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Succese ale minerilor 
din Uricani

Din abatajele unui singur sector

extras 
de 
A-

La mina Uricani crește 
continuu plusul de pro
ducție. In perioada 1—26 
octombrie s-au
pest ? plan 2642 tone 
cărbune cocsificabil. 
cest spor de producție 
obținut exclusiv pe sea
ma creșterii productivită
ții muncii. Pe mină s-a 
atins un randament me-

s-a

diu de 1 500 kg. de 
bune 
mare 
decît 
ceste 
resc 
parte 
torul
cestui sector au fost ex
trase 
3934 
peste plan.

căr- 
mai 
kg.

pe post, adică 
cu peste 200 
prevede planul. A- 
succesa se dato- 

în cea mai mare 
minerilor din sec- 

I. Din abatajele a-

în această lună 
tone de cărbune

Economii la prețul de cost
Creșterea producției și 

a productivității muncii, 
măsurile luate pentru re
ducerea cheltuielilor au 
adus minei Uricani im
portante economii la pre
țul de cost. In trimestrul 
III tona de cărbune ex
trasă de minerii de aici 
a fost mai ieftină decît 
era prevăzut cu 4,31 lei. 
D? începutul anului 
economiile realizate prin 
reducerea 
cost

prețului
se ridică la

Planul la
a

din
au

de 
peste

500 000 lei. Unul 
principalii factori ce 
contribuit la obținerea a- 
cestor economii a fost' 
reducerea consumului 
de lemn. Prin folosirea 
judicioasă a acestui va
loros material și extin
derea susținerii metalice, 
pe mină, consumul 
lemn a fost redus 
medie cu 0,5 m.c. 
mia de 
extrasă.

de
în
pecu

tone de cărbune
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(^-apte obisjiiiiitp
...Un cetățean, un că

lător grăbit să prindă 
trenul a pierdut porto
felul. Conductorul 
un Constantin de la 
fia C.F.R. Petroșani 
găsit.

— Mi-ai făcut 
bine. In

Pă-
sta-
l-a

respectiv, 
ajuns, din 
posesoru- 
în Unga-
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indicatorii
(ost depășit

tehnici

mina Uricani 
un mare accent și

La
pune
pe îndeplinirea și, depă
șirea planului la toți in
dicatorii tehnici. S-a 
in/" tat în primul rînd a- 
supra extind ?rii susține 
rii metalice. Planul la a- 
cest indice a fost de
pășit cu peste 1600 m. 
Folosirea armăturilor de 
fier, mecanizarea trans-

Se în abataje și
a-

8
8
8
38
8

l t
<
>
i
<

i
!
i (

portului 
extinderea metodelor 
vansate de lucru au dus 
și la sporirea vitezelor 
de avansare. In medi^, 
pe mină, s-a obținut o 
viteză de avansare mai 

m/lună
față de cît era planifi- 

Și planul de în- 
i mecanice a fost 

pînă în prezent 
cu peste
m. c.

mare cu 0,80

cată. ! 
cărcărî 
depășit

2000

un 
mare bine. In acest 
portofel am toate actele 
și salariul. Dă-mi voie 
să te recompensez.

— Pentru mine 
răspunse conductorul — 
recompensa cea 
bună este faptul că 
putut să te ajut.

...Zilele trecute 
călător și-a uitat 
tonul de piele nou-nouf 
in trenul 2094. A veni! 
la biroul de mișcare. 
„Tovarășe impiegat, am 
uitat paltonul de piele 
în 
Mă 
lei. 
făt 
tonul a tost găsit 
impiegatul de mișcare 
Coge loan și înapoiat 
păgubașului.

Un fapt semnificativ 
este și următorul: To
varășul Kozma Iosif din 
Ungaria, sosit la Petro
șani să-și vadă rudele, 
a pierdut in trenul cu 
care venise—4ъ Petro
șani acte și biletul de 
tren. Impiegatul de miș
care Constant ine seu 
Teodor a anunțat stația 
Sibiu (unde ajunsese 
trenul în acel moment) 
să caute actele în va-

mai
am

an
pal-

trenul ce a plecat, 
costă peste 2000 de 
Ce fac ?“ S-a amin- 
stafia Livezeni. Pal- 

de

gonul și locul 
Găsite, ele au 
nou în mina 
lui lor. Ajuns
ria, tov. Kozma Iosif a 
adresat Direcției regio
nale C.F.R. Timișoara și g| 
stației C.F.R, Petroșani g 
o caldă' scrisoare de g 
mulțumire. Redăm mai g^ 
jos cîteva rînduri din g 
scrisoare : „Lucrătorii g.
ceferiști din Petroșani 
au dat un strălucit exa
men de cinste, politețe 
și bunăvoință. Fătă a- 
jutorul tovarășilor 
Ia C.F.R. neglijența 
m-ar fi costat mult, 
rugămintea față de 
recția regională 
Timișoara să aducă 
mai vii mulțumiri 
lariaților din stațiile 
troșani și Sibiu și 
special tovarășului i 
stantinescu Teodor , 
tru ajutorul dat".

Asemenea aspecte de 
cinste, politețe ajutor și 
bunăvoință sint obișnui
te. Ele vorbesc despre 
frumoasele trăsături 
morale caracteristice 
zilelor noastre, trăsături 
ce se înrădăcinează tot 
mai adine în conștiința 
oamenilor. Ele 
despre munca 
educativă, dusă 
ganizațiile de partid și 
sindicat pentru formarea 
omului nou al orîndui- 
riî socialiste.

de 
mea 
Am 
Di-

C.F.R. 
cele 
sa- 

: Pe
in

Con- 
pen-

vorbesc 
rodnică 
de or-
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La colectarea 
de fier vechi

octombrie și pină 
tinerii de Ia mina 
colectat însemnate 
fier vechi. La gura 
2 și la planul în
de la mina Uricani 

aproximativ
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Printre brigăzile de mineri de la mina Lupeni care pe lingă o 
producție sporită se evidențiază șl prin alegerea 
se numără și cea condusă de Taloș loan.

IN CLIȘEU : Șeful brigăzii discutînd cu unul 
cărbunelui extras.

---------- ©------

șistului din cărbune

calitatea

Io • •

dintre mineri despre
I ■

------- . —~------

Succese înregistrate de fara noastră 
Ia tîrgurile internaționale

țaraan, 
participat 
la 28 de

—-=— pat peste 600 de
VALER DAN mineri, tehnicieni

de secretar al comitetului orășenesc și ingineri. Au fost 
a a- de partid — Lupeni
mult —=—
preo-

plenară 
comitetul

e s c

Intr-o 
lărgită, 
o r ă ș e n 
partid Lupeni 
nalizat nu de 

mielul cum s-a
cupat comitetul sindicatului de Ia 
mina Lupeni, sub îndrumarea co
mitetului de partid de îmbunătăți- 

în
În
că-

ple-

Lupenl cit și din 
de un mare nu- 

a reieșit că în a- 
cultural- educativă 
Lupeni, cit și in 

aparținînd co-
sindicatului s-a îmbună- 
de perioada anilor prece- 
cadrul minei au fost în- 
brigăzi artistice de agi-

organizate, de a- 
semenea, zeci de 
conferințe teh- 

și de cultură gene- 
fost audiate de un

însemnat de oameni 4Ц

Comitetul U.T.M. de la mina 
Uricani a inițiat în ultimul 
timp numeroase acțiuni de 
muncă patriotică. De la înce
putul lunii 
în prezent, 
Uricani au 
cantități de 
galeriei nr. 
clinat nr. 5
tinerii au strîns
6 500 kg. fier vechi ce urmea
ză a fi transportat spre puțul 
nr. 2. Aproape zilnic, de Ia 
mina Uricani pleacă mașini 
încărcate cu fier vechi. In 
ziua de 24 octombrie au fost 
încărcate 3 mașini cu fi 
vechi a cite 4 tone fiecare 
au fost expediate în aceeași 
spre oțelăriile Hunedoarei.

Din această cantitate de 
țel ce rezultă din fierul vechi 
colectat cu adausurile necesa- 
se se pot confecționa 123 stîlpi 
metalici de susținere a gale
riilor de mină, 24 perforatoare, 
44 ciocane de abataj sau o 
locomotivă „Diesel" electrică 
de 6 tone.

Organizațiile U.T.M. nr. 2 și 
nr. 6 de la mina Uricani au a- 
dus ur. aport însemnat la co
lectarea acestor cantități de 
fier vechi, efectuînd un mare 
număr de ore de 
triotică.

Printre tinerii de 
Uricani care s-au 
în acțiunile de muncă natrio- 
tică șe numără utemiștii Nistor 
Gheorghe, Năsăleanu Ioan, 
frații Petre și Constantin Cîr- 
ciumaru, Teslici Dumitru, Ba- 
diu Alexandru și Gros Marin.

' S. VIOREL

la mina 
evidențiat

1

In acest 
noastră a 
pină acum 
tîrguri și expoziții e-
conomice internațio
nale. Produsele ro- 
mînești au fost ex
puse în numeroase o- 
rașe ca Bruxelles. 
Leipzig, Brno, Londra. 
Damasc, Izmir, Mi
lano, Goteborg, Salo
nic, Viena și pentru 
prima oară la Tripoli 
și Rangoon. Se află

în curs de organiza
re la Accra (Ghana) 
o expoziție perma
nentă comercială ro- 
mînească.

In multe pavilioane, 
produsele 
noastre i 
de mașini au 
zentat peste 
sută din ( 
iar la unele 
sută la sută.

însemnările 
de vizitatori

! industriei 
constructoare 

repre-
50 la 

exponate, 
aproape

meni de afaceri în 
cărțile de impresii, 
articolele din ziare, 
transmisiile directe 
ale televiziunii de la 
pavilioanele din Frank
furt 
etc.
de
participarea Romîniei 
la manifestările eco
nomice internaționale.

(Agerpres)

pe Main, Tokio 
arată aprecierea 

care s-a bucurat

rea muncii cultural-educative 
rîndul minerilor, tehnicienilor, 
ginerilor și funcționarilor din 
arul exploatării.

Din referatul 'prezentat în
nară de către tov. Dvorak Carol, 
președintele comitetului sindicatu
lui de. la mina 
discuțiile purtate 
măr de tovarăși 
cest an munca 
în cadrul minei
cele doua cluburi 
mitetului 
tățit față 
denți. In 
ființate 6
tațle, 10 biblioteci volante, 12 stan
duri de cărți, s-a îmbunătățit mun
ca cu cartea, 
prin conîerințe 
și tehnicieni 
au fost organi
zate Ia club 7 
sesiuni tehnico- 
științiflce in 
cadrul cărora 
s-au făcut ex
puneri pe dife
rite teme spe
cifice 
tului. 
ceste

propaganda tehnică 
etc. Pentru mineri
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făcute
și oa-

mineri- 
La a- 
sesiuni 

pârtiei-

muncă
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Ѳ nouă șarjă de pîine părăsește cuptoarele fabricii din Petroșani. Cocătorii Cris- 
tescu Florea și Frătilă Aurel (în clișeu) au reușit să scoată și de data aceasta pîine 
rumenă, gustoasă, pe placul consumatorilor. Nu degeaba se numără între cei mai buni 
cocătorî ai fabricii

nice, politice 
rală care au 
număr 
muncii.

Brigăzile artistice de agitație 
din sectoarele III, VIII, IX, IV A șî 
VII, au prezentat în consfătuirile. 
de producție și cu alte ocazii a- 
proape 40 de programe care s-au 
bucurat de mult succes din partea 
minerilor. In cadrul bibliotecilor vo
lante a crescut numărul cititorilor. 
La biblioteca centrală, numărul căr
ților dtite se ridică la 23 656. In 
acest an, la această bibliotecă au 
fost organizate 66 de acțiuni cu 
cartea, dintre care 24 recenzii, 3 
simpozioane, 6 seri literare etc. la 
care au participat peste 10 006 de 
oameni ai muncii. Fanfara, orches
tra semisimfonică, formația de dan
suri, formația corală au prezentat

(Continuare în pag. 3-a)

CARNET *

Muzeul memorial „Prof.
Marinescu"Gheorghe

Pe zidul unei case 
din Capitală, o tăbliță 
indică,: „Muzeul memo
rial prof. dr. Gheorghe 
Marinescu". Aici a fost 
locuinfa marelui savant 
din 1010 pină în, 1938, 
cînd a murit, locul în . 
care astăzi sutele de fo
tografii, documente, scri
sori amintesc de fonda- , 
’ort'.i neurologiei romi- 
nești, de omul modest 
de cet.ate.anul care .a 
luptat ca izvoarele știin
ței să fie cunoscute și 
întrebuințate in 
oamenilor.

Vizitînd zilele 
muzeul, am fost 
prin

folosul

dr. ♦
♦
♦

*

studiul *
4*

1-a înscris ia seminar. 
Dar. el nu arăta, nici o 
vocafie pentru 
teologiei, dovedind
sahimb aptitudini pentru • 
preocupări științifice. Șl • 
astfel, .ascultînd propriu). J 

. său, îndemn, a devenii i 
student al Facultății de J

♦

documentele ♦ 
arată cum, 

foarte mari

acestea 
cortdus preparator 

fața panourilor și 
vitrinelor bogate în do
cumente și. ilustrații e- 
vocative chiar de către 
fiica savantului > Maria 
Marinescu. '

Un- panou și o vitrină 
alăturată dezvăluie crîm- 
pee din copilăria sa
vantului.

— Bunica 
tata să se

medicină.
, Privesc - 

expuse. Ele 
luptînd cu.

: greutăți și lipsuri, tină- 
rul Marinescu și-d tre
cut în mod strălucit toa
te examenele. Medic ex
tern și apoi intern la 
Spitalul Brîncovenesc, 

■c Laborato
rul de hislologie și în 
urmă la cei. de bacteo- 
rologie al profesorului 
Victor Babes. Marinescu 
se evidențiază pretutin
deni. I, La’ 26 de ani el 
elaborează o serie de 
lucrări științifice valo
roase. In 1897 i se în-

♦

♦
♦

>■
♦ '

♦

♦
♦

dorea ca 
facă preot.

M1RCEA BUMBAC 
redactor la . Agerpres"

îmi spune ghidul. Chiar (Continuare în pag. 3-a|*
‘ •••••••

♦ 
♦

♦

♦ 
♦'
e

I

i



STEASl/L МОД

x.-x>xkx>j oco: o«x

Victorie minut
Așa cum s-a desfășurat întîl- 

nirea de fotbal
C.S.M. Sibiu, In rood normal tre
buie să se încheie cu un soor 
care să nu daa emoții suporteri-

Și tolusi n-a fost așa. Acel

dintre jiul și
adversă, consternare in 
Victoria care le-a suris 

îs

tabăra 
tribune, 
tot timpul gazdelor le va scăp. 
oare printre dsgeteî Cu amără
ciunea întipărită pe fețe, specta
torii

IN CLIȘEU : Un nou atac la poarta oaspeților

au început' să părăseisca 
tribunele Minutul 
90 se apropia 
de sftrșit. Arbitru 

pen- 
oară 
tată

v(ci face 
cutsiune 
tremă si 
Mingea 

bara 
înaltă 
bară.
că va cădea 
spatele porții 
revine în te

și Libard; 
a 

prin 
sta- 

repuș 
centru 

flu-

înscrie, 
revenit 
farmec 
dion.
balonul

Săptămînă sportivă in tară 
hotareși peste

avantaj de un gol, luat îh prima 
repriză s-a dovedit a fi unic, mai 
ales că numai cu trei minute îna
inte de sfîrșitul întîtnirii oaspeții 
tu reușit să egaleze. Bucurie în

Ѳ

și-a privit 
tru a doua 
cronometru!, 
însă că Martino

o ta
pe ex- 
șutează 
tntUneș- 
laterală. 
șî cade 
Se pă-

. Bucuria
ca
pe

Abia
I la 

arbitrul 
sfîrșitul întîl-

Victoria e
discuție pe 

meritată

nirii. 
fără 
deplin 
Pentru ea a mun
cit mult întreaga 

Intîlnlrea 
însă, 
mai 

atacul 
des
făta 
su- 
nu 

con-

echipă.
dovedit 

odată 
mult, că 
nostru se 
curcă greu în 
unei apărări 
praaglomerate, 
reușește 
cretizeze 

luri ocaziile avute.
Redăm mai jos cîteva 

zele mai importante din 
Jocul încep? în nota 
ritate a gazdelor care

să 
prin go-

fa-din 
întîlnire. 
superio-de

se instalează

CAMPIONATUL R E G I O NAI

Studenții victorioși în deplasare
In cea de-a 8-a etapă a campio

natului regional de fotbal, Știința 
Petroșani a jucat la Teliuc cu Mi
nerul din localitate. Dînd doVadă 
de o mare putere de luptă, stu
denții au obținut vietoria cu sco
rul de 2—1.

☆

greu pe Jiul Ii, cu scorul de 2—1.

ALTE REZULTATE:
Constructorul Hunedoara — 

C.F.R, Simeria 0-0,- Retezatul Ha
țeg — Textila Sebeș 2—0i Aurul 
Brad — Minerul Ghetar 2—0; Re
fractara Alba lulia — Minerul 
Vulcan afflinat.

Minertfl Atrinoasa a jucat la O- 
râștie cu Dacia, de unde s-a în
tors cu un punct prețios. Scorul 
de 2—2, cu care s-a încheiat în- 
tîlnirea, dovedește că 
sînt capabili 
aducă puncte

aninosenii 
să joace bine și să 
și din deplasare.

☆

La Lenea, Parîngul a învins

ETAPA VIITOARE : Textila Sebeș 
— Minerul Teliuc; Minerul Ani- 
noasa — Retezatul Hațeg; Minerul 
Vulcan — Dacia Orăștie; Jiul II 
Petrita — Refractara Alba lulia; 
C.F.R. Simeria — Parîngul Lonea; 
Minerul Ghelar — Constructorul 
Hunedoara; Știința Petroșani — 
Aurul Brad.

c LAȘA M E N TUL

C.F.R. Simeria 8 5 2 1 11: 8 12
. Minerul Aninoasa 8 5 1 2 18: 8 11

Constructorul Hunedoara 8 4 2 2 17: 7 10
Parîngul Lonea 8 S 0 3 15: 9 10
Minerul Vulcan 7 4 1 2 17: 8 •
Refractara Alba lulia 7 4 1 2 10:13 9
Aurul Brad 7 3 2 2 12: 8 8
Dada Orăștie 8 2 4 2 10:19 •
Textila Sebeș 8 3 1 4 11:11 7
Știința Petroșani 8 2 3 3 10:15 7
Retezatul Hațeg 8 2 2 4 9:14 •
Jhil 11 Petrila 7 1 2 4 7: 9 4
Minerul Teliuc 8 2 Ѳ 5 8:15 4

Minerul Ghelar 8 1 1 6 7:25
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Martinovici, dar 
cu captil de Csutak 
portar. Ocazii dr 
minutele 6, 9, 13,

în jumătatea de teren a oaspeți
lor. Încă in minutul 2 Jiul e pe 
punctul de a deschide scorul. La 
o centrare sa produce învălmă
șeala în fața porții, dar mingea 
șutată de un atacant trece pe lîn- 
gă bară. Două minute mai tîrzta, 
Jiu) beneficiază de o lovitură de 
colț. Execută 
mingea reluată 
este prinsă de 
gol sînt și în
15 și 21 dar pripeala și impreci
zia în șuturi fac ca ele să nu fie 
concretizate. In această parte 
tatîlnirii oaspeții n-au avut 
cît trei contraatacuri care 
periclitat poarta 
fir. In- 
lovîtură 
mășeală 
scrie.
Totuși, cei care 
sînt tot jîuliștii.

La reluare, ei
nuare.
marcă nici un 
duce egatarea. 
condus, un șut 
de marcaj 
victoriei, care a 
începutul cronicii, 
în ultimele secunde de joc. De ta 
gazde s-au remarcat Cazan, 
coară, Franc, Martinovici și 
ronescu, iar de ta oaspeți 
caru șl Lutsch.

a 
de 

n-au
apărată de Zam- 

25 se execută o 
Se produce învăl- 
porțîi și Bîcu în-

minutul
de colț.

■ în fața
Apoi jocul se echilibrează, 

domină mai mult

domină în cotltt- 
aceștea nu s?Cu toate

gol. Minutul 87 a- 
Un contraatac bine 
la poartă și tabela

arată egalitate. Golul 
fost descris la 
a ..căzut" abia

Ni-
Pe-
Vă-

D. CRIȘAN

In cadrul campionatului de ju
niori, Jiul a întllnit la Hunedoara 
pe Siderurgistul din localitate. Du
pă un Joc dinamic, meciul s-a în
cheiat la egalitate. Scor final: 1—1.

☆

Jucînd ta Căian cu Victoria, Ju
niorii de 
practicat un fotbal de slabă fac
tură tehnică. Ei au părăsit terenul 
învinși cu scorul de 2—0.

la Minerul Lupeni au

Spectatorii bucureștrni care au 
ținut să fie martori oculari ta cele 
trei dispute sportive au făcut 

duminică un adevărat maraton de 
la stadionul Republicii ta stadio
nul 23 August și apoi, ultimă eta
pă, ta sala Floreasca. Punctul cul
minant era desigur meciul dintr- 
echipele masculine de volei ale 
R.P. Romine și U.R.S.S. Promisiu
nea unui spectacol de mare clasă 
n-a fost desmințtlă. Alături de cele 
două echipe care' și-au disput șt 
cu nemaivăzută ardoare fiecare 
minge, spectatorii au trăit 150 mi
nute de emoții într-o tensiune maxi
mă, gustfnd din plin frumusețile 
jocului de volei.

In plus au avut satisfacția de 
a împărtăși bucuria jucătorilor 
noștri care au obținut una dintre 
cele mai frumoase victorii in acest 
campionat. 3—2, înseamnă o vic
torie strălucită Й1 fata campioni
lor mondiali!

La fel de disputate au fost și 
alte meciuri aJe turneului final. 
Echipa R.P. Polone a adus a doua 
tnfrîngere (3—2) selecționatei R-S. 
Cehoslovace,, Campioana Europei 
Lupta pentru primele locuri se 
complică din nou. Și Bulgaria, care 
a întrecut cu 3—0 pe iugoslavia, 
se anunță o 
rioasă.

ale 
lui 
de
cu 
și

marcat doar cursele explozive 
lui Pircălab și jocul creator al 
Constantin, nu are capacitatea 
concretizare cerută unei echipe 
ambiții mari. Nici Manolache
nici Dridea n-au corespuns îp pos
tul de c antru atacant, Hajdu și 
Crăiniceanu au fost destul de 
șterși pe aripa stingă. In general 
apărarea, cu excepția Iui Datcu și 
Popa a avut multe ezitări.

In timp ce Ia București jucau 
echipele olimpice, ta Belgrad s-au 
întilnit formații secunde ale Ro- 
mîntaj șî Iugoslaviei. Rezultatul e- 
gal (1 - I I obținut de fotbaliștii 
noștri este apreciabil că și com
portarea I merilor Dumitru Nicolae. 
Voineu - Frățilă, evidential! 
comentatorul agenției iugoslave 
presă Tanjug.

O

pretendentă foarte se-

O

olimpici ai Rom iniei

de 
de

re
de
In

Dt-

au .,căzut" în fi- 
etanul și voința

Fotbaliștii
și Iugoslaviei s-au găsit pentru pri
ma oară față în față, duminică, pe 
stadionul 23 August. S-a putut vi
ziona un joc do antrenamînt, ra
pid, cu multe faze la cele două 
porti. A clșiigat pînă ta 
2—1 (2—1), echipa R.P.
Deși a jucat satisfăcător 
repriză, olimpica noastră 
randamentul scontat, 
de întrebare asupra 
cheie. înaintarea, în

urmă cu 
Române 

în prima
n-a dat ’

lăsînd semne 
unor posturi - 
care am re-

Ultimul act al camp'onatului 
publican de box a fost marcat 
rezultatul cu totul neprevăzut, 
preliminarii au fost eliminați
nu, Badea, Loev, Deca. Dar favo- 
riți și mai mari 
nale, învinși de 
•>nor tineri care pentru prima oa
ră îmbracă tricoul de campion. Re
velația galelor de box de la Re
publicii a fost Petre Mircescu Ia 
categoria mijlocie-mică. Acest tînăr 
boxer din Buhuși „a scos" pe Mot, 
Badea, Pițigoi, iar în finală pe di- 
namovistu) Ion Olteanu. Noul cam
pion 1a pană este Nicolae Moldo
van din Reghin, la muscă reșițea- 
nul Constantin Buzuliuc, în vîrstă 
de numai 18 ani. Ia 
Constantin Niculescu 
vins pe Mîrza. lată 
o nouă generație de 
tați.

că se 
boxeri

semi-mijiocie 
care l-a tn- 

ridică 
talen-

Dintre cei vechi doar Puiu 
Nicolae, Iosif Mihalic și Ion Me
nea au confirmat pronosticurile prin 
box clasic și o pregătire conștiin
cioasă așa cum se cuvine unor 
campioni ai tării. . ‘v
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Succesul handbaliștilor d+в Lupeni
Confiimind forma bună în care 

se află, handbaliștii din Lupeni 
au obținut o frttmoasă victorie în 
deplasare, intrecînd ta Teiuș ps 
Știința din localitate cu scorul de 
27—22. Jocul a plăcut numerosu
lui public care a aplaudat fazele 
frumoase create de reprezentativa 
minerilor. De menționat faptul că 
Știința Teiuș, din cele 50 de jocuri 
susținute pe teren propriu nu a 
pierdut nici un joc pînă în pre
zent’.

O victorie la un scor conclu
dent au obținut minerii și la Alba 
lulia, unde întîinind pe Ardeleana 
au tuscris 56 de goluri și nu au 
primit declt 22.

*

Handbalistele ds la Vulcan au 
jucat 1a Sebeș cu Textila. Deși la 
pauză au fost conduse cu 6—2, în 
final, ele au reușit să obțină un 
meritoriu rezultat de egalitate. 
Scor; 7—7.

M Știmța Petroșani - Știința Timișoara 3*3 (0*3)
din Ti- 
critieM. 

cel mat 
din ul* 
nerecu- 
sub ni»

ratarea loviturilor de 
total au fost ratate 6 
care 3 au fost foarte 

în

Jocul desfășurat de echipa lo
cală în compania colegilor 
mișoara a fost sub orice 
Petroșănenii au desfășurat 
slab joc pe teren propriu 
timii ani. Echipa a fost de 
noscut, jocul ei fiind chiar
velul celor din categoriile inferi
oare. Jucătorii s-au certat mereu 
pe teren în loa să joace rugbi. 
Înaintarea a muncit mult, dar e- 
forturHe depuse de jucători au fost 
fără folos. S-a luptat la întîmpla- 
re, lucru care nu este permis u- 
nor jucători cu atîta experiență. 
Linia de treisferturi a fost din nou 
punetul slab al echipei, dar de data 
aceasta, enervant de slabă. Toți 
componenții acestei linii au căutat 
situațiile cele mai eomplieale, u* 
surind mult sarcina adversarilor. 
S-au ratat ocazii extrem de clare, 
dintre care nu putem să nu amin
tim cele trei 
aripa Chiriac, 
dată a greșit

Oaspeții au
pă ее au luat conducerea, s-au a- 
părat organizat, atacind foarte pe
riculos. Linia lor de treisferturi a 
interceptat de dteva ori baloanele 
liniei adverse, dar numai pripeala 
a făaut să nu înscrie.

Meciul este început de timișo
reni, dar imediat localnicii se pos
tează în terenul advers. Din mina-

ad- 
Gri- 
Isac 
nu-

ceartă între ei, pe te- 
domnit tot meciul.
doua este dominată 

dar aceștia sînt exas-

de care a beneficiat 
dar care, de fiecare 
în mod nepermis. 
marele merit că du

tul 7 începe 
pedeapsă (în 
ocazii, dintre 
favorabile); Bojenescu ratează
această repriză două lovituri clare, 
de ta 25—30 m. de buturile 
verse. O greșeală gravă a lui 
bincea, dă posibilitatea lui 
(Timișoara) să intercepteze și
mai intervenția lui Galdea face ca 
oaspeții să nu deschidă scorul. To
tuși aceasta se produce în minu
tul 25, eînd Celea (cel mai bun de 
pe teren) transformă impecabil o 
lovitură de pedeapsă de la 35 m. 
Este 3—0 pentru Știința Timișoara. 
Acest fapt îi face pe localnici că 
„încingă" o 
ren, eare a

Repriza a 
de localnici,
perant de neefieaee. Din nou Boje
nescu, Manolache ratează lovituri 
de pedeapsă. Timpul trece și gră
mada oaspe, bine dirijată de Ce
lea se apără foarte bine. De abia 
In minutul 72, ta o grămadă in a- 
propierea buturilor timișorenilor, 
Modrean reușește o încercare, e- 
galfnd: 3—3. Transformarea este 
ratată de Galdea.

In finalul meciului, petroșănenii 
atacă insistent și reușesc, de două 
ori să înscrie tot atitea încercări 
pe înaintare. însă arbitrul Fulea 
N., care pini atunci a condus bine

uu acordă, in ultiinul minut de 
joc, o lovitură de pedeapsă ta nu
mai 22 m. este ratată de același 
Bojenescu.

Din echipa locală am putut re
marca totuși pe Constantin, foarte 
activ in grămadă, dar insuficient 
sprijinit, Bojenescu (numai ta ta- 
lonaj) și Galdea pentru frumoasele 
tușe reușite. De ta oaspeți, în a- 
fară de Celea, s-au remarcat Naca 
și Isac.

Formațiile celor două echipe:
ȘTIINȚA PETROȘANI: Manola- 

che, Bojenescu, Dulce — Constan
tin, Hristovici — Botescu, Petrache, 
Modrean — Georgescu, Iliescu — 
Anton, Gribincea, Drăcea, Chiriaș 
— Galdea.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Vanghele, 
Budescu, Valentin — Dalacu, Du
mitrescu — Celea, Dragoș, Naca — 
Lupescu, Bucur — Urzică, Popeti, 
lsac, Treistaru — Pop,

Hunedoara cu cons- 
cadrul campionatului 
rugbiștii din Lupeni 
3—0 prin eseul tran- 

Prin a*

Minerul Lupeni 
învingător în deplasare

Jucînd 1a 
tructorul în 
da calificare 
au învins cu
sformat de că.re Sz&ke. 
ceasta victorie ei și-au consolidat j 
și Шаі mult poziția de lideri.
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Comunistul
Pasiune ți perseverentă, dăruire 

pentru îndeplinirea sarcinilor puse 
de partid în fața colectivului în 
care lucrează — iată ce caracteri
zează un comunist Nu există co
lectiv în care sâ nu găsești aseme
nea oameni pentru care aceste ca
lități au devenit norme călăuzitoa
re în viață, în munca de fiecare zi.

In darea de seamă prezentată în 
recenta adunare de alegeri a or 
ganizației de bază din secția sepa
rații termo-mecanice de Ia Centrala 
termoelectrică din Paroșeni s-au 
evidențiat cîteva nume: Popescu 
Ioan, șei de echipă la reparații tur
bine, Dina Dumitru, inginer,, șeful 
secției, Vodislav Victor, șef de e- 
chipă — reparații cazane, Bîzdi 
Ștefan, Sava Petru, sudori. Despre 
acești tovarăși cît și despre alții 
se spunea în darea de seamă că 
nu precupețesc nici un efort spre 
a-și duce cu cinste la îndeplinirF 
sarcinile ce le slnt încredințate 
Numele lor este legat de un meri 
al întregului colectiv al secției 
despre care se vorbește în înțrea 
ga uzină și despre care darea de 
seamă prezentată în adunarea de 
«degeri s relevat următoarele • 
.... Putem raporta cu mîndrie adu
nării generale că angajamentele 
luate de către colectivul secției de 
a realiza reparațiile mijlocii la a- 
gregatele de bază și auxiliare de 
o bună calitate și cu 6 zile înainte 
de termen au fost îndeplinite".

intr-adevăr, angajamentele amin 
tite au fost depășite. Bunăoară, re
parațiile la cazane au fost ternii 
uate cu 18 zile înainte de termen, 
cu 12 zile mai devreme de angaja
mentul luat, iar Ia turbine cu 11 

Ai?ile înainte de termen, cu 5 zile 
mai devreme de cît ingajamentul 
luat. Executarea înainte de termen 
a reparațiilor, darea în funcțiune
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„Codin* — un film\ 
ce nu se u ită *’

•
Prin Ulmul „Codiri" ci ne mato- 1 

gratia românească tace un pas * 
înainte pe drumul afirmării pe * 
tărim international. Filmul' pre- • 
ziniă o frescă socială din pri- ' 
mele decenii ale secolului XX, * 
dintr-o mahala a orașului Brăila. * 
Codin hamalul este omul care '« 
aricit ar încerca să-și păstreze « 
curate sentimentele de cinste și î 
demnitate nu poate reuși direj 
cauza condițiilor sociale, ♦

Trăiește o viață zbuciumată, • 
iar întîmpiările citadine ii încarcă « 
mereu sufletul tăcîndu-i-1 o pa- j 
vară. ♦

Spectatorul face cunoștință cu • 
realitatea crudă a vieții de mahala • 
blntuitâ de holeră care seceră ’ 
vieți omenești și ie trimite fără • 
milă spre gropile comune. In spa- • 
tele sufletului lui Codiri în care « 
rănile singerează, se conturea- J 
ză cel adevărat, sufletul care 
ar vrea să fie cinstit. curat, dar • 
pe cate pulteda societate îl în- J 
grădește. In interpetarea ar- J 
tistului Alexandru Platon, un ar- • 
tist cu deosebită sensibilitate și « 
puternic spirit de interiorizare se * 
aduc pe ecran momentele drama- • 
tice ale vieții lui Codin. •

At it ca realizare artistică șt • 
interpretare, cit și ca temă sa- « 
dală, Codin este un film ce nu ‘ 
se uită multă vreme.

IOAN BURETEA < 
student !

[rute дміпі 
■Mkrilir ctrauil im

Recent, au fost deschise cursu
rile cercului foto din Lupeni, In 
comparație cu anul trecut, numărul 
membrilor acestui cerc au crescut 
de ia 18 la 25.

Despre rodnica activitate a aces
tui cerc vorbește expoziția din ho
lul clubului care numără 40 de fo
tografii, majoritatea infătișînd pei
saje din Valea Jiului.

In fotografiile: „Pe un covor de 
flori", „Pe marginea lacului", „Tu
riștii" și „Cabană" ale lui V. 
Collarini sînt surprinse aspecte din 
timpul liber al oamenilor muncii 
din Valea Jiului. In fotografia „A- 
proape gata" de I. Tellman se în
fățișează un aspect al orașului în 
dezvoltare, cu blocuri noi pentru 
mineri.

— exemplu
fosemări pe marjtoea 
unei aduniri generate 

de dare de ееемі fi alegeri

mai devreme a agregatelor a în 
semnat mii de kikrwați ore de e- 
nergie electrică dale în plus pa
triei. In aceașta constă meritul co
lectivului secției șl, îndeosebi a 
comuniștilor.

...Echipa comunistului Popescu 
loan a executat reparațiile cele 
mai pretențioase ia turbine «are 
cereau o deosebită precizie și is
cusință profesională din partea 
fiecăruia din membrii echipei. Au 
deschis o turbină, i-au ridicat ca
pacul de cîteva tone, i-au scos 
rotorul. A urmat operația cea mai 
grea: verificarea și punerea la 
punct a fiecărei piese din sistemul 
automat de reglaj. Intr-o atmosfe 
ră de maximă încordare, asemenea 
chirurgilor aplecați asupra mesei 
de operație, specialiștii turbiniști 
stăteau ore în șir lingă instalații 
lucrînd cu migală, cu atenție. Orice 
greșeală cauzată de neatenție sau 
lipsă de pricepere putea să com
promită întreaga lucrare. Dar oa
menii lucrau cu perseverență. Pa
siunea, dorința de a executa cît 
mai repede reparațiile se îmbina 
cu o înaltă răspundere pentru ca
litatea lucrărilor, cu pricepere pro
fesională, calități insuflate fiecă
ruia cu atita stăruință de șeful e- 
chipei, comunistul Popescu Ioan. 
Si echipa a învins. A fost la înăl
țimea misiunii ei.

...Nu exista lucrare în perioada 
reparațiilor la care să nu fie ne
voie de ochiul și indicațiile spe
cialistului. Tînărul comunist Dina 
Dumitru, inginer, a fost prezent 
zi de zi, oră de oră, de dimînea 
ta pină seara tîrziu, în mijlocul 
echipelor ce executau reparațiile 
A pus în aceste reparații toată 
priceperea lui de inginer, toată 
pasiunea lui de comunist. Meritul 
lui cel mai de apreciat e legai 
de inovația făcută pentru îmbuna

, lățirea sudurilor la conductele de' 
Înaltă presiune, prin metoda induc
ției electrice, metodă prin care su
dura și verificarea calității lui se 
fae mai repede, mai ușor și pre
zintă o siguranță sporită. Metoda 
s-a aplicat și la repararea supape-

-------- o
Vorbește stația de

In toate dormitoarele, coridoa
rele, în sala de mese există dif'< 
zoaje legate de stația de radiofi- 
care a Școlii profesionale din 
Lupeni. Prin stația de radio- 
ficare, postul U.T.M. de control 
desfășoară zilnic o activitate in
tensă. Fiecare clasă, din fiecare an 
de studiu are un reprezentant care 
informează seara colectivul de re
dacție al staliei despre principa
lele evenimente petrecute în cursul 
zilei în clasa respectivă. Colecti-

In rîndul oamenilor muncii — o activitate 
culturai-educativă tot mai intensă!

(Urmare din pag. l-a)

In această perioadă zeci de pro
grame în fata oamenilor din oraș; 
cercul de artă plastică a organi
zat numeroase expoziții prin sălile 
clubului, oglindind viața nouă pe 
care o trăiesc minerii Lupeniului.

Toate aceste acțiuni, desfășurate 
de către organizațiile de sindicat 
șî de U.T.M,, sub îndrumarea or
ganizației de partid, au contribuit 
ta ridicarea nivelului de conștiință 
și a nivelului politico-cultural al 
muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor, la mobilizarea ior la în
deplinirea cu succes a sarcinilor de 
producție, Ia obținerea unor reali
zări de cinste în lupta pentru spo
rirea producției de cărbune și a 
productivității muncii.

Plenara s-a ocupat cu atenție și 
de deficientele existente in activi
tatea comitetului sindicatului, a 
comitetului U.T.M. de Ia mină in 
ceea ce privește munca culturai- 
educativă. Partlcipanții la discuții, 
printre care iov. Doroftei Mihai, 
litiu Adela, Farkaș Erna, Leoveanu 
Gheorghe, Neguț loan, Ardeleanu 
Ioan și alții au făcnt propuneri

și îndemn 
lor turbinelor și ia magistralele de. 
aburi de la cazane.
,-Multă siguranță, pricepere au 

dovedit la repararea ecranului, 
supraîncăiaitoarelor și economizoa- 
relor tovarășii de muncă ai comu
nistului Vodislav Victor, șeful e- 
«ftipei de reparații la cazane pre
cum și comuniștii Sava Dumitru și 
Bîzdîe Ștefan. Instalațiile și con
ductele pe care le reparau sînt so
licitate Ia temperaturi și presiuni 
înalte — iată de ce se impunea o 
atenție deosebită atît la potrivirea 
cît și la îmbinarea lor prin sudură, 
atenție ce a fost dovedită cu pri
sosință.

in sprijinul echipelor de repa
id cazane au venit și muncitorii 
atelierului mecanic, ajutîndu-le in 
reconditionarea armăturilor de la 
cazane a căror sosire a întîrziat șî 
reconditionarea celor vechi deve
nind deci singura soluție menită 
să asigure ca reparațiile să nu 
stagneze. In fruntea acestor lucrări 
neprevăzute erau tot comuniștii: 
Tașnadi Iosif, Iana Dumitru și alții. 
Ei au stat peste programul de lu
ciu, recondiționînd armăturile atît 
de urgent solicitate de echipele de 
reparații.

Toți membrii echipelor de turbi
niști sau cazangii au urmat exem
plul comuniștilor Abrudeanu Si- 
mion, Vîlvoi Nistor, Fieraru Ioan, 
șefi de echipe, ptecum și al lui 
Crainic Petru, Popescu Miron, Mânu 
luihi, maiștri de tură. Au urmat 
cu totii exemplul comuniștilor pen
tru că au văzut în ei, în toate îm
prejurările. o adevărată pildă de 
rîvnă neobosită. de dăruire în 
îndeplinirea celor mai grele sar
cini. Membrii de partid au știut să 
se apropie de sufletul fiecărui om, 
să dezvăluie fiecăruia în cuvinte 
simple, dar care au mers Ia inimă, 
însemnătatea reducerii termenelor 
de reparații pentru uzină, pentru 
economia patriei.

Despre multi asemenea oameni 
s-a vorbit în adunarea generală a 
organizației de bază din secția re
parații termo-mecanice precum și 
în adunările din celelalte secții 
ale, uzinei, despre multi care în 
muncă si în viată constituie e- 
xemple demne de urmat, exemple 
mobilizatoare în lupta pentru spo
rirea continuă a producției de e- 
nergie necesară patriei.

I. DU ВЕК

radioficare a școlii
vul stației; compus din elevi șî 
condus de un profesor triază da
tele culese și se ocupă de trans
miterea lor. In emisiuni sînt evt- 
dențiați elevii care au obținut note 
bune la cursuri sau rezultate fru
moase in activitatea practică, iar 
cei care au obținut note slabe sau 
mediocre sînt criticați. La fel, sînt 
combătute actele de indisciplină 
comise de unii elevi. Emisiunile se 
bucură de multă apreciere din par
tea elevilor.

pentru remedierea acestor defi
ciențe.

S-a cerut ca atît comitetul sin
dicatului cit și comitetul U.T.M. să 
se ocupe cu mai multă grijă de 
îndrumarea brigăzilor artistice de 
agitație, asigurind ca ele să desfă
șoare o activitate continuă, fără 
întreruperi. Comitetul sindicatului, 
comitetele de secție și organizațiile 
U.T.M. să manifeste mai mult simt 
de răspundere pentru mobilizarea 
muncitorilor și mai cu seamă a ti
neretului la activitatea diferitelor 
formații artistice. O slabă preocu
pare s-a manifestat din partea sin
dicatelor de la mină și din oraș, 
a organizațiilor U.T.M. pentru a 
recruta elemente talentate pentru 
formația de dansuri, cercul de artă 

-plastică etc. A existat superficia
litate din partea comitetelor sindL- 
catelor șl de U.T.M. față de mobi
lizarea salariaților de la mină, din 
Întreprinderile orașului la forma
ția corală a clubului care nu are 
încă o activitate mulțumitoare. A- 
cest lucru trebuie să dea de gîn- 
dit mai ales tovarășilor Leoveanu 
Gheorghe, secretarul organizației de

toatele de tracțiune la 4 autocamioane.
Pentru rezultatele obținute și calitatea bună a lucrărilor date el 

a fost evidențiat pe unitate. ■
IN CLIȘEU : Mecanicul auto Dobocan Alexandru reparînd motocul 

unui turism.
-------0-------------

Muzeul memorial 
Prof. dr. Gheorghe Marinescu"

(Urmare din pag. 1-ajt 

cretlințează conducerea primului 
serviciu de neurofoige Înființat 
la Spitaim Pantelimon in acea vre
me. Aici începe și duce la bun 
sitrșit lucrări și cercetări care il 
fac în scurtă vreme cunoscut în 
întreaga lume.

Activitatea savantului romin a 
tost uriașă. A scris peste 1 500 de 
lucrări științifice, a introdus o, se
rie de noțiuni și termeni noi in 
știință, a fost cel dinții care a fo
losit cinematografia in studiul neu- 
ropatologiei clinice. Cele 36 de 
diplome din biroul ptaiesorului il 
arată ca membru a tot' atitea aca
demii și societăți științifice din 
diverse țâri ale lumii. Intre ele 
se află diploma „Premiului Achua- 
curre", scrisă pe pergament.

Medic, biolog, filozof și patriot, 
erudit cu vederi largi, Gheorghe 
Marinescu a fost foarte apreciat 
de eminenți oameni de știință din 
lume, Cîteva exponate atestă le
gaturile de prietenie și conlucrare 
științifică dintre savantul romin și 
V. 1. Pavlov. Corespondență știin
țifică a purtat dr. Marinescu ți cu 
Ramen у Cațal, marele histolog 
spaniol, deținător al Premiului No
bel, cu iiziologul englez Shering- 
ton, cu savantul german P. Erlich, 
descoperit orul Neosalvarsanului, 
cu marele neurolog francez Pierre 
Marie și alții. Iată o fotografie cu 
dedicația iui George Enescu : „Sfă
tuitorului meu din tinerețe" ; apoi 
o statuetă și un vas incaș, primite 

partid și Popovici Mihai, președin
tele comitetului de secție din sec
torul X administrativ al minei, sec
tor in care sînt posibilități mari 
pentru a încadra salariații in dife
rite formații culturale, dar rezulta
tele în acest sens sînt încă sub po
sibilități. Nu au dovedit incă o 
preocupare mulțumitoare pentru în
cadrarea tineretului in diferite for
mații cultural-artistice nici comite
tele U.T.M. de Ia mină și din ora
șul Lupeni, respectiv tov. Ioniță 
loan și Barna Constantin, secreta
rii acestor comitete. Va trebui îm
bunătățite propaganda tehnică, mun
ca cu cartea, activitatea formațiilor 
artistice ale clubului.

Plenara a stabilit măsuri cores
punzătoare pentru îmbunătățirea 
activității cultural-educative de 
masă, cetind comitetului sindicatu
lui, comitetului U.T.M. de la mină 
și consiliilor de conducere ale clu
burilor să întocmească planuri de 
măsuri concrete pentru a asigura 
ca în perioada de iarnă activitatea 
culturai-educativă in rindul oame
nilor muncii de la mină și din o- 
rașul Lupeni să se îmbunătățească 
continuu, să se ridice la nivelul 
sarcinilor puse de partid. 

tri dar cu prilefitl unor cursuri 
pe care a fost invitat să le țină 
in America de Sud și alte semne 
ale prieteniei pe care i-o repurtau 
mii și mii de oameni iluștri sau 
anonimi de pretutindeni.

Anul acesta s-au împlinit 100 
de ani de la nașterea sa. Figura 
marelui savant romin este evocată 
în întreaga lume, în cadrul mari
lor aniversări culturale recoman
date de Consiliul Mondial al Păcii. 
Viața acestui om excepțional, mo
dest și disciplinat, ilustrată semni
ficativ de abonamentul de tramvai 
ca care mergea Ia clinică și con
dica de prezență la serviciu, pe 
care savantul a semnat-o chiar cu 
o zi înainte de a muri (14 mai 
1038), trebuie să fie cunoscută de 
toți cetățenii patriei noastre.

30 octombrie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,06 Muzică de estradă, 8,52 
Muzică din operete, 10,00 Teatru 
la microfon : „Soțul ideal". Adap
tare radiofonică după piesa lui Os
car Wilde, 11,53 Cîntece șî jocuri 
populare, 12,25 Soliști și formații 
de muzică ușoară, 14,00 Muzică 
populară, 15,00 Muzică de estradă,
15.30 Scene de ansamblu din ope
rete, 16,15 Vorbește Moscova I
17.30 „Prietena noastră cartea",
18.30 Program muzical pentru evi
dențiat! în întrecerea socialistă, 
19,25 Melodii populare cerute de 
ascultători, 20,40 Lecția de limba 
rusă. Ciclul II. 21,15 La mlerofon : 
Satira și umorul (reluare). PRO
GRAMUL II. 11,00 Cîntece popu
lare, 11,15 Universitatea tehnică 
radio (reluarea emisiunii din 29 
octombrie), 12,05 Dansuri din ope
re, 12,30 Schite ale scriitorilor noș
tri contemporani, 12,45 Din viata 
de concert a Capitalei, 13,40 Me
lodii populare din Dobrogea, 14,35 
Muzică ușoară, 15,30 Melodii popu
lare, 17,00 Muzică populară din țări 
socialiste, 18,05 Concert de estra
dă, 19,30 Lecția de ljniba engleză. 
Ciclul I (pentru începători), . 19,45 
„.Melodii... melodii..." — emisiune 
de muzică ușoară romînească, 20,15 
Școala și viața, 20,35 Romanțe, 
21,20 Ciclul „Pagini din muzica 
contemporană" : Lucrări de Jean 

Absil (1893), 22,00 Muzică de dans.

-----

30 octombrie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 

Marele domn; REPUBLICA : Din
tele de aur; PETR1LA : Bandiții din 
Orgosolo,- VULCAN: Veneția, luna 
și tu; LUPENI : Meșter la toate; 
BĂRBĂTENî: Lazariile de Tomes.
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ftm Hilarilor navali 
dio Siigame

SINGAPORE 23 (Agerpres).
Greva celor peste 9 500 de mun

citori de la baza navală militară 
britanică din Singapore, care cer 
îmbunătățirea condițiilor de trai, a 
intrat în csa de-a 22-a zi.

După cum transmite agenția 
U.PJ., la 28 octombrie, în timp ce 
mai multe mașini cu spărgători de 
grevă încercau să pătrundă In 
incinta bazei, între pichetele de 
greviști și poliție a avut loc o 
ciocnire. Pentru a-i intimida pe 
greviști, care baricadeseră calea 
spărgătorilor de grevă, poliția a 
deschis focul împotriva lor. In tim
pul ciocnirii mai mulți greviști au 
fost răniți, iar alții au fost ares
tați.

-=O=>—

Ac|iuni represive 
în Federația Malayeză

DJAKARTA 28 (Agerpres).
Agenția Associated Press anunță 

efi in ultima vreme tot mai multe 
persoane din teritoriile Sarawak- 
ului și Borneo de nord trec fron
tiera, refugiindu-se pe teritoriul 
Indoneziei, pentru a scăpa de per
secuția autorităților din Federația 
Malayeză. In declarațiile făcute de 
refugiați, se spune că populația 
din Sarawak și Borneo de nord 
se opune cu tot mai multă hotă- 
rîre Federației Malayeze, Ei de
clară, de asemenea, că în ultima 
vreme forțele colonialiste au in
tensificat acțiunile represive îm
potriva populației din aceste teri
torii.

MOSCOVA. — In dimineața zi
lei de 28 octombrie a avut loc la 
Kremlin o convorbire intre N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și Sirimavo 
Bandaranaike, primul ministru al 
Ceylonului.

FARIS. — La Strassbourg a avut 
loc un mare miting al luptătorilor 
pentru pace la care au participat

Marș de protest antifascist >a Coventry
COVENTRY 28 (Agerpres).
Numeroși reprezentanți ai ligi

lor antifasciste din Anglia sosit! 
din mai multe orașe la Coventry 
au organizat un marș de protest 
spre locuința lui Colin Jordan, con
ducătorul organizației fasciste „Miș
carea național socialistă".

Polițiștii chemați în grabă pen
tru a ocroti casa lui Jordan nu 
i-au lăsat pe demonstranți gă ee

„Venezuela dorește să întrețină 
relații cu toate țările lumii44

CARACAS 28 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în cadrul unei 

conferințe de presă care a avut Ioc 
la Caracas, viceamiralul Wolfgang 
Larrazabal, candidat pentru alege
rile prezidențiale, a declarat : „Po
porul nostru dorește ca Venezuela 
să întrețină relații diplomatice cu 
toate țările lumii. Aceasta este ne
cesar în vederea dezvoltării co
merțului, găsirii unor piețe noi șl 
avantajoase pentru țară. Acesta 
va fi obiectivul politicii noastre

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

Val de demonshaiii m
SANTO DOMINGO 28 (Agerpres).
Valul de demonstrații împotriva 

loviturii de stat militare care a 
răsturnat guvernul lui Juan Bosch 
continuă să se intensifice în Re
publica Dominicană.

Potrivit agenției United Press 
International, la 27 octombrie. 8 000 

vest a S.U.A. a efectuat un larg 
control privind traficul de opiu. 
Cu prilejul cercetărilor, poliția a 
confiscat o cantitate de opiu eva- 
lua'tă la 700 000 de dolari. Opiul 
confiscat urma să fie adus în țară 
prin contrabandă. Cu această oca
zie au fost arestate 10 persoane.

DJAKARTA. — Ziarul indone
zian , Duta Mașarakat" publică un

apropie de clădire. Manifestant» 
cereau ca acest fascist notoriu să 
părăsească imediat orașul.

După cum s-a mai anunțat, Colin 
Jordan, care a ocupat un post de 
profesor la una din școlile din 
Coventry, a fost exclus din sindi
catul național al cadrelor didactice 
din Anglia, pentru „comportare ce 
prejudiciază interesele și presti
giul profesiei de educator".

Ѳ-----------

dacă la putere vor veni forțele de
mocratice".

La rîndul său, J o vito Villalba, 
de asemenea, candidat pentru ale
gerile prezidențiale din partea 
partidului „Uniunea Republican-de- 
mocrată" a declarat la un miting 
electoral de la Caracas că activi
tatea societăților străine din Ve
nezuela împiedică țara să producă 
tot ceea ce are nevoie. Aceste so
cietăți aduc tării mari prejudicii 
și sînt un dușman de moarte al 
poporului venezuelean, a subliniat 
Villalba.

de persoane au participat la o pu
ternică demonstrație împotriva ac
tualei junte. Demonstranții au pur
tat pancarte cu inscripții împotri
va abuzurilor polițienești ale jun
tei, au scandat lozinci împotriva 
regimului de teroare și în spriji
nul luptei pentru libertate.

Demonstranții au organizat un 
miting, în cadrul căruia vorbitorii 
au cerut ca țara să revină la un 
regim constituțional, iar Juan Ca- 
sasnovas Garrido să fie recunoscut 
ca președinte ad-interim al Repu
blicii Dominicane. (După cum se 
știe, Casasnovas, fost președinte, al 
Senatului, a fost proclamat preșe
dinte al țării intr-o ședință secretă 
a Parlamentului dizolvat d'b junta).

Unități ale poliției au intervenit 
pentru a împrăștia demonstrația 
Polițiștii au folosit gaze lacrimo
gene și, după cum menționează a- 
genția United Press International, 
mai multe persoane au fost rănite, 
iar altele au fost arestate.

Difepend în Diata comună...
BRUXELLES 28 (Agerpres).
Comisia Pieței comune a hotă- 

rît să înainteze Curții de Justiție 
diferendul ce-1 are cu Belgia și 
Luxemburg-ul în legătură cu taxa 
specială introdusă de aceste țări, 
după 1 ianuarie 1958, la obținerea 
de autorizații de import pentru a- 
numite produse lactate ca: lapte

Concernul „
NEW YORK 28 (Agerpres).
Concernul francez „Renault" « 

hotărît să reducă prețul automo
bilelor vîndute pe piața america
nă, după ce a constatat un regres 
al vînzărilor efectuate, în timp ce 
concernul vest-gernran „Volkswa
gen" și concernul britanic „ВМС 
și-au intensificat vînzăril? In 
S.U.A.

Pînă în prezent, concernul ..Re
nault" deținea locul al 3-lea între

Interviul lui Ben Bella
ALGER 28 (Agerpres).
Postul de televiziune american 

„Columbia Broadcasting System" a 
transmis un interviu înregistrat la 
Alger al președintelui Ben Bella, 
care s-a ocupat de unele proble
me privind relațiile Algeriei cu 
alte țări, precum și unele proble
me privind situația internă.

Referindu-se la relațiile Algeriei 
cu Franța, Ben Bella a declarat, 
după cum menționează agenția 
France Presșe, că fără a denunța 
acordurile de la Evian guvernul 
său dorește reînceperea negocieri 
lor în legătură cu clauzele ce re 
glementează relațiile dintre Franța 
și Algeria în domeniul petrolier 
„Acordurile, a subliniat el, au fost 
semnate in condiții speciale, în 
scopul încetării războiului. In mo
mentul de față, este necesară de
finirea noilor relații dintre tara 
noastră și companiile petroliere"

Președintele Algeriei a declarat, 
de asemenea, că guvernul șău nu 
este împotriva investițiilor de ca
pital străin în special în domeniul 
valorificării resurselor de petrol șl 
de gaze.

Răspunzînd la o întrebare refer: 
toare la relațiile Algeriei cu Cuba 
el a declarat că „experiența cu- 
bană este un exemplu interesant 
pentru Algeria, mai ales în dome
niul reformei agrare". 

praf, lapte condensat și diferite 
sorturi de brînzeturi.

Potrivit ziarului „Industriekurier" 
Comisia Pieței comune consideră că 
introducerea acestor taxe ar echi
vala cu introducerea unor tarife 
de import, ceea ce reprezintă o în
călcare a art. 12 al tratatului cere 
stă la baza Pieței comune.

Renault" dă înapoi...
furnizorii străini de automobile, 
după „Volkswagen" și „ВМС". A- 
cest loc a început să-i fie disputat 
de un alt concern britanic „Tri
umph".

„Financial Times" scrie că ho- 
tărîrea adoptată de „Renault" „« 
putea să amenințe structura prețu
rilor pe piața vehiculelor impor
tate" în S.U.A. și este urmărită 
cu multă atenție de importatorii 
de automobile.

In legătură cu conflictul de 
frontieră algero-marocan, președin 
lele Algeriei a subliniat că speră 
în rezolvarea pe baza tratativelor 
a acestui litigiu. Referitor la acti
vitatea elementelor dezidente d>." 
Kabilia, Ben Bella a apreciat că 
această problemă „a fost definitiv 
rezolvată".

☆

ALGER 28 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la închidere., pri

mului congres al țăranilor care lu
crează in sectorul naționaliza* al 
agriculturii din Algeria, președin 
tele Ben Bella a anunțat elabora
rea unui „vast plan de dezvoltare 
economică" a tării. Acest plan, o 
adăugat el. urmărește — între я V 
tele — asigurarea populației eu 
hrană și producerea de materii 
prime agricole necesare industriei.

Președintele algerian a anunțat 
in dotgu că, după preluarea pro
prietăților părăsite, după confisca
rea pămînturilor ce au aparținut 
trădătorilor și speculanților, după 
naționalizarea proprietăților foști
lor coloni. ..reforma agrară intră 
intr-o nouă etapă" caracterizată 
prin „limitarea proprietății priva
te". Suprafețele excedentare vor Г1 
preluate de stat, contra unei des 
năqirbiri fixate prin lege

cunoscuți oataeni de știință, repre
zentanți ai vieții politice și ob
ștești din Franța.

TAȘKENT. — Președintele Con
siliului de Miniștri al Nepalului, 
dr. Tulsi Giri. care a întreprins o 
Vizită oficială in Uniunea Sovieti
că, a părăsit, la 28 octombrie, Taș- 
kentul indreptîndu-se spre patrie.

NEW YORK. — La 27 octombrie, 
poliția secretă de pe coasta de 

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

Declarația senatorului Humphrey
NEW YORK 28 (Agerpres).
Intr-o declarație referitoare la 

relațiile comereiale Est-Vest, se
natorul democrat Humphrey s-a 
pronunțat în favoarea înlăturării 
restricțiilor din comerțul S.U.A. 
cu Uniunea Sovietică.

Humphrey a subliniat în mod

--------o 
йайа Un milion de
ROMA 28 (Agerpres).
Un milion de muncitori din 

instituțiile și departamentele de 
stat, de la eăile ferate de stat și 
telecomunicații din Italia au de
clarat la 28 octombrie o grevă ge
nerală de două ore. Greviștii, spri-

articol în care protestează împotri
va pregătirilor Franței în vederea 
efectuării de experiențe nucleare 
în Oceanul Pacific, experiențe care 
ar duce la contaminarea apelor și 
a atmosferei în această regiune a 
lumii.

Sîntem convinși, scrie ziarul, că 
și celelalte țări vecine cu Indo
nezia se situează pe aceeași po
ziție în privința proiectatelor ex
periențe nucleare franceze.

deosebit că extinderea comerțului 
dintre America și Uniunea Sovie
tică va duce, cu siguranță, la îm
bunătățirea relațiilor dintre cele 
două țări. El a cerut, de asemenea, 
dezvoltarea contactelor dintre oa
menii de știință americani și cei 
sovietici.

muncitori îfi grevă 
jiniți de principalele uniuni sindi- 
eale din tară — Confederația Ge
nerală a Muneii din Italia, Confe
derația Italiană a sindicatelor oa
menilor muncii și Uniunea italia
nă a muncii — luptă pentru îmbu
nătățirea situației lor materiale.

roșe mult mai rapid decit cu ac
tualul transport aerian. Agențiile 
de presă informează că experien
țele efectuate pînă acum au dai 
rezultate excelente.

diferite 
această 
bogate 

U.R.S.S.

Mari zăcăminte 
de diferite minereuri

s TAȘKENT 28 (Agerpres).
J In ultimii ani, geologii sovie-
5 tici au descoperit în Asia Cen- 
f trală mari zăcăminte de 
j minereuri, care situează 
f regiune printre cele mai 
j regiuni economice din 

’f Pe baza acestor zăcăminte a fost 
l construită aici o puternică indus- 

!’ trie de concentrate de metale ne- 
b feroase : cupru, zinc, plumb. In a- 
S ceastă regiune economică se ex 
8 trag, de asemenea, wolframul, 
f stibiul, mercurul, sulful și alte 

minereuri.

la

„Rachetă poștală “
1 ROMA 28 (Agerpres).
2 Zilele acestea a avut loc
S Roma experimentarea unei așa- 
l numite „rachete poștale". O ase- 
I menea rachetă, care după datele 
j relatate de agențiile de presă are 
1 o lungime de aproximativ 2 тё- 
> tri și este acționată printr-un 
t procedeu special de încălzire a 
I apei la temperatură foarte ridica- 
l tă, ar putea transporta citeva kg
J de corespondență și ar putea par
ii curge distanțele între diferite o-

un

ale Luvrului.
de radioteleviziune

Luvru — un mare monument 
artistic al lumii

PARIS 28 (Agerpres).
Muzeul Luvru, considerat 

mare monument artistic al lumii, 
este in momentul de față și cel 
mai mare studio de televiziune 
din гите.

Societatea de radioteleviziune a- 
mericariă N.B.C. a primit autori
zația de a produce un film în 
culori cate să prezinte telespec
tatorilor din Statele Unite como
rile artistice

Societatea 
menționată urmărește să reediteze 
mărețe succes pe care l-a înre
gistrat in lunile mai și iunie da
torită emisiunii de prezentare a 
Kremlinului.

„Avem intenfia să prezentăm 
în linii mari istoria palatului, oa
menii care au locuit în el și pe 
acei care au contribuit la întoc
mirea colecțiilor artistice", a de
clarat un purtător de cuvînt al 
emisiunii

Roiul unor bacterii 
în formarea zăcămintelor

MOSCOVA 28 (Agerpres).
Microbiologii sovietici 

s-au întors dintr-o expediție în 
Insulele Curile au stabilit că ză
cămintele de sulf se descompun 
din cauza unor bacterii care-și 
dezvoltă activitatea maximă la 
temperatura de 30 de grade. In
tr-un timp scurt, microorganismele 
transformă sulful în acid sulfuric. 
Pînă in prezent majoritatea spe
cialiștilor credeau că acest proces 
se datorește reacției chimice pro
vocate de activitatea vulcanică.

Se presupune că bacteriile joa
că un rol important și in forma
rea zăcămintelor de minereuri 
metalifere. După părerea partici- 
panților ia expediție, inexistența 
vieții in două lacuri din insula 
Kunașir poate 
prin prezența 
adus de apă.

Rezultatele 
care au fost analizate de Institu
tul de Microbiologie al Academiei 
de Științe a U.R.S.S., permit lămu
rirea unor fenomene interesante 
care au loc in regiunile de acti
vitate vulcanică intensă.

fi explicată tocmai 
acidului sulfuric

1

acestei expediții,
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