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Asigură buna funcționare 
a utilajelor
funcționează 

de la prepa- 
Petrila sînt

prevenirea defec- 
în mod deosebit

periodic făcut de 
de maistrul Fi- 

sînt pre-

Printre utilajele ce
- în cadrul spălătoriei 

rația cărbunelui din 
elevatoarele de 10—80 mm, ciuru
rile, sitele Zimmer și altele. Men
ținerea acestora într-o bună stare 
de funcționare, 
țiunilor preocupă 
colectivul secției.

Prin controlul 
schimbul condus
limon Iosif, defecțiunile 
venite la timp si, dacă e cazul, 
reparațiile se execută în mod ope
rativ. Cele mai mari merite in 
prevenirea și remedierea defecți-

unilor la utilaje revin echipei con
duse de Curtean Romeo și meca
nicului Jurca loan. Ei sînt spriji
niți efectiv de echipa de tură de 
la întreținere condusă de tov. 
Dumitrescu Dumitru, apreciată pen
tru intervențiile ei operative la 
repararea utilajelor și pentru cali
tatea bună a lucrărilor pe oare le 
execută. Printre cei mai 
muncitori din această echipă 
numără tov.
Leibovici Ițic,
Prin reparațiile de bună calitate 
făcute de echipele mai suș amin
tite, se asigură funcționarea con- 

per- 
insta- 

pre-

buni 
se 

Sică Constantin, 
Dodan Dumitru.
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Pe șantierul Petroșani, 

constructorii au 
meroase măsuri în vede
rea asigurării unor bune 
condiții da lucru și în 
timpul iernii. Printre a- 
cestea se numără procu
rarea combustibilului ne- 
cesar (lemne și cărbuni), 

^/menajarea unei centrale 

provizorii de mortar la 
Boul‘Iot de lucrări Live- 
zeni ,V, montarea de ca
zane la centrala termiefl

luat nu-

același timp, la sec- 
social au fost fă- 

reparații la baraca- 
gea-

de la casa de cultură , — 
în scopul asigurării în
călzirii spațiului interior 
— și alta asemenea mă
suri.

In 
torul 
cute
mente, completate 
murile, aprovizionarea cu 
combustibil și să des
fășoară de zor construcția 
Unul nou dormitor pen- < 
tru muncitorii construc
tori.

100 noi produse
chide, lacuri p'oliesterice, 
lacuri epoxidice, noi sor
timente de coloranți, noi 
tipuri de anvelope pentru 
tractoare, motociclete, bi
ciclete și alte produse.

(Agerpres)

Anul acesta colectivele 
întreprinderilor industriei 
chimice au introdus 
fabricație circa 100 
noi produse. Printre
cestea se numără cauciu
cul sintetic, îngrășăminte 
chimice concentrate și li-

tn 
de 
a-

tinuă, fără 
turbații a 
lațiilor de 
parare.

/PETRU GAIN A 
corespondent

Zilele acestea, la exploatările 
miniere din Valea Jiului s-a ter
minat calculul economiilor obți

nute la prețul de cost pe t___ 
tnil III. Creșterea producției și 
productivității muncii, preocuparea 
permanentă a minerilor pentru re
ducerea cheltuielilor de producție 
au dus ia obținerea unei economii 
suplimentare la prețul de cost pe 
C.C.V.J.
lei. Cele 
prețul de 
rii de Ia 
trila.

Manifestînd o preocupare tot 
mai mare pentru reducerea chel
tuielilor de producție, minerii din 
bazinul carbonifer al Văii Jiului 
vor putea obține noi și însemnate 
economii suplimentare la prețul 

de cost. <

în valoare de 6 288 000 
mai mari economii I- 
cost le-au realizat mine- 
Lupeni, Uricani și Pe-

—©.

De ce nu și-a realizat planul 
sectorul forestier Roșia

Brigada condusă de Policiuo Dionisie de la mina Lotlea a depășit 
planul în două decade din luna octombrie cu 11 la sută.

IN CLIȘEU: Șeful de brigadă Роіісіцс Dionisie (dieapta) și mine
rul Frasin Niculită discutînd despre succesele obținute,

-------------- Q----------------

Prezența la pregătiri — Obligație 
a fiecărui propagandist

A început noul an de învăță- 
mînt de partid. In cele mai multe 
cercuri și cursuri s-au expus pri
mele teme, în unele s-au făcut și 
primele seminarii. ■ • '

Din activitatea desfășurată in 
această Чипа în cercurile și, cursu
rile îns?X^ȘpîÂtulyi de partid re
iese că organizațiile de partid, în 
marea lor majoritate, au acordat 
atenția cuvenită pregătirii anului 
de învățămînt. •

Cerințele sporite care stau 
fața propagandei de oartid, : 
sitatea ridicării continue a calită
ții învătămîntului, legarea lui tot 
mai ștrînsă de sarcinile practice 
ale desavirșirh construcției socia
liste impun organelor și organi
zațiilor de partid de a se preocupa 
cu o grijă deosebită de conducerea 
și îndrumarea învățămîntului.

Una din problemele principale 
care trebtife să stea în centrul .a-, . 
tenției organizațiilor de partid 
este pregătirea propagandiștilor. 
De pregătirea temeinică a propa
gandiștilor, de perfecționarea con
tinuă a metodelor lor de muncă, 
depinde în măsură hoțărîtoare 
buna desfășurare a învătămîntu
lui de partid.

In vederea pregătirii multilate
rale a propagandiștilor a fost în
tocmit un plan cu acțiunile con-

probleme

Strîmbuța, pla- 
îndeplinit' doar

In adunarea generală 
de dare, de seamă șl a- 
fegerl a organizației de 
partid din sectorul fores
tier Roșia s-ah analizat 
pe larg cauzele oare ■ au 
făcut ca forestierii de 
aici să nu-și îndeplineas
că sarcinile de plan pe 
cele 9 luni tare s-au 
scurs din ațțtt) fcesța. In 
aceastî perioadă, planul 
producției globale a fost 
realizat numai în propor
ție de 81,33 la sută, iar 
cel al producției marfă 
în procentaj de 85,71 la 
sută. Nici una din cele 
6 exploatări forestiere din 
acest sector, nu a reușit 
să-și îndeplinească inte
gral sarcinile de produc
ție și pe sortimente. In 
exploatarea Polatiște, de 
pildă, din cele 14 sorti
mente planificate, planul 
a fost realizat numai la 8 
sortimente în parchetele 
de exploatare de la punc-

tul numit 
nul a fost 
le tfei sortimente din ce
le 12 planificate. Sectorul 
forestier Roșia a rămas 
dator-patriei în cele trei 
trimestre alt- anului cu 
peste 14 000 m;c. bușteni 
fag pentru gater, lemn de 
mină fag, bușteni de de
raia); lobde industriale și 
lobde de distilare etc., cu 
aproape 10 000 m. steri 
lemn de foc, cu sute de 
metri cubi lemn de fag 
pentru celuloză, construc
ții rurale, traverse îngus
ta etc.

De ce nu și-a realizat 
planul sectorul
Roșia ? Iată întrebarea în 
jurul 
din sector și-au axat dis
cuțiile 
darâ de 
geri.

forestier

I îtt.
nece

parti- 
la E,

dove- 
partid

crete ce vor fi întreprinse în a- 
cest an de învățămînt. Accentul 
principal va fi pus pe dezbaterea 
celor mai importante
din programul fiecărei forme de 
învățămînt, pe expunerea unor 
teme teoretice. De asemenea, în 
fața propagandiștilor se vor face 
informări asupra sarcinilor actuale 
din domeniul . economic și politic 
ce revin organizațiilor de partid.

La pregătirile ce au avut loc]în 
luna aceasta e-a manifestat preo
cupare pentru mobilizarea propa
gandiștilor din partea comitetelor 
de partid de la E.M. Uricani, E.M. 
Aninoasa, C.F.R., U.R.U.M.P., E.M. 
Petrila. Așa de exemplu, la ulti
mul seminar de pregătire au 
cipat toți propagandiștii de 
M. Uricani.

Nu aceeași preocupare au 
dit-o însă organizațiile de
din orașul Дирепі, E. M. Lupeni, 
orașul Vulcan și unele organizații 
de bază din orașul Petroșani pen
tru trimiterea propagandiștilor la 
seminariile de pregătire.

In ziua de 15 octombrie a.c. la 
seminarul ținut la Lupeni, propa
gandiștii de la E.M. Lupeni au 
participat doar în -proporție de 54 
la sută, iar din orașul Lupeni în 
proporție., de 52 la șută.. Dacă pen
tru majoritatea propagandiștilor a 
devenit, o obișnuință participarea 
la seminariile de- pregătire, unii 
privesc, insă cu nepăsare și de
zinteres pregătirea personală. A- 
ceștia sînt propagandiștii Zatrok 
Alexandru de la E.M. Lonea, Hus- 
zar -Arcadie • și -Varga' Ștefan de 
la E.M. Lupeni, Lupa Ladislau de 
la preparația Petrila, Fericea Aron 
si Ionescu Ștefan de la Viscoza 
Lupeni, Popa Petru, de la 
,,6 August" din Petroșani, 1 
Dumitru și Coroiaflu fele na 
orașul Vulcan și alții care 
participat Ia nici un seminar

căruia comuniștii

în adunarea de 
seamă și ale-8

8
8 

pînească tot-așa de bine.3 
puterea de іетогсаге a 8 
locomotivei. Datorită a- 8 
cestui fapt, nu odată me 
canicii din depoul Petro
șani au remorcat trenuri 
avînd tonaje de două lo
comotive cu o singură 
locomotivă șt de trei lo
comotive cu două loco
motive. Au fost înregis
trate adevărate recorduri 
în remorcare îndeosebi 
de către mecanicii Chi- 
riac Anghel, Haide Emil, 
Cojocaru Ioan și alții, g 
In cele nouă luni ce au g 
trecut din acest' an . au *' 
fost remorcate 2 525 tre
nuri cu tonaje sporite', 
cu 442 300 tone, făcîn- 
du-se o economie de 210 
locomotive pe distanța 
Petroșani—Simeria și re- , 
tur. Față da anul 1962, g 
cînd în 12 luni s-au re- g 
morcat 2 200 trenuri cu g 
tonaje sporite, cu 295 000 g 
tone remorcate în plus,, g 
rezultă că în acest an ag 
crescut atît numărul trer 8 
nurilor cu tonaje sporite 
remorcate cît și tonajul 
remorcat în plus de fie
care tren.

I. CRIȘAN

CU TONAJ SPORIT Z. ȘUȘTAC
Metoda remorcării tre

nurilor cu tonaje sporite 
are multiple avantaje: 
se asigură mișcarea mai 
rapidă a vagoanelor prin 
reducerea staționării a 
cestora în stații în vede
rea plecării cu alte tre
nuri, mărfurile ajung mai 
devreme la destinație, 
iar vagoanele sînt reda
te pentru o nouă încăr
care mai devreme. In 
afară de aceasta, pute
rea de remorcare a lo
comotivelor este și ea 
folosită mai aproape de 
puterea maximă, datorită 
priceperii mecanicilor de 
locomotivă care reușesc 
să remorce tonaje spo
rite cu același consum 
de combustibil, folosind 
forța vie a trenului pe 
unele porțiuni de linie. 
Mecanicii de locomotivă 
din depoul C.F.R. Petro
șani aplică cu succes a- 
ceastă metodă. Zilnic ei 
remorcă trenuri cu to
naje sporite. Deși secțiile 
de remorcate' aparținînd 
depoului din Petroșani 
sînt dintre cele mai gre
le din țară, mecanicii a- 
cestui depou au reușit 
să cunoască Ia perfecție 
profilul liniei și să stă- (Cont, in pag. 3-a)

(Continuare. în pag. 3-a)
------=^A^«g Aj3:

pentțu răspindi-
rea cărții în masă, se numără și tînăra Robică Georgeta,

Iat-o în clișeul de față discutînd cu șeful de brigadă Oneț Gheorghe și cu vago
netarul Popa Aurel despre noutățile apărute în editu-r» tehnică.
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I.I.L.
Bulza 

din 
n-au 

de 
în cursul lunii octombrie.

Pentru absențele de la seminari
ile de pregătire vina principală o 
poartă propagandiștii în cauză, 
care cunosc ce obligații au. Insă 
o parte de vină revine și organi
zațiilor de partid.

Se mai îptîmplă ca unii tovarăși 
din birourile organizațiilor de 
bază sau comitetele de partid să 
vină cu motivări cu totul lipsite 
de temei pentru justificarea ab
senței propagandiștilor de la pre
gătire Asemeppa manifestări sînt 
dăunătoare ' si lraliu ie combătute 
cu toată tăria. • '

Pentru a. asigura buna desfășu
rare a învătămîntului de partid, 
pentru a îmbunătăți conținutul și 
a spori eficacitatea învățăaîntului 
se cere să dăm cea mai mare a- 
tenție pregătirii temeinice a pro
pagandiștilor.

1.
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Victorie
Intilajraa de fotbal dintre Mi

nerul Lupeni și Arieșul Turda a 
fost Mteptat* cu nerăbdare de 
cttre publicul spectator din Lu- 
peni. Primele zece minute de joc 
apex tin gazdelor. Echipa Minerul 
întreprinde ctteva acțiuni de atac 
la poarta oMpețUor, Insă toate 
dat respinse cu calm de c*tre a. 
p*rare. Oaspeții contraatac* peri
culos prin pase scurte bine țesute 
printre jucitorli lupeneni. Arieșul 
practic* tn. continuare un joc fru
mos cu pase in adlncime pe ex 
treme și atac* periculos. Echipa 
gazda Începe să manifeste nervo
zitate in joc. d* pase la adversar, 
sa spit* supranumeric și nu mai 
Întreprinde nici o acțiune dincolo

p

categorică la
de centrul terenului. Numai dato
rit* bunei comportări a portarului • 
Szlklai și a aptririi. s-a putut ( 
menține scorul de egalitate la 
aflrșitul primei reprize. Se părea 
că meciul se va termina eu scor 
alb.

In repriza a doua, echipa gaz
delor are o comportare mai bun*. 
Ine* din primele minute, dup* în
ceputul acestei reprize, datorită 
Jocului mei energic începe s* se 
întrevăd* posibilitatea unui joc de 
bun* calitate. In minutul 90, gaz
dele atee* spectaculos si Staudt 
înscrie primul gol printr-un șut 
sec de la marginea careului de 16 
metri, Echipa Minerul, Încurajată 
de primul gol Începe să practice

Lupeni
un joc tehnic cu pase scurte șl 
atacuri dese. la poarte oaspeților. 
Ca urmare, in minutul 65 are loc 
o fază; spectaculoasă. Ion C. Ion 
înaintează vertiginos pe partea 
stingă a terenului,, intră în careu 
și înscrie plasat, |ц colțul din stin
gă al doilea gol.

Oaspeții depun eforturi pentru 
a para atacurile repetate ale echi
pei Minerul și jocul devine mai 
vioi desfășurîndu-se mai mult tn 
jumătatea de teren a echipei A- 
rieșul. Numai la 5 minute după ce 
a fost înscris cel de al doilea goL 
Stanciu trage un șut pe sus la 
poarta Arieșului, portarul încear
că să retină printr-un salt în înăl
țime dar scapă și mingea intră din

CAMPIONATUL REGIONAL

Etapa derbiurilor
Duminică s-a desfășurat etapa 

a VII a campionatului regional de 
fotbal. In centrul atenției au stat 
fără îndoială meciurile de la Si
meria, Aninqasa și Vulcan unde 
se întîlneau echipele angajate în 
lupta pentru ocuparea primului loc. 
La Vulcan, Minerul din localitate 
a primit vizita echipei Parîngul 
Lenea. Superiori din toate punctele 
da vedere, localnicii au obținut o 
frumoasă victorie cu scorul de 3;0. 
(2-0). Au marcat Necula de două 
ori și Nagy. D.e remarcat faptul că 
Cblceenu a ratat o lovitură de la 
11 metri.

☆

La Aninoasa gazdele au intîlnit 
pe Refractara Alba Iulia care, du
pă 6 etape, se afla pe locul II în

clasament. După o aprigă dispută 
aninosenii au învins cu 2-0.

Deși a jucat pe teren propriu 
Jiul II Petrila era cît pe ce să 
părăsească terenul învinsă. Jucînd 
într-un ritm rapid, Constructorul 
Hunedoara a condus pînă in minu
tul 88 cu 1-0. Gazdele au egalat 
însă prin Dinache.

ALTE REZULTATE: Retezatul 
Hațeg •— Minerul Teliuc 2-0: Se
beșul Șebeș — Dacia Orățtie 4-1; 
C.F.R. Simeria — Aurul Brad 2-1 ; 
Minerul' Ghelar — Știința Petroșani 
1-1.

ETAPA VIITOARE: Minerul Te» 
liuc — Știința Petroșani; Aurul 
Brad — Minerul Ghelar; Construc
torul Hunedoara — C.F.R. Simeria; 
Parîngul Lonea — Jiul II Petrila; 
Refractara Alba Iulia — Minerul 
Vulcan ; Dacia Or ăștia — Minerul 
Anir.oasa; Retezatul Hațeg — Se
beșul Sebeș.

nou în poartă.
Echipa oaspeților vădit descu

rajată de scor întreprinde cîteva 
atacuri la poarta Minerului Insă 
fără eficacitate. Gazdele joacă a- 
cum degajat practică un fotbal 
frumos și în minutul 74 dintr-o 
pasă de pe extremă a lui Cărare, 
Băluțiu înscrie imparabil al patru
lea gol. •

In ultimele minute de joc oas
peții se regrupează și întreprind 
cîteva atacuri la poarta lui Szik- 
lai însă șuturile lor sînt trase de 
la distanță și portarul reține cu 
ușurință. Ultimul minut de joc se 
termină prin ratarea unei ocazii 
dare de gol. Cărare infiltrat în 
careul echipei adverse primește 
o minge de la extremă și trage 
înalt peste poartă, astfel că întîl- 
nirea s-a sfîrșit cu scorul de 4—0 
pentru Minorul. i ,

S. VtOHEL (

HANDBAL IN 7

S. $, E. Petropui
Ultima etapă a turului campio

natului republican d» handbal a 
adus prima victorie a elevelor. O 
victorie pe cît de neașteptată pe 
ațft de meritată obținută tn dauna 
unei echipe valoroase care ocupă 
un loc fruntaș.

După ultimei? evoluții ale gaz
delor, puțini le mai acordau vreo 
șansă de victorie, dar ele au jucat 
de data aceasta cu mult* voință 
și au rauștt să dștige la capătul 
unui meci care a pasionat prin 
evoluția scorului.

Dăm mai jos uh' scurt „iilm" ai. 
meciului: Lovitura t de începere o 
au gazdele, dar cele care înscriu 
sînt oaspetele. Localnicele nu se re
găsesc și la jumătatea reprizei I 
scorul este 4-2 pentru Mureșul Tg. 
Mureș.

Din acest moment, elevele joacă 
mai atent și reușesc să ia pentru 
prima oară conducerea: 5-4.

Repriza se termină cu rezultatul 
de 5-5. După pauză localnicele in
tră mai hptărîte pe teren. Ele reu
șesc să se distanțeze cu 2 puncte 
7-5 și 8-6 dar de fiecare dată oas-

ia p mm. victorie
petele egalează ■ 8—> apoi 9—8 și 
10-10.

Ultimul gol al oazpetelor a fost 
și cal mai spectaculos al meciului, 
Soos înscriind printr-un șut din în
toarcere.

Se părea că meciul se termină la 
egalitate, dar la o pătrundere Ba
rabaș este faultată în poziție de 
gol pe semicerc și Pușcașu trans
formă lovitura de la ? m. : 11-10.

Suporterii echipei gazdă au cele 
mai mari emoții în ultimele secun
de, cînd Kellner greșește copilă
rește și numai reflexul extraordi
nar al Liei Duncea, care a apărat 
bine, a făcut ca meciul să 
nu se termine la egalitate.

Au înscris : Cerghezan 3, Barabaș
2, Kellner 2, Eisler 1 și Pușcașu
3. pentru S.S.E. SzOlWși 1, Soss 2, 
Incze 4, Bacoz 1, Covrig 1, Mol
nar 1 pentru Mureșul.

S-au remarcat : Duncea, Cerghe
zan și Barabaș de la gazde. Incze 
și Preda de la oaspete.

A arbitrat corect și autoritar Ă 
Jeni Dumitru (București).

N. TÂUTU 
corespondent

Frunzele copedtor ац început. a* prindă rugină și cad agale la 
mint în adierea vintuiui. ,E semp de toanrnă. Zilele însorite sînt însă 
din plin folosite de. iubitorii naturii. Iată un grup de motocicliști făcînd 
un scurt popas la Peștera Bolii „

Анны*».- Putea fi e participa pe mai bună

f

CLASA M E N T и L
X-—» ■

t 1. C.F.R. Simeria • 7 5 1 1 И: 8 и T 
t

r 2. Minerul Anlnoasa 7 5 0 2 18: 6 10 t
T 3. Constructorul Huned. 7 4 1 2 17: 7 0* 4. Minerul Vulcan 7 4 1 2 17: 8 9 ♦

t 5. Refractara A. Iulia 9 4 1 2 10:13 9 T
Ă»

♦
i

8. Parîngul Lonea 7 4 0 3 13: 8 8 ♦
7. Sebeșul Sebeș 7 3 1 3 11: 9 7 ♦

i♦ 8. Dada Orățtle 7 2 3 2 14:17 7
0. Aurul Brad • 2 2 2 10: 8 • 4

4 10. Știința Petroșani 7 1 3 3 8:14 5 4j 11. Jiul II Petrila 6 1 2 3 0: 7 4 4i 12. Minerul Teliuc 7 2 0 5 7:13 < i

♦ 13. Retezatul Hațeg 7 1 2 4 7:14 4 ♦♦ 14. Minerul Ghelar 7 1 1 5 7:23 3 4

Peste 50 de tinere, s-au întrecut 
în cadrul etapei orășenești a con
cursului de г atletism dotat cu 
„Cupa fetelor", care se va decer
na de către comisia regională de 
atletism, cu ocazia etapei regio
nale.

Deși concursul desfășurat în zi
ua de 20 octombrie pe stadionul 
Jiul Petroșani și-a atins întrucîtva 
seopul, totuși în ceea ce privește 
participarea, aceasta a lăsat de 
dorit. O serie de asociații ca: Mi
nerul Vulcan, Viscoza Lupeni,

Brazii parcă se i-au la întrecere In înălțime cu stlnca pleșuv*. Dor 
la Bicaz exist* și un alt concurent la întrecerile de înălțime — barajul 
putornfeei hidrocentrale. Excursiile in acest colț al t*rli produc impre- 
*te ațit prin monumentele naturii cit și cele înălțate de om.

Duminica sportivă 
a pionierilor

In curtea școlii de 8 ani din 
Iscroni e multă veselie și entu
ziasm. Se așteaptă să se dea star
tul întrecerilor atletice din cadrul 
duminicii sportive organizate în 
cinstea alegerilor pionierești.

Micii concurenți discută cu În
flăcărare. Dar iată că au început 
Întrecerile pe detașamente.

La fotbal, după o aprigă dispută. 
Învingător a ieșit detașamentul nr.
1 In întrecerea cu detașamentul nr.
2 cu 2—0. In schimb la handbal In 
7, detașamentul nr. 2 s-a revanșat 
Invingtnd cu 7—-1 detașamentul nr.
3 șl cu 3—0 detașamentul nr. 1.

☆
ALTE RBZULTATE; Alergdrf 

80 m. plot băieți, cei mai buni au 
fost: Nistor Ioan, urmat de Hn- 
ring Ionel. La alergflri fete, locul 
I a fost ocupat de Șei ban Valeria, 
urmată de Rădoi Ruxandra, Bozga 
Elena și Voicu Maria. Sărituri -Ш 
lungim»: bd/etf: 1. Matei Romeoi 
2. Fluerătoru Florin. Fete: 1. Șer- 
ban Valeria; 2. Voicu Maria.

întrecerea sportivă a adu* la 
start peste 80 de pionieri dintre 
cei mai buni sportivi ai unității 
noastre.

CORNEA TITU
instructor superior de pionieri

Voința Lupeni și Petroșani, n-au 
trimis nici o concurentă, iar Ele
vul Petroșani și Elevul Lonea n-a 
prezentat elementele cele mai 
bune.

Iată rezultatele: 00 m. plat — 
Huh Rodie» 9'T/10 -r- Straja Lu
peni, Bălărie Petra 9'.‘5/10 — Ele
vul Lonea' și Navr-adi .Geta 9"6/10 
— Straja Lupeni. 100 m, plat — 
Huh Rodica 15"4/10 — Straja Lu
peni, Stoicuța Irina 15”6/10 — 
Straja Lupeni, Maroșan Marla 
15“7/10 — Elevul . Petroșani.
200 m. plat -— Rotarii Magdalena 
32"4/10 — Elevul Petroșani, Cigher 
Aurica 33"9/10 — Straja Lupeni. 
Ambruș Aurelia 34"4/10 - Comer
țul Socialist Petroșani — 300 m- 
plat — Mariaș Iulia 52" — Straja 
Lupeni, Pop Maria 54" — Elevul 
Lonea și Herlee Maria 56" Co
merțul Petroșani. 400 m. plat — 
Mariaș Iulia 115" — Straja Lu
peni și Păcurar Meria 1'22" —

Comerțul Petroșani 800 m. plat — 
Лита Maria 3’25" — Elevul Lonea, 
Stpleuța Irina 3'26'T/IO — Straja 
Lupeni. Greutate (4 kg.) — Olah 
Magdalena 8,60 m, ~ senioare, iar 
la junioare Răduț Magdalena 8,38 
m. — Straja Lupeni, Frunză Ma
ria 7,20 m. — Comerțul Socialist 
Petroșani. Lungime — Huh Rodica 
4,08 — Straja Lupeni, Cigher Au
rica 3,82 m. — Straja Lupeni și 
Bălărie Petra 3.77 — Elevul Lo
nea. înălțime — Vlad Ioana 1,28 
m. — Straja Lupeni, Paraschiv 
Maria 1,13 m. — Elevul Lonea și Ro
man Sofica 1,13 m. — Elevul Lu
peni.

Demnă de remarcat este buna 
comportare a elevelor de la 
Școala medie din Lupeni, care au 
reușit să cucerească majoritatea 
probelor unele din ele cu timpuri 
și rezultate mulțumitoare. .

S. BALO1 
corespondent

î DE PRETUTINDENI
Minge de fotbal

* lunrinoas*
! Amatorilor de fotbal li se ofe- 
« ră adesea meciuri la, lumina re- 
J fiectoarelor, cu mingi fosforesem-
* te. Dar aceste mingii sînt grele,
* costisitoare și luminozitatea lor nu
* este durabilă. Recent s-a gășit o 
J soluție pentru a ieftini confecțio-
* narea lor. Este vorba de un pro- 
I dus chimic, cu care șe unge min-
* gea și care dă o lumină verzuie 
£ puternic*, fără a avea vreun

I
 efect asupra elasticității mingei.
După cîteva ore lumina aceasta 
slăbește, dar este suficient ca min
gea s* fie expusă unei surse pu- 

J ternice de lumină, ca de pildă re- 
♦ flectorul unui automobil, pentru 
* ca luminozitatea să revină. Trata- 
t mântui ac rota durează numai două 
î minute.

Barca subacvatici
ln Japonia a fost construită o 

barcă subacvatică de sport a că
rei caroserie este confecționată 
din sticlă plastică. Echipajul aces
tei bărci este format dintr-o sin
gură persoană.

Cort-garaj
In Cehoslovacia a fost construit 

un „cort” care poate fi foarte bine 
folosit ca garaj. El are o greutate 
de 20—30 kg. și poate fi trans
portat în portbagajul automobi
lului.

Maraton pe... degete
...s-a calculat că degețel» dac

tilografelor parcurg intr-o zi de 
muncă o diștanț* egșl* cu 2Q ki
lometri.
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SEARA LITERARA
Colectivul biblio-, 

tecii clubului munci
toresc din Vulcan 
desfășoară o activita
te susținută cu car
tea. Săptămînal, în 
sala de lectură a bi
bliotecii au loc dife
rite. acțiuni cu car
tea cum sînt: seri 
literare, simpozioane

literare, recenzii, pre
zentări de cărți, ex
poziții, lecturi litera
re colective, seri de 
poezie și altele.

Așa de exemplu, zi
lele trecute la clubul 
muncitoresc din Vul
can, conform planului 
de muncă, a avut loc

.0-----------

Pe cînd
Cooperativa „Sprijinul Minier" 

din Lupeni are la Uricani o sec
ție de croitorie pentru dame și 
lenjerie bărbătească. Că există la 
Uricani o asemenea secție este un 
lucru bun. Insă nu e bun felul cum 
această secție își deservește cli- 
enții. Numeroși oameni ai muncii 
din Uricani sînt nemulțumiți de 

, felul cum le sînt executate co
menzile.

De exemplu, tovarășa Purice E- 
lena din Uricani a cumpărat ma
terial pentru o rochie și două 
cămăși bărbătești și le-a dus la sec
ția croitorie a cooperativei. Ce 
s-a întîmplat ?

Marinescu Olga, responsabila 
secției de croitorie din Uricani i-a 
primit comanda și i-a spus să vină 
peste o săptămînă să ia confec
țiile. Venind după o săptămînă 
tovarășa Purice Elena a primit 

, promisiunea că va primi rochia și 
L cămășile în următoarea săptămînă. 

4» Dar și acest termen a fost prelun
git dip nou. Au trecut de atunci 
încă șase săptămîni, dăr comanda 
nu era gata.

Nemulțumită de această amînare 
tovarășa Purice Elena, a cerut să

------------©------------

CANTITATE DA, CALITATE BA
Din cauza sectorului de trăns- 

! port și a sectorului mecanic, bri- 
;■> găzile de mineri de la E.M. Petrila 

întîmpină în activitatea lor nume
roase greutăți. Dacă cu 2—3 luni 
in urmă aprovizionarea brigăzilor 
eu vagonete goale se făcea greoi, 
se poate spune că acum acest lu- 
eru a fost remediat. In schimb din- 
tr-un tren de goale tras lingă 
buncăr 3—4 vagonete sînt defec
te. De aici caramboațe. blocarea 
liniei, pierderi de timp prețios 
pentru îndepărtarea vagonetelor 
defecte etc. Ocupîndu-se în acti
vitatea lui numai de cantitate, co
lectivul sectorului de transport

De ce nu și-a realizat planul sectorul 
forestier Roșia

(Urmare din pag. l-a)

In primul rind, așa după cum s-a 
arătat in adunare, conducerea teh
nico administrativă a sectorului s-a 
ocupat în insuficientă măsură de 
planificarea judicioasă a procesului 
de producție în exploatările și par
chetele forestiere. Unele brigăzi de 
la Stolojoaia, Dușanu ele. au mun
cit la întimplare, fără a-și cunoaș
te sarcinile de plan, nu s-au stră
duit să exploateze rațional masa 
lemnoasă repartizată spre tăiere în 
funcție de necesitățile sectorului. 
Acest lucru s-a manifestat și în 
cadiul exploatării forestiere din 
f artea Băniței. Conducerea sectoru
lui n-a asigurat sprijinirea munci
torilor de aici în direcția ridică
rii calificării lor profesionale. Din 
această cauză, unii forestieri lu
crează cu un randament scăzut, na 
știu să-și organizeze munca și nu 
fo.osesc la maxim capacitatea de 
lucru a utilajelor. De acest lucru 
șe fac vir.ovați și maiștrii de ex
ploatare care-și desfășoară activi
tatea în această parte a sectorului. 
De pildă, maistrul de exploatare 
Privantu Gheoighe, prea puțin e.-te 
prezent in mijlocul forestierilor .ie 
la exploatarea Dușanu pentru a-i 
sprijini și a-i ajuta în muncă. Ei 
este preocupat mai mult de rezol
varea unor probleme peisoriale de 
Cît de îndeplinirea atribuțiilor ca-i 
tfViB în rfalitate de maistru d® 

o seară literară închi
nată marelui nostru 
prozator Mihail Sa- 
doveanu. Despre viața 
si opera lui Mihail 
Sadov eanu a vorbit 
profesorul Antoee 
Gheorghe, directorul 
Școlii medii din lo
calitate.

măsuri ?
i se arate materialul și a aflat 
astfel motivul amînărilor: mate
rialul era prost croit și nu mai pu
tea fi lucrat. Pînă la urmă i-a fost 
restituit prețul materialului.

Cazul relatat nu este unic. De 
exemplu, tovarășei Crișan Aneta 
i-a fost stricată o bluză și i s-au 
restituit banii, tov. Vîrcolici Ma
ria i s-au înapoiat banii în locul 
rochiei pe care o comandase, iar 
iui Stoiculescu loam i s-a execu
tat o comandă de cămăși, insă Ia 
primirea lor a constatat că erau 
arse cu fierul de călcat

In loc să înlăture aceste nea
junsuri, Marinescu Olga, respon
sabila secției se poartă neeuvin- 
cios cu clienții. De exemplu, tov. 
Păcureț Maria a adus un material 
pentru o uniformă școlară ce era 
necesară fetiței șale, însă, după ce 
materialul i-a fost stricat și s-au 
dat banii inapoi i s-au adresat cu
vinte necuviincioase. -

Iată de ce un grup de oameni 
ai muncii din Uricani întreabă 
printr-o scrisoare adresată redac
ției ziarului nostru: de ce nu se 

i-au măsuri pentru asigurarea unei 
bune serviri La această unitate ?

uită o datorie elementară: cali
tatea. La numeroasele sesizări ale 
șefilor de brigăzi, sectorul de 
transport n-a găsit niciodată de 
cuvintă să dea vreun răspuns. Pe 
de altă parte vagonetele defecte 
îndrumate spre atelierul de repa
rații, ies tot așa cum au intrat, a- 
dieă defecte.

Aceasta fiind situația, minerii de 
la E.M. Petrila se întreabă : oare 
cu puțină bunăvoință din partea 
sectoarelor de transport și meca
nic nu s-ar putea pune lucrurile 
la punct, mai ales în momentul de 
față cînd peste 150 de vagonete 
de mină defecte așteaptă să fie 
scoase din circuit și... reparate.

exploatare. Din această cauză in 
brigada I-a Bănită se face risipă 
de material lemnos. Nesatisfăcător 
își desfășoară activitatea și mais
trul Vlăiconi loan, tot de la Du
șanu. In sectorul său de activitate, 
pădurea nu este exploatată rațio
nal, lemnul de foc este împrăștiat 
pe toată suprafața parchetelor, la
tă deci unele din cauzele care ău 
făcut ca în acest an exploatarea 
Dușanu să rămină sub' plan cu 
2 345 metri steri lemn de foc, cu 
1 125 tn.c. bușteni de fag pentru 
gater și pentru derulaj’ și să nu 
realizeze planul nici la alte sorti
mente.

Asemănător se prezintă situația 
și în exploatarea Stolojoaia, de a 
cărei activitate a răspuns pînă nu 
de mult maistrul Săndoiu Alexan
dru. In perioada scursă din anul a- 
cesta, forestierii de aici nu și-au 
realizat planul decît la un singur 
sortiment din cele 12 planificate. 
Ei au rătuas reștanțieri față de plan 
cu 300 m.c. lemn de fag pentru 
celuloză, 370 m.c. bușteni derulaj 
lag cu 1 567 m. steri lemn de 
foc etc.

Pe bună dreptate, au arătat parti
cipanta la discuții, că biroul orga
nizației de bază nu s-a orientat 
să pună in discuția adunărilor ge
nerale felul în care maiștrii de 
exploatări s-au achitat de sarcinile 
profesionale, de organizarea și bu
na dvșiăștirare a procesului de pro

La Școala profesională din Luoeni există un chioșc cu rechizite 
școlare și diferite obiecte de toaletă cu vînzare prin autoservire. IN 
CLIȘEU : După cum se poate observa, vînzător nu există. Elevii își 
cumpără singuri obiectele ce le sînt necesare.

------------0------------

CU TONAJ SPORIT
(Urmare din pag. l-a)

In afară de re’morcarea trenuri
lor cu tonaje sporite, mecanicii 
din depoul Petroșani se ocupă in
tens și de reducerea consumuri
lor specifice de combustibil. în
tregul colectiv al depoului este 
preocupat, de . traducerea în viață 
a angajamentului : „Nici o locomo
tivă fără economii de combusti
bil". In realizarea acestui angaja
ment sînt antrenate toate sectoa
rele de activitate din depou. In ate 
lierele de reparații se muncește 
pentru a se obține numai reparații 
de calitate. Calitatea reparațiilor 
are o pondere foarte mare în re
ducerea consumurilor specifice. De 
aceea, cu ocazia spălării și efec
tuării diferitelor reparații, meca? 
nicii nu se mulțumesc doar cu în
tocmirea „foii de comandă", ci par
ticipă efectiv la aceste operații. Ei 
sînt aceia care cunosc din parcurs, 
defectele sau slăbiciunile locomo
tivei. In continuare, de la ieșirea 
din reparație și pînă la următoa
rea reparație, mecanicii și focluș- 
til sînt întotdeauna preocupați de 
buna întreținere a locomoii/elor 
S-a ajuns astfel ca numărul de
fectărilor în parcurs să fie simți
tor redus.

ducție. In sectorul Roșia nici cons
fătuirile de producție nu s-au ținut 
cu regularitate. Tovarășul Grecu 
Tonta, membru in biroul organiza
ției de bază și președintele comi
tetului secției de sindicat nu s-a 
ocupat cu destulă răspundere de 
organizarea și buna desfășurare a 
întrecerii socialiste. In exploatările 
forestiere nu sa țin ședințe ale 
grupelor de sindicat, muncitorii nu 
sînt îndrumați să-și i-a angajamen
te mobilizatoare.

Biroul organizației de baza nu 
s-a îngrijit să repartizeze tuturor 
membrilor de partid sarcini concre
te, legate de bunul mers al pro
ducției. O activitate nesatisfăcățoa- 
re a desfășurat vechiul birou și în 
ce privește munca de primire în 
partid. Din exploatarea forestiera 
Stolojoaia, de pildă, în acest an 
nu a fost primit nici un membru 
sau candidat de partid. Din această 
cauză în unele puncte de exploata
re importante nu sînt membri sau 
candidați de partid. Tovarășul Ne- 
goiu loan, secretarul organizației 
de paza a scăpat din vedere pro
blemele principale spre care tre
buia să-și îndrepte atenția organi
zația de partid și s-a ocupat mai 
mull de probleme mărunte, mai pu
țin importante. El nu a controlat 
felul în care membrii de partid se 
achită de sarcinile încredințate.

Adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri a acordat o mare 

folosirea forței vii a trenului ase 
iui coeficient ridicat în reducerea 
consumului de combustibil și de 
aceea toți mecanicii folosesc acest 
procedeu. In carnetele de bord ale 
mecanicilor sînt trecute' zi de zi 
însemnate Cantități de combustibil 
economisit.. A crescut, de aseme
nea, lună ele lună cantitatea de 
combustibil economisit pe fiecare 
locomotivă. Astfel, în luna august 
a.c. locomotiva 1501013 a avut o 
economie de 22 tone, în luna sep
tembrie economia a crescut la 
28,8 tone, iar locomotiva 150 1046, 
de la 18 tone de combustibil eco
nomisite în august, a realizat in 
septembrie ,22 tone. Și astfel de 
exemple sînt multe la depoul dtii 
Petroșani. Ca urmare, de la înce
putul anului și pipă la Л octombrie 
s-a realizat o economie de 4 435 
tone combustibil convențional. Cti 
acest combustibil se pot remorca 
780 trenuri de marfa pe distanța 
Petroșani— Simeria H retur.

întregul colectiv al depoului de 
locomotive C.F.R. Petroșani este 
hotărît să obțină noi realizări, atît 
în remorcarea trenurilor cu tonaje 
sporite cit și în reducerea consu
mului specific de combustibil.

atenție creării condițiilor pentru 
recuperarea producției nerealizate 
in cele 9 luni ale anului. In 
această privință hotărirea adunării 
generale prevede asigurarea din 
timp a stocurilor de masă lemnoa
să pentru perioada de iarnă, astfel 
incit să se evite strangulările în 
producție. De asemenea, s-au sta
bilit măsuri concrete in vederea re
ducerii pierderilor de exploatare 
prin utilizarea celor mai raționale 
procedee tehnologice, asigurîndu-se 
o sortare judicioasă, fără pierderi. 
Totodată, adunarea generală a ce
rut conducerii sectorului să extin
dă metoda de lucru în acord glo
bal, să se ocupe mai intens de extin
derea mecanizării, de ridicarea cali
ficării muncitorilor.

Ținînd seama de faptul că în 1964 
planul producției globale al secto
rului crește cu 19,28 la sută, iar 
cel al producției'marfă cu 11,33 la 
sută, adunarea generală a stabilit' 
măsuri pentru ca sporul de pro
duc,fie să se, obțină în- mare parte 
pe seama creșterii productivității 
muncii, extinderii mecanizării lu
crărilor, forestiere la doborit, se
cționat, sc os-apr.opiat

Adunarea generală, de;dare de 
seamă- și alegeri a reafirmat, hotă- 
rîrea comuniștilor de aici in mo
bilizarea Întregului colectiv al sec
torului la recuperarea cantității de 
masă lemnoasă nerealizată în acest 
am și de a raporta la finele anului 
că forestierii de aici și-au făcut pe 
deplin datoria.

T. С. M. E.
1 Șantierul construcții пт» 1 , 
1: Luduș I

'ernut — Lotul Paroșeni '

Organizează concurs i 
' !a sediul Șantierului ■ 

Paroșeni în ziua de 28 
' noiembrie 1963, în ve** ; 

cerea ocupării urmă-* ■ 
to are'or posturi pen- ; 
fru șantierul Paroșeni: ;

1 post maistru ргіось 
<; pal constructor 
Î11 posturi maiștri cm- : 

structori

1 post maistru construe- ; 
ții metalice :

1 post maistru instalații : 
; Condiții de angajare — 

• cele prevăzute de norme- I 
le tn vigoare.

'23 octombrie
PROGRAMUL I. 7,10 Cîntece 

despre ceferiști și petroliști, 8,00 
Sumarul presei centrale, 8,06 Piese 
de estradă, 8,30 Dansuri simfonice 
de compozitori romîni, 9,00 Potpu
riuri din operete, 10 ,00 Tsatru la 

'microfon: „Doctor în filozofie",
comedie de Branislav Nușici, 11,33 
Melodii populare, 12,25 Soliști de 
muzică ușoară, 13,10 Duete din o- 
perele lui Puccini, 14,00 Din muzi
ca popoarelor, 14,35 Tineri soliști, 
15,15 Arii și duete din operete ro- 
mînești, 15,45 Compozitori romîni 
înaintași, 16,15 Vorbește Moscova!. 
16,45 Muzică de estradă de Viorel 
Doboș, 17,30 Prietena noastră car
tea, 18,00 Cîntă taraful G.A.C. din 
comuna Jilavele, regiunea Bucu
rești, 18,15 Fapte din întrecere, 
19,25 Melodii populare la cererea 
ascultătorilor. 20,10 Maeștri ai ar
cușului, 20,55 Melodii distractive 
romînești, 21,15 Concert din ope
re, 22,20 Simfonia în Do major de 
Mihail Jora. PROGRAMUL II. 10,10 
Din. crjația compozitorilor sovie
tici, 11,00 Muzică populată inter
pretată de fluierașul Florea Netcu. 
11,30 Orchestre de estradă, 12,45 
Din viața de concert a Capitalei, 
13,40 Muzică populară interpretată 
de sextetul i vocabiemlnln î „Perinl- 
ța", 14,35 MuiieS Ușoară interpre
tată de Dorina Drăghici și Nicu 
Stoenescu, 16,12 Muzică instrumen
tală da compozitori romîni^-J7,00 
Cîntșce și dansțjri din fări socia
liste, 18,05 Estrada melodiilor, 18,50 
Ansambluri artistice școlare, 19,45 
„Melodii... melodii...", emisiune de 
muzică ușoară romînească, 20,35 
Prelucrări și aranjamente de fol
clor, 21,56 Muzică de dans.
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Plenara lărgită 
а С. C. al P.M.S.U

BUDAPESTA 21
MTI anunță că a avut los o șe

dință lărgită a C.C. al P.M.S.U. la 
care Janos Kadar, prim-isecreitar 
al C.C. al P.M.S.U.,’a informat pe 
cel prezenți despre unele probleme 
actuale de politică externă. Au 
fost discutate, de asemenea, ra
poarte in problemele curente ale 
economiei naționale. După dezba
teri, Comitetul Central a adoptat 
în unanimitate hotăriri.

(Agerpres)

л*
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în Вншаоіа
RANGOON 21 (Agerpres).
Guvernul birnranez a anunțat na

ționalizarea întreprinderilor produ
cătoare de țigări și a celor de pre
lucrare a peștelui. Măsura are e- 
fect retroactiv începînd de la data 
de 16 august 1963.

Această acțiune a fost întreprin
să în virtutea legii cu privire la 
naționalizarea întreprinderilor in
dustriale și comerciale care se află 
în proprietatea particulară promul
gată de către guvernul Birmaniei 
la 19 octombrie.

-=©=-

Acțiuni ale adversarilor 
înarmărilor nucleare din Scoția

LONDRA 21 (Agerpres).
La Glasgow a avut loc un 

ting al adversarilor înarmării 
cleare din Scoția. Participanții
miting au cerut desființarea tutu
ror bazelor americane pentru sub
marine dotate cu rachete „Pola
ris", existente în Scoția.
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Trupe siriene participă la luptele 
împotriva kurzilor irakieni

BAGDAD 21 (Agerpres).
Autoritățile irakiene au anunțat 

duminică în mod oficial că trupe 
siriene participă la operațiunile din 
nordul Irakului îndreptate împo
triva partizanilor kurzi, conduși de 
generalul Mustafa 
municatul transmis 
radio Bagdad cu 
președintelui
nordul țării, se precizează că pre
ședintele Irakului a trecut în re
vistă și a salutat forțele unificate 
irako-siriene. „Vizita mareșalului 
Aref, se precizează 
a avut drept scop

Barzani. In co
de postul de 

prilejul vizitei
Irakului, Aref, în

în comunicat,
inspectarea Ia

------------ ©

fața locului a forțelor angajate în 
nordul țării în operațiunile de cu
rățire duse împotriva kurzilor".

In cercurile diplomatice, arată 
corespondentul din Beyrut al zia
rului „New York Times", se apre
ciază că efectivul trupelor siriene 
dislocate în nordul Irakului este de 
5 000 de oameni.

In comunicatul transmis de pos
tul de radio Bagdad se arată că 
președintele Aref, dorește să fie 
la fața locului în timpul efectuării 
„ultimei operațiuni de curățire a 
teritoriului controlat de trupele 
generalului Barzani".

Noul guvern al Angliei
LONDRA 21 (Agerpres).
Primul ministru lord Home, a a- 

nunțat duminică lista noului gu
vern al Marii Britanii. Din guvern 
fac parte i R. A. Butler — minis
tru de externe, lordul Hailșham — 
ministru pentru problemele științei, 
Reginald Maudling ministru de 
finanțe, Edward Heatn — secretar 
de stat pentru industrie, comerț și 
dezvoltare regională și ministru al 
comerțului Peter Thorneycroft 
ministru de război, Henry Brooke 
— ministru de interne, Selwyn 
Lloyd — lord al sigiliului privat', 
lordul Dilhorne — lord cancelar, 
Duncan Sandys — ministru pen
tru relațiile cu Commonwealth-ul 
și ministru al coloniilor, Chris
topher Soames — ministru al agri
culturii, John Hare — cancelar al

ducatului Lancaster, Ernst Marples 
— ministru al transporturilor, Fre
derick Erroll — ministru al ener
giei, Joseph Keith — ministru al 
construcțiilor de locuințe și al or
ganelor locale de stat, Joseph God- 
ber — ministru al muncii, Edward 
Boyle — ministru ai educației, 
Anthony Barber — ministru al să
nătății, John Boyd-Carpenter, 
cretar principal al trezoreriei.

Stare excepțională în Congo
LEOPOLDVILLE 21 (Agerpres).
La 20 octombrie, președintele Re

publicii Congo, Joseph Kasavubu,

a decretat stare excepțională 
teritoriul Leopoldville-ului pe o 
rioadă de șase luni.

pe
pe.
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Presa occidentală despre agravarea 
situației interne din Congo

ne- 
dar

de 185 franci congolezi. Cursul 
oficial este de 450 de franci, 

neagră se plătesc pînă la 
franci pentru o liră șter-

elvețian „Neue 
referindu-se la

Zurcher 
alegerile

simplă devaluare a 
franc congolez va 
scurt răgaz econo- 
va exista și un gu- 
știe exact ce vrea 

armată

un 
nu 
să
dispună de o

LONDRA 21 (Agerpres).
Agravarea situației interne din 

Congo reține tot' mai mult atenția 
presei occidentale.

Astfel, ziarul londonez „Times' 
scrie: „Descompunerea Congoului 
se află în prezent într-un stadiu 
foarte avansat. Inflația monedei 
este doar unul din aspectele aces
tui proces. O 
discreditatului 
lăsa doar 
miei, dacă 
vern care 
și care să
disciplinată. Un nou ajutor nu ar 
face decît să alimenteze febra. Si
tuația maselor congoleze va deveni 
și mai grea". „Continuă anarhia în 
Congo" subliniază chiar în titlu un 
articol apărut în ziarul vest-ger- 
man „Deutsche Zeitung” : „Șoma
jul, foametea și team's, se arată în 
articol, constituie încă grijile prin
cipale ale republicii congoleze. 
Dezastruoasa situație economică a 
acestui stat african se oglindește 
și în moneda sa. Francul congo 
lez a devenit de fapt lipsit de orice 
valoare. In țară cursul oficial pen
tru o liră sterlină britanică este

la bursa 
1 500 de 
lină".

Ziarul-
Zeitung",
parlamentare care urmează să aibă 
loc în primăvara următoare, men
ționează discreditarea în ochii ma
selor de alegători a multor politi
cieni pentru care „ideile politice 
nu joacă însă decît un rol se
cundar, pe primul loc situîndu-se 
lupta pentru puterea politică și a- 
capararea celor mai bine plătite 
posturi și a privilegiilor care des
chid membrilor parlamentului și 
guvernului calea spre tot felul da 
afaceri necurate".
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MOSCOVA. — La 21 octombrie, 
d-na Sirimavo Bandaranaike, pri
mul ministru al Ceylonului, a so
sit la Moscova, într-o vizită ofi
cială, la invitația guvernului so
vietic. Pe aerodromul Șeremetievo, 
d-na Sirimavo Bandaranaike a fost 
întîmpinată de N. S. Hrușciov și 
de alți conducători de partid și de 
stat sovietici.

Institute de calificare 
superioară a medicilor

PRAGA 21 (Agerpres).
In Cehoslovacia funcționează 

patru institute pentru calificarea 
superioară a medicilor. Primul 
institut da acest fel a fost în
ființat acum zece ani la Praga.

Din anul 1953 pînă 
1962, institutul a 
de cursuri audiate 
dici.

Aici predau 109 
în majoritate sînt

est a Mării Caspice) zăcăminte 
importante de petrol. Debitul 
zilnic (24 ore) în majoritatea 
erupțiilor de țiței ajunge la 
60 tone, iar în multe locuri 
cialiștii consideră că debitul 
și mai mare.

Descoperirile făcute în penin
sula. Mangîșlak fac ca locul trei 
la rezervele de petrol ale Uni
unii Sovietice să-l ocupe Kazah- 
stanul.

50—
spe- 
este

în 
organizat 
de 20 000

profesori, 
medici.

anul
794
me-

care

Renașterea orașului 
Sonrim

PHENIAN 21 (Agerpres).
Orașui Sonrim din R.P.D. Co- 

reeană, care în timpul războiului 
a fost aproape ras de pe fața 
pămîntului, a devenit în prezent 
de nerecunoscut. Pretutindeni au 
fost construite case noi, confor
tabile, iar pe principalele străzi 
au fost înălțate blocuri cu 4—5 
etaje.

O mare amploare a cunoscut 
industria orașului Sonrim. La cea 
mai mare întreprindere a orașu
lui — uzina metalul gică Hvanhe 
— au fost construite două fur
nale cu o capacitate de cite 
250 000 tone, iar cuptorul Martin 
de 50 tone a fost reconstruit pen
tru 100 tone. La uzină au fost 
schimbate vechile utilaje rămase, 
în prezent procesele de produc
ție se mecanizează și se automa
tizează.

Noi zăcăminte 
de petrol

ALMA—ATA 21 (Agerpres)
Geologii din Kazahstan au 

descoperit în subsolul peninsu
lei Mangîșlak (partea de nord-

8
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PARIS. — In 
de 20 octombrie, 
ulle, președintele 
poiat la Paris din Iran,
făcut o vizită oficială.

după-amiaza zilei 
generalul de Ga- 
Franței, s-a îna- 

unde a
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Circulația mărfurilor 
în R. P. Bulgaria

SOFIA 21 (Agerpres).
In primele 9 luni ale anului 8
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ROMA. — Președintele 
ei, Abden Abdulla Osman, 
cheiat vizita oficială de trei săp- 
tămîni în Italia.

Președintele Osman a avut în
trevederi cu președintele Italiei, 
Antonio Segni, cu primul minis
tru, Giovanni Leone, și cu alți 
membri ai guvernului.

Somali- 
și-a în-

Nobel pentru pace, a declarat că 
va părăsi Institutul tehnologic din 
California, unde activează de pes
te 40 de ani, pentru a se consacra 
activității în domeniul relațiilor 
internaționale.

De la 1 noiembrie, el își va în
cepe activitatea de cercetări în 
cadrul Centrului pentru studierea 
instituțiilor democratice din ora
șul Santa Barbara, 
nia.

ROMA 21 (Agerpres).
Pentru a satiriza amploarea pe 

care a luat-o in Italia cumpărarea 
pe credit pe bază de polițe, Vitto
rio de Sica a terminat turnarea 
filmului „Bumul", în care un tînăr 
soț își vinde ochiul drept pentru 
a obține banii cu care să onoreze 
polițele semnate de risipitoarea scj 
soție. *>

Val de căldură 
la New York

statul Califor-

SEUL. — La 12 
neralul Pak Cijan 
rul juntei militare sud-coreene, va 
prelua oficial 
al Coreei de

decembrie, ge- 
Hi, conducăto-

funcția de președinte 
sud.

— La 21 octombrie 
la Teheran că Șahul 

numit din nou

NEW YORK 21 (Agerpres).
Asupra orașului New York s-a 

abătut un val neobișnuit de căldu
ră pentru această perioadă a anu
lui. Termometrele 
sîmbătă 
în acest 
peraturii 
maxima
ind de 27 grade în anul 1945.

au înregistrat
28 de grade, stabifindu-se 
fel un nou record al tem- 

pentru luna octombrie, 
atinsă pînă în prezent ii-
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în curs planul de circulația măr
furilor cu amănuntul în R. P. 
Bulgaria a fost îndeplinit în 
proporție de 102,19 la sută. Au 
fost vîndute peste plan mărfuri 
în sumă de aproximativ 47 mi
lioane de leva. In comparație - cu 
aceeași perioadă a anului tre
cut, în primele nouă luni ale a- 
cestui an rețeaua comercială și 
întreprinderile de alimentație 
publică au vîndut cu 
sută mai multe mărfuri.

NEW YORK. — Cunoscutul om 
de știință și luptător pentru pace 
din S.U.A. dr. Linus Pauling, fă- 
ruia i s-a decernat reeent Premiul

TEHERAN.
s-a anunțat 
Iranului l-a 
Asșadollah Alam în funcția 
prim ministru al țării, și l-a 
sărcinat cu formarea noului 
vern.

La 22 octombrie Assadollah
lam urmează să prezinte Șahului 
Iranului componența noului cabi
net.

Invazie de hipopotami

8,7

de
se

Dezvoltarea 
etnografiei maghiare

BUDAPESTA 21 (Agerpres) 
Rezultatele obținute în Unga

ria în domeniul etnografiei 
monstrează importanta care 
acordă acestei științe.

In țară există 125 de muzee 
și colecții etnografice. Se edi- 3 
tează 7 reviste științifice dintre 8 
care 4 în limbi străine, precum | 

și 4 serii de publicații anuale, g 
In afară de aceasta s-au publi- g 
cat 50 de lucrări despre rezul- 8 
țațele obținute în acest domeniu. |

pe 
de
in-
gu-

A-

RUIN Dl 21 (Agerpres).
Congo-ul a fost invadat de mii 

de hipopotami. Invazia se datorea
ză faptului că, în Uganda numărul 
hipopotamilor crescînd foarte mult, 
păzitorii rezervației naturale Queen 
Elisabeth Park au început să-i îm
puște pentru a sub ț ia rîndurile lor. 
îngroziți, hipopotamii au trecut gra
nița invadînd Congo-ul.

Situația politică din Republica Dominicană 
se menține confuză

SANTO DOMINGO 21 (Ager
pres)

Situația politică din Republica 
Dominicană continuă să se men
țină confuză, în timp ce în dife
rite localități au avut loc noi de
monstrații de protest împotriva 
instaurării la putere a unui re
gim militar anticonstituțional. Pes
te 50 de persoane au fost arestate 
la Santo Domingo în cursul unei 
asemenea demonstrații împrăștiate 
de poliție cu ajutorul grenadelor 
cu gaze lacrimogene. Poliția a o- 
perat, de asemenea, noi arestări 
în rîndurile studenților din Ciudad 
Nueva, care s-au pronunțat împo
triva juntei militare.

După cum transmite corespon
dentul din Santo Domingo- al a- 
genției Prensa Latină, în fața in
tensificării protestului popular, jun
ta militară și partidele' de dreap- 
1a care o sprijină au hotărît să 
procedeze la „o lărgire" a guver
nului în care ax urma eă fie in-

partide 
în afară de re- 

partidului socialist 
(comunist). Această pro- 

a fost însă respinsă de 
revoluționar dominican al 
președinte Juan Bosch și 

revoluționar social- 
Jose Molina, președintele 
deputaților, care a fost 

a decla- 
repre-

citiși reprezentanții altor 
de opoziție, în afară 
prezentanții 
popular 
punere 
partidul 
fostului 
de partidul 
creștin.
Camerei 
dizolvată de noul regim, 
rat că această propunere 
zintă o manevră care ar menține 
guvernul sub controlul militarilor 
și eă partidele de opoziție consi
deră necesară „înapoierea la o 
viață constituțională" prin recu
noașterea desemnării lui Juan Ca
sanovas ca președinte al țării. 
După cum se știe, el a fost desem
nat recent președinte al Republi
cii Dominicane in cursul unei șe
dințe secrete a Congresului dizol
vat

Intr-un manifest care se difu
zează clandestin în Republfca Do-

minicană, partidul socialist popu
lar dominican cheamă la o amplă 
mobilizare populară și la intensi
ficarea rezistenței față de noul re
gim militar, „ca singura cale pen
tru înapoierea la un regim consti
tuțional și la respectarea dreptu
rilor democratice ale poporului1'. 
„Calea spre succes, se arată în 
manifest, o constituie unitatea în
tregului popor, a tuturor forțelor 

, care condamnă pe autorii loviturii 
de stat și a celor care se pronunță 
în favoarea legalității și democra
ției". Manifestul adresează un a- 
pel la declanșarea unei greve ge
nerale de protest împotriva noului 
regim.

Potrivit agenției Prensa Latina, 
după apariția manifestului, 
neni din întreaga Republică 
minicană au declarat o grevă 
bolică și pe străzile capitalei
a avut loc o demonstrație a feme
ilor care a fost reprimată de po
liție

ingi- 
Do 

sim- 
țăxii
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