 
constituie îndenlinirea indicatorilor 
cantitativ și calitativ ai planului de 
producție. Pe baza acestui criteriu a 
analizat activitatea minei și confe
rința organizației de partid din ca
drul exploatării. Or. în fata acestui 
criteriu bilanțul co-1 prilejui.se con
ferința de partid nu a dat prea 
multe motive de satisfacție. Senti
mentul nemulțumirii, a insatisfacției 
pe care ți-o dă conștiința că colec
tivul din care faci parte ocupă un 
loc ultim in 'lasamentul colective
lor miniere din bazin; a fost expri
mat de loti -comuniștii ■ care s-au 
ridicat la tribuna conferinței.

După cele nouă luni ce au trecut 
din acest an, minerii Dîljei au o ră- 
tninere în urmă la planul de pro
ducție de 3-1063 tone de cărbune, 
iar la planul de pregătiri de 2 571 ml; 
de asemenea, exploatarea n-are reali
zări favorabile nici la indicatorul pro
ductivitatea muncii și nici la prețul do 
cost, depășindu-se costul cărbunelui 
extras cu 8,75, lei/tonă O iămînero 
în urmă de I 25-1 ml lucrări miniere 
a înregistrat sj sectorul de investi
ții.

CpnferinLi pentru darea de sea
mă și alegeri a analizat cu răspun
dere cauzele m realizarilor ,- delega
ții la conleriri'ă au stăruit îndelung 
asupra căilor do remediere a facto
rilor — frină asupra căilor de re- 
dro'-are a -.itualiei exploatării. S-au 
amintit greutățile cu care trebuie 
să lupte color tivul, greutăți cauzate 
<lo lucrările ve> hi, de tehtonica ză- 
rămintului precum si do lipsa de e- 
fective de muncitori care a fost în 
medie cu 70 de oameni mai m!a

decît cel planificat. Dar dincolo de 
aceste greutăți situația exploatării a 
fost determinată de o seamă de nea
junsuri proprii ale colectivului. In 
cuvintele lor, delegații au insistat 
îndeosebi asupra sarcinilor dc mare

răspundere ce revin corpului tehni- 
co-ingineresc, a organizațiilor de 
masă în frunte cu organizațiile dc 
pailid pentru omogenizarea colecti
vului exploatării. în primele nouă 
luni din acest an au fost angajați

la mină 1281 muncitori în timp ce 
959 au părăsit exploatarea, o bună 
parte plecînd în urma desfacerii 
contractului de muncă pentru dife
rite abateri disciplinare. Fluctuația 
existentă la mina Dilja, faptul că 
din numărul total al angajaților cir
ca 35 la sută au o vechime de pînă 
la un an și o slabă calificare profe
sională denotă că organizațiile de 
partid, grupele sindicale și cadrele 
tehnice au avui o preocupare insufi
cientă față de stabilizarea munci
torilor noi angajați, pentru dezvol
tarea dragostei lor față de meseria 
de miner. Lipsa unei munci educati
ve susținute cu oamenii este dove
dită și de starea indisciplinară în

I. DUBEK

(Continuare in pag. a 3-a)

• • •Opinii

Pretenții autumnale
Încetul cu încetul, pe calda- 

rimul scăldat de soarele a- 
cestui noiembrie darnic, „flu- 
turașii" Polarului au cedat 
locul frunzelor ru
ginii. E toamnă. 
Mărturie stau co
pacii desfrunziți 
și „trufandalele" 
specifice anotim
pului din vitrinele magazine
lor.

Un crimpei din atmosfera 
ecuatorială s-a cuibărit mai 
peste toi in magazine, insolit 
de o 
Irezistibilă, 
ne!'

de banane.

publicitate comercială 
.Consumați bana- 

Fiind un articol cu to
iul nou in repertoriul nostru 
comercial e nevoie, firește, de 
o prezentare detailata a deli
cioaselor trude tropicale. In 
cantități suficiente, banane se 
găsesc in mai toate unitățile 
alimentare, dar nu există o 
singură unitate, o cofetărie de 
exemplu, care să ofere in sta
re perlect coaptă banane 
pentru consumul pe loc.

Deschlzind o carte de buca
te la litera ,B“ găsim cileva 
relele care ni se par bineve-

nite in această primă lază de 
cunoștință cu fructele sosite 
de peste mări și țări. Salată 

jeleu de banane, 
banane coapte, 
răcoritoare din ba
nane, sini doar 
cileva din aceste 
relele. Poale in
tr-o bună zi... Dar 
să nu anticipăm.

Să lăsăm fantezia lalenlalil't 
noștri cofetari să-și spună cu 
vintul.

Aflăm, de asemenea, lot pe 
calea reclamelor comerciale 
că la cileva unități din Petro
șani se vinci castane comesti
bile. Un amănunt ar/ trebui să 
stea in atenția celor cqre au 
hotărît desfacerea' castanelor 
in unitățile alimentației publi
ce : din cind in cind, la ma
gazinele alimentare se găseș
te pireu de castane in borca
ne, produs ce nu apucă să fa
că „stagiu" pe rafturile cu 
mărfuri.

Pe cind un anunț in vitri
nele cofetăriilor care să ne in
vite la o porție de pireu de 
castane cu Irișcă ? Xștcptăm

! 
!

Tiberiu KARPAT1AN

ță noua ediție estivală — 1969. Din
colo de această resemnare, o nemul
țumire există totuși. Ca întotdeauna 
cind la termenul de scadentă bilanțul 
unui capitol al existentei noastre 
se încheie cu semnul .minus*.

Despre ce este vorba ? Bilanțurile 
în contextul preocupărilor noastre 
cotidiene sînt nelipsite. Facem bilan
țuri, zilnice, decadale. anuale ele. a- 
supra rezultatelor din sfera produc
ției bunurilor materiale și spirituale, 
facem bilanțul randamentelor, calită
ții. costului și eficienței activității 
noastre creatoare. E firesc și strict 
necesar. Nimeni nu le contestă utili
tatea. Dar să facem o precizare. E- 
xislenta noastră nu se rezumă doar 
la muncă, chiar dacă acesta e fac
torul primordial determinant al 
condiției umane. Existenta noastră c 
definită de alternanța muncă-odihnă, 
activițafe-repaus,. Altfel spus, dacă 
fără muncă nu se poate concepe c- 
xistenta noastră, fără odihnă nu se 
poate concepe munca noastră. Rit
mul acestei alternante e însăși via
ța, iar de împlinirea lui riguroasă 
depind, în ultimă, instanță rezulta
tele, eficienta muncii, echilibrul, sa
tisfacțiile existenței noastre. Sint 
adevăruri asupra cărora specialiștii 
in domeniul sociologiei, psihologiei 
și biologiei din tară si de peste ho
tare insistă tot mai mult în studiile 
lor despre omul modern.

Deci socotim justificată întreba
rea : la noi în Valea Jiului pe ce 
loc se situează preocupările pentru 
satisfacerea echilibrului biologic și 
social pe care-1 reprezintă alternan
ța muncă-odihnă? Ce se intreprin

I. D.

(Continuare in pag. a 3-a)

VREMEA
In cursul zilei de ieri termo

metrul a înregistrat o tempe
ratură maximă de plus 19 gra
de la Petroșani și de plus 13 
grade la Paring. Minimele au 
lost de plus 3 grade la Petro
șani și respectiv plus 8 grade 
la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vremea se menține 
frumoasă. Cerul se înnorează 
ușor. Vini slab din sectorul 
sudic.

prilejui.se
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minulul 
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peste 5 
stîngul

intrări «prea

tehnice

trimite

viitoare

După minutul 90

redăm întocmai :

NICOLAE,

■'■aidin a marcat golul victoriei echipei sale. Explozie de bucunc pe teren și

spectator: 
flămînd de

,.U“ 
șul

apărării cchi- 
prisosință da- 
am mult de

Stea- 
F. C.

trolul - Jiul ; 
ua ; „U" 
Argeș ; I 
„U" Cluj.

Farul — 
Craiova —

Dinamo București—

ca 1-0 ; Vagonul
Iul 3-1 ; A.S.A. Tg. Mureș - 

Craiova 2-1 ; Jiul — Cri- 
1-0.

A FOST

S-a mal consumat o etapă. Q eta
pă in cere Jiul n-a mai curs înspu
mat ca alte dăți, fiind zăgăzuit la 
vreme de Crișul. Am sperat, hai să 
lim realiști. înlr-o victorie mult mal 
ușoară a Jiului decit s-a petrecut 
pe gazon. Cu toată simpatia pentru 
„11-le" jiulist. nu pot aprecia drept 
mulțiimitor jocul de sîmbălă. Cel pu
țin prima repriză a fost total necores- 
pun/ăloare. anemică, fără pic de 
nerv. Crișul a venit pentru „e- 
ga: și-a masat forțele în propriul
ca i lăsind adversarul să se an- 

într-un joc dezltnat, fără o- 
Așa se face că Însemnările

pTenej 
zizont.
din această primă parte a jocului 
sînt sumare. Cîteva ocazii de a în
scrie a avut Jiul dar Libardi în mi
nutul 7. Naidin în minutul 23, Io- 
ncscu în minutul 24, apoi din nou 
lonescu, de trei ori, Peronescu. Oc
tavian Popescu și Libardi n-au putut 
înșela vigilența lui Baumgartner, e- 
nervant de calm, prompt și sigur în

VOL FI

Finala pe municipiu
ia lupeni

Rezultate

CRIȘUL REPEDE 
JIUL LENT?

intervenții. Cîteva 
bărbătești" ale oaspeților l-au scos din 
circuit pe lonescu (transportat ime
diat la spital) și pe Georgescu, dar 
înlocuitorii lor (Georgevici și Gri
zea) n-au adus mai multă prospețime 
in teren. La pauză, scor alb.

Jocul din următoarele 45 de mi
nute, ne-a amintit pe alocuri că Jiul 
poate și știe mai mult. In 
46 Grizea trimite ușor de 
în brațele lui Baumgartner, 
minute Naidin ratează cu 
(exclus să mol spun că el este ex
tremă stingă). în minutul 20 Petre 
Libardi ezită cu o fracțiune de sc
undă să trimită în plasă șl portarul 

>rădean îi blochează balonul în pi
cioare șl aș mai putea aminti oca
ziile ratate de Peronescu. Octavian 
Popescu, trei intervenții de ultim 
moment ale lui E. Naghi și Cocis, 
bara Iul Octavian Popescu din minu
tul 75 altă mare ocazie a Iul Oc
tavian Popescu cind, de la 2 mc-

tri de poorlS, 
lingă.

Unii or putea pune victoria la li
mită a Jiului pe seama portarului 
advers, Nu-I aprob. Este, mal degra
bă, Ineficacitatea înaintării noastre, 
pripeala, dorința prea mare de gol 
șl, pe alocuri, nervozitatea.

Am cîștigat totuși. Cu 1—0. In 
minutul 77. Prin golul lui Naidin, 
„lucrat" de Peroncscu. E bine și așa. 
Dar e loc destul pentru mai bine. 
II așteptăm. Mai sînt trei etape.

Am remarcat pe Talpai, Stoker, 
Sandu, Octavian Popescu, Peronescu 
și pe Eugen Naghi, Gociș, Harșani 
șl Baumgartner. Cu aceste două 
puncte, Jiul a revenit pe locul 8 
în clasament, înaintea meciurilor 
consecutive în deplasare cu Petro
lul șl „U* Cluj. Poate vor fi aceste 
meciuri mai ușoare decit cel de sîm- 
bătă. N-ar strica. Dimpotrivă...

D. GHEONEA

Rezervele „reci" sile Jiuluio

12 elupe așteptăm re- 
valoa- 

I-a consacrat. Ce o 
internaționalul nos-

Rapid - Steaua 2-1 ; Pro
gresul - Dinamo București 
1-1 ; „U" Cluj - Farul 3-0 ; 
F.C. Argeș - U.T.A. 0-2 ; 
Dinamo Bacău - Politohni-

€ L A S A M !î HI T U L
1. U.T.A. 12 8 2 2 23-11 18
2. „U" Craiova 12 6 3 3 24-19 15
3. Steaua 12 6 1 5 23-14 13
4. A.S.A. Tg. Mureș 12 6 1 5 20-16 13
5. Dinamo Bacău 12 6 1 5 14-15 13
6. Petrolul 12 6 1 5 14-15 13
7. Dinamo București 11 5 2 4 19-14 12
8. Jiul 12 4 4 4 12-10 12
9. Rapid 12 5 2 5 13-16 12

10. ,.U" Cluj 12 5 1 6 21-21 11
11. Farul 12 5 1 6 17-20 11
12. Progresul 12 4 3 5 12-15 11
13. Politehnica 12 5 1 6 12-17 11
14. F.C. Argeș 11 4 1 6 11-16 9
15. Crișul 12 2 4 6 8-13 8
16. Vagonul 12 3 2 7 20-31 8

Duminică dimineața, solo 
sport din Lupeni a găzduit finala 
campionatului municipal de volei, 
rezervată echipelor liceelor. La 
băieți, au participat echipele Li
ceului industrial Petroșani 
teului Vulcan, iar Io fete 
s-o disputat între echipa Liceului 
Petroșani și' echipa Liceului Vul
can. Ambele intîlnlri au fost ciști- 
gote de către reprezentativele Li
ceului Vulcan, pregătite de către 
profesorii Czimbalmoș Francisc, la 
băieți, șl Gurtavenco Teodora, la 
fete. O bună comportare au avut 
și voleibalistele din echipa Liceu
lui Petroșani, antrenate de profe
soara Peterfi Virginia.

Finala băieților s-a încheiat cu 
victoria de 3-0 (15-4, 15-9, 15-5),

de iar ceo a fetelor cu rezultatul de 
3-1 (15-7, 15-11, 19-21, 15-13) in 
favoorea reprezentativelor Liceului 
Vulcan. S-au remarcat, in mod 
deosebit, frații Gurtavenco, Lungu 
Mariana și Gheorghe Maria, loțl 
de Io Vulcan.

Dar lată și componența celor 
două formații cișligăfoare a cam
pionatului municipal rezervat li
ceelor : Băieți : Gurtavenco A- 
lexondru, Gurtavenco Sorin, Lun
gu Ion, Szeghedl Gheorghe, Isacu 
Llviu, Udroiu Aurel. Fete : Lungu 
Mariono, Borza Aurica. Gheorghe 
Mario, Mojoatcă Maria, Ciontoș 
Brighita, Corciani Adriana.

Prof, loan VLAD
președinte al C.O.E.F.S. Lupeni

RUGBI

etape așteptăm ca

De
\ enirea lui Libardi la 
rea care 
li cu 
tru ?!...

De 12
Achim să-și pună In valoare 
carul de talent, să se afirme, 
sâ auzim vorbindu-se numai 
elogios despre el.

De 12 etape așteptăm pro
movarea In prima echipă a u- 
nui nume de la rezerve-line- 
ret. Dar pe cine ? Pe cine să-l 
promovezi din garnitura se
cunzilor Jiului, de la care, tot 
de 12 etape, așteptăm măcar 
un joc bun. Se pare că man
datul de încredere acordat lui 
Dobrescu a expirat. Nu se mai 
gă^ea prăjină pentru a se ajun
ge la nasul lui. Pe cine să 
promovezi in prima echipă de 
la tinerel, cind acest tinerel 
a pierdui 10 din 12 partide 
cNligind doar una? Pe Toia? 
Dar unde-i
Pe Covaci ? Și 
Gnleac ? Nu. 
gol" în prima 
tehnicii Iași.
Fine, dar pe el l-am dai Știin
ței și noi l-am căutat pe Slan 
pe la Pitești. Sau poate pe 
Pop ? Pe acel Pop care a fost 
doi ani de zile stilpul apără

jiuliste, care a pus urnă- 
pentru ca Jiul să ajungă 

,A“ ?. Pe Teodor Pop, care, 
din cauza unei boli, n-a mai 
găsit loc in echipă ? Da, dar 

La Vago- 
dal și lui

rii 
rul 
in

Toia ? A plecat, 
el a plecai. Pe 
El e om -de 
echipă a Poli- 
Pe Marincan ?

s-a dus și Pop. 
nul Arad, l-am 
drumul, ca și lui Stoichijoiu, 
ca și celorlalji. Le-am dai cu 
ușurinjă drumul la loji pentru 
ca noi să umblăm pe la Paș
cani după Baicu, să-l aducem 
și să-l ținem pe tușă, 
ca să umblăm pe la 
după Brușliuc și pe la 
doara după Humelnicu.

Rezultatul ? Tineretul 
pierde acasă șl in deplasare; 
toate echipele similare lac 
puncte pe seama lui.

Venii la cirma vasului jiu- 
list. Titus Ozon a găsit un e- 
c hi paj redus, dezorganizat. 
Pentru a-1, da coeziune, munca 
antrenorului r.-c fost ușoară. 
E și acum grea. Să-l dam un 
om .de gol". Dar de unde ? 
„Cadejii“ Jiului se mulțumesc 
să facă excursii, sâ lege prie
tenii, sâ ofere puncte adversa
rilor. Antrenorul echipei de 
tinerel. Emil Ciurdărescu, ,r<;/ 
jucător de bază al Jiului, se 
justifică de fiecare dată : -Sini 
tineri, dom’le, n-au experien
ță ; erpsr- băieții; învață.

pentru 
GaJafl 
Hune-

Jiului

Bme, irate, dar să crească 
mai repede, sâ fnve/e mai re
pede, cd nici alfil nu stau pe 
loc. $i n-ar fi rău să ne mai 
aruncăm ochii pe aici, prin 
Vale. Poale mai găsim niscai
va tineri... huni de fotbal. Păi 
Sloke^ nu-i de-al nostru ?1 Ba 
da. Și-i bun. Poale că și Sop- 
tercanu și chiar Goleac ar li 
făcut Institutul de mine la Pe
troșani dacă li se spunea de 
câlre cineva. Cred că tovară
șii din conducerea secjiei de 
fotbal a clubului sportiv Jiul 
ar trebui sâ mediteze mai 
mult cui f se oferă condiții de 
joc la Jiul. Nu-i suficient să-i 
chemăm pe băieți din fund de 
fără, să le angajăm sofiile, sâ 
le dăm aparlomenle, să le dăm 
diplome de bacalaureat, de 
maiștri sau de ingineri, apoi 
sâ le mulțumim de... prezenjă, 
și să-i oferim de-a gala altor 
echipe. Cazurile se cunosc.

Dacă vom proceda tot așa, 
vom continua să avem Întot
deauna rezerve „reci" pentru 
echipa mare, nu vom putea o- 
leri inimoșilor iubitori ai jo
cului cu balonul rotund din 
Valea Jiului, fotbalul pe care-l 
așteaptă și, pe care, li-l pu
tem oferi.

G. DUMITRU

DIVIZIA B

Metalul Hunedoara —
C.S.M, Sibiu 2-0 (1-0)

Meciul de fotbal de divizia B din
tre Metalul Hunedoara §1 G.S.M. Si
biu s-a disputat la Gura Barza deoa
rece terenul din orașul oțelarilor a 
fost suspendat pentru o etapă. In 
această situație, sibienli au intrat pe 
teren cu intenția vădită de a obține 
un punct în deplasare. Acest lucru 
s-a văzut prin ișezarea lor pe te
ren. cu accent pe apărare și con
traatacuri bazindu-se pe viteza si 
incursiunile lui Kiss și Unguroiu. Pî- 
nă la urină însă ei s-au văzut ne- 
voili să părăsească terenul învinși. 
Echipa Metalul a atacat In perma
nentă cu patru înaintași și de multe 
ori la acțiunile rfe finalizare au parti
cipat și cei doi mijlocași. Domina
rea teritorială a hunedorenilor s-a

accentuat și mai mult în repriza a 
doua însă el au ratat extrem de mult 
prin CsergO, Steiner, Plelan și Popa 
Remus. Totuși, în final, hunedorenii 
au învins cu 2—0 prin golurile în
scrise de Csergb în minutul 72 și 
Steiner în minutul 89. Domiuajej te
ritorială a hunedorenilor este mar
cată nu numai de victoria obținută 
ci și de raportul de cornere : 13—3. 
In întregul meci, oaspeții au avut 
o singură ocazie de a înscrie, io 
minutul 42, dar mingea șutată de 
Kiss a întîlnit bara. O bară au avi t 
și hunedorenii în minutul 10 prin 
șutul lui Popa Remus. Metalul Hu
nedoara a obtinut o victorie preți
oasă, pe deplin meritată.

Mircea NEAGU

Etapa
Politehnica - Vagonul ;

Progresul - A.S.A. Tg. Mu- 
Dinamo Ba- 
Rapid ; Pe-

41
1
i
4

4
i

In minutul 90, cind cei 22 de jucători părăseau terenul, 
spectatorii aplaudau în delir : Bine băieți ! Bine arbitru I 
Uitaseră că doar cu numai cîteva minute mai înainte erau 
minioși foc și adresau cuvinte nu tocmai măgulitoare la a- 
dresa celor de pe gazon. Dar băieții cîștigaseră și ăsta era 
lucrul cel mai important. Lucrul acesta liniștise spiritele, 
chiar dacă Georgescu șchiopăta binișor, iar lonescu își 
mușca buzele de suferință pe un pat de spital.

Am notat și de data aceasta opinii despre meci și jucă
tori, opinii pe care le

VAS1LE DUMITRESCU, arbitrul 
întîlnirii i Ce să fi făcut dom’le ? Să 
fi dat eu gol ? Jiul a avut un car 
de ocazii de a înscrie dar... Cit des
pre faza aceea discutabilă cind spec
tatorii cereau 11 m, vă spun sincer că 
n-a fost situație dc*penaltl. Nu pot a- 
corda cu atîta ușurință 11 metri. Sub
liniez atitudinea demnă, cinstită a 
lui Libardi, care și-a calmat colegii, 
n-a creat motiv de incitare a spiri
telor în tribune. Jocul, în ansamblu, 
a fost corespunzător, iar victoria 
Jiului — meritată. Am reținut jocul 
bun a] Iui Naidin, Octavian Popes
cu, Talpai, Sandu de la Jiul, Naghi 
Alexandru și Harșani de la Crișul.

NICU VAS1LE, observator fede
ral : Prima repriză a fost mai mult 
decit anemică, a doua — bună. Mă 
surprinde ineficacitatea băieților dum
neavoastră. Poale că oaspeții au avut 
de pai tea lor și un pic de noroc. 
Dar, în definitiv, norocul noi ni-1 
facem șl tot noi îi dăm cu... picio
rul. Pe alocuri, jocul a depășit li
mitele sporțivitătii, ton dat de jucă
torii Crișului. La accidentarea lui 
lonescu și el poartă o parte din vi
nă. A intrat fără să se menajez.e 
cîtuși de puțin, iar pot tarul advers 
trebuia să intervină la balon. Mi-au 
plăcut Talpai. Stoker, Sandu. Pero
nescu de la gazde, Naghi Alexan
dru, Gociș, Tomes de la oaspeți.

TITUS OZON, antrenorul Jiului : 
Atîtea ocazii ca azi n-au ratat băie
ții mei în cinci meciuri la rînd. Nu 
știu de ce, dar nu le-a mers de loc 
tiiul. Nu cred că au tratat meciul 
drept ușor, ci mai degrabă cred că 
dorința de gol și faptul că el întîr- 
zia să apară i-au inhibat, i-au ener
vat. Și mai e ceva: dacă lonescu 
nu se accidentează, el dă gol. ridică 
moralul colegilor și cîșligăm deta
șat. Accidentarea lui mi-a dereglat 
mecanismul înaintării, băieții au în
ceput să se imite în ratări, în tiinp 
ce adversarii se apărau calm, orga

nizat. Compartimentul 
pei mele și-a făcut cu 
toria. Cu atadul mai 
lucru.

ADRIAN
,Am venit la stadion
fotbal. Sincer să fiu, credeam că 
facem scor cu Crișul. Victoria oră- 
denilor asupra Stelei la București 
nu mă speria. Și, spun drept, după 
păierea mea, Crișul n-are echipă de 
A. Cred că noi câștigăm la ei aca
să. Cu o condiție: Băieții să joa
ce mai calm, mai organizat, mai a- 
tenți. Eu aș remarca pe San
du, Stoker, Georgevici, Talpai, 
oarecum Grizea de la noi, iar de la 
ei mi-au plăcut Eugen Naghi, A- 
lexandru Naghi și Harșani.

G. DINU

Rezultat valoros
al Științei: 8-8 cu Steaua

Duminică s-a reluat turul cam
pionatului diviziei A de rugbi cu 
etapa a IX-o. Spectatorii petro- 
șăneni au avut prilejul să urmă
rească pe stadionul Jiul un ade
vărat spectacol rugbistic oferit de 
cele două combatante : Știința Pe
troșani și Steaua București.

Studenții au început jocul ușor, 
ou avut o perioadă de tatonare 
dar și multe ocazii de a înscrie pe 
care insă le-au ratat. Așa se face 
că prima repriză se încheie cu un 
scor alb : 0-0.

După pauză, la o acțiune pe 
înaintare a oaspeților, ei reușesc 
să înscrie o încercare prin lonescu 
Radu, încercare care este trans
formată de Durbac. Văzîndu-se 
conduși, studenții accelerează rit
mul, se apropie mai des de butu
rile adverse și reduc scorul prin 
Marinescu, care transformă • lovi
tură de pedeapsă. In continuare, 
cu largul concurs al arbitrului, 
Steaua își mărește avantajul prin
tr-o încercare reolizotă de Gheor
ghe.

Studenții sînt deciși să reducă 
scorul, se instalează în terenul ad
vers, jucind cu insistență balonul 
atit pe înaintare cit și pe linia de 
treisferturi. La o fază clară de a 
înscrie prin Dragoș, jucătorul mi
litar Ciobănel, care fusese elimi
nat din joc de către arbitru, a in
tervenit de pe margine și l-a pla
cat pe jucătorul de la Știința. S-a 
iscat o încăierare nedemnă de vă
zut pe terenurile noastre. In a- 
ceastă situație, arbitrul a acordat 
eseu de penalizare și scorul o de
venit egal : 8-8.

Arbitrajul prestat de bucureștea- 
nul Dragomirescu Sergiu a fost 
cit se poate de părtinitor pentru 
echipa Steaua, influențînd direct

rezultotul partidei, mai ales prin 
neacordarea unei încercări o 
cotorului Pop.

Jucătorii de la Știința : Rusu, 
nu, Marinescu, Pop Alexandru, 
lecționați in lotul național, au a- 
vut o comportare meritorie. O 
notă bună a fost acordată jocu
lui prestat de echipa Știința și de 
către antrenorul federal Teofiio- 
vici care a mai remarcat pe Bo- 
jenescu și pe Bărgăunaș.

lată formațiile care au jucat: 
Știința : Dinu, Bojenescu, Teodo- 
rescu, lonescu T., Rusu V., Pop A., 
Ailenei (Moroe), Moromete. Roi- 
bașu, Bărgâunoș. Roșea, Crăcfu- 
nescu, Săbău (Truță), Dragoș, 
Marinescu. Steaua : Bucur, Gheor
ghe, Ciornei, Șerban, Niculae, 
Ciobănel, Prossi, Bâltărețu, Mate- 
escu, Giugiuc, Ghiță. Călăroșu, 
fonescu R.. Peter, Durbac.

iu-

Di-
se-

Emilian NEAGOE

de antrenament 
la gimnastică

Cu începere de la 1 noiem 
brie, pe lingă Casa de cultură 
a sindicatelor din Petroșani 
funcționează un centru de an
trenament la gimnastică. Pol 
participa la instruirea în tainele 
gimnasticii artistice copii între 
5 șl 10 ani. Ședințele de an
trenament au loc în sala 
de balet a Casei de cultu.ă. 
sub îndrumarea prof. Rozalia 
Pop.

DIVIZIA C

Știința a cîștigat

Știința Petroșani a jucat duminică 
la Luduș cu echipa locală Mureșul. 
La sfîrșitul celor 90 de minute de 
joc, studenții au obținut victoria cu 
scorul de 1—0, rezultat deosebit de 
favorabil. La victorie a contribuit 
întreaga echipă, printr-un joc bun 
de ansamblu, printr-o formă ridicată 
mai ales a jucătorilor din apărare, 
în frunte cu portarul Marincan, prin
tr-o organizare mai sistematică a ac
țiunilor de atac, alternate cu faze 
periculoase la poarta adversă.

Jocul a început în nota de domi
nare a studenților care în minutul

40ENDA CAHP10IWAIULIJI JtlDEȚgAlM
Parângul Lonea — 

Energia Deva 6-1 (1*1)
întreg meciul s-a caracterizat prin- 

tr-o luptă dîrză, dar cavalerească. 
Dacă repriza întii s-a încheiat cu un 
rezultat egal, aceasta se datorește 
jocului bun al apărătorilor oaspeți 
și, mai ales, al portarului Necșules- 
cu, foarte inspirat în intervenții, dar 
șl tacticii greșite a înaintașilor de 
la Parîngul, care au înghesuit jocul 
pe mijlocul terenului.

In repriza a doua, jocul gazdelor 
se schimbă radical. Extremele joacă 
mult pe margine, obligind astfel fun-

dașii laterali să joace și ei pe mar
ginea terenului, astfel că se creează 
ocazii de gol pe care înaintașii le 
fructifică.

Au marcat: Baki (2), Svedak (2), 
Lupa II și Petcu de la Parîngul și 
Cilici de la Energia.

S-au remarcat Gyarmati, Petcu, 
Svedak, Onlcl de la Parîngul și Nec- 
șulescu, Szabo și Cilici de la Energia.

La juniori: Parîngul — Energia 
1—1.

ȘT. ȘTEFANESCU

Din nou 8-0 la Uricani
Nu trecuseră decit 30 de secunde 

de cind arbitrul Ciora Ion din Hațeg 
fluierase începutul meciului dintre 
Minerul Uricani și I.G.O. Hunedoa
ra, și Duplea deschisese scorul pen-

tru localnici. Pînă să se desmeticeas- 
că bine, oaspeții au mai primit un 
gol înscris in minutul 9 de către 
Buștij același Bușu care în minutul 
15 avea să urce scorul la 0—0 pen

tru Minerul Uricani. In deosebită 
vervă de joc, gazdele se avîntă cu 
toate forțele spre poarta adversă și 
în minutele 35 și 40 Mistodie și 
Duplea urcă scorul la 5—0, scor cu 
care ia sfîrșit prima repriză.

La reluare, oaspeții se masează în 
propriul careu, contraatacînd spora
dic, fără șansă. Cu toată apărarea 
supraaglomerată a hunedorenilor, u- 
ricănenii mai înscriu trei goluri. în 
minutele 47, 72 și 88 prin același 
Duplea. De menționat că în minutul 
80 oaspeții ratează un penalti.

Jucătorii din Uricani au intrat pe 
teren în următoarea formație: U- 
drescu — Bodea, Jianu, Crlslea, Vișa 
— Nistor, Bușu — Maloga, Mistodie, 
Duplea, Gacsadl. Din minutul 60 în 
locul lui Gacsadi a intrat Dragomir.

A arbitrat bine Ciora Ion din Ha
țeg.

La juniori, după un rezultat nede- 
cls la repriză: 1—1, gazdele cîștlgfi 
cu scorul de 6—1, prin golurile în
scrise de Obreja (de patru ori), Co
vaci șl Haldemac.

Nlcolae BOTA

5 înscriu prin Pănescu în urma unei 
pase de la Bulbucan, dar golul este 
anulat de arbitru pe motiv de ofsaid. 
La faza respectivă Pănescu a fost 
lovit de un apărător advers și timp 
de cinci minute a stat pe tușă. Gaz
dele atacă susținut, obțin cîleva 
cornere consecutive, toate rămase 
fără rezultat. Studenții au și ei o 
bună ocazie de a înscrie dar Bulbu
can trimite în bară o lovitură liberă 
de la circa 30 de metri, iar Pănes
cu șutează din unghi dificil pe lin
gă portarul advers ieșit în înlîmpi- 
nare. 0—0 la pauză.

Repriza a doua este mai animată, 
cu mai multe faze de fotbal curat.

Gazdele au o scurta perioadă de 
dominare, căreia studenții îi fac față 
cu deplin succes, excelînd Varhonio 
care scoate de pe linia porții o min
ge ce-1 depășise pe Marincan. Ulti
mele 20 de minute aparțin în între
gime oaspeților care, sesizînd căde
rea fizică a gazdelor, construiesc ac
țiuni tot mai periculoase de atac. Ma
te . trimite mingea cu capul în bară, 
pentru ca numai peste cîteva minute 
să-l imite Răsădeanu. In minutul 75, 
Popovici nu mai greșește linta, el ur
mărește o pasă trimisă în adîncime 
de Munteanu și șutează pe lingă 
portar, înscriind unicul gol al parti
dei. Gazdele încearcă să obțină eqa- 
larea dar nu reușesc. Deasupra com
portării bune a întregii echipe stu
dențești s-au ridicat Marincan. Iz- 
vernari. Stir. Pănescu. Tndor Vasile. 
Știința a jucat în următoarea forma
ție : Marincan — Păscu lescu, Izver- 
nari. Tudor V., Varhonic — Muntea- 
nu, Știr — Matei (minutul 60 Po
povici), Răsădeanu, Bulbucan. Pă
nescu (minutul 83 David).

G. I.

Minerul Lupeni — Energetica 
Turnu Severin 3-0 (1-0)

In fața unui adversar slab — E- 
nergetica Turnu Severin —, Minerul 
Lupeni a cîștigat duminică cu 3—0. 
începutul meciului aparține gazdelor 
caro atacă dezlănțuit și in minutul 
4 ratează prima mare ocazie de gol 
prin Cotroază. Apărarea oaspeților 
face tot mai greu față atacurilor sus
ținute ale localnicilor și, în minutul 
31, se înscrie primul gol. după o sui
tă de ratări ale lui Lucuța, Sima, 
Cotroază. Autorul acestui prim gol a 
fost Precup, care și-a făcut dumini
că reintrarea în echipă după cele 
zece etape de suspendare. Pină la 
pauză, mai notăm cîteva ocazii de 
gol, ratate de gazde și doar una ra
tată de severineanul Slroiescu.

Repriza a doua începe, de aseme
nea, în nota de dominare a gazdelor 
șl# peale patru minute, Lucuța înscrie 
cel de-al doilea gol penlru echipa

sa, în urma unei pase excelente pri
mite de la Cotroază. Din nou gaz
dele ratează ocazii bune de a ma
jora scorul prin Sima. Cotroază -le 
două ori, Precup. Nu-i mai puțin a- 
devărat că și intervențiile portaru
lui oaspete. Ciobanu, sînt ••alvatoare.

Mulțumiți de rezultat, minerii slă
besc ritmul și permit oaspeților să 
atace, să-șl creeze cîteva ocazii bune 
de gol pe care însă Bila și Stroiescu le 
ratează cu seninătate. Cel de-al trei
lea gol al intîlnirii este înscris în 
minutul 34 de același Lucuța. care 
a driblat tot ce i-a Ieșit în cale.

A arbitrat corect Nici» Chlrllă din 
Tirgu Jiu. S-au evidențiat. în mod 
deosebit, Precup, Lucuța, Pali de la 
Minerul, Olteanu și Ciobanu de la 
Energetica.

P. EUGEN
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A

întărirea capacității și tartei
de mobilizare a organizatei

de partid garanția viitoarelor
succese ale colectivului

cadrul exploatării, respectiv, do cele 
l ulO absente nomotivate și motivate 
înregistrate de la începutul anului, 
<t - abaterile de la N.T.S.. de nefolo-- 
sir »a din plin o timpului de lucru, 
piccum $i de tendința unor salariați 
do a «.coaie foi de boală fără temei. 
Comitetul 
atx»st an 
Însumează 
.bolnav 
rente 
coste
In 
ni«

sindicatului a anulat în 
certificate medicale caro 
I 200 zile, pe motivul efi 
au lost găsiți în restau- 
plecati din localitate. A-

neejunsuri reflectă faptul că 
> stilul de muncă al corpului teh- 
iro-ingineresc. al organizațiilor de 

partid în educarea oamenilor există 
în- A multe lacune, a arătat în con
ferință tov. Kovacs Emeric, Ingine
rul $ef al minei. Fluctuația, 
disciplinară nesatisfăcătoare 
cauzele 
privind 
muncă și de viață pentru ; 
noi angajați, în Insuficienta 
pare a unor cadre cu munci 
pundere de a se apropia ru 
?i a-l ajuta pe noii angajați 
r^sul de familiarizare cu mina. Tov. 
Munteanu Carol, președintele comi
tetului sindicatului a relevat că da- 
<■' '1 insuficientei preocupări a or
ganizațiilor de partid, a grupelor sin
dicale penlru crearea unei opinii in
transigente fată de unele abateri de 
la disciplină, mai ales în cazul e- 
lementelor recidiviste, nici măsurile 
administrative pentru combaterea 
artelor de indisciplină nu și-au atins 
scopul. Mai multi vorbitori, 
rare tovarășii Mălăiescu Ion, 
faru Constantin. Maxim Griqorc, Cio- 
ric Stefan, au insistai asupra necesi
tății îmbunătățirii aprovizionării lo
curilor de muncă, a asistentei teh
nice, a evitării avariilor d« natură 
electromecanică pentru a crea con
diții optime de muncă si de cîslîg 
tuturor formațiilor de lucru — con
diție de seamă în stabilizarea oame
nilor. S-au făcut propuneri și pentru 
aoropierea căminului minei de incin
ta exploatării, pentru a se evita în- 
ffrzierile dese de la lucru si chiar 
absentele.

Dezbaterile 
eu subliniat 
determinante 
minei,

starea 
își au 

și în neajunsurile existente 
asigurarea condițiilor de 

salarialii 
preocu- 

i de râs- 
i căldură 
i în pio-

înlre
Seu-

d:n cadrul conferinței 
că una din condițiile 
a întăririi colectivului

a -omogenizării colectivului
c o constituie ridicarea pe o treaptă
superioară activității politico-or-

>nfr

ganizatorice a organizațiilor de par
tid. Delegații Munteanu Petru, Surdu 
Octavian. Găină Petru, s-au referit 
în cuvîntul lor la formalismul și 
lipsa de operativitate de care au 
dat dovadă unele organizații de par
tid în combaterea actelor de indis
ciplină, în înfăptuirea măsurilor c- 
laborale de comitetul de partid pen
tru îmbunătățirea muncii în dife
rite domenii de activitate. Din dis
cuțiile purtate de delegați a mal 
reieșit că nu s-a muncit cu destulă 
stăruință pentru întărirea rindurl- 
lor organizațiilor de bază, a influen
ței politico-educative a acestora in 
rinduriie colectivului.

în combaterea actelor de indisci
plină. în sporirea răspunderii tutu
ror salarialilor față de obligațiile 
profesionale, sarcini de o deosebită 
însemnătate revin organizației de 
partid și celei sindicalo — a sub
liniat conferința — pe linia intens’- 
flcării muncii politico-educative si 
culturale de masă. Faptul că la mina 
Dîlja nu se desfășoară nici o activi
tate culturală, că prea puțini sala- 
riați participă la spectacole sau se 
abonează la presă, denotă că pentru 
culturalizarea sl ridicarea gradului 
de civilizație al angajaților se cer 
întreprinse acțiuni susținute, eficien
te.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Lazdr David, prim 
secretar al Comitetului municipal dc- 
partid. Apreciind strădaniile colec 
tivului minei pentru dezvoltarea ca
pacității de producție a exploatării, 
vorbitorul s-a oprit îndelung asupra 
rezervelor interne penlru valorifica
rea cărora trebuie să-si mobilizeze 
forțele organizația de partid și între
gul colectiv ca mina Dîlja să fie în 
pas cu sarcinile de plan tot mal 
sporite. Orqanizatiile de bază, comi
tetul de partid au datoria să stă
ruie mai mult asupra îmbunătățirii 
stilului lor de muncă, pentru a va
lorifica pe deplin forțele colectivu
lui. puterea lui de afirmare. Atenția 
orqanizatiilor do partid si de masă 
a conducerilor tehnice, va trebui o- 
rienlată îndeosebi spre rezolvarea 
problemelor ce le ridică întărirea șl 
sudarea colectivului, sporirea exi- 
qentcl si inițiativei tuturor salarîa- 
tilor în Înota pentru învingerea 
greutăților, pentru înfăptuirea inte- 
qrală a sarcinilor tot mai mari ce 
revin tinerei exploatări.

SECVENȚE CULTURALE
Cei mai buni

Meșterul

partc-

încărcate de e-

Aplauze pentru

distinge în pro- 
două părți ine- 
apreciază prima

din județ
Cu ocazia unei treceri în revistă 
formațiilor arlisticc de amatori ra-

Manole“

„Perinița“

CRONICA CENACLULUI

Telefoanele publice din diferite puncte ale orașului sînt acum 
adăpostite în cabine speciale care ocrotesc de capricine timpului.

Ședința din 8 noiembrie a cenaclu
lui „Meșterul Monole" s-a bucurai 
de participarea unui marc număr de 
membri și simpatizant!, venit! din 
toate părțile Văii Jiului. Au citit 
din creațiile lor Marla Tomuș (pro
ză) și Ion Borșoș (versuri și proză).

Discuțiile, purtate cu competentă 
șl nerv nu relevat calitățile și slîn- 
găcille bucăților citite. Menționăm 
doar clteva din părerile exprimate 
cu acest prilej. Lucian Slrochl apre
ciază proza tovarășei Maria Tomuș 
co fiind străbătută de o undă cal
dă de lirism care o (ace să se men
țină la un nivel acceptabil. Despre 
poeziile Iul Borșoș, același vorbitor 
spune că sînt scrise fără fior poetic 
fiind îmbibate de un sentimentalism 
desuet. El recomandă tovarășului 
Borșoș să citească poezie șl proză 
modernă și să folosească în creațiile 
sale, cu precădere, metafora.

In cuvîntul său, Const. Dascălii e- 
rală că poezia militantă e foarte pre
tențioasă și ea trebuie să fie mobi
lizatoare. Versurile tovarășului Bor
șoș nu au această calitate esențială 
și ele rămin simple lozinci versifi
cate slingaci. După ce apreciază pro
za tovarășei Tomuș ca fiind reușită, 
tov. Dascălu îi recomandă să se in
spire din contemporaneitate. Profe
sorul Mircea Munteanu surprinde

/X

Intîrzierea descărcării
•1

vagoanelor cu materiale

calitflțile lucrării Măriei Tomuș por
nind de la subiect șl pînă la construc
ția literară și recomandă autoarei să 
elimine impuritățile stilului i să-și 
îmbogățească uneltele literaro. Pe to
varășul Borșoș ii îndeamnă să nu 
mai încerce să cuprindă totul in poe
zie ci să se limiteze la anumite te
me care ii satisfac și pe care să le 
finalizeze în versuri 
moție.

Prof. Ștefan Lazăr 
za tovarășei Tomuș 
gale ca realizare și 
parte ca fiind izbutită, minus, unele 
neglijențe de stil. In privința tova
rășului Borșoș apreciază că foloseș
te, din păcate, unelte tocile, neex
presive, de mult abandonate de poeți. 
Scrisoarea „filozofico-erotică" citită 
de tovarășul Borșoș, este o epistolă 
banală, fără nici o calitate artistică. 
In privința aceasta există modele 
strălucite semnale de Eminescu, Be
ethoven, Mozart etc. și ele trebuie 
să fie consultate de tov. Borșoș.

Remarcînd cursivitatea și elegan
ța stilului, talentul tovarășei Tomuș, 
prof. Cornel Rădulescu îi recomandă 
să se ferească de caracterizări di
recte șl prea frecvente

Conducătorul ședinței. Constantin 
Pascu, își comunică părerile persona
le asupra lucrărilor citite, sintetizea
ză cîteva concluzii pe marginea dis
cuțiilor purtate și mulțumește tutu
ror pentru participare, invitîndu-l la 
următoarea ședință, ce va avea loc 
duminică, 10 noiembrie, și la care vor 
cili tovarășii r Gil Deac loan (poezie), 
Tamara Cordiș (proză) și Tosif Mic 
(epigrame).

a
re activează in cadrul cooperativelor 
meșteșugărești, brigada artistică de 
agitație a cooperativei „Jiul" 
șani a prezentat la Hațeg 
„Judecata publicului".

Deși au avut de înfruntat 
neri de întrecere destul de bine pre
gătiți („La drum cu brigada" —- co
operativa „Drum nou" Hunedoara; 
„Roadele muncii" — cooperativa 
„Moțul" Brad și „Sub reflector* — 
cooperativa „Retezatul" Hațeg) artiș
tii amatori petroșăneni au ocupat 
primul Ioc, spectatorii elogiind talen
tul cooperatorilor pregătit! de acto
rul Alex. Zecii, pe muzica prof. 
Gheorghe Popa.

pro-

In seara zilei de 2 noiembrie, in
sala de spectacole a Casei de cul-
tură din Hațeg, ansamblul de cin-
tece și dansuri „Perihlța", din Bu-
curești, a prezentat un reușit 
gram intitulat „Varietăți folclorice'*. 
Cu acest prilej, soliștii Stefania Ra
re?, Aurel loniță, Tudor Heica. Ana 
Piuariu, Nicolae Pîrvu, precum și 
corpul de balet al ansamblului au 
fost viu aplaudați pentru spectacolul 
oferit.

Nicu SBUCHEA

(Urmare din pag. 1)
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Pentru elevi. Consultații 
la matematică (clasa a 
XTI-a).
Tv pentru specialiștii din 
industrie.
Curs de limba engleză. 
Pentru copii. Emisiunea

„Micii meșteri mari".
19.30 Telejurnalul de seară. 
19.50 Buletinul meteorologic. 
20.00 „Acoperișuri" — film re

portaj despre construclo-
* rii bucureșleni — reali

zat de Studioul de Tele
viziune București.

20.20 Seară de teatru : „Dom
nii Gleambay" de Miro
slav Krleza. Interpretea
ză : Toma Dimitriu, Cel
la Dima, Ghcorghe Cozo- 
rici, Simona Bondoc. Ni
colae Brancomir. Mihai 
Bnrechet. Constantin Băr- 
bulescn. Matei Alexan
dru.

23.20 Telejurnalul de noapte.
23.30 închiderea emisiunii.

teriale s-a făcut în repetate rînduri 
neritmic. Au fost zile în șir cînd nu 
au intrat vagoane, sau au intrat foar
te puține, iar în alte zile au sosit 
în număr exagerat de mare, îneît 
materialele din ele n-au putut fi 
descărcate la timp. De exemplu, din 
ziua de 31 iulie au rămas pentru 
ziua de 1 august — nedescărcate — 
un numă-’ de 17 vagoane cu 499 
tone de betonite, Iar în ziua de 1 
august au mai Intrat în parapet încă 
8 vagoane C.F.R ridieîndu-se astfel 
volumul d? descărcat la 781 tone.

Descărcarea vagoanelor intrate cu 
utilaje grele se face de regulă cu 
întîrziere. datorită faptului că mina 
Lonea nu dispune de o macara. In 
asemenea situații se solicită de la 
S.T.R.A. o automacara care, nefiind 
disponibilă orieînd. sosește cu În
tîrziere fapt ce produce depășirea 
orelor normate.

Sosesc de asemenea uneori vagoa
ne cu utilaje ce nu sînt ale minei 
Lonea, și se descarcă pînă la urmă 
de către noi. ca apoi utilajele res
pective să fie ridicate de alte ex
ploatări. Bunăoară. vagonul nr. 
215 369 609 528. după ce a staționat 
99 ore. a fost descărcat în final de 
către mine ’.onea f’iră să-’ apar
țină. Vagonul nr. 430 188. încărcat 
cu o locomotivă D’esp’, care a sta
ționat 56 oro, a fost descărcat de 
către E. M. L-m?c. locomotiva fiind 
apoi ridicată de către mina Lupeni.

Vagonul nr. 315 367 605 658, încărcat 
cu un transportor Tr-3 a staționat 69 
ore, iar după descărcare transpor
torul a fost repartizat minei Ani
noasa.

Pe de altă parte spațiul de des
cărcare în parapet este destul de 
redus, iar în incinta E. M. Lonea. ca
re, aflîndu-se în acest an în fază 
de amenajare și sistematizare, nu 
s-au putut depozita cantități prea 
mari de materiale pentru betoane. In 
această situație, la parapetul din Pe- 
trila au fost stocate mari cantități 
de materiale ajungindu-se la aglome
rarea lor. fapt ce în final a provo
cat greutăți deosebite privind ope
rația de descărcare. Adesea trans
portul betonilelor s-a făcut cu bra
țele la distanța de. 1—6 metri de la 
vagon, prelungindti-se în acest fel 
timpul de descărcare.

Pentru prevenirea în viitor a în- 
tîrzierilor la descărcarea vagoanelor, 
conducerea E. M. Lonea a luat ur
mătoarele măsuri : la depozitul de 
materiale au fost repartizați un nu
măr de 30 muncitori (față de 20 pre- 
văzuți în nlan) introdueîndu-se mun
ca în acord pentru a mări cointere
sarea muncitorilor. Cu sprijinul 
C.C.V.J. s d obținut, la începutul tri
mestrului III, un tractor echipat ca 
btildo7or-excavator. care e folosit la 
încărcări de balast, nisip, piatră con- 
casată.

De asemenea, pentru reducerea și 
lichidarea cheltuielilor neproductive, 
conducerea minei mai are în aten
ție următoarele măsuri:

urgență a 
a bolțarilor în- 
și atelierul Lo- 
unei căi ferate

spa-— Amenajarea de 
țiului de depozitare 
tre c.f. de la siloz 
nea II, și montarea
pentru vagonete de mină care să 
facă legătură între acest spațiu și 
circuit. Aceasta ar face posibilă
transportarea betonitelor de la pa
rapet la mină cu ajutorul platfor
melor, și deci folosirea mai eficientă 
a efectivelor care deservesc para
petul.

— Completarea și reorganizarea e- 
chipelor de la parapet, îneît să se 
poală asigura descongestionarea 
grabnică a parapetului și a se crea 
condiții optime de descărcare a va
goanelor C.F.R.

— Urgentarea montării unei ma
carale, necesară pentru descărcarea 
utilajelor din vagoanele G.F.R. 
cărcarea lor pe platformele 
Lonea.

— Amenajarea la Lonea II
rapelului de descărcare a autocami
oanelor direct în vagonete de mină.

Pentru a putea pune în aplicare 
aceste măsuri solicităm sprijinul 
C.C.V.J. în repartizarea unui număr 
suficient de autobasculante, precum 
șl urgentarea terminării și predării 
de către T.C.M.M. a magaziei de 
ciment la Lonea II.

Considerăm că toate aceste mă
suri ar asigura reducerea simțitoa
re a consumului de muncă, ar mări 
capacitatea de aprovizionare și în 
final ar duce implicit șl la elimina
rea cheltuielilor provenite din lo
cații.

și în- 
minel

a pa-

Jrmare din pag. 1)

nu 
repet.’-m adevăruri 
ca și faptul că 
pe schelele 
munca si \ 
de cinste, r

urbanitate, 
facem de- 
nrhicunos- 
în adin- 

și în uzinele ba- 
vrerlnicia se alld 

(''< oamenii desfă-

de pentru a crea condițiile optime 
Im ’Unirii lui ?

Spunind că în ultimele decenii, 
Vdlc-a Jiului a devenit un centru in
dustrial dinamic, un complex de o- 
rase ru un înalt grad de 
ru o populație densă, 
rîl să 
cute, 
rurile. 
zinului 
pe loc
șoară o activitate prodigioasă, obțin 
roade rare îndreptățesc stima cu 
rar« sînt înconjurați. Dar ritmurile 
înalte, vitezei” mari solicitările la 
care e supus omul Văii Jiului, con
sumul de enerqie fizică și intelec
tuală, zgomotul si atmosfera poluată 
cer imperios relaxarea, destinderea, 
dreptul la soarp, aer curat, verdea
ța : AGREMENTTJI. Iar satisfacerea 
acestei cerințe o=te. în ultima instan
ță -> conditjo 3 vitalității, a dispo
nibilității oamenilor de a obține în 
continuare randamente maxime. ^0 
are în vedere întotdeauna acest de
ziderat ?

Neîndoios, s-au tăcui în ultimii 
ani multe lucruri bune pentru a o- 
fcr> oamenilor condilii de agrement. 
S-au înmulții cabanele, s-au deschis 
grădini de vară, s-au amenajat baze 
sportive, scuaruri, spatii verzi în ju
rul cartierelor. Deci se face sj încă 
mi’lt. Dar arest .se tace*, fie chiar 
ș* mult, este în pas cu cerințele, 
ru acel FOARTE MULT re sr in- 
trepr-nde pentru dezvoltarea indus
trială, pentru urbanizarea rentrulul 
nostru minier ?

Vom reveni la cîteva promisiuni 
făcute ir. .cr estă primăvară de edi
lii municipiului nostru în legătură 
cu dezvoltarea bazelor de agrement. 
Scadenta a trecut. Dori $ă ne per
mitem un .bilanț*. Tn acest an, se 
spunea în primăvară, se va deschi
de șantierul noului parc de odihnă 
pe dealul institutului. Tot în acest

an se vor construi cabane rustice la 
Bolii și lscroni. Mai era vorba că 
T.A.P.L. \a moderniza grădinile de 
vară, că în toate localitățile se vor 
deschide astfel de grădini atît de 
căutate în zilele călduioase. S-au 
dat asigurări că se vor înmulți ba
zele sportive simple în noile cartie
re prin contribuția tineretului. Care 
e soarta acestor promisiuni ? „N-am 
avut fonduri: n-am găsit execu
tant* : „cînd să ne mai ocupăm și 
d« acestea ?' Dpcî scuze. In schimb 
hanurile rustice pe tradiționalele lo
curi de agrement au rămas .pentru 
la anul*. Nici lonetele cu bere și 
gustări promise» publicului in zilele 
de repaus nu au Tost întilnite pe a- 
ceste locuri; orașele Lupeni, Pelri- 
la, Uricani au rămas $i-n acest an 
fără grădini de vară iar la Vulcan 
s-a deschis una în curtea restauran
tului Straja abia la sfîrșitul verii. 
Mult discutatele baze sportive din 
eartiere au 
nuri aride 
siunilor. In 
răm alunei 
pentru
reclamate ca amenajarea unui ștrand 
în Petroșani, a unor locuri dc agre
ment pe marqinea unor păduri, n 
unor qrădini de vară în afara spa
tiilor populate, dar neapărat pe 
marninea orașelor noastre? Cu oca
zia discuțiilor ru diferiți localnici, 
muncitori si intelectuali, pe margi
nea rezultatelor nemultumitoare ’n 
dez.voltarea bazelor de agrement, 
se apelează mai întotdeauna pentru 
justificări la arqumentu’ „investiții
lor*. a lipsei de fonduri. Că «Tem
plul ștrandului Dreparatorul" din 
Lupeni, constitpie în arest sens un 
contraarqnmenl nu mal insistăm. >n 
schimb, amintim o altă replică la 
desuetul argument : .Copilului '■are 
nu plînge nu I se dă de mîncare' 
Dp aici întrpbarea: oare se depun 
strădanii suficiente, se insistă îndes
tulător penlru obținerea fondurilor 
necesare satisfacerii cerințelor justi

rămas tot simple tere- 
Accasta e soarta promi- 
ce măsură să mai spe- 

la initiative spontane 
satisfacerea unor cerințe mult

ficate în privința dezvoltării bazelor 
de agrement în Valea Jiului ?

Dincolo de .sp’noasa problemă a 
fondurilor" există și alte întrebări. 
Pe linia inițiat, celor, a organizării 
agrementului penlru grupuri cil mai 
mari de oameni am făcut o^re to
tul ? Avem cabane minunate în jur. 
Ir.să mai curînd seamănă cu niște 
cetăți adormite, fără viată. Au fost 
duminici frumoase în acest an, mai 
ales primăvara și toamna1 Dar po
tecile noastre de munte rămin ne
umblate în timp ce cafenc’ele și bu
fetele îmbîcsite de fum și dominate 
dp gălăgie, «înt arhipline, tar mii 
de oameni stau .lipiți" de < cranele 
televizoarelor sau pur si simplu își 
omoară timpul departe de aerul cu
rat, dp na’ura reconfortantă. Dar nu 
denotă oare aceasta o indiferență 
do neiertat din partea factorilor de 
răspundere — activiștii obștești și 
chiar organizatori; producției față 
de modul cum își petrec oamenii 
(imnul liber, cum se odihno* c pen
tru munca de a doua z: ?

Depunem eforturi mari pentru ra- 
ționa’izarea muncii și organizarea 
științifică o producției ,- ne străduim 
să ajutăm oamenii să lucreze cit 
mai productiv, eficient. Dar să se o- 
dihnească rațional, să-și refacă for
țele după cerințele unei vieți ecni- 
librale, civilizate, cum ii învățăm ? 
Sau poate cei chemați să facă acest 
lucru ar trebui ajulali ei în primul 
rfnd sfi știe, să înțeleagă valoarea 
acestei cerințe, faolul <~ă organiza
rea rațională a ogre.geniului '• un 
factor la (-•) do în emnat al eficien
tei activității economice rn si of~ 
anniz.aroa științifică a producției 
Fluctuația, coeficientul de utilizare 
a Mndlilui do |îmn do muncă în »t- 
nitâlile noastre economice consti
tuie argumente viabile în acest sens 
penttu inginerii, tehnicienii, edilii șl 
activiștii noștri și
gător în favoarea abordării sistema
tice, științifice șl 
ganizării agrementului.

MIERCURI 6 NOIEMBRIE

5* ,- 20,55 Noapte bună, copii; 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport; 22,20 Moment poetic ; 24,00
Buletin de știri; 0,05 — 5,00 Estrada 
nocturnă. Buletine de știri si me- 
leo-rutiere la orele 1,00 și 2,00. Su
marul presei și Buletin de știri la 
ora 4,00.

PROGRAMUL II

PROGRAMUL 1

pledează ronvin-

compelente a or-

5,00 Buletin de știri :' 5,05 — 6,00 
Program muzical dc dimineață ; 5,15 
Gimnastică , 5.30 Buletin de știri ;
6.30 Buletin de știri ,• 7,00 Radiojur
nal. Buletin meteo-rutier; 8,00 Su
marul presei: 8,25 Moment poetic»
3.30 La microfon, melodia preferată ;
9,00 Buletin de știri ■ 9,05 La micro
fon, melodia preferată ,• *9,30 Matineu 
lit< rar» 10 00 <1- .........nlru coi
mici ; 10,10 Curs do limba franceză 
(reluare). 10,30’Din muzica popoare
lor sovietice; 11,00 Buletin de știri» 
11,0.5 Muzică ușoară: ,11.25 Sonata 
pentru harpă de Alfredo Cassela;
11.45 Sfatul melcului . ^12.00 Muzică
ușoară de Ellv Roman .- 12.20 Avan
premieră cotidiană; 12.30 Intîlnire 
cu melodia populară si interoretul 
preferat ; 13,00 Radiojurnal. Sport.
Buletin meteorologic: 13,20 Soliști 
si orchestre de muzică ușoară : ’4.00 
Auzite din bătrîni -- emisiune de 
folrlor: 14,15 Antena 1 tinerelului»
14.50 Muzică ușoară: 15,00 Buletin 
de știri. Buletiri’ meteo-rutier, 15,05 
Muzică : 15,15 Meridiane,- 15,30
Concert de estradă ; 16,00 Radiojur
nal r Snort Buletin meteorologic; 
16,20 Cintece ponulare ycu Adriana 
Comsa: 16.30 rOoinii, dezbateri»
16.45 Viata de ronrețt a Capitalei;
17,15 Od'i limbii române» 17,45 Cîn- 
Irce și ’-ersuri 18,00 | Buletin de 
știri .■ 18,02 RadtosimprJion .- 13,20
MuzJră populară din Oltenia: 18,40 
P 'îl de operă ludovic Spiess; 
19.00 Radioga7eta de seară: 19,30
O melodie pe adresa dumneavoastră; 
20 00 Buletin de știri : 20,05 A 7-a 
artă • 20,20 Selecțiuni din emisiunea 
de divertisment muzical .De la 1 la

7,00 Jocuri din Bihor » 7,10 Tot
înainte (emisiune pentru pionieri);
7.30 Buletin de știri. Buletin meteo-
rutier ; 7,45 Cintă fanfara ,■ 8,00
Muzică populară ,• 8,30 Buletin- de
știri : 9,00 Muzică din opera .Mătu
șa Aurora* de Boieldieu; 9,25 Mic 
concert Haydn ; 10,00 Buletin de
știri .- 10,05 Piese de estradă ; 10,30 
Emisiune literară pentru școlari; 
10,55 Duete din opere; 11,15 Din 
folclorul muzical al popoarelor »
11.30 Pe aripile melodiilor: 12.00 
Buletin de știri. Buletin meteorolo
gic; 12,05 Avanpremieră cotidiană;
12.15 Arii din opere.- 12,25 Cîntecele
vîrstelor; 13,30 Soliști de muzică 
populară; 14.00 Radiojurnal. Buletin 
meteo-rutier; 14,08 Concori de
prinzi *5,00 Din rele mai frumoase 
melodii... rele mai frumoase 15,30 
Orizont științific; 15,48 Muzică 
populară16,00 Piese instrumentale;
16.15 Două melodii interpretate de 
Lila Cristescu: 16,20 Sfatul medicu
lui; 16,25 Muzică ușoară; 17,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic»
17.15 Cintece de dragoste șl jocuri 
populare,- 17,50 Viața de concert a 
Capitalei; 18,30 Pagini antologice 
din creația scriitorilor noștri. Vasile 
Alecsandrl: „O primblare la munți';
18.50 Formația Los Sirex; 18,55 Bu
letin de știri» 19,00 Din tezaurul 
folclorului nostru muzical: 19,30
Curs do limba germană: 19.50 Con
sultație juridică 20,00 Cercul melo
manilor ,- 20,30 Ora specialistului;
20.50 Teatru radiofonic: .Mu sînt 
turnul Eiffel' de Ecaterina Oproiu; 
22,28 Fraqmento din opera „Adrian
na Lecouvreur' de Cilea ,■ 23,00 Ra
diojurnal i 23,07 Concert simfonic» 
23,54 Pagini lirice din muzica ușoa
ră ; 0,55 — 1,00 Buletin de știri 
Buletin meteo-rutier.

Exploatarea minicrâ
Aninoasa

cu sediul în comuna
Aninoasa str. Uzinei nr. 1

angajează

MACARAGII
Salarizarea în conformitate cu H.C.M. nr.

Informații se pot obține la biroui personal

1116/1965.

din cadrul

Exploatării miniere Aninoasa, zilnic între orele 7-15.

O 
muncii, 

e 
1300 -

ÎNTREPRINDEREA
DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

PETROȘANI 
angajează:

șef serviciu organizarea producției și a 
2050 - 2400.
șef serviciu organizare prestații, salariu

inginer 
salariu 
inginer 
1875.

• tehnician II constructor, salariu 800 - 1 200. 
® contabil I salariu 1050 — 

tractoriști — greiferiști
Condiții de angajare conform 
Informații suplimentare se pot

bilul șef al unității, telefon 1920 — 1921.

1350.

nomenclatorului.
cere zilnic de la conta-

COMBINATUL CARBONIFER
VALEA JIULUI

EXPLOATAREA MINIERĂ DÎLJA
PETROȘANI

anunță
CONCURS PENTRU OCUPAREA URMĂTOA

RELOR POSTURI:

maistru miner principal

maistru

maistru

maistru

maistru

maistru

principal transport

miner

transport

electromecanic

atelier
loc in ziua de 9 noiembrie a.c.Concursul va avea

la sediul E.M. Dîlja. Informații suplimentare se pot ob

ține la serviciul organizarea muncii și salarizări al E.M. 

Dîlja, str. Cărbunelui nr. 20 Petroșani.



4
bTFAGUL ROȘU

MAUȚi 5 NOTrMRPîF mflfl

VIZITA PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI UE MINIȘTRI

ION GHEORGHE MAURER, ÎN IRAN
TEHERAN 4 (Agerpres). — Preșe

dintele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România. ion 
Gheorghe Maurer, aflai într-o vizită 
neoficială în Iran, a fost primit du
minică de șahul Iranului, Mohamad 
Re- j Pahlavi, la palatul Niavaran.

Șahul Iranului 
jun în onoarea 
la care au luat 
tru Amir Abbas 
soane oficiale.

a oferii apoi un de- 
premierului român, 
parte primul minls- 
Hoveida si alic pcr-

In aceeași zl, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a depus o coroană de 
la Mausoleul lui Roza Sah, 
șahului Iranului. După-amiază, 
miorul român a fost oaspetele
vcrsilății din Teheran, unde acum 
doi ani a primit titlul dc doctor Ho
noris Causa.

a transmis declarația Corni- 
Central al Frontului Națio- 
Elibetare din Vietnamul de 
privire la reglementarea po-flori 

talăl 
pre- 
Unl-

împotriva Vietnamului, 
trupele și mijloacele

Ilupă încetarea boinbnrctamcntalor S. I). A 
asupra It. P. Vietnam

HANOI 4 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. 
telului 
nai de 
sud cu 
litică a problemei sud-vietnameze.

După ce apreciază că încetarea 
bombardamentelor americane asupra 
R.D. Vietnam reprezintă o victorie 
însemnată a poporului din întregul 
Vietnam și a popoarelor iubitoare 
de pace din lumea întreagă, docu
mentul expune pe larg poziția F.N.E., 
care afirmă că Vietnamul de sud 
este hotărîl să lupte pentru obține
rea drepturilor sale sacre: indepen
dentă, democrație, pace, neutralitate, 
prosperitate șl reunificarea pașnică 
definitivă a patriei. în continuare se 
arată că imperialiștii americani tre
buie să pună capăt războiului lor

de agresiune 
să-și retragă 
de război din Vietnamul de sud, 
să-și lichideze bazele militaic de pe 
teritoriul dud-vielnUmez. Problemele 
interne aid1 poporilhii sud-vietnamez 
trebuie să Vie reglementate de Viet
namul de sud, în conformitate cu 
programul politic al F.N.E. din Viet
namul de sud, fără amestec din afa
ră.

în document se aială în conti
nuare că F.N.E. din Vietnamul de 
sud, care a fost recunoscut do gu
vernele multor țări și popoare din 
lumea întreagă, este reprezentantul 
autentic al năzuințelor legitime ale 
poporului sud-vietnamez și dispune 
de întreaga competentă pentru re
glementarea tuturor problemelor pri
vitoare la Vietnamul do sud.

NEW YORK 4. — Trimisul special 
Agerpres, N. Ionescu, transmite: La 
a 23-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. continuă lucrările pe co
mitete. In cadrul dezbaterilor din 
Comitetul Politic, în legătură cu pro
blema afectării în scopul exclusiv 
pașnic a teritoriilor submarine situa
te în afara limitelor actualei juris
dicții naționale și folosirii resurse
lor lor în interesul omenirii, au luat 
cuvintul in ședința de luni diminea
ța reprezentanții Turciei. României 
și Suediei.

-----•

K.a.U
privind 

formarea armatei 
populare de apărare

CAIRO 4 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Arabe Unite, Gam.nl 
Abdel Nasser, a semnat ud decret 
cu privire la formarea armatei oopu- 
lare de apărare. Această armată va 
avea ca obiectiv proiecția spatelui 
trupelor egiptene si apărarea impor
tantelor instalații din interiorul tării. 
După cum relatează ziarele din Cai
ro armata populară de apărare va 
fi dotată cu diferite tipuri de arme, 
în afară de cele individuale. Pentru 
instruirea contingentelor acestei ar
mate au fost deja desemnați Ofițeri 
superiori din armata egipteană în ca
litate de consilieri militari pe lingă 
unități din fiecare regiune.

Detașamentele acestei ni mate vor 
fi formate în strînsă colaborare cu 
organizațiile Uniunii socialiste arabe 
în toate provinciile tării Hotărirea 
în acest sens a fost adoptată în ca
drul primei sesiuni a congt ■■-t'lui 
national al Uniunii socialiste arabe, 
care și-a desfășurat lucrările in luna 
septembrie

intervențîa ambasadorul
Gheorghe Diaconcscu, reprezentantul 
permanent al României la 0.N.U.. a 
subliniat că explorarea și exploata
rea teritoriilor submarine aflate din
colo de limitele jurisdicției naționale 
în scopuri exclusiv pașnice, consti
tuie, după părerea delegației române, 
condiția obligatorie a oricărei coope
rări internaționale pozitive în acest 
domeniu. Acesta este motivul, a con
tinuat el, pentru care delegația ro
mână se pronunță cu hotărire în fa
voarea tuturor măsurilor menite să 
împiedice răspîndirea armamentelor 
în această zonă căreia ne străduim, 
aici la Națiunile Unite, să-i asigu
răm un statut propice păcii și coope
rării internaționale, un statut care să 
interzică folosirea ei în scopuri mi
litare.

•—
comun 

iraniano-afgan
TEHERAN 4 (Agerpres). — Primul 

ministru al Iranului. Amir Abbas Ho- 
veida, și premierul Afganistanului. 
Ahmed Nur Etemadi, și-au exprimat 
speranța că relațiile 
între cele două țări vor cunoaște o 
intensificare continuă in interesul 
lor reciproc. In comunicatul dat pu
blicității la Teheran ca urmare a în
cheierii convorbirilor între șefii de 
guverne ale celor două țări, primii 
miniștri au subliniat unanimitatea de 
vederi asupra problemelor interna
ționale examinate, inclusiv asupra 
problemei războiului din Vietnam.

Rclerindu-se la situația din Orien
tul Apropiat. r 
șefii celor do" 
nuntat pentru i zolvarea crizei din 
această regiune în 
Consiliului de Securitate 
iembrie 1967.

de colaboiare

••"■inicatul arată 
guverne s-au i

baza rezoluliei 
r'în o? n0-

LA ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE DIN S.U.A.

în favo?rea
W \SHINCTON 4 (Agerpres). — 

După lungi ezitări, președintele 
Johnson a bolărit duminică, ~cu 36 
de ore înainte de alegerile prezi
dențiale din S.U.A.. să intervină di
rect in campania electorală în favoa-

Inundații 
catastrofale 

în Italia
ROMA 4 (Agerpres) — 

Inundații catastrofale au de- 
i astal mai multe regiuni din 
Italia, în special in regiunile 
Vercell din Piemont și Valle 
Mașso. Sint de semnalat nu
meroși marți și răniți.

Ploile torențiale, inundațiile 
și alunecările de teren au a- 
ieclat comunicațiile din Pie
mont și parțial cele din Lom
bardia. Autostrada dintre To
rino șl Milano este impracti
cabilă in numeroase puncte. 
Calea letală între cete două 
orașe este întreruptă în nu
meroase puncte. In localitățile 
Inundate au rămas fără adă 
post mai multe mii de persoa
ne. Un număr de 8 sate au 
lost complet Izolate de reslu! 
țării ca urmare a creșterii a- 
pelor

Autoritățile italiene au de
cretat stare de alertă șl au luat 
măsuri pentru evacuarea lo
cuitorilor din regiunile sinis
trate. Operațiuni de salvare se 
c-lecluează cu ajutorul bărcilor 
cu motor și al elicopterelor.

rea actualului vicepreședinte. Cu o 
cazia ultimului său turneu în stalul 
Texas (statul natal al lui Johnson), 
candidatul democrat a fost însotit 
de președinte care, potrivit observa
torilor politici, s-a decis să-i acorde 
un sprijin decisiv lui Hubert Hum
phrey. Johnson a lansat un- apel po
porului american să acorde încrede
re echipei Humphrey — Muskie.

Cu toate acestea, nici observatorii 
politici, nici sondajele de opinie pu
blică nu sînt în măsură să furnizeze 
un pronostic definitiv. Previziunile 
merg, in aceste ultime ore. de la 
o victorie clară a lui Nixon, la un 
succes, după o luptă strinsă, al lui 
Humphrey sau chiar la o desemnare 
a președintelui de Camera Reprezen
tanților. Răspunsul la toate aceste 
previziuni foarte controversate il vor 
da astăzi (marți) alegătorii ameri-
câni.

NIGERIA

Declarația P.C. din S.UA
NEW YORK 4 (Agerpres). — Parti

dul Comunist din S.U.A. a dat pu
blicității o declarație în care carac
terizează încetarea bombardamente
lor americane asupra R. D. Vietnam 
drept un succes important al forțe
lor păcii din întreaga lume și o lo
vitură dată politicii agresive a Sta
telor Unite.

In declarație se subliniază că în
cetarea bombardamentelor împotriva

R. D. Vietnam și inaugurarea noii 
etape în discutarea problemei păcii 
cu participarea reprezentanților for
țelor F.N.E.' din Vietnamul de sud 
trebuie, fără1 îndoială, să ducă la in
tensificarea luptei popoarelor pentiu 
a obține încheierea rapidă a tutu
ror operațiunilor militare și pentru 
a trece la evacuarea imediată a tu
turor fortoloi1 araerich'ne din Vietnam, 

L fl

PE SCURT
0 LUSAKA. — Președintele Zam- 

blei, Kenneth Kaunda, a emis un de
cret prin care a dizolvat Adunarea 
Națională și a hotărît ca alegerile 
generale să aibă loc la 19 decem
brie, cu o lună înainte decit era 
programat. Acestea vor fi primele a- 
legeri generale din Zambia de la 
obținerea independenței.

@ NEW YORK. - De la baza ae
riană americană Vandenberg (Califor
nia), a fost lansat, duminică, în sco
puri militare, un satelit, cu ajutorul 
unei rachete de tipul
D". Oficialitățile bazei nu 
nici un fel de detalii 
nii s?tatitnini

..Thor-Agena 
au dat 

asupra mislu-

spitalul „Vlc- 
lost efectuată

@ OTTAWA. - La 
loria" din Montreal a 
în noaptea de duminică spre luni cea 
de-a 10-a transplantare din Canada. 
Este vorba, de fapt, despre o triplă 
transplantare, prima de acest fel din 
țară. Inima unei donatoare a fost 
grefată unul bărbat în vîrstă de 53 
de ani. iar rinichii au fost grefați 
unei fetițe de 9 ani și unui lînăr

In Franța va îi creat 
un nou partid socialist

a-

PARIS 4. — Corespondentul Ager
pres, George Dascal, transmite: Con
siliul National S.F.I.0., ale cărui lu
crări s-au încheiat duminică seara 
în suburbia pariziană Clichy, a
probat teza susținută de secretarul 
general al partidului, Guy Mollct, 
privind crearea unui nou partid so
cialist. reînnoit. Denumirea noului 
partid urmează să fie stabilită ulte-

PE SCURT
9 CAPE KENNEDY. — Ad

ministrația națională pentru 
problemele aeronauticii șl cer
cetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat că ve
hiculul de explorare interpla
netară „Pioneer-6“, lansat la 
16 decembrie 1965 pe o orbi
tă solară intre Pămînt și Ve
nus, va trece la 21 noiembrie 
in spatele Soarelui, fiind pri
ma navă cosmică care înde
plinește această misiune. „Pio- 
neer-6* a transmis pină acum 
importante informații privind 
radiațiile, cîmpuriie magnetice, 

densitatea 
originea

viaturile solare, 
micrometebriților, 
Soarelui, influenta acestuia a-

U.R.S.S.: Casa muzeu din U- 
llanovsk unde a locuit Lenin 
între 1878 și 1887.

va trece 
In jurul 

o dislan-

supra Păminlului și asupra 
zborurilor spațiale.

tn momentul cind 
in spatele Soarelui, 
căruia se va roii la
(ă de 150 de milioane de ki
lometri, „Pioneer-6“ va con 
firma sau infirma teoria re
lativității lui Einstein. Potrivit 
teoriei relativității, undele lu
minoase și cele radio nu se 
transmit în linie dreaptă, ele 
fiind deviate de atracția aș
trilor in spațiu, iar cele radio 
schimbindu-.și și frecvența. 
Cum undele emise de „Pio- 
neer-6u urmează să treacă 
prin apropierea Soarelui, frec
vența lor ar trebui să se 
schimbe.

Manifestație <le protest în Lisabona
cu moartea, în împrejurări misterioa
se, a colegului lor Daniel Texeira în 
timp ce se afla în mîlnlle agenților

LISABONA. — După cum infor
mează cotidianul „Le Monde", cîteva 
sute de studenți dc la Universitatea

slituirea unei anchete în legătură

de 29 de ani. din Lisabona an manifestat în semn P.I.D.E. Politia a dispersat brutal a 
ceastă demonstrație, lovind pe sluUn buletin medical publicat la de protest împotriva metodelor Și

ci leva ore după operație arată că acțiunilor P.I.D.E. (Politia secretă >or- denți cu bastoane de cauciuc și pum
inima transplantată a început să tngheză). Demonstranții au cerul in- nale.
iuncționeze singură lârâ a li nevoie 
de un impuls electric. Starea celor
lalți doi pacienli este, de asemenea, 
satisfăcătoare.

® SAIGON. — După cum a de
clarat luni un purtător de cuvin t al 
armatei S.U.A., un avion american 
de tip „Phantom" a bombardat din 
greșeală pozițiile unităților pușcași
lor marini americani situate la apro
ximativ 30 de kilometri sud de loca
litatea Da Nang. An fost uciși 6 mi
litari americani, iar alți opt răniți.

@ SANAA. — Generalul Kassim 
Munasser, unul din conducătorii for
țelor militare regaliste din Yemen 
s-a alăturat forțelor guvernului repu
blican. anunță postul de radio Sa
naa. Generalul Munasser a condus 
forțele armate care susțineau pe 
imamul El Badr, dizlocate în partea 
de nord-est a capitalei Republicii 
Arabe Yemen.

Tulburări rasiale 
la Washington

WASHINGTON. — Puternice inci
dente au izbucnit simbălă in capi
tala S.U.A. intre politic și populația 
de culoare, în urma rănirii cu focuri 
de armă a două femei negre de că
tre un polițist alb. In cursul tulbu
rărilor politia a făcut uz de 
crimogene. Un batalion al 
gărzii naționale a intervenit 
jinul forțelor de politie. Au 
nile numeroase persoane și 
registrat pagube materiale.

gaze la- 
trupelor 
în spri- 
fost ră- 

s-au în-

@ BELGRAD. — Institutul seismo
logie din Titograd, capitala Republi
cii Munlenegru, a înregistrat alte 27 
de cutremure de grpdul 3—4, după 
cutremurul care s-a produs duminică 
în sudul acestei republici.

Agenția Taniug informează 
tremurai doi duminică, care 
o intensitate, de gradul 8, a 
însemnate pagube materiale, 
semenea, o persoană și-a 
viața, și s-ai 
răniți.

că cu- 
a avut 
produs 
De a- 

pierdut
înregistrat mai multi

Trupele biafreze iși continuă 
ofensiva

UMUAHIA 4 (Agerpres). — Dacă 
pină în urmă cu cîteva săptămîni 
știrile referitoare la luptele din Ni
geria informau stereotip: „continuă 
ofensiva armatei federale' , schimbin- 
du-se, doar de fiecare dată noile lo
calități cucerite, acum telegramele 
de presă menționează numai înain
tarea trupelor biafreze. In ursul u- 
nui atac lansat de biafrezi asupra 
unor poziții federale din sectorul Itu, 
200 de soldați nigerieni au- fost u- 
clșl, relatează agenția France Presse, 
citind un comunicat oficial dat publi-

citătii la Umuahia. Forțele biafreze, 
se afirmă în comunicat, au capturat, 
de asemenea, importante cantități de 
arme și muniții.

Lupte puternice au avut ioc și în 
regiunea Azumini, unde trupele bia- 
freze au reușit să înainteze cu opt 
kilometri. Ciocnirile continuă în pre
zent în regiunile Owerii, Alioada și 
Afikpo.

Rcferindu-se la situația din Nigeria, 
corespondenții de presă continuă să 
semnaleze absenta comunicatelor mi
litare federale.

® PEKIN. — In R. P. Chineză a 
fost construit un camion de 10 lone, 
dotai cu două volane. Noul autoca
mion, realizai la Uzina de mașini și 
motoare din Tainan, capitala provin
ciei de est Shantung, este foarte util 
în mine, pentru construcția de dru
muri și căi ferate, unde vehiculele 
nu au spa(iu suficient pentru întoar
cere. Pentru a modifica direcția au
tocamionului, șoferul nu trebuie de- 
cîl să-și schimbe poziția cu 180 de 
grade.

Aceeași uzină a pus la punct alte 
patru autovehicule care sint produ
se acum în serii

Arestări

mari.

la Atena
prilejul funeraliilor 
al Greciei, Gheor- 
la care au partid- 
de atenleni, 40 de 

fost arestate. Intr-un

ATENA. — Cu 
fostului premier 
ghlos Papandreu, 
pat sute de mii 
persoane au 
comunicat al Ministerului Ordinii Pu
blice se arată că aceștia vor fl tri
miși în fa(a justiției.
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rior. Moțiunea elaborată de Comite
tul de conducere al partidului și a- 
părată la tribuna Consiliului Natio
nal de Guy Moliei a întrunit o ma
joritate de 2 006 mandate, fată de 
777 — moțiunea prezentată de Gas
ton Defferre.

Esența moțiunii adoptate constă în 
proclamarea ideii că noul partid so
cialist. care va rezulta din fuziunea 
actualelor grupări politice care com
pun Federația Stîngii Democrate și 
Socialiste, va respecta principiul na
ționalizării mijloacelor de producție, 
de schimb și de investiții. Moțiunea 
susținută de Gaston Defferre preco
niza constituirea unui nou partid, 
care să fie deschis tuturor oameni
lor progresiști, fără a face nici o 
referire 
private 
duclie.

Sesiunea 
Consiliului ministerial 

al Pieței Comune
BRUXELLES 4 (Agerpres). — Luni 
început la Bruxelles sesiunea Con-

elaborat de ministrul 
al Belgiei, plan care 
facilitarea intrării An-

la desființarea proprietății 
asupra mijloacelor de pro-

a
siliului ministerial al Pielei Comune. 
In prima ședință a fost abordat „pla
nul Harmer' 
do externe 
preconizează
gliei in Piața Comună, precum și pro
punerile vest-germane privind iniție
rea unor aranjamente comerciale 
tre ..cei șase" 
Piața Comună 
Poziția „celor 
proiecte este
anterior, Franța a respins apropiere» 
Angliei de Piața Comună.

in
și țările candidate la 
în frunte cu Anglia, 
sase" fată de aceste 
divergentă, deoarece

Orare incitate 
la Ciudad dc Panama

• O COLOANA DE MANIFESTAM fi A FOST ATACATA CU ARME DE 
FOC ȘI GAZE LACRIMOGENE

CIUDAD DE PANAMA 4 (Agerpres). 
La Ciudad de Panama s-au produs 
duminică grave incidente după ce u- 
nităti ale gărzii naționale panameze 
au intervenit pentru a împrăștia pe 
participants la un marș de protest 
împotriva regimului militar instaurat 
în Iară, în urmă cu trei săptămîni. 
La acest marș, organizat chiar în 
timpul sărbătoririi „Zilei independen
tei" au luat parte aproape 1 000 de 
studentl și cadre didactice universi
tare din capitala panameză. Mani- 
festantii, a căror coloană era con
dusă de dr. Antonio Gonzales Revilla, 
fost candidat la alegerile preziden
țiale desfășurate în luna mai. au fost

alacali cu arme de foc si grenade 
cu gaze lacrimogene. Mai multe per
soane au fost rănite. în timp ce a- 
proximaliv 200 de studenti care s-au 
refugiat în clădirea Spitalului asigu
rărilor sociale au fost arestați.

Potrivit relatărilor agenției Asso
ciated Press, cea de-a 65-a aniver
sare a independentei Republicii Pa
nama a fost sărbătorită duminică în- 
tr-o atmosferă de indiferentă din par
tea poporului, care a contrastat cu 
festivitățile din anii precedenti. Pe 
unele clădiri, drapelele au fost cobo- 
rite în bernă. în semn de protest îm
potriva juntei militare, caro a pre
luat puterea în urma loviturii de stat 
în urmă cu trei săptămîni.

REPORTAJ PE GLOB: JQO
de oțel,

Tendința arhilecților de a 
construi blocuri tot mai înalte 
iși găsește expresia intr-o rea
lizare impunătoare a arhitectu
lui american Bruce Graham, 
care a elaborat planurile unui 
nou zgirie-norl, ce se înalță 
la Chicago. Preocupat de a 
găsi soluții cit mai eficiente 
la problemele importante pe 
care le ridică astăzi în întrea
ga lume aglomerările de po
pulație și circulație tot mai 
anevoioasă, el a proiectat un 
bloc de 100 de etaje în care să 
poală locui mii de oameni.

Un oraș 
într-un bloc

porțiune 
Avenue

este 
de 
re-

Domlnînd întreaga panora
mă a orașului Chicago, „John 
Hancock Center*, cum' se va 
numi- noul zgirie-nori, 
situat într-o 
pe Michigan
zervală comerțului de lux, de
numită „Kilometrul magniiiC. 
El are o înălțime de 330 m — 
iar la virful antenelor de te
leviziune 435 m. In cursul zi
lei 8 500 de persoane vor pu
tea lucra în instituțiile din 
acest bloc, alte 1 600 de per- 

. soane puțind locui în nume
roasele sale apartamente. Lo
catarii vor avea la dispoziție 
aproape lot ce le este nece
sar : magazine de tot felul, a- 
tellere, restaurante, săli de 
spectacole, patinoare, piscine, 
săli de sport. „Transporturile 
urbane au atins un astfel dc

sticlă și
de etaje 

aluminiu
construcțiilepunct critic, incit 

care oferă avantajul de a pu
tea plasa sub același acoperiș 
atit locuința cit șl locurile c.e 
muncă și de destindere, re
prezintă poate soluția viiloiu- 
lui“, a declarat recent arhilec 
tul Graham. —

640 km de beton
Pentru a instala fundațiile 

acestui uriaș bloc, constructo
rii au trebuit să sape cele mai 
adinei excavațil din Istoria 
construcțiilor urbane. Cantita
tea de beton turnată in aceste 
fundații ar li permis să se 
construiască un trotuar lung 

• de 640 km. care ar puica uni 
Bucureșliul cu Oradea. Struc
tura exterioară a nec^ Hal 
4 200 lone de oțel, adică o 
zecime din producția lunară 
a S.U.A. Pe șantier lucrează 
zilnic 1 500 dc muncitori și 
tehnicieni.

Energia electrică necesară 
consumului Intern, va egala oc 
aceea a unul oraș de 30 000 
de locuitori. Ascensoare eu o 
viteză record vor asigura ne
cesitățile de transport intre e- 
taje î ele vpr permite persoa
nelor care locuiesc la ultimul 
etaj să ajungă de la parter a- 
casă in numai 39 secunde I

O gigantică 
piramidă

Cind va fi termina1, la sțir- 
șilul acestui an, uriașul bloc

din Chicago, va avea aspectul 
unei piramide. Această forma 
a fost studiată de Graham cu 
ajutorul a trei mașini de cal
culat. Dar lucrul cel mai in
teresant constă în felul cum a 
lost rezolvată problema armă 
lurii exterioare : ea este com
pusă din trei mari X-uri si ju 
mălaie, suprapuse, care formea
ză fiecare fațadă <i construc
ției. Această armătură a per
mis să se suprime coloanele 
interioare, ceea ce a adus o 
economie dc 15 milioane do
lari. In timp ce la zgirie-norii 
clasici se consumă circa «6 kg 
oțel pe metrul pătrat, pentru 
gigantul din Chicago, care va 
cintări 768 000 lone, nu a fost 
nevoie decit de circa 50 kg 
oțel pe metrul pătrat. Pentru 
o asemenea clădire au trebuit 
să lie folosite macarale spe
ciale înalte de 33 m. cu brațe 
avind lungimea de 30.0 ml

Cind va fi gala, blocul Iu. 
Graham va impresiona nu nu
mai prin înălțime ci și prin 
frumoasa sa înfățișare. Struc
tura de oțel va !i acoperită 
cu aluminiu de culoare nea
gră. iar miile de ferestre vor 
avea geamurile colorate în 
bronz care filtrează razele so
lare. Cantitatea ie aluminiu 
folosită ar puica acoperi 12 
terenuri de fotbal, tar cea de 
geamuri ar fi suficientă pen
tru 1 300 de locuințe. Mii șl 
mii de becuri vor ilumina cele 
mai mari fațade din sticlă și 
aluminiu din lume.
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