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• întrevederea dintre miniștrii afacerilor externe ai R.P. Romine 
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• Lucrările Adunării Generale a O.N.U.
"Presa internațională despre evenimentele din Vietnamul de sud
• Miting al partizanilor păcii vest-germani
• Ultimii supraviețuitori salvați la mina „Mathilde" din R.F.G.
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'Șorodi Emil este unul dintre cei mai vechi lă
cătuși de la lămpăria minei Petrila. El este apre
ciat pentru sîrguința și priceperea de care dă 
dovadă.

IN CLIȘEU : Lăcătușul Borodi Emil executînd 
reparații la o lampă electrică de miner.
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Transformări pe dealul Lazului

O inițiativă lăudabilă
In ultima duminică a 

lunii octombrie brigăzi
le conduse de tovarășii 
Mătăsăreanu Ilie. Droc 
zingher Rudoll și Chine- 
ztb-Viorel din cadrul sec
torului VIII al minei Lu- 
peni au organizat o ac
țiune de muncă patrioti
că, In cîteva ore munci

torii din aceste brigăzi an 
curățat un număr însem
nat de vagonete pe care 
se depozitase cărbune a-, 

-fhestecat cu- șist. Astfel 
au fost recuperate 103 
tone de cărbune, care au 
fost încărcate în vagone
te și expediate spre pre- 
parație.

Inovatori
In acest an mișcarea 

de inovații la preparația 
din Lupeni a cunoscut o 
amploare deosebită. De 
la începutul anului și pî
nă la sfîrșitul lunii oc
tombrie cabinetul tehnic 
a înregistrat un număr de 
121 propuneri de inovații. 
Din aceste inovații 58 au 
și fost aplicate, iar un 
număr de 35 sînt în curs 
de experimentare .

Valoarea economiilor

o----------
de frunte
antecalculate prin apli
carea acestor inovații se 
ridică la 272 000 lei. Ino
vatorii ah fost recom
pensați cu însemnate su
me de bani.

Dintre inovatorii de la 
preparație se evidențiază 
tovarăși, Enciu Gheorghe, 
Ghiciu Iosif, Crîsnic Cuș
ma, Andrei Vasile, Fe
cior Alexandru, Grancio- 
va Ioan, Ene loan și alții.

Vara pe dealul Lazului se cosea 
final, iar toamna pășteau nestinghe
rite oile. Potecile dealului erau 
străbătute doar de pașii oamenilor 
care locuiau la cele cîteva căsuțe 
pitice din lemn. Se părea că pe a- 
este locuri totul va rămîne nemiș
cat, liniștit.

in urmă cu trei ani, în apropie
rea arenei de fotbal din Aninoasa, 
pe dealul Lazului, au apărut son
dorii. După ce sonda nr. 5068 a 
sfredelit un timp adîncurile în ace! 
loc și-au făcut apariția topografii. 
In timp ce măsurau, un cioban cu
rios din fire i-a întrebat pe to- 
pograii de rostul lucrărilor.

— Aici baciule 
o să aibă loc 
transformări mari, 
primi el răs
punsul.

La terminarea 
măsurătorilor, în 
pămînt au fost 
îniipți patru ță- 

I ruși. Acesta coti- 
t stitura actul de 

naștere al unui 
viitor puț proiec
tat să se sape pe 
deal; intersecția 
celor patru ță
ruși simboliza 
axa lui.

După topografi
au. venit cons
tructorii de ia 
I.C.M M. Majori- 
tatea lor partici
paseră Ia înălța
rea morii de 
rambleu, a casei 
ventilatorului și 
compresorului de 
la Piscu ; toate 
la mina Aninoa
sa. in fruntea 
constructorilor se 
afla un specia
list cu experien
ță : tehnicianul
Gheorghe Dumi
tru. Prima dată 
s-a construit 
drumul de acces. 
Apoi, zidarii din 
echipa lui Di- 
nică Gheorghe, 
betoniștii conduși
de Șoldea Constantin și Bîrnaru 
loan, dulgherii din echipa condusă 
de Ciucă Constantin au ridicat pe 
rînd clădire după clădire: casa

mașinii de extracție, centrala ter
mică, casa pompelor, clădiri ad
ministrative, M.ai sus, pe deal au 
inălțat turnul de răcire, tăcut 
parcă pentru a veghea tot ce s-a 
construit aici. Intre timp, brigăzi
le de lăcătuși conduse de comu
nistul Dor ni к Ștefan și Wiesen- 
mayer Erwin au înălțat într-un 
termen scurt un trunchi de pira
midă din oțel, de dimensiuni ne
obișnuite : turnul puțului. După cum 
vedeți în iotograîie, colosului de 
metal i-au iost durate haine după 
noua modă industrială, din tablă 
ondulată. Dar n-a mers întotdea
una totul ca pe roate. Au fost și

Conslâtulrc In jUFIli locomotivei
Rar se întîmplă să se 

intîlnească toți deodată 
Așa e natura serviciului. 
O echipă 
drum, una 
iar cealaltă 
să plece la

e plecată la 
se odihnește 
se pregătește 
drum. In a-

cea dimineață însă și-au 
dat întîlnire toate trei 
echipele. Veniseră toți cu 
mult înainte de începe
rea lucrului. S-au întîlnit 
în compartimentul „spă
lării" din depou unde
locomotiva 150 1013 își 
aștepta rtndui. Cei trei 
mecanici Rudeanu. Fran- 
cisc, Oprea Ion I și Ma
rinescu Victor împreună 
cu fochiștii s-au apucat 
să facă ultimele pregătiri 
înainte de sosirea 
pelor de lăcătuși

Deși aburul nu 
pulsa în interiorul
motivei, cele trei echipe 
cunoșteau micile defec
țiuni pe care le-a avut 
ocomotiva în parcurs. In 

foaia de comandă erau 
trecute dealtfel toate re-

echi-

mai 
Joco-

Toată atenția propagandei 
prin conferințe

parațiile ce trebuiau exe
cutate, dar poate mai 
scăpaseră unele și de 
aceea cei șase mai veri
ficau încă odată starea 
locomotivei.

Au fost verificate atît 
părțile exterioare 
cele interioare 
sului de metal.
cutia de foc, 
fochiști spuse :

— La boltă

care 
foaia

nu
de

mecanici

cît și 
ale colo- 
Ieșind din 
unul din

se mișcă 
citeva cărămizi. Ar trebui 
chemat zidarul șamotor 
spre a le înlocui.

Un 
aminte
zile pompa îi 
furcă

— Trebuie

mecanic și-a adus 
că într-una din 

dădea de

revizuita
pompa pentru 
crea neplăceri 
curs, zise el.

Cînd au sosit echipele 
de lăcătuși să ia în pri
mire locomotiva au mai 
găsit încă cîteva repara-

a nu ne
pe par-

ții de execuiat, 
erau trecute în 
comandă.

Echipele de
și fochiști au muncit umăr 
la umăt, alături de lăcă
tuși- pînă după amiază 
tîrziu. Apoi lăcătușii au 
plecat spre casele lor dar 
cei șase nu se dezlipeau 
de locomotivă. Abia du
pă ce s-a pus foc loco
motivei și presiunea a În
ceput să urce, s-au pre
gătit și ei să plece. Dar 
liainte de aceasta au ți

nut o mică consfătuire 
despre întreținerea exem
plară a locomotivei.

— Sîntem în plină 
toamnă, traficul feroviar 
îiicepe să crească datori
tă aprovizionărilor de 
iarnă, de aceea noi tre
buie să îngrijim mai bine

I. CRIȘAN 
corespondent

(Continuare in pag. 3-a)
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greutăți. Constructorii au avut de 
luptai cu vitregiile naturii. Două 
echipe conduse de Trașca Constan
tin și Paraschiv Alexandru au lu
crat pe un ger de — 27 grade. 
Transportind materiale cu cai. cu 
căruțe și chiar cu umerii pentru

FRANGISG VETRO

(Continuare în pag. 3-a)

Una din formele de educare a oamenilor munc*$ м 
constituie propaganda prin conferințe. Experiența do- 
bîndită pînă acum demonstrează că asigurîndu-se 
periodic expuneri pe diferite teme, mobilizînd la au
dierea acestora un număr cit mai mare de oameni ai 
muncii, se obțin rezultate bune in munca de educare 
desfășurată de organizațiile de partid.

Prin conferințele expuse, masele de oameni ai 
muncii sînt ajutate să înțeleagă cele mai importante 
probleme ale politicii interne și externe ale partidu
lui și statului nostru, sînt mobilizate la înfăptuirea 
sarcinilor puse de desăvîrșirea construcției socialis
mului.

In acest an al invățămîntului de partid. Comitetul 
orășenesc de partid Petroșani acordă o atenție deo
sebită propagandei prin conferințe. S-a întocmit un 
plan concret cu privire la conferințele ce se vor e- 
labora și expune, s-a format un colectiv de conferen
țiari. In mod deosebit se pune accentul pe organiza
rea unor cicluri de expuneri in fața lucrătorilor din 
comerț, muncitorilor forestieri, lucrătorilor din trans
porturile auto, constructorilor, cadrelor medii sanitare.

Temele cuprinse în programul de desfășurare a 
acestor cicluri de conferințe se referă la probleme 
generale ale politicii partidului nostru precum și la 
activitatea și sarcinile ce revin diferitelor categorii 
de oameni ai muncii. Așa de exemplu, vor fi expuse 
conferințe cu privire la : „P.M.R. — conducătorul 
poporului în lupta pentru desăvîrșirea construcției 
socialiste", „Principalele trăsături ale moralei comu
niste", „Politica externă a R.P.R." etc.

In fața lucrătorilor constructori se vor face expu
neri despre productivitatea muncii, calitatea lucrări
lor. Pentru muncitorii forestieri, printre altele, se 
vor face expuneri cu privire la valorificarea supe
rioară a masei lemnoase, mecanizarea lucrărilor etc. 
De asemenea, pentru lucrătorii din comerț se prevede 
a se face expuneri în legătură cu sarcinile ce Ie re
vin pentru reducerea cheltuielilor de circulație, Îm
bunătățirea deservirii populației, grija față de avutul 
obștesc.

Pentru ca propaganda prin conferințe să se desfă
șoare in bune condițiuni este necesar ca birourile 
organizațiilor de bază, comitetele de partid, să se 
preocupe îndeaproape de organizarea acesteia.

O problemă importantă este cea referitoare Ia mo
bilizarea oamenilor muncii la audierea conferințelor. 
Este bine să se cunoască cei care participă, să se 
asigure un auditoriu permanent. La fel să se asigure 
săli corespunzătoare, să se stabilească zilele cînd se 
fac expunerile.

In afară de ciclurile de conferințe ce se țin in fața 
diferitelor categorii de oameni ai muncii, periodic, 
în cadrul adunărilor generale ale organizațiilor de 
bază de partid se vor face expuneri pe teme ale vieții 
interne de partid. Lunar se vor organiza pentru can- 
didații de partid conferințe educative pe teme ale 
vieții de partid, ale politicii partidului nostru.

Felul în care s-a desfășurat propaganda prin con
ferințe, în anul de învățămînt 1S62—1963 a arătat 
că dacă există preocupare ea poate avea o mare efi
cacitate în educarea celor ce muncesc în spiritul so
cialismului. Este recomandabil ca unele expuneri să 
îie urmate de discuții, ceea ce va face să crească in
teresul auditoriului față de problemele tratate.

Acordînd toată atenția bunei desfășurări a propa
gandei prin conferințe, asigurind conferințelor un con
ținut bogat de idei, organizațiile de partid vor dis
pune de un puternic mijloc de educare socialistă a 
oamenilor muncii, de mobilizare a lor la îndeplinirea 
sarcinilor puse de partid în etapa actuală.

Printre cei mai buni elevi ai clasei a XI-а A din cadrul Școlii medii serale din 
Petroșani se numără și tinerii Pasternak Iosif, strungar, Dăianu Constantin, lăcătuș la 
U.R.U.M.P. și Voi cu Radu, tîmplar la I.I.L. „6 August".

Iată-і яе cei trei muncitori-elevi într-o recreație, în fața hărții patriei.
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Activitatea șabista in Valea Jiului 
poate și trebuie să fie iuftwltătită

JOC SLAB
Felul cum au început jucătorii 

mineri întîlnirea cu A.S.M.D. Satu 
Mare lăsa să se întrevadă obți
nerea unei victorii la scor. Dar... 
din nou jucătorii mineri, cu toate 
că au un bagaj serios de cunoș
tințe și o experiență bogată, nu 
s-au ridicat, deși au cîștigat parti
da, la nivelul jocului prestat de 
oaspeți. Jucătorii mineri au greșit 
o sumedenie de pase deși în ne
numărate rînduri se aflau complet 
liberi — cazul lui Sima, Szoke. 
Comșa și Cotroază. Jn această 
partidă nu am mai văzut acel uns
prezece care ne obișnuisem să-1 
vedem luptînd pentru a intra în 
posesia balonului, ci am văzut un 
11 — lipsit de interes, modest și 
fără o orientare tactică. Ca să vă

------------©------ ----- ----

CAMPIONATUL REGIONAL 

Victorie meritată la Petrila
Jucătorii echipei de fotbal Jiul 

II Petrila au realizat duminică un 
joc mai bun decît toate celelalte 
susținute pînă acum în acest cam
pionat, și au cîștigat la scor în fața 
fotbaliștilor de la Refractara Alba 
Iulia. Ei au atacat cu mai multă 
vigoare, au alcătuit acțiuni bine 
gîndite și au reușit să înscrie de 
șase ori. Cei drept, se poate spu
ne că scorul putea lua proporții 
mult mai mari dacă Sereș, Sotir și 
Dinache nu ar fi ratat ocazii clare 
de gol.

Scorul este deschis în primele 
minute de joc. Sotir este lansat 
In adîncime, fentează un apărător 
din echipa adversă șl înscrie ne
stingherit. Jiuliștii atacă susținut 
și masează echipa oaspe în ca
reul de 16 metri. Jucătorii din 
Alba Iulia comit o infracțiune asu
pra unui jucător petrilean și arbi
trul acordă lovitură de pedeapsă 
din marginea careului. Sotir trimite 
scurt mingea lui Szatmari și acesta

ȘI VICTORIE
dați mai bine seama, portarul 
Sziklai, care nu a avut nici mă
car un șut periculos ia poartă — 
în minutul 70, la o minge cu efect 
șutată de Tiron de pe extremă — 
scapă copilărește printre mîlni în 
poartă. Gol și 1-1. Golul se dato- 
rește faptului că portarul miner se 
certa în acel moment cu publicul 
și deci o neatenție care a costat 
mult. Din apărarea formată din 
Stanciu, Dan II, Sima, Szeneș și 
Szoke au corespuns doar Sima și 
Szfike, restul s-au întrecut în gre
șeli, dînd astfel posibilitate oas
peților să-și poată face jocul. Ata
cul miner a fost greoi și ineficace. 
In minutul 25 șutul iui Băluțiu 
întîlnește bara, iar în minutul 30, 
mingea expediată de Comșa este

reia puternic în coltul drept al 
porții. Scor 2-0 pentru Jiul. La nu
mai cîteva minute Szatmari are o- 
cazia să se remarce din nou prin 
Înscrierea celui de-al treilea gol, 
cu capul. In minutul 34, unul diu 
înaintașii Jiului șutează în bară; 
în același minut ratează Szatmari, 
iar înainte cu cîteva minute de 
sfîrșitul reprizei Sotir este acela 
care înscrie cel de-al patrulea gol.

Le reluare, oaspeții apar pe teren 
deciși să reducă din handicap. De 
altfel ei 1 reușesc să înscrie unicul 
gol dintr-o greșeală a apărării lo
cale și a portarului petrilean. Cu 
o linie de atac mai bună și res- 
pectînd întrutotul instrucțiunile da
te de antrenorul Cricovan, echipa 
din Petrila mai înscrie încă două 
goluri prin Sotir și Szatmari. La 
acest succes al echipei locale a 
contribuit întreaga echipă. In mod 
deosebit s-au remarcat Deleanu, 
Iacob, Constantinescu, Marton, 
Szatmari, Sotir și Din ache.

O------------

LIMITALA
scoasă în ultima instanță de pe 
linia porții de către Nagy (Alte 
faze în afară de cele în care s-au 
înscris cele două goluri nu au mai 
prea fost semnalate). Singurul ata
cant de la minerul care a cores
puns a fost Ion C. Ion și întru- 
citva Cărare. Ceilalți, Băluțiu — 
Comșa. Cotroază, din minutul 70 
(Ambruș) au jucat sub posibilitățile 
lor. Totuși, așa cum am arătat, 
atacul a înscris prin Ion C. Ion 
și Băluțiu din 11 m. în minutul 80.
11 acordat just de arbitru Comșa 
Octavian din Craiova, deoarece 
Băluțiu a fost trîntit în careul de 
6 metri de Nagy.

Oaspeții au jucat bine in cîmp, 
cu , pase precise, dar linia de atac 
a fost slabă și ineficace. Felul în 
care a jucat echipa gazdă dă de 
gîndit. Sperăm că în etapa viitoa
re cînd Minerul întîlnește pe 
C.S.M. Cluj la Lupeni. să se rea
biliteze și să practice jocul bun 
cu care ne obișnuise echipa pe 
teren propriu.

I, CIORTEA 
corespondent
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Се-ar spune Jiul?
Spre îngrijorarea suporterilor, 

Minerul Lupeni continuă 6ă fie un
deva la periferia clasamentului.

I-au stat munții zid în cale
Insă Jiul —- rîu eprințar 

Și-a croit prin stîncă vale,
Depășind acest hotar.

I
A văzut că-n aste locuri

(cu cocioabe pînă ieri)
Azi cresc blocuri, lingă blocuri 

Pentru harnicii mineri.

A fost martor an de an
Cum acei din galerii,

(Cu nestăvilit elan)
Seot cărbunele la... „zi".

Sint cunoscute de toți iubitorii 
de șah din țară rezultatele obți
nute pe plan internațional de spor
tivii noștri fruntași Margareta Тёо- 
dorescu, cîștigătoarea turneului din 
Polonia. ale campionului repu
blican Florin Gheorghiu, maestru 
al sportului, ale maestrului inter
național Victor Ciocîltea, care prin 
rezultatele obținute cu cei mai 
buni șahiști ai lumii au adus victo
rii de prestigiu patriei noastre.

Acest sport este tot mai mult 
îndrăgit de oamenii muncii din 
Valea Jiului. Pentru practicarea 
lui le stau la dispoziție sălile exis
tente în toate localitățile miniere.

Deși condiții materiale există, și 
în Valea Jiului s-a pus în repetate 
rînduri problema ridicării șahului 
la nivelul unor rezultate de per
formantă, acest lucru nu s-a reu
șit. Comisia de șah care 
are menirea de a conduce și în
druma activitatea șahistă din clu
buri și asociații sportive, a orga
niza consfătuiri, cu participarea 
tuturor secțiilor de șah pe care le 
are nu face acest lucru. Posibili
tăți sint. Ea ar putea, de exemplu, 
să antreneze un număr mare de 
participanți la campionatele pe a- 
sociații sau cu diferite prilejuri ca 
1 Mai, 23 August, 7 Noiembrie, 
dotate cu cupe, diplome și alte 
forme de stimulare a participanti- 
lor. De asemenea, cu ocazia des
fășurării spartachiadelor tineretului 
unde participă mii de tineri din 
mine, uzine, școli etc. Cu siguran
ță că aceste întreceri ar scoate la 
iveală talente care, Îndrumate, ar 
întineri loturile existente. Acest 
lucru eu l-a făcut comisia de șah 
din cadrul U.C.F.S. Petroșani. (Pre
ședinte tov. inginer Mitrică Dianu). 
Comisia de șah nu a mai ținut șe
dințe de luni de zile. Nici restul 
membrilor din comisie nu mai ac
tivează de-o vreme. Toate acestea 
duc la o slabă activitate șahistă. 
E drept că se joacă mult șah în 
Valea Jiului dar aceasta nu se 
face în mod organizat.

In prezent în Valea Jiului sînt 
6 jucători de categoria 1 și un can
didat de maestru — Lazăr Iosif, 
care are deja 2 note cîștigate, mai 
sînt 30 de categoria II și 50 de cate
goriile III și IV. Ținînd seama de 
numărul mare de amatori, aceste 
cifre sînt mult sub posibilități. Să 
dăm un exemplu edificator. In Uri- 
cani nu există nici un șahist cla
sificat. La Aninoasa și Petrila, de 
asemenea. La Minerul Lupeni, una 

din secțiile tari, sint doar 3 jucă
tori clasificați. De ce 7 Răspunsul 
este simplu : Lipsa de activitate 
organizata a acestei secții al cărei 
responsabil este tovarășul Fodor 
Carol. Asociațiile sportive Minerul 
Aninoasa, Minerul Vulcan, Viscoza 
Lupeni, Retezatul Uricani, Sănăta
tea Petroșauj, Voința Petroșani, 
deși au primit în repetate rînduri 
adrese din partea U.C.F.S. pentru 
a se afilia la F.R.Ș., nu binevoiesc 
să o facă. Acest lucru din como
ditate.

Asociațiile sportive Stiinta Pe
troșani, Jiul Petrila, Preparatorul 
Lupeni, Minerul Lupeni, deși sînt 
afiliate la F.R.Ș. și au jucători le
gitimați, nu participă la competi
țiile organizate de U.C.F.S. pe plan 
local și nici la competiții cu carac
ter republican. Toate acestea do
vedesc odată mai mult lipsa de in
teres a asociațiilor sportive, pe de 
o parte, iar pe de altă parte lipșa 
comisiei de șah care nu îndrumă 
aceste secții, ci se mulțumește cu 
activitatea ce o mai duc unele 
secții ca Parîngul Lonea și C.C.V.J. 
Petroșani, dar și acestea o fac fără 
antrenori sau instructori tehnici.

Și în ce privește condițiile crea
te în cluburile din Valea Jiului 
mai trebuie spus cîte ceva. Ast
fel, la Lupeni, în sala unde se joa
că șah este și masa de biliard. Or, 
în asemenea condiții nu se poate 
juca. Asociația sportivă Minerul 
nu ia nici o măsură de a pune o 
sală separată la dispoziție pentru 
șah, iar conducerea clubul sin
dicatelor a găsit de cuviință că e 
bine așa. Sînt puține și, garnituri 
de șah, nu se prea găsesc fișe, cea
suri de control. Ele nu se procură 
din lipsă de interes deoarece 
fonduri sînt prevăzute în acest 
scop în bugetele anuale. Toate a- 
ceste lipsuri duc la frlnarea dez
voltării șahului în Valea Jiului. 
Or, acest lucru nu mai poate con
tinua.

Șîntem în plin campionat pe a- 
șociații și nu se face nimic deși 
adresele de la U.C.F.S. au plecat 
încă din luna septembrie. -Forțe 
suficiente sînt. talente, de aseme
nea dar trebuie îndrumate și spri
jinite. Conducerea clubului sportiv 
orășenesc Petroșani, U.C.F.S. vor 
trebui încă de pe acum să se o- 
cupe de organizarea fazei pe oraș, 
să ia măsuri de a forma o comisie 
de șah bună care să ducă o muncă 
susținută.

P. OLTEANU

Minerul Vulcan —
In acest meci, echipa din Vul

can a nemulțumit în mare măsură 
pe suporterii ei, care se așteptau 
la un joc frumos și o victorie la 
un scor mai concludent. Doar vul- 
cănenii au făcut rezultate bune a- 
proape întotdeauna pe teren pro
priu I

Ce e-a întîmplat însă. După pri
mele 10 minute de joc, cînțl gaz
dele atacă insistent și ratează Cî
teva ocazii clare, printre care și 
o lovitură de la 11 m„ oaspeții 
își revin și stăpînesc aproape tot 
terenul. Ei inițiază atacuri pericu
loase la care apărarea gazdă face 
față eu greu. Repriza se termină 
cu scor alb.

In partea a doua a' meciului jo
cul se menține echilibrat. Doar în 
ultimul sfert de oră. vulcănenii se 
trezesc parcă și asaltează poarta 
adversă. In acest interval s-au ra
tat multe ocazii. Golul victoriei 
este marcat abîa în minutul 90 de 
către Vlad care trimite mingea 
peste portar în plasă.

Echipa gazdă a jucat slab, fără 
orizont. înaintarea s-a bîlbîit mai 
ales în fata porții. Golul victoriei, 
deși muncit, putea să le scape 
printre degete. Oaspeții s-au apă
rat bine și au acționat frumos în 
cîmp avînd perioade cînd au do
minat insistent, în special în pri
ma repriză.

☆

Pe stadionul din Petroșani. Ști
ința din localitate a întîlnit în e- 
tapa a 9-a a campionatului regio
nal de fotbal echioa Aurul Brad,

Dacia Orăștie 1-0
După un joc dinamic, întîlnirea s-a 
încheiat cu un rezultat de egali
tate : 1—1.

ALTE REZULTATE: Textila
Sebeș — Minerul Teliuc 3—Oi 
C.F.R. Simeria — Parîngul Lonea 
2—0î Minerul Ghelar —- Construc
torul Hunedoara 0—Oi Minerul A- 
ninoasa — Retezatul Hațeg 4—0.

☆

ETAPA VIITOARE: Minerul Te
liuc — Aurul Brad; Constructorul 
Hunedoara — Știința Petroșani; 
Parîngul Lonea — Minerul Ghelar; 
Refractara Alba Iulia — C.F.R. Si
meria; Dacia Orăștie — Jiul II Pe
trila; Retezatul Hațeg — Minerul 
Vulean; Textila Sebeș — Minerul 
Aninoasa.

M--—- - ---

CLASAMENTUL
1. GF.R. Simeria

' 2. Minerul Aninoasa
3. Constructorul Hunedoara
4. Minerul Vulean
5. Aurul Brad
6. Parîngul Lonea
7. Textila Sebeș
8. Refractara Alba Iulia
9. Dacia Orăștie

10. Știința Petroșani
11. Jiul II Petrila
12. Retezatul Hațeg
13. Minerul Teliuo
14. Minerul Ghelar

A văzut „Mineru"-n A
Invtngînd mu Iți adversari

Incît publicul spunea :
— „I-a avut vagonetari"...

L-a văzut... retrogradat
Și-a gustat dezamăgirea,

Apele și-a... tulburat, 
Deplîngîndu-i... „prăbușirea".

S-a-ntristat, că... de-astăvară,
Tot mai rău, Mineru... „o scaldă", 

(Cum e-ar zice... le dă-n bară)
Ajungînd în „B" la... „haldă".

De-ar putea să ne vorbească 
Dîndu-și valurilor frîu,

(Cu o voie haiducească), 
Ne-ar striga bătrînul riu:

Rămășag, îmi pun chiar apa
Si v-aslgur cetățeni

Că de nu se schimbă joaea, 
Pleacă „B"-ul din Lupeni !

ION SUPORTERUL

e 6 2 1 13: 8 14
9 6 1 2 22: 8 13
9 4 3 2 17: 7 11
8 5 1 2 18: 8 11
9 4 3 2 17:10 11
9 3 0 4 15:11 10
9 4 1 4 14:11 9
8 4 1 3 11:19 9 •
9 2 4 3 16:20 8
9 2 4 3 11:16 8
9 2 2 5 14:14 6
9 2 2 5 9:18 6
9 2 0 7 8:18 4
9 1 2 6 7:25 4
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POPICE

Pe arenele de popice din Uri- 
cani. Vulcan și Petroșani au fost 
organizate jocuri amicale, închinate 
zilei de 7 Noiembrie. Astfel, la 
Uricani .echipa locală a întrecut 
pe Voința Lupeni doborînd 2000 
popice față de 1 773 ale oaspeților.

La Vulcan a jucat echipa Mine
rul din localitate cu echipa Mi
nerul Lupeni. Au cîștigat jucătorii 
de la Vulcan cu o diferență de 187 
p.d. Ei au totalizat 2 462 p.d., adică 
o medie de peste 400 p.d. de ju
cător. De la Vulcan s-au remarcat 
Torok Aurel cu 436 p.d., Balog 
Iosif cu 428 p.d., Schuler Bela cu
424 p.d. și T6rok Mihai cu 417 p.d., 
iar de la Lupeni Pelcsic Iosif cu
425 p.d. și Naprudeanu Wilhem cu 
407 p.d. Utilajul Petroșani a fost 
întrecută de proaspăta promovată 
în actualul campionat — Jiul Pe
trila, intr-un final destul de intere
sat.

De asemenea, asociația sportivă 
Știința din localitate, a organizat 
o serie de întreceri la volei, bas
chet și tenis de masă unde au fost 
angrenați numeroși studențL

T I R
■ Pe poligonul din Petroșani s-a 

organizat un concurs de tir cu care 
prilej s-au întrecut trăgătorii aso
ciațiilor Jiul Petrila și Parîngul 
Lonea, la proba de 3x1° focuri.

ea zilei le 1 Itoirtie
Primul loc la individual a fost 

ocupat de tînărul Diaconeasa Ni- 
colae u 191 pct., iar locul II de 
Diaconii Iliodor cu 185 pct., — 
ambii de la Parîngul Lonea.

Etna iHliiiii a „(utl 
огкгіи" la haltere

Sala de sport din Petrila a găz
duit în ziua de 3 noiembrie 1963 
etapa regională a „Cupei orașe
lor" la haltere. La întreceri au 
participat concurent; din orașele 
Hunedoara, Deva, Petroșani, Lu- 
peni și Petrila.

Iată campionii in ordinea cate
goriilor : Cat. 56 kg. Pernea Nico- 
lae — Hunedoara,- cat. 62 kg. Ho- 
toș Alexandru — Jiul Petrila; 
cat. 67 kg. Plopeanu Ion — Jiul 
Petrila; cat. 75 kg. Dănilă Nicolae
— Mureșul Deva; cat. 82 kg. Bă- 
ran loan — Știința Petroșani; cat 
pînă la 92 kg. Bucureșteanu Ion
— Jiul Petrila și cat. peste 92 kg. 
Gălățeanu Mihai — Jiul Petrila.

In general, la toți sportivii par
ticipant!, s-a observat o slabă 
preocupare in pregătire, dovadă 
că antrenamentele în cele mai 
multe din localitățile cu secții de 
haltere, au fost date uitării.

Intrucît cîștigătorii acestei eta
pe urmează să participe la finala 
pe tară, se impune de urgentă ca 
să se reia antrenamentele cu re
gularitate pentru ca rezultatele să 
fie pe măsura posibilităților. '
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Adwări de dări de seamă și alegeri m otgaoizațHte de partid

In noul birou — cei mai activi comuniști
Postul U. T. M. de control — 
ajutor al organizației de bază

Membrii și candidații de partid 
din organizați? de bază din sec
torul de investiții al minei Petrila, 
acum cîteva zile, în adunarea ge- 
ierală de dare de seamă și alegeri 
și-au analizat activitatea depusă în 
perioada care a tracut de la ale
gerile din toamna anului trecut și 
pînă în prezent.

Darea de seama a biroului or
ganizației de bază a ridicat nume
roase probleme izvorite din sarci
nile care au stat în fața comuniș
tilor, a ÎDtregului colectiv. Ea s-a 
ocupai de munca politică desfășu
rată de organizația de bază pentru 
mobilizarea minerilor la îndeplini- 
rsa sarcinilor de producție, a scos 
în evidentă lipsurile care s-au ma
nifestat I a reliefat preocuparea co
muniștilor din sector față de întă
rirea rîndurilor organizației de ba
ză prih primirea de noi membri 
și candidați de partid, felul în care 
au fost pregătite adunările gene
rale etc.

Din d “zbaterile adunării a reie
șit că activitatea depusă de comu
niști pentru atragerea tuturor mun
citorilor la îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan a fost mul
țumitoare. In centrul muncii depu
se a stat perfecționarea continuă 
a procesului de producție, îndepli
nirea planului la toți indicatorii 
Astfel, în cele trei trimestre înche
iate din acest an, planul fizic al 
lucrărilor de investiții a fost de- 

„ pășit cu 17 la sută la m.l. și cu 
■27 la sută la m.c. In perioada la 
care se referă darea de seamă 
minerii sectorului au depășit și 
planul valoric atît la lucrările mi
niere da investiții cît și la lucră
rile geologice, au executat un vo
lum mare de lucrări miniere în 
vederea extinderii experimentării 
și deschiderii de noi drumuri sub
terane spre straturile da cărbune. 
Intre lucrările mai importante pu
se în funcție se numără cele două 
galerii transversale de la orizontul 
XIV necesare exploatării blocurilor 
1 și 2, galeriile transversale din 
partea sstică și vestică de la ace
lași orizont, garajul de locomotive 
de ia orizontul XII etc., lucrări 
la care și-au adus din plin aportul 
brigăzile conduse de comuniștii 
Kalath Otto, .Fleșcan Constantin, 
Musca Francisc, Mihuț Victor și 
altele, precum și maiștrii mineri

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

Consfătuire în jurul locomotivei
(Urmare din pag. l-a)

locomotiva, spunea mecanicul Ru- 
deanu loan. Dacă nu ai o locomo
tivă bine întreținută, riști să ra- 
mii pe drum.

— Remorcarea trenurilor cu to
naje s]mrite va fi în centrul pre
ocupaiiilor noastre, continuă me 
canicul Marinescu.

— Trebuie să reducem și mai 
mult consumul de combustibil. In
terveni mecanicul Oprea.

La discuții au participat și fo- 
chistii. Și ea ar mai fi continuat 
poate, dar șeful de tură din de
pou le-a comunicat comanda lo
comotivei. Aceasta urma să plece 
la drum peste cîteva ore, în pri
ma cursă după spălare.

...In capul trenului 2 619 care a-

------------ ©------------

Transformări pe dealul Lazului
(Urmare din pag. l-a)

a instala peste dealuri linia ae
riană ce aduce energie electrică 
la, instalații. In toamnă se lucra 
la bazinul de apă și turnul de ră
cire. Ploua. Ziua, drumul era des
fundat și mașinile nu puteau pă
trunde ia punctul de lucru. Atunci 
șoferii Teotișan V. și Lucăcel loan 
au transportat noaptea materialele 
folosindu-se de drumul înghețat.

Lucrarea a lost predată la ter
menul stabilit. Constructorii de Ia 
I.C.MM. și-au făcut pe deplin da
toria.

Acum, in puțul sud minerii Îna
intează spre adincuri folosind co- 
irajul mobil și greiierui. La orizon
tul IX din spre mina Aninoasa, 

Szarvoș Victor, Niedermaier Ludo
vic, artificierii Boantă Cornel, Lu- 
caci Iosif, Mang Ioan. In ce pri
vește calitatea lucrărilor miniera, 
cele mei frumoase succese au fost 
dobîndite de brigăzile conduse de 
tov. Bunduc Dumitru, Boteanu Ni- 
colae și Solomon Dumitru.

Mai multi vorbitori, printre care 
tov. Olteanu ■ Nicolae, Lupu Ghe- 
orghe, Marineț Alexandru, Pașcandi 
Traian au arătat că nu la toate 
locurile de muncă s-a reușit să 
sa realizeze ritmic sarcinile de 
plan datorită faptului că unsori 
s-a muncit in asalt. Ei au arătai 
importanța mare pe care o are ă- 
provizionarea la timp a fronturi
lor de lucru cu materiale, au cri
ticat faptul că nu toți maiștrii 
mineri acorda o asistență tehnică 
corespunzătoare brigăzilor, iar dis
ciplina în producție mai lasă de 
doi it.

Participanții la adunare au sub
liniat faptul că biroul organizației 
de bază nu a fost destul de com
bativ față de asemenea lipsuri și 
uu a analizat operativ anumit? de
ficiențe ivile în procesul de pro
ducție. In mod nesatisfăcător a 
fost exercitat și dreptul de con
trol al organizației de bază asu
pra conducerii administrative, iar 
în ce privește urmărirea felului 
in care au fost traduse în viață 
hotărîrile adunărilor generale, ac
tivitatea, de asemenea, a fost de
ficitară.

Comuniștii întruniți în adunare 
au arătat că rezultatele muncii ar 
ti «putut să fie și mai bune dacă 
biroul organizației de bază ar fi 
muncit cu mai mult simț de răs
pundere și în mod colectiv. To
varășul Șomogy Iuliu, fostul secre
tar al organizației de bază a fost 
aspru criticat pentru faptul că nu 
și-a dus la Îndeplinire sarcinile 
care îi reveneau în cadrul birou
lui și a umblat mai mult după in
teres? proprii. In loc să fie exem
plu personal în procesul de pro
ducție, tov. Somogy și-a neglijat 
brigada de care răspundea astfel 
încît aceasta nu a reușit să se ri
dice în ultima vreme la nivelul 
celor mai vrednice din sector, ră- 
rnînînd în unele luni chiar sub 
plan.

Nesatisfăcător a muncit și tov. 
Dogaru Sevastian. Ca membru în 

ve-a un tonaj sporit cu 228 tone, 
locomotiva 150 1Q13 condusă de 
mecanicul Marinescu Victor, făcea 
față eforturilor sporite, remorcînd 
trenul cu menținerea timpilor de 
mers. Au urmat apoi alte și alte dru
muri parcurse în acest fel. De la 
spălarea locomotivei și mica cons
fătuire ținută în jurul locomotivei, 
a trecut destul timp. S-a încheiat 
o lună de muncă. Brigada de pe 
locomotiva 1501013 a remorcat 
24 trenuri cu tonaj sporit și a eco
nomisit 28,8 tone combustibil con
vențional. Față de luna anterioară 
s-au economisit 6,8 tone combus
tibil în plus.

Datorită acestor realizări briga
da de pe locomotiva 1501013 se 
situează în fruntea celorlalte bri
găzi din depou.

înaintează cu repeziciune spre puț, 
galeria săpată de brigada lui Ga- 
boș Alexandru. Peste cîteva luni 
aici va avea loc evenimentul unei 
întUniri subterane. Puțul de pe 
dealul Lazului va ii artera prin
cipală prin care va cuige cărbunele 
minerilor aninoseni, în drum spre 
noua preparație de la Coroiești.

...Vara, pe dealul Lazului se co
sea Unul iar toamna, aici, pășteau 
liniștit mioarele. Priceperea și stră
duința oamenilor au iăcut să a- 
pară in acesț loc un obiectiv in
dustrial important pe harta Viii 
Jiului. Aici șe simte freamăt de 
muncă, duduit de motoare. Trans
formările de pe dea! continuă în 
lupta dusd pentru supunerea adîrt- 
curilor. 

birou și președinte al comitetului 
de secție, tov. Dogaru a dat dovadă 
de nepăsare față de sarcini, ne- 
participînd, nici la ședințele de bi
rou. De asemenea, el n« s-a îngri
jit ca grupele de sindicat să tina 
consfătuiri de producția, să mili
teze pentru întărirea discipline! Ih 
muncă. Tov. Dogaru s-a interesat 
mai mult de brigada sa, neglijîml 
activitatea celorlalte brigăzi. Din 
această cauză, unele brigăzi ca 
cele conduse de tov. Turda Simioh, 
Barșnyi Iosif și altele ац lamăs 
de mai multe ori sub plan, trăgînd 
in urmă realizările sectorului. De 
altfel, in luna august și sectorul 
a rămas sub plan. Sub posibilități 
au muncit și tovarășii Tontea Ioan, 
Popa Ioan, Todea Gheorghe, car® 
nu s-au ridicat la nivelul sarci
nilor ce le-au stat în față ca mem
bri ai biroului organizației de 
bază.

Din cauză că biroul nu și-a dus 
la îndeplinire așa cum trebuie sar
cinile incredințate, nici frecvența 
la adunările generale nu a fost 
satisfăcătoare. Aceșt lucru mai 
ales din cauză că biroul nu s-a 
îngrijit să mobilizeze candidați! de 
partid la ședințe, anunțînd în ma
joritatea cazurilor numai membrii 
de partid. Deși unii membri și can
didați de partid, printre care Iacob 
Nicolae, Doboș Andrei și alții au 
lipsit de mai multe ori de la adu
nările generale ei nu au fost trași 
la răspundere de birou. De ase
menea, nu s-a ținut vreme înde
lungată ședințe de birou în care 
să se analizeze operativ unele pro
bleme și deficiențe care șe ma
nifestau în activitatea colectivu
lui.

Luînd cuvîntul tov. Ardeleana 
loan, activist al comitetului regio
nal de partid și Kuti Eugen, secre
tarul comitetului de partid al mi
nei Peirila, au dat o seamă de 
îndrumări asupra felului în care 
trebuie să-și desfășoare activitatea 
noul birou. Ei au subliniat nece
sitatea că, pentru buna desfășu
rare a activității organizației de 
partid, membrii noului birou să fie 
exemple demne de urmat în întrea
ga lor activitate.

Adunarea generală a ales în 
noul birou al organizației de bază 
comuniști destoinici, care au do
vedit prin fapte că merită această 
încredere, hotărîți să muncească 
neobosit pentru îndeplinirea sar
cinilor ce stau în fața organizației 
de bază. Ca secretar al organiza
ției de bază a fost ales tovarășul 
Cenaru Gheorghe.

Z. ȘUȘTAC

T 0 A M N
Toamna — anotimpul împlinirii, 

al belșugului, al răsplătirii trudei. 
Artiștii o reprezintă adesea, sim
bolic, drept o harnică gospodină, 
care culege rodul naturii muncite.

In cartierul Gheorghi Dimitrov 
din Petroșani prezenta toamnei gos
podine se face din plin simțită, de- 
terminrndu-i pe gospodari să se 
pregătească pentru anotimpul fri
guros, La blocul 23, responsabila 
comitetului de bloc Kovacs Ileana 
și-a mobilizat gospodinele vecine 
la buna gospodărire a locuințelor 
spre a fi cele mai frumoase din 
cartier. Strădaniile încep cu boxele: 
Vine frigul și trebuie să fie toate 
geamurile puse la subsol, altfel în
gheață conductele punind în pri
mejdie alimentarea ea apă și căl
dură. Scările, totdeauna curate, pa
voazate cu tablouri, e necesar să 
fie întreținute mai departe în bună 
stare.

Apartamentele ? Ele trebuie ia
răși zugrăvite, nu doar fiindcă Igie
na o cere, dar și pentru că buna 
dispoziție e condiționată și de este
ticul încăperii în care-ți trăiești 
viața. Iată de ce locatarii de pe 
scările blocului 23 au pornit o en
tuziastă întrecere pentru înfrumu
sețarea apartamentelor. Scara I, e- 
videntiată anul trecut, deținătoarea 
drapelului și diplomei de scară 
fruntașă pe bloc și scara U care 
are șansa să ia locul celeilalte.

Cele 7 posturi dtemisțe de con
trol de la mina Uricani ajută or
ganizațiile de bază in munca de 
mobilizare a întregului tineret la 
îndeplinirea sarcinilor de plan.

Cu sprijinul lor activ, organi
zațiile de bază U.T.M. contribuie 
la întărirea disciplinei tinerilor în 
producție și la generalizarea ex
perienței înaintate. De exemplu, 
colectivul postului U.T.M. al orga
nizației nr. 2 menține o strînsă le
gătură cu maiștrii și cu șefii bri- 
găz.lor, cu scopul de a cunoaște 
felul cum tinerii se achită de sar
cinile de producție. Este urmărită 
astfel prezenta la șut a tinerilor, 
modul în care ei folosesc cele opt 
ore de muncă, precum și alte as
pecte legate de disciplina în pro
ducție. Bunăoară în luna septem
brie utemiștii Retz Zoltan și Ior
dan Mihai au făcut nemotivate. Co
lectivul postului U.T.M. de control 
a aflat acest lucru- și l-a sesizat 
comitetului U.T.M. Ca urmare, a- 
cești tineri au fost puși în diseu-

Volumul cuprinde lucrările scri
se în perioada ianuarie 1860 - - 
septembrie 1864.

In Editura didactică fi pedagogică va apare :

Metodica predării istoriei antice, medii, moderne 
și contemporane în școala de 8 ani

Metodica predării istoriei în 
școala de 8 ani se compune din 
două părți. In prima parte se stu
diază bazele teoretice ale predării 
istoriei în școala de 8 ani, dîn- 
du-se o deosebită importanță mo
dului cum se formează și dezvoltă' 
noțiunile de istorie, începînd de la 
clasa a Ш-a pînă la clasa а VIII-a.

......- ---------------

A t IV CARTIER
sînt în perspective de a cîștiga 
întrecerea.

Și locatarii blocurilor nr. 21, 22, 
24 și din scara IV-a a blocului 15 
sînt în toiul pregătirilor intense. 
Prin ferestrele strălucind de cură
țenie toamna, mulțumită, trimite 
soarele să mîngiie frunți și mîini 
iscusite de gospodine. Un bloe cu
rat și bine întreținut, se integrea
ză firesc în frumusețile naturii, ale 
acestor zile de plină toamnă.

Dar... sînt și lucruri care supără. 
Un singur ochi de geam lipsă la 
ușa unei intrări sau la o boxă, un 
perete cu zugrăveala Uzată și mur
dară, o grămadă de lemne trîntită 
la lntîmplare pe zona verde.., și 
clădirea capătă o înfățișare neplă
cută, crează senzații de urît, ne
prietenos.

Ușa intrării de la scara I a blo
cului 20 se leagănă hîdă, peticită 
cu două table și un placaj în loc 
de geam. Prin ochiurile sparte ale 
boxelor scării a П-a de la blocul 
18 intră și ies într-o continuă pro
menadă găini — „locatari" clan
destini.

In fata blocului 22 e zarvă. Doc
torul Lony se mută. Vecinii sînt 
indignați că-n fața clădirii, sfidînd 
principiile conviețuirii sociale, res
pectul și elementarul simț al răs
punderii. locatarul a aruncat un 
morman de gunoaie cu care vîntul 
a Început să se joace, împrăștiin- 
du-le pe tot spațiul zonelor verzi. 

ția organizației de bază, au fost 
criticați de către ceilalți utemiști 
și sancționați pentru abaterea co
misă. Totodată la gazeta de perete 
a postului de control s-au afișat 
caricaturi, în care se satirizau a- 
baterlle comise. Astfel împotriva 
celor care au făcut nemotivate s-a 
creat o opinie de masă.

Printr-o activitate asemănătoare 
desfășurată de posturile u tem iste 
de control ale organizațiilor de 
bază nr. 1, 3 și 5, sub îndrumarea 
comitetului U.T.M., numărul nemo
tivatelor făcute de tineri în pro
ducție a scăzut simțitor în ultimul 
timp.

In același timp, articolele purifi
cate la gazetele de perete ale pos
turilor U.T.M. de control populari
zează metodele bune de muncă 
folosite de minerii evidențiați. Ast
fel de articole îi ajută pe tineri 
să se orienteze spre aplicarea me
todelor bune de muncă.

Spre exemplu, la gazeta de pe
rete a postului utemist de control 
al organizației de bază nr. 1, au 
fost publicate articole despre ini
țiativa de a scoate o fîșje din a- 
batajul cameră, în retragere, du
pă exploatarea camerei, acolo unde 
condițiile de zăcămînt permit acest 
lucru.

In articolele publicate tinerilor 
li s-a explicat în ce constă această 
inițiativă și erau îndrumați să facă 
propuneri pentru aplicarea ei în 
brigăzile unde muncesc. Iar tinerii 
care sînt șefi de brigăzi, cum este 
tov. Bora Grigore, aplică în pre
zent această inițiativă și obțin re
zultate frumoase în muncă.

Competența cu care posturile 
utemiste de control își spun pă
rerea în aceste probleme ale pro
ducției reflectă munca dusă de 
comitetul U.T.M. pentru a face dia 
posturile U.T.M. de control un spri
jin al organizațiilor de bază, un 
sprijin al producției.

V. STRAUȚ

Partea a doua a metodicii este 
o aplicare a problemelor indicate 
în prima parte. Această aplicare 
se face în capitole speciale pen
tru fiecare clasă. In această parte 
se dau planuri de lecție, exemple 
cu material ilustrativ folosit de 
cadrele didaetice în școala de 8 ani.

Mai supărat declt toți e bătrinul 
Pop Gheorghe, muncitor la I.C.O. 
care ridică murdăria și o transpor
tă la locul cuvenit. Așa e bine 1

Lingă blocul 24, un grup de 
,,fotbaliști"-școlari primește resem
nat mustrările unui bărbat cu pri
virea severă, â eărui intervenție 
promptă a salvat de la pieire un 
geam Neastîmpărata minge I De
putatul Dobrică Marin nu glumește 
însă Copiii știu asta. Și mai știu 
că părinții lor îl respectă mult pe 
omul acesta. Cele cinci blocuri 
care fac parte din circumscripția 
lui sînt fruntașe pe cartier în men
ținerea curățeniei, în respectarea 
principiilor de conviețuire comună.

E toamnă în cartierul Dimitrov 1 
Toamnă cu dimineți răcoroase, cu 
frunze galbene și cafenii pornite 
în bejenie. Cu zone verzi, dar ca
re trebuie totuși îngrijite, cu mă
turători harnici care îndrăgesc și 
luptă pentru curățenia cartierului. 
Cu gospodine harnice, care bat de 
cîteva ori pe zi drumul pieții. Cu 
locatari vrednici, întreprinzători 
și... cu unii restanțjeri. Toamna 
care cheamă toți gospodarii, depu
tății și locatarii să fie în pas cu 
anotimpul, să întîmpine iarna cu 
locuința, cu întregul cartier bine 
gospodărit.

V. MIHAHEANU
instructor organizatoric 

al Sfatului popular 
al orașului Petroșani
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Presa internațională despre
Vietnamul de sudevenimentele din

Corespondentul A- 
Vornicu transmite: 
trecerii sale prin 

Mănescu ministrul

al piobleme- 
al celor pri- 

tările noastre,

aces-

Dumi- 
minis-

PARIS 4 — 
gerpres, Tudor

Cu prilejul 
Paris, Corneliu
afacerilor externe al R.P. Romîne, 
a avut la 4 noiembrie a.c. o în
trevedere cu Maurice Couve de 
Murville, ministrul francez al afa
cerilor externe, la invitația 
tuia.

Au participat : dr. Victor 
triu, trimis extraordinar și
tru plenipotențial al R.P. Romîne 
la Paris și Jacques Delarue Caron 
de Beaumarchais, ministru plenipo
tențiar, director pentru Europa al 
Direcției afacerilor politice din Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Franței.

Convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate, cei doi 
miniștri de externe făcînd un 
schimb de păreri asupra principa
lelor 
cum 
țiilor

La 
trul
a făcut 
la Paris

„Sînt 
această
Mănescu, ministrul de externe al 
Romîniei. Am făcut împreună un

larg tur de orizont 
lor internaționale și 
vind relațiile dintre 
acestea fiind în progres mai ales
în domeniul economic și cultural. 
Ultimul schimb de păreri pe care 
l-am avut eu dl. ministru Mănescu 
își va aduce desigur contribuția 
Ia dezvoltarea acestor relații în 
viitor".

Iritr-o declarație făcută cores
pondentului diplomatic al agenție? 
France Presse, Serge de Guinsburg, 
Corneliu Mănescu, 
cerilor externe 
spus :

„Discuția pe 
cu dl. Couve 
trul afacerilor
a fost deschisă 
Am abordat împreună unele 
bleme 
lațiile 
țări,
ile bilaterale 
proc avantajos, că există încă po
sibilități de dezvoltare a acestora, 
posibilități care trebuie explorate 
și consolidate. Consecvent politicii 
sale de coexistență pașnică, 
vernul R.P. Romîne întreține 
dorește să dezvolte relațiile
toate statele, indiferent de orîn- 
duirea lor politică șl socială".

ministrul afa- 
al R.P. Romîne a

probleme internaționale, pre- 
și a stadiului actual al rela- 
dintre cele două țări, 
sfîrșitul convorbirii, minis- 

francez al afacerilor externe 
corespondentului Agerpres 
următoarea declarație : 

bucuros că am putut avea 
convorbire cu dl. Corneliu

care am purtat-o 
de Murville minis- 
externe al Franței, 

și constructivă, 
pro- 

re- 
două 

relați- 
reci-

internaționale și 
interesînd cele 

Am convenit că 
se desfășoară

gu<
și
cu

e

Lucrările Adunării бепегаіе a O.N.U.
N-EW YORK 4 Trimisul special 

Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite :

Lucrările Adunării Generale 
O.N.U. continuă pe comitete, 
ședința din dimineața zilei de 
noiembrie 
Adunării 
problema 
totale, au
tanții Nigeriei, Perului, 
cii Populare Romîne, Iordaniei, Ira
kului și Cianeaișistul.

In intervenția sa, M. O. Okilo, 
reprezentantul Nigeriei, s-a pro
nunțat pentru încheierea unui a-

a 
In

4 
alîn Comitetul politic 

Generale, care dezbate 
dezarmării generale și 
luat cuvîntul reprezen-

Republi-

«< 44•
♦4
*
• 

occidentale de presă • 
I____L-i „Mathilde" t

din Lengede (Saxonia inferioară) ?
4 

altor И mineri găsiți în viață în J 
urme cercetărilor făcute la 3 j 
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BONN 4
Agențiile 

relatează că la mina

(Agerpres)

continuă lucrările de salvare

urma cercetărilor 1 
noiembrie de echipe speciale 
vederea aprecierii adîncimii apei 
revărsate in mină. După cum se 
știe, la 24 octombrie, o alune
care de teren a antrenat inun
darea minelor societății „Iise- 
der" în timp ce 120 de mineri 
se aflau în subteran. 71 dintre 
aceștia au reușit să se salveze 
din calea apelor, in timp ce 
restul de 49 au fost prinși de 
ape și blocați în galerii.

Lucrările de salvare de pină 
acum au reușit să scoată la su
prafață 10 mineri, dintre care 
trei în ultimele zile, salvați ca 
prin minune datorită 
aerului care a împiedicat 
derea apei în galeria în 
găseau aceștia.

După cum relatează 
France Presse, cei 11 supravie
țuitori găsiți în viață la 3 noiem
brie sînt ultimii supraviețuitori. 
Comunicația stabilită cu ajutorul 
unei sonde speciale cu aceștia 
a făcut posibilă obținerea unor 
informații suplimentare asupra 
catastrofei. După cum au decla
rat cei 11 supraviețuitori, 10 mi
neri sint morți, iar alți cinci au * 
fost văzuți de aceștia înecîn- J 
du-se. •
• • ••••••♦••• « » » »♦ *

în

4

♦ 
î
4

presiunii 
pătrun- 
care se

agenția

*
4
*4

I
t4
î

cord care să interzică răspîndirea 
armei nucleare precum și pentru 
crearea unor zone denuclearizate 
în diferite părți ale lumii. El a su
gerat ca Africa să devină o ase
menea zonă denuclearizată.

In cuvîntarea sa, Victor Belaun- 
de, reprezentantul Perului, a spri
jinit propunerea lui A. A. Gromî- 
ko, ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., de a se convoca o confe
rință la nivelul cel mai înalt a 
țărilor membre ale Comitetului ce
lor 18 etate pentru dezarmare. La 
rîndul său Adnan Pachachi, repre
zentantul Irakului, s-a pronunțat 
și el pentru crearea de zone de.nu- 
clearizate în diverse părți ale lu
mii.

A luat, de asemenea, cuvîniul 
reprezentantul R.P. Romine, Mircea 
Malița, adjunct al ministrului afa
cerilor externe al R.P.R.

NEW YORK 4 (Agerpres).
Presa internațională continuă sa 

comenteze evenimentele din Viet
namul de sud. „Cu cîteva retușuri 
constituționale tinzînd să deperso
nalizeze puterea, Vietnamul de sud 
de mîine va fi 
namul de sud 
Dinh Diem și 
4W4 fiWanțul 
C'#F2iTri’le diplomatice din Saigon 
fi 
de 
de 
cu 
au 
momentul în care la Washington 
s-a constatat că nemulțumirea fa
tă de regimul 
toate păturile 
meze, inclusiv

Aceste idei 
France Presse 
joritatea comentatorilor presei in
ternaționale. 
„Newsweek"
Duong Van Mînh, conducătorul lo
viturii de stat, a fost întotdeauna 
considerat de oficialitățile america
ne drept „candidatul logic pentru a 
fi în fruntea unei răscoala militare 
împotriva lui Diem".

Ziarul englez „Daily Telegraph" 
relevă că deși Departamentul de 
stat a desmințil că S.U.A. ar fi a- 
vut vreun rol în pregătirea lovi
turii de stat, „politica americană 
în ultimele săptămîni a pregătit 
terenul pentru această lovitură". 
Ziarul adaugă : „Administrația a- 
mericană tiu a fost luată prin sur-

asemănător cu Viet- 
de ieri, minus Ngo 
familia sa. Acesta 

provizoriu pe care

fee la trei zile după lovitura 
stat militară. Scopurile loviturii 
Stat se confundă în mod intim 
politica pe care Statele Unite 
dus-o în Vietnamul de sud din

lui Diem a cuprins 
sociale sud-vietna - 
burghezia".

expuse de agenția 
sînt reluate de ma-

Revista americană 
scrie că generalul

ra (

-=©=_

Confertață de presă 
ickotelevtsală la Havana
HAVANA 4 (Agerpres).
La Havana a avut loc o confe

rință de presă, radiotelevizată, la 
care au participat reprezentanți ai 
agențiilor ide presă străine. In 
cursul conferinței au fost prezenți 
mai multi membri ai unei bande 
de contrarevoluționari cubani, cap
turați de unități ale armatei re
voluționare cubane, după ce au 
fost debarcați pe teritoriul Cubei, 
d= pe un 
pavilionul
Contrarevoluționarii au vorbit 
acest prilej despre activitatea 
care au desfășurat-o împotriva 
porului cuban.

vas care naviga sub 
statului „Nicaragua", 

cu 
pe 

po-

prindere de anunțarea loviturii de 
stat, deși ea a avut loc în primele 
ore ale dimineții (după ora Wa
shingtonului). Răspunsul a fost 
prompt și a reflectat satisfacție. 
Potrivit unui purtător de cuvînt al 
Casei Albe, primele știri despre 
lovitură au sosit de la Ambasada 
americană din Saigon încă înainte 
ca agențiile de presă să transmită 
primele lor mesaje". La rîndul său, 
ziarul „Guardian" eerie că nume
roși americani „au considerat de 
multă vreme că o schimbare de 
regim ar putea da o nouă vi
goare campaniei împotriva parti
zanilor Vietkong". Ziarul indian 
„Patriot" subliniază că fără spri
jinul Direcției centrale de investi- 

unitate a 
nu ar fi 
împotriva

Din fările 
socialiste

O treime din locuitorii 
regiunii Donefk — 
în apartamente noi

MOSCOVA. — In ultimii șase 
ani. 1 355 000 de persoane — o 
treime din locuitorii regiunii Do- 
nețk (Ucraina) —s-au mutat în lo

cuințe noi. Numai anul trecut aU 
fost date în folosință 44 000 lo
cuințe.

Televizor neobișnuit

gații a S.U.A. nici o 
armatei sud-vietnameze 
îndrăznit să se răscoale 
lui Ngo Dinh Diem.

Miting al partizanilor păcii 
vest-germani

/ к

loc
pa

la

BONN 4 (Agerpres)
La Frankfurt pe Main a avut 

un mare miting al partizanilor 
cii vest-germani. Participanții
miting au adoptat în unanimitate 
un apel care conține chemarea de 
a se organiza în 1964 tradiționalul 
marș al adversarilor înarmării a- 
tomice. Marșul urmează să se des
fășoare sub lozinca transformării 
Europei centrale într-o zonă liberă 
de arma nucleară, 
destinderii.

MOSCOVA 4 (Agerpres). '
In Uniunea Sovietică a fost 1 

creat un televizor neobișnuit. La 
noul televizor unele lămpi de ra
dio sînt înlocuite cu lămpi cu 
descărcare electrică în gaz cu ca- , 

todul rece, numita de cunoscutul i 
fizician sovietic Abram Ioffe „se- < 
miconductori cu gaz". Aceste ’ 
lămpi au avantajul că consumă 
o cantitate infimă de energie e- ( 
lectrică și pot funcționa mult , 
timp fără a fi înlocuite. De ase- i 

menea, ele nu au nevoie de trans- < 
formatoare. Proiectul talevizoru- 
lui cu asemenea lămpi de radio 
a fost elaborat de colaboratorii . 
institutului de fizică „Piotr Le- | 
bedev" al Academiei de Științe a i 
U.R.S.S. <

O' nouă fabrică pentru 
prelucrarea plumbului

'1

MOSCOVA. — La 4 noiembrie, 
stațiunea seismică centrală „Mos
kva" a înregistrat un cutremur al 
cărui epicentru se află, potrivit 
datelor preliminare, la sud-est de 
insulele Caroline.

Se crede că, la epicentru, acest 
cutremur a fost de peste 9 grade.

care la invitația președintelui Tito 
a făcut o 
Iugoslavia,

vizită de două zile în 
a plecat spre Cairo.

PLOVDIV 4 (Agerpres).
La Combinatul de metale nefe

roase de lîngă Plovdiv a intrat 
în funcțiune o nouă fabrică pen
tru prelucrarea plumbului, înzes
trată cu un utilaj modern și a- 
vînd procesele de producție me
canizate și automatizate.

Fabrica are o capacitate anuală 
de 40 000 tone plumb. i

(

BERLINUL OCCIDENTAL. — 
La 3 noiembrie, primarul Berlinu
lui Occidental, Willy Brandt, a ple
cat la Cairo, incepînd astfel „o că
lătorie de informare" de două săp- 
tămîni într-o serie de state afri
cane. El va vizita, după 
Tanganica, Zanzibarul,
Coasta de Fildeș, Nigeria și Al
geria.

DACCA.
agenția „Pakistan 
tion", în urma epidemiei de holeră 
care a izbucnit în regiunea Rang- 
pur din Pakistanul de est și-au 
pierdut viața 139 de persoane.

— După cum relatează
Press Asocia-

Proba unei turbine 
de 200 megawafi 

la centrala electrică 
din Turoszow

R.A.U.,
Kenya,

WASHINGTON. — Vicepreșe
dintele S.U.A. Lyndon Johnson, a 
plesat în seara de 3 noiembrie în- 
tr-o vizită oficială de zece zile în 
țările Benelux. Prima etapă a că
lătoriei sale este Luxemburgul.

TEHERAN. — Agenția Reuter 
anunță că doi conducători ai tul
burărilor antiguvernamentale, care 
au avut loc la 
nie în Iran au 
moarte de către 
și executați.

începutul lunii iu- 
fost condamnați la 
un tribunal militar

BELGRAD. — Luni dimineață, 
împăratul Etiopiei, Haile Selassie,

----------- ------ =--------------------------------------------------

Arestarea unor activiști de seamă 
ai P. C. din Maroc

RABAT 4 (Agerpres)
Ziarul „Al Moukafih" a publicat 

un apel al Partidului Comunist din 
Maroc în legătură cu arestarea de 
către autoritățile marocane a unor 
activiști de seamă ai partidului, 
printre care Aii Yata, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Maroc, Ab
deslam Burgia și Abdallah Laya- 
ehi, membri ai Biroului Politic al 
Comitetului Central. Apelul sub
liniază că arestarea acestor condu-

cători ai P. C. din Maroc repre
zintă un atentat fățiș împotriva 
liberăților fundamentale. Apelul 
se adresează tuturor patrioților din 
Maroc, tuturor democraților din 
Afriea și din întreaga lume, cerîn- 
du-le să ia atitudine împotriva a- 
cestui act ilegal și să stăruie pen
tru punerea în libertate a condu
cătorilor Partidului Comunist și a 
celorlalți democrați marocani aflați 
în închisoare.

KUWEIT. — Ziarul „Al Rai Al 
Am“ relatează, referindu-se la 
surse bine informate, că primul 
ministru al Kuweitului, Sabah Al 
Salim Al Sabah, și-a prezentat de
misia. Potrivit ziarului, 
hotărîre 
misiei a 
lui său.

Emirul

Potrivit
a fost luată 
doi membri

Kuweitului

în
ai

, această 
urma cle- 
cabinetu-

început 
desemnării

) VARȘOVIA. 4 (Agerpres).
/ Constructorii centralei electrice 
f din Turoszow, R.P. Polonă, au reu- 
( șit să pună în funcțiune de pro- 
\ bă turbogeneratorul nr. 4 cu o 
) putere de 200 megawați. In tim- 
j* pul probei, turbina a atins 3 000 

rotații pe minut, iar starea de 
funcționara a tuturor utilajelor a 
decurs în mod normal.

Noua turbină va începe
funcționeze normal cu începere 
de la jumătatea lunii noiembrie.

2 
'l

a 
consultările în vedera 
unui nou prim-ministru și efectuă
rii unor schimbări în guvern.

să

Situația din Dahomei 
continuă să fie încopdată

Jl
5

! 
1 c

COTONOU 4 (Agerpres)
Agenția Associated Press relevă 

că situația din Dahomey continuă 
să fie încordată. „Nemulțumirile 
sare au dus la răsturnarea guver
nului președintelui Maga continuă 
în Dahomey și reprezintă o ame
nințare pentru actualul guvern 
provizoriu" arată agenția. Deși 
Maga a fost demis din funcția de 
președinte, el continuă să ocupe un 
loc important în actualul guvern, 
condus de șeful statului major al 
armatei, colonelul Soglo, Și 
doi membri ai actualului 
sînt personalități de frunte 
chiului regim.

Colonelul Soglo se află, 
zent, împreună cu Maga 
turneu de propagandă în
tării. Ei caută să obțină sprijinul 
populației pentru guvernul provi
zoriu.

Grevele eoptinuă, însă, și, după 
cum subliniază agenția Associated

Press, conducătorii sindicatelor, 
care și-au exprimat sprijinul pentru 
actualul guvern ,,au pierdut con
trolul asupra greviștilor".
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IARNA IN CANADA

ceilalți 
guvern 
ale ve-

în pre- 
într-un 
nordul

OTTAWA 4 (Agerpres)
Pentru prima oară în acest an. 

iarna și-a făcut apariția duminică 
în provincia canadiană Quebec, 
fiind însoțită de un viscol puter
nic care a imobilizat sute de au
tomobile și camioane pe șosele. 
După cum transmite agenția Fran
ce Presse, în numai cîteva ore ză
pada a atins o înălțime de un me
tru și chiar mai mult 
lele șosele care leagă 
bec și Montreal. La 
localitate situată la
Quebec, poliția a fost sesizată că 
peste 1 000 de automobiliști se a- 
flă în dificultate și nu pot conti
nua călătoria.

pe principa- 
orașele Que- 
Sherbrooke, 
150 km de
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