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Din realizările 
sectoarelor forestiere

Cu planul lunar depășit
Colectivul de munci

tori. ingineri și tehni
cieni din cadrul I.F. Pe
troșani a încheiat luna 
octombrie cu un bilanț 
rodnic. Planul producției 
globale și planul pro
ducției marfă au fost 
realizate în cursul - lunii 
trecute într-un procentaj 
de 104,12 șj, respectiv. 
101,46 la suffi. Muncitorii 

■4. forestieri au livrat eco- 
' nomiei naționale însem

nate cantități de mate-

rial lemnos peste plan, 
de diferite sortimente. 
Astfel, planul de produc
ție a fost depășit cu 1378 
m.c. de bușteni 
808 m.c. lobde 
tru distilare, 
cherestea de 
81 m. c. b 
nele rășinoase, 
doage de fag, 87 tone 
mangal, precum și 22 m c. 
lemn de fag pentru ce
luloză.

m.

Adunări de d&ri de seamă și alegeri în organizațiile de partid! 

Mai mult spirit gospodăresc, 
mai multă grijă pentru calitate

cînd la 
de des-

rășinoase, 
fag pen- 

1070 m.c. 
rășinoase.

1
în 

de

la

Kod al mecanizării lucrărilor
O realizare importantă 

a colectivului întreprin
derii pe luna ca a tre
cut constă în depășirea 
nivelului planificat al 
productivității muncii cu 
22 la sută. Depășirea 
productivității muncii ar? 
la bază mecanizarea tot 
mai largă a lucrărilor din 
exploatările forestiere și 
folosirea 
pacității 
oară, în 
ționează 
răstraie

din plin a ca- 
acestora. Bună- 
exploatări func- 
peste 30 de fie- 
mecanice Druj-

ba, numeroase funiculare, 
tractoare etc.

Pentru a veni în spri
jinul ridicării calificării 
muncitorilor care deser
vesc aceste utilaje s-a 
deschis de curînd la ex
ploatarea Voevodu un 
curs de ridicare a cali
ficării pentru muncitorii 
care lucrează cu fierăs- 
traiele Drujba. De ase
menea, alți șase meca
nici de funiculare își îm
bogățesc cunoștințele 
profesionale la centrul 
școlar Periș.

Condiții de muncă și de viață 
tot mai bune

In prezent, în preajma 
anotimpului friguros, în 
cadrul exploatărilor fo
restiere se fac intense 
pregătiri pentru iarnă, 
pentru a asigura condi
ții optime de muncă și 
de viață muncitorilor fo
restieri. S-au pregătit 
pentru iarnă instalațiile 
de transport, s-au pus la 
punct drumurile de tran
sport auto (cu excepția 
exploatării 
s-au creat 
mat eriale la 
încărcare și 
scos-apropiat 
te.

Totodată

exploatări, 
tencuirea 
parchetul 

sus, Pola- 
netencuită 

la

"Iov. Stolț Tiberiu, electrician la sectorul IX C al 
minei Lupeni, este evidențiat în muncă. El execută 
lucrările ce-i sînt încredințate Ia timp și de bună ca
litate.

©

Se mențin în fruntea întrecerii

de 
devenit o 

a mobilizat 
continuă a

de dare de
Uricani 
mențină 

pe

Minerii de la 
continuă să se 
în fruntea ■ întrecerii 
bazin. In prima decadă a
lunii în curs, din abata
jele acestei 
au fost 
plan 
bune 
spor 
bază 
re a
cii. Pe mină, randamentul 
mediu a crescut la peste

500 kg. de cărbune pe

exploatări 
extras? peste 

1701 tone de căr- 
cocsificabil. Acest 

de producție are la 
o creștere simțitoa- 
productivității mun-

1

post. Cele mai frumoase 
rezultate au fost obținute 
de minerii sectorului I. 
In această perioadă ei 
și-au depășit planul de 
producție cu peste 1 200 
tone de cărbune și au ob
ținut un randament supe
rior celui prevăzut cu cca. 
600 kg. cărbune pe post. 
Se remarcă brigăzii? de 
mineri conduse de Cîrciu- 
maru Victor, Burtea Niță, 
Teodor eseu Stancu și Pîn- 
zaru Alexandru.

Comuniștii au 
adunării despre 
activitatea lor, 

pentru înlătura-

Mierleasa), 
stocuri de 

rampele de 
ia fazele de 
din parclie-

s-au făcui
crearea

de
pregătiri pentru 
unor condiții optime 
cazare muncitorilor fores
tieri pe perioada iernii. 
Au fost reamenajate, vă-

Mielului, 
Dealul 

exploa-

Cîmpu 
Boului,

In toate
s-au amenajat de-
pentru însilozarea

niite și reparate toate ca
banele din 
S-a terminat 
cabanei din 
Stolojoaia de 
tiște, ultima
pînă în prezent. Tot 
Stolojoaia s-a dat de cu- 
rînd în folosință o ca
bană nouă. Sînt în curs 
de finisare noi cabane 
în gurile de exploatare 
de la 
Valea 
Babii. 
țările 
pozite
cartofilor și zarzavaturilor 
pentru iarnă.

Se îmbunătățesc și con
dițiile de culturalizare în 
exploatările forestier ?. 
Exploatările au fost do
tate cu cinci aparate de 
radio și 32 biblioteci vo
lante.

o
Cărbune peste plan

Colectivul minei Vulcan 
și-a îmbunătățit simțitor 
activitatea în ultimul 
timp. Minerii de aici au 
depus 
pentru a recupera minu
sul din 
mestre 
reușit să • dea peste pla
nul anual la zi mai bine 
de 2 654 tone de căr
bune. In prima decadă a 
lunii în curs mina Vul- 

locul II

eforturi susținute

primele două tri
al? anului. Ei au

curs 
s-a aflat pe 
întrecerea 
cu cele-

lalte exploatări. din Va
lea Jiului. In această pe
rioadă minerii da aici au 
dat peste plan 1848 tone 
de cărbune cocsificabil și 
energetic. Cea mai mare 
depășire a înregistrat-o 
colectivul sectorului III, 
care are un plus de pesta. 
1 150 de tone de căr
bune. Rezultate bune 
au obținut și minerii sec
torului I. Ei au dat peste 
plan 800 tone de cărbune.

Au trecut doi ani de 
Dîlja au început lucrările 
chidere a noii mine, care va de
veni una dintre cele mai mari ex
ploatări carbonifere ale bazinului 
nostru. In acest timp făuritorii mi
nei Dîlja au săpat in adîncurile 
muntelui kilometri de galerii, arte
rele principale ale noii exploatări, 
au obținut realizări remarcabile 
efectuarea celorlalte lucrări 
deschidere.

Care sînt căile care au dus
obținerea acestor succese ? Tehni
ca nouă și folosirea ei din plin, 
priceperea in organizarea muncii 
de fiecare zi, hotărîrea de a lucra 
cu avînt pentru terminarea cît 
mai devreme și in cele mai bune 
condițiuni a lucrărilor.

In adunarea generală a comu- 
- oiștilor de la Dîlja pentru darea 

de seamă și alegerea noului birou 
al organizației de bază s-a vorbit 
cu mîndrie despre succesele co
lectivului care făurește noua mină. 
S-a subliniat că organizația 
partid, comuniștii au 
forță puternică, care 
colectivul la sporirea 
realizărilor sale.

Adunarea generală
seamă și alegeri a scos în eviden
tă încă un merit al organizației de 
partid, al activității sale politico- 
educative, acela de a fi creat în 
cadrul tinerei unități o atmosferă 
de muncă sănătoasă, combativă 
față de neajunsuri, propice pentru 
îmbunătățirea continuă a activită
ții de viitor. Această atmosferă a 
caracterizat și recenta adunare de 
dare de seamă și alegeri a orga
nizației de bază, 
vorbit în cadrul

. neajunsurile din 
stabilind măsuri 
rea acestora.

І In ce constau aceste neajunsuri ? 
Mai mulți vorbitori au arătat ne
cesitatea extinderii mecanizării. Or, 
în prezent un număr însemnat de 
utilaje stau nefolosite din cauza 
lipsei pieselor de schimb necesa
re. In această situație se găsesc, 
de pildă, 60 de ciocane de abataj 
și perforatoare. In adunare s-a 
criticat lipsa spiritului gospodăresc 
față de utilaje, piese de schimb și 
a altor materiale în cadrul secto
rului, slaba preocupare a unor bri
găzi față de întreținerea liniilor de 
cale ferată. S-a arătat, de' aseme
nea, că în cadrul sectorului se ri
sipesc încă multe piese de schimb, 
mai ales brățare de la armăturile 
Т.Н., eclise de Ia liniile ferate și 
altele.

la locul lui de muncă 
calității lu-

se află 
In cursul 
va intra 
urgentă-

In adunare s-a subliniat că mi
na Dîlja va deveni nu numai una 
din cele mai mari exploatări, cl 
și una dintre cele mai modeme. 
Or, construcțiile miniere ce se e- 
xecută aici in prezent vor trebui 
să deservească viitoarea exploata
re mulți ani in șir. Iată de ce co
lectivul sectorului trebuie să do
vedească o preocupare continuă 
față de calitatea lucrărilor. La a- 
cest indice însă, la lucrările de 
betonare, mai ales, colectivul este 
încă deficitar. Sint brigăzi care în 
fugă după realizarea cantitativă a 
planului neglijează calitatea. Prin
cipala cauză a calității necores
punzătoare a unor lucrări, s-a a- 
rătat în adunare, e slaba muncă 
politico-educativă desfășurată de 
organizația de partid pentru spo
rirea răspunderii brigăzilor față de 
calitatea lucrărilor pe care le e- 
xecută. In această privință biroul 
organizației de bază nu a făcut 
totul, nu a asigurat ca fiecare co
munist să devină un agitator în
flăcărat
pentru îmbunătățirea 
crărilor.

Colectivul minei Dîlja 
in fața unor sarcini mari, 
anului viitor mina Dîlja 
în funcțiune. In vederea
rii lucrărilor, minerilor dîljeni le 
vor veni in ajutor utilaje noi.

O sarcină de mare răspundere 
care va trebui să stea in atenția 
organizației de bază, a biroului 
nou ales, constă in întărirea răs
punderii brigăzilor cit și a maiștri
lor față de calitatea lucrărilor e-. . 
xecutate, combativitatea față 
manifestările de neglijență în 
vința calității lucrărilor, față 
indiscfplina in muncă de care 
dat dovadă unii muncitori.

Chezășia obținerii de noi • 
cese de către colectivul sectoru
lui o constituie întărirea continuă 
a muncii de partid, creșterea rîn- 
durilor organizației de bază, a 
muncii politico-educative in rindul 
colectivului și îndeosebi a comu
niștilor, a arătat în adunare tov. 
Szuder Wiliam, membru în Biroul 
Comitetului orășenesc de partid, 
director general al C.C.V.J.

Pentru a fi Ia înălțimea sarcini
lor ce-i stau în față s-a cerut nou
lui birou să promoveze cu perse
verență principiul muncii colecti
ve, să activizeze toți membrii și 
candidații de partid, să asigure ca 
toți comuniștii să devină militanți 
activi în mobilizarea colectivului 
spre noi succese în muncă.

de 
pri
de 
au

suc-

printre brigăzile10 din Vulcan,
se numără si brigada de dulgheri

Pe șantierul de construcții nr. 
evidențiate în întrecerea socialistă 
condusă de tov. Căplescu Nicolae.

IN CLIȘEU- Tov. Căplescu se consultă cu membrii brigăzii înainte 
de începerea unei noi lucrări.
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INCURSIUNE ÎN VARA
Noiembrie a așternut peste pei

sajul bucureștean culorile sale' 
blinde, poezia anotimpului pen
tru care au vibrat toți poeții. 
Există insă un loc In București 
unde toamna a trecut de mult, a 
trecut și iarna, s-au dus și flo
tile de mai și a venii vara : ate
lierele de creație ale fabricii de 
confecții și tricotaje București. 
Așadar, vata s-a instalat comod 
pe planșetele desenatoarelor, pe 
mesele maestretor de croitorie, 
desiășurind larg bogăția culoriloi 
vii și mulțimea florilor. In sălile 
largi, primitoare, pline de lumină, 
ce au aerul unor ateliere de pic
tură, oamenii modelează preot 
cupați, făcind ultimele retușuri 
modei sezonului cald al anului 
1964.

Mi se oferă uri catalog. Sini, 
aici 1 200 modele de confecții și 
500 de tricotaje, omologate, con
tractate, gata a ii introduse în fa
bricație. In alți termeni, aceasta

înseamnă coronarul unor căutări, 
unor idei mereu șlefuite, unei 
munci migăloase de citeva luni. 
Catalogul, voluminos, reflectă 
numai fantezia creatorilor, ci 
potențialul industriei noastre

nu
Șt 

de

etalează puter- 
indeosebi acolo 
ele atent ele noi. 
confecții și tti-

a realiza o îmbrăcăminte elegan
tă, practică. Se 
nic bunui gust, 
unde se folosesc

La Fabrica de
cotaje „București", împrospătarea 
necurmată a colecției de modele 
este o cerință obligatorie tutu
ror. Toți se simt datori să con
tribuie cu o idee, cu o propu
nere Pretutindeni pe cei 100 000 
m.p., cit cuprinde Întreprinderea, 
domnește o activitate laborioasă, 
trepidantă. Transpusă din desene, 
moda capătă viața. Acum pleacă

VIITOARE
din fabrică ultimele obiecte 
îmbrăcăminte ale anului 1963. 
la încăpătoarele depozite ale 
treprinderii spre magazine i 
un dute-vino continuu de auto
camioane. In containere speciale 
sînt transportate de aici, zilnic, 
10 000 pulovere, jachete, bluze, 
și alte obiecte din bumbac, 9 000 
rochii și fuste, 6 000 costume 
bărbătești, 60 000 de perechi de 
ciorapi bărbătești supraelastici. 
Este producția capabilă să satis
facă un întreg oraș de mărimea 
Giurgiului, Alexandriei, Blajului 1 

Beneficiind de o calitate una
nim recunoscută, actuala produc
ție a fabricii este doar un pas 
pe treapta perspectivei. In biroul 
directorului am văzut un grafic. 
Pentru anul viitor se proiectează 
sporuri de cel puțin 10 la sută 
față de nivelul actual, la toate 
sortimentele.

GH. BRĂTESCU 
redactor al „Agerpres" —

de 
. De 

în- 
este
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fi mai mare

mai 
ша- 
din 

tac-

vre- 
cu- 

erau 
vre-

erau
șl

acea
Orientului

Din istoria jocului 
cu balonul rotund
• O sută de ani ! Dar origina 

fotbalului se pierde în negura 
mii. Jocurile cu mingea 
noscute multor popoare 
foarte răspîndite, pentru 
me, în special în țările 
antic.

• Jocurile cu mingea au fost 
sub opreliște timp de aproximativ 
250 de uni și au fost reluate abia 
la începutul celei de-a doua ju
mătate a secolului al XlX-lea. A- 
tunci s-au statornicit regulile jo
cului și normele de comportare a 
jucătorilor pe teren.

• La început, și anume piuă în 
1878 arbitrul nu avea fluier, iar 
pînă în 1883 bara orizontală a por
ților era înlocuită printr-o fîșie 
de pînză.

•Jucătorii din înaintare își fu
mau adeseori pipele în 
pasau mingea pe teren 
cînd considerau necesar 
brațe și fugeau cu ea.

• Jucătorii purtau pe teren pan
taloni trei sferturi pestriți și șepci 
tentezi.

timp ce 
și, atunci 
o luau în

Scoruș putea
In penultimul meci din acest tur 

de campionat, jucat acasă, echipa 
Minerul din Lupeni n-a putut ob
ține decit o victorie la limită in 
fața fotbaliștilor de la C.S.M. Cluj. 
Scorul putea fi într-adevăr 
mare, dar vechile lacune s-au 
nifestat din nou la fotbaliștii 
Lupeni. Lipsa 
tice pe teren, 
în viteză, ca 
fața porții au 
odată că lupenenii trebuie să lu
creze mult pentru a le lichida, 
trebuie Un antrenor priceput care 
să impună jucătorilor un program 
mai exigent, o disciplină cu ad г- 
vărat sportivă, 
cîștiga duminică 
goluri diferență, 
înaintași și mai 
ratat copilărește 
zii clare de gol, Ion C. Ion în loc 
să muncească mult și cu folos a 
preferat să 
pe teren' (o 
care trebuie

Cărare a 
a ținut exasperat de mult mingea,

unei orientări 
a unui joc gîndit, 

și ineficacitatea tn 
documentat încă

Lupenenii puseau 
cel puțin la 3 

dar toii cei 5 
ales Băluțiu au 
numeroase oca-

vocifereze iot timpul 
veche lacună, a șa de 
dezvățat).
fost inexistent, Staudt

I
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CAMPIONATUL REGIONAL
In cadrul celei de-a 10-a etape 

a campionatului regional de fotbal, 
echipele din 
ținut meciuri 
la Sebeș cu 
va minerilor 
ținut un I 
Scor: 1—1. Minerul Vulcan a 
pierdut la limită la Hațeg cu 3—2, 
iar Jiul И Petrila cu 3—1 la O- 
râștie, cu Dacia.

ALTE REZULTATE; Minerul Te- 
lfuc — Aurul Brad 1—1; Construc-

Valea Jiului au sus- 
în deplasare. Jucînd 
Textila, reprezentati- 
diu Aninoasa a ob- 

rezultat de egalitate.
Minerul Vulcan

torul Hunedoara — Știința Petro
șani 3—1; Parîngul Lonea —- Mi
nerul Ghelar, amînat; Refractara 
Alba lulîa — Minerul Ghelar 0—2.

ETAPA VIITOARE: Minerul A- 
ninoasa — Minerul Teliuc; Mine
rul Vulcan — Textila Sebeș,- Jiul 
II Petrila — Retezatul Hațeg; 
CJ’.R. Simeria — Dacia Orăștie; 
Minerul Ghelar — Refractara Alba 
Iulie; Știința Petroșani — Parîngul 
Lonea; Aurul Brad — Constructo
rul Hunedoara.

I

C L A S A M E N T U L
1. C.FJR. Simeria • 10 7 2 1 15: 8 16
2. Minerul Aninoasa 10 6 2 2 23: 9 14
3. Constructorul Hunedoara 10 5 3 2 20: 7 13
4. Aurul Brad 10 4 4 2 18:11 12
5. Minerul Vulcan 0 5 1 3 20:11 11
6 Parîngul Lonea 9 5 0 4 15:11 10
7. Textila Sebeș 10 4 2 4 15:12 10
8. Dacia Orăștie 10 3 4 3 19:21 10
9. Refractara Alba Iulia 9 4 1 4 11:21 9

10. Știința Petroșani 10 2 4 4 11:19 8
11. Retezatul Hațeg 10 3 2 5 12:20 8
12. Jiul II Petrila 10 2 2 6 15:17 6
13. Minerul Teliuc 10 2 1 7 9:19 5
14. Minerul Ghelar 9 1 2 6 7:25 4

Curs de arbitri la Petroșani

al minerilor, iar cel 
inepuizabil de-a tun
de minute de joc. 
această victorie, mi- 
urcat două locuri in

iar Sziklai a făcut cîteva greșeli, 
ieșind inoportun din poartă, care 
erau să coste echipa. Nici Mihaly 
șl nici Dan II n-au fost la înălți
mea posibilităților lor. Singurii 
care au corespuns au fost Szeneș 
și Stanciu, primul fiind și autorul 
unicului gol 
de-al doilea 
gul celor 90

Deși prin 
nerii au mai
clasament, spectatorii, care nici ei 
nu mai știu să-și încurajeze jucă
torii în clipele hotărîtoare ca alta 
dată, au plecat nemulțumiți de Ia 
stadion, atlt pentru 
cului cit și pentru :

Echipa oaspete, 
practicat un fotbal 
In adincime, mai 
me. De altfel, clujenii au și marcat 
un gol. anulat pe bună dreptate 
de arbitru, deoarece un jucător 
se afla în ofsaid. Echipa din Cluj 
a avut și o apărare bună, care a 
acționat organizat, calm,

Golul minerilor a fost înscris 
în ultimul minut al primei repri
ze de către Szeneș. Arbitrul de 
centru, care în general a arbitrat 
bine, a dictat o lovitură liberă de 
la aproximativ 20 m. de poartă. 
Drăgoi a simulat că trage, a pasat 
scurt lui Szeneș și acesta a expediat 
puternic Ia păianjen, incit porta
rul oaeepților n-a schițat 
gest.

In cele două etape care 
rămas pînă la terminarea 
campionatului categoriei В 
bal, echipa din Lupeni mai poate 
acumula puncte prețioase dacă va 
munci mai mult pentru lichidarea 
lacunelor semnalate mai sus. Este 
inadmisibil ca o echipă cu ’state 

de serviciu în prima categorie a 
țării să nu se afle pe un loc mai 
bun în categoria B.

calitatea jo- 
scor.
deși tînără, a 
frumos, cu pase 
mult pe extre-

nici un

au mai 
turului 
la fot-

D. PLOEȘTEANU

Cheile Bicazului sint un punct turistic de mare atracție. După cum 
«e vede și din clișeu, pentru a croi drum mașinilor prin acest masiv 
stincos s-au făcut la serpentine cu duiumul. Urcatul și coborîtul lor 
cer atenție și indemlnare, dar nat ura darnică li răsplătește din plin 
pe excursioniști dezvăluindu-și fru oausețile.

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

întreceri sportive între pionierii 
din Vulcan

Duminică, In jurul orei 10, spre 
stadionul din Vulcan șe îndreptau 
cu pași grăbiți grupuri compgcte 
de pionieri. In scurt timp pe sta
dion se adunaseră peste 200 de 
pionieri din unitățile de la Școa
la de 8 ani din Iscroni și Școala 
medie din Vulcan care veniseră 
să-și petreacă timpul liber intre- 
cinda-se pe terenul de sport.

„Bravo, Mihaela!"

adversă 
finaliza 
blondă

P- 
cu 
de 
cu

Meciul de handbal între echi
pele de fete ale Scolii de 8 ani 
Iscroni și Școala medie Vulcan a 
fost una din disciplinele sportive 
care au plăcut mult.

Atacurile la poarta 
care le conducea și 
multă precizie o .fată
Statură mijlocie erau răsplătite 
multe aplauze ds pionierii pre-' 
zenti la competiție. Cu îndemî- 
nare și rapiditate se strecura prin
tre adversari înscriind punct după 
punct.

„Bravo Mihaela. Bravo Mihae
la!" Exclamațiile de admirare se 
adresau pionierei Mihaela Gîrjoa- 
vă, elevă în clasa a VII-а a Școlii

și Iscroni
medii din Vulcan. Alături de ea 
au msi fost aplaudate și Stamate 
Dumitra de la Vulcan, precum si 
Așteleanu Maria și 
gela de la Școala 
Iscroni.

După cc-le două 
S-a încheiat cu rezultatul de 10—0 
pentru pionier sie 
can.

După frumosul 
echipele de fete 
ren formațiile de 
celeași școli. Prestînd un joc 
bun, vulgănenii au cîștigat cu 
rul de 
special 
hai și 
can și
Ioan, Ungur Dorin de la Școala de 
8 ani Iscroni. r

Duelul cel mare a fost ia atle
tism unde ambele școli au cîștigai 
în mod egal.

Deși au pierdut la scor merită 
să fie evidențiată inițiativa fetJ- 
lor de la școala din Iscroni de a 
forma o echipă da handbal.

Băncilă Au
de 8 ani din

reprize, ^jocul

școlii .din Vul-

joc prestat de 
au intrat pe te- 
băieți de la a- 

mai 
sco
rned
Mi- 

Vul-

4—0 remarcîndu-se în 
Onisie Petru, Pașțan 

Ivan Constantin de la 
Nenadov Ștefan, Moldovan

CORNEA TITU 
corespondent

ШЬ Ștlinta Petroșani Grivița Roșie 3-5 (0-0)
In ultima etapă a campionatului 

categoriei A la rugbi, echipa stu
denților din Petroșani a întîlnrt 
valoroasa formație din București, 
Grivlta Roșie. Meciul a prilejuit 
o dîrză dispută mai ales între 
eele două înaintări. Pe alocuri în- 
tîlnirea s-a 
vel tehnic.

dind o mai 
ditie fizică,
eu reușit să cîștige, pe merit, cu 
scorul de 5—3.

ridicat la un bun ni- 
Pînă la urmă,' dove- 
bună tehnică și con- 
rugbiștii bucureșteni

Pentru a veni în 
sprijinul activității 
handbalistice din Va
lea Jiului, care în 
ultimii ani a cunos
cut o largă activitate 
de masă, comisia o- 
rășenească de hand
bal a luat inițiativa 
deschiderii unui curs 
de arbitri pentru a- 
ceastă ramură spor
tivă.

■Un număr de 26 
tineri, majoritatea 
dintre aceștia com- 
pouenți ai echipei de 
categoria A Știința 
Petroșani, s-au în
scris pentru a urma 
acest curs. Pentru ca 
cei 26 cursanți să-și 
însușească cît mai 
bine regulamentul de 
joc la handbal în 7 
și în 11, comisia a

selecționat 
tine 
mai 
seri 
zică.

Ѳ

a 
cei

Rugbiștii de la Grivița Roșie, 
foștii campioni ai țării, au acțio
nat mai clar, cîștlgînd mai toate 
disputele cu înaintarea studenți
lor. In jocul de margine, Demian, 
foarte bine protejat de coechipie
rii săi, a fost foarte rar depășit 
de înaintașii petroșăneni. La talo- 
naj, Iatan (Grivița Roșie) a fost 
superior lui Bojeneșcu. Am remar
cat jocul tehnic al lui Wusek, ca
re de altfel a 
didă încercare

și înscris o splen- 
în

P E s C U D T
BELGRAD 11 (Agerpres).
In sala Expoziției din Ljubljana 

au luat sfîrșit duminică seara în
trecerile celei de-a 14-a ediții a 
campionatelor internaționale de tenis 
de masă ala Iugoslaviei. Maria 
Alexandru și Radu Negulescu au 
cucerit primul loc în proba de 
dublu mixt, învingînd în finală cu 
3—1 perechea Ella Constant inescu. 
Dorin Giurgiucă.

☆

spre 
cursurile pe 
pricepuți profe- 
de educație fi-

Printre aceștia
se numără Barabas 
Nicolae, Szilaghi Teo
dor, Pintea Mihai, 
Bartha Eugen și alții.

S. BALQI 
corespondent

contînd pentru preliminariile tur
neului olimpic de fotbal ?chipa 
Etiopiei a învins cu 7-1 (4-Q) echi
pa Keniai.

Au luat șflrșit campionatele re
publicane de scrimă. Proba indi
viduală de spadă a fost cîștigată 
de C. Stelian (Steaua). Pe echipe 
victoria a revenit formației Steaua,
urmată de C.S.M. Cluj. Știința Bu
curești și Petrolul Ploiești.

(Agerpres)
ADDIS ABEBA 11 (Agerpres). 
La Addis Abeba într-uU mea

Intilnirile de rugbi oferă spectatorilor multe faze 
spectaculoase. Deși e mai veche, faza din clișeu vor
bește fără cuvinte despre frumusețea acestui sport.

stilul său carac
teristic, după ce 
a depășit nume
roși adversari.

Despre local
nici putem spune 
că au luptat mult, 
uneori la valoa
rea adversarilor, 
înaintarea s-a 

descurcat bine to. 
tuși le putem re
proșa jucătorilor 
acestui compar
timent că nu au 
reușit să-l anihi
leze pe Demian 
„decanul" tușei. 
Treieferturile au 
jucat mai bine 
declt în meciu
rile precedente, 
stăvilind destule 
atacuri adverse. 
S-au remarcat 
aici Drăcea și 
Iliescu.
începutul jocu- 

lui arată o egali
tate Intre înain
tări, disputele a- 
vînd loc mai mult 
la mijlocul te-

la

pe 
Ei

în 
butului.
el, cul-
Știința. 
copila

renului. Treptat, Grivița Roșie se 
impune. Moraru, stînd mai mult 
alături de grămadă, dirijează bine 
înaintarea și servește totodată li
nia sa de treisferturi. Aici însă 
greșește Climovski, care șofează 
mult, fără a da posibilitatea cen
trilor și aripilor să-și valorifice 
viteza. Spre sfîrșitul reprizei, stu
denții au o revenire și presează, 
timp de zece minute instalîndu-se 
îu terenul advers. Totuși, pînă 
pauză scorul rămîne alb.

Repriza a doua îi arată deciși 
studenîi să deschidă scorul,
acționează mai clar și în minutul 
50, Drăcea speculează o greșeală 
a Jui Climovski și pornește 
dribling și în apropierea 
Boțesc u care urmărește si 
că balonul: 3—0 pentru 
Transformarea este ratată 
rește de Manolache,

Imediat după ce s-a deschis sco
rul, oaspeții atacă suținut și for
țează egalarea. Climovski ratează 
un dropgol în minutul 53, pentru 
ca în minutul 60, Wusek să treacă 
printre mulți jucători care încear
că fără succes să-I placheze, în- 
cheindu-și cursa cu o frumoasa 
încercare ; 3—3. Balcan încearcă 
să transforme, dar studenții atacă 
înainte, arbitrul dictînd repetarea 
loviturii. De abia la a doua repe
tare, Balcan reușește transforma
rea : 5—3 pentru Grivița Roșie.

In minutul 65, Iliescu (Știința) 
ratează de puțin o lovitură de pi
cior căzută, jocul încheindu-se 
astfel cu victoria meritată a oas
peților.

TAUTU NICOLAE
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După cum s-a mai anunț at. colectivul secției de foraj Live
zeni a obținut recent un impo rtant succes în muncă. Mobilizați 
de organizația de partid, send brii secției au reușit c* la data de 
29 octombrie să raporteze îndeplinirea sarcinilor de plan prevă
zute pe acest an la activitatea de cercetare a subsolului în clm- 
purile miniere din partea ești că a Văii Jiului. Colectivul sondo
rilor a izbutit în același timp să îmbunătățească calitatea lucră
rilor de explorare și să reduc ă prețul de cost al acestora. Re
dăm in pagina de față, realiza tă cu concursul conducerii tehnice 
$i politice a secției de foraj Livez eni, cîteva aspecte privind modul cum 
și-a organizat munca harnicul colectiv de sondori pentru a oh-' 
ține astfel de realizări, metode le de lucru folosite și experiența 
bună ce o posedă in domeniul 
zat pe tehnica înaintată.

forajului mocîern de explorare ba-
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(Ut le torni

ș-a 
de faptul că 
Iscroni. Pen- 
coordona cil

activitatea ce-

Izvoarele
Pentru a îndeplini sarcinile de 

plan pe anul 1963 colectivul sec
ției, sub 
de partid 
țiilor de 
încă din 
un plan 
nizatorice. Printre cele mai impor
tante măsuri amintim ; executarea 
de găuri de sondă cu diametru 
mic (excluderea diametrului de 
160 mm.) pentru mărirea cu 20 la 
sută a vitezelor de foraj; fixarea 
și pregătirea punctelor de lucru 
cu cel puțin o lună înainte de în
ceperea forajului; atacarea punc
telor de lucru grupat pentru o ju
dicioasă folosire a mijloacelor de 
transport; calificarea prin școli și

■ s specializarea la locurile de muncă 
a tuturor muncitorilor; introduce
rea de utilaje cu o înaltă produc
tivitate la lucrările de foraje etc. 

Secția Livezeni a executat pînă 
la data de 29 octombrie a. c„ 13 525 
m. lucrări foraje cu numai 98 in
stalații luni lucru . și cu o viteză 

de foraj de 138 m/granic lună depă- 
șindu-se cu peste 20 la sută viteza 
de foraj planificată. Este o reali
zare importantă, dacă ținem sea
ma că metrajul de 13 525 m. a 
fost planificat a se reaiiza cu un 
număr de 119 instalații luni lucru 

Xși cu, o viteză de 113,7 m,/granic 
lună. Acest mețraj a fost totodată 
realizat și la un preț de cost sub 
cel planificat, obținîndu-se econo
mii în valoare de 1 664 707 lei.

Preocupările întregului colectiv 
s-au axat pe introducerea celei mai 
avansate tehnologii de foraj, ridi-

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

conducerea organizației 
și cu sprijinul organiza- 

rnașă, s-a pregătit intens 
anul 1962. S-a întocmit 
de măsuri tehnico-orgtk

buna 
muri- 
mate- 
avan-

succesului
carea calificării muncitorilor, 
aprovizionare a locurilor de 
că și reducerea risipei de 
riale. In folosirea celor mai
sate tehnologii de foraj conduce
rea secției s-a orientat spre redu- 
eerea diametrului de foraj prin 
executarea de găuri cu diametru 
mic (97 mm.) la sondele cu adîn- 
cime de 650 —700 m., și cu două 
diametre (131-—97 mm.) la sondele 
cu adîncime proiect de 1 000 țn. 
și chiar mai mult. Procesul de 
lucru la sondele de foraj a fost, 
de asemenea, îmbunătățit prin in
troducerea unor 
depănătoarele de < 
șefului de șantier 
ghe și maistrului 
lescu Florea, bula
circulară Si dornul de cpntra-pre- 
siune realizat de 
Eugen. A existat, 
preocupare pentru 
mai bune scule de
aceasta utilizîndu-se în funcție de 
natura terenului, cît și pentru îm
bunătățirea transportului.

La succesele secției Livezeni un 
aport deosebit l-au adus maiștrii 
sondori Ciobanu Victor, Anton 
Eugen, Turcu Gheorghe care au 
luptat necontenit pentru reduce
rea avariilor (accidente tehnice a 
găurilor de sonde); avariile au 
scăzut sub 5 Ja sută. S-au remar
cat, de asemenea, sondorii șefi 
Barbu Ione], Рога Gheorghe, Gă
man Ioan, Pop Vaeile, Uritescu 
loan. Petcți Alexandru etc.

ing. I. MICLEA
șeful secției foraj Livezeni

Sondele ce mi-au fost 
repartizate de conduce
rea secției se situează 
în cîmpurile miniere A- 
ninoasa și Iscroni. La a- 
csastă repartizare 
tinut seama 
locuiesc în 
tru a putea 
mai bin
lor trei brigăzi pe care 
le am mi-am făcut un 
plan de acțiune lunar pe 
total brigăzi și separat' pe 
fiecare brigadă. Acest 
plan este urmărit săptă- 
mînal și completat cu 
problemele noi

In realizarea 
de acțiune sînt
de o parte de conducere i 
secției, prin 
rea ia timp 
cesare, iar
parte de sondorii șefi 
de la fiecare brigadă cu 
care

ivite.
planului 

ajutat pe

aproviziona-
Ci. cele пе
ре de altă

raționalizări ca 
cablu «părtinind 
Negeseu Gheor- 
principal Dinu- 

i cu circulație

maistrul Anton 
de asemenea, 
folosirea celei 
fund (freze) —

indicatorii
Membrii și 
fost primii 
depășească
conștienți fiind că prin aceas-

la 
și înainte de vre- 
candidații de partid 
care s-au angajat 
prevederile planu-

Comuniștii în fruntea luptei 
pentru realizarea planului

Membrii și candidații de partid 
s-au situat în avangarda luptei 
pentru realizarea sarcinilor de 
producție încă de la prelucrarea 
•ifrelor de plan pe anul 1963. Or
ganizația de bază P.M.R. a luat a- 
tunci hotărîri în vederea mobili
zării tuturor forțelor pentru rea
lizarea planului de producție 
toți 
me.
au 
să 
lui,
ta își vor aduce contribuția la în
deplinirea sarcinilor economice tra
sate de Congresul al Щ-1еа al 

partidului, la punerea în evidentă 
a noi rezerve de cărbune și des
chiderea ds noi mine în Valea Jiu
lui.

Comuniștii secției s-au achitat cu 
cinste de angajamentele luate fi
ind exemple mobilizatoare pentru 
masa muncitorilor. Comunistul 
Barbu Ionel, de exemplu, a mobi
lizat brigada sondei 5908 cu pre
cădere în direcția sporirii vitezei 
de foraj aducînd prin aceasta o 
importantă contribuție la îndepli
nirea planului de stat pe anul cu
rent înainte de vreme. Același lu
cru se poate spune și despre tov. 
Găman Ioan de la sonda 5407 ca
re, prin exemplul său, a mobili
zat și pe ceilalți membri ai bri
găzii. Această brigadă a realizat 
în luna septembrie 1963 o viteză 
de avansare de 423 m.l./lună. De 
asemenea, putem evidenția și pe 
alți membri și candidați de partid 
cum sînt tovarășii Рога Gheorghe, 
Pop Vașile, Curcanu Gheorghe, 
Dianu Titu și alții.

La realizările obținute o contri
buție substanțială și-a adus-o ingi-

nerul comunist Miclea Ioan, șeful 
secției, care a avut totdeauna grija 
sa dea muncitorilor și maiștrilor 
o îndrumare tehnică la un nivel 
cît mai ridicat. Același lucru se 
poate spune și despre tov. Dinu- 
lescu Florea, maistru principal de 
foraj. Avem convingerea că secția 
noastră va repurta izbînzi și mal 
frumoase în viitor. Chezășie stă 
munca politică de mobilizare și în
drumare a colectivului în lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
flon desfășurată cu talent și pa
siune de comuniștii secției.

GH. CARZOL
secretarul organizației de bază 

P M.R. — secția explorări Livezeni

Pe lîngă planul de ac
țiune privind buna orga
nizare și aprovizfaare a 
brigăzilor, eu îmi notez 
in carnetul de teren pio- 
blemele tehnice mai im
portante pe care trebuie 
să le urmăresc intr-o a- 
numită perioadă. Printre 
cele mai importante sînt; 
modul de comportare a 
găurii de sondă, reeupe- 
rajui straielor de cărbu
ne, devierea sondelor, 
sablonarea prăjinilor de 
foraje etc. O preocupare 
deosebită am avut și atn 
pentru ridicarea califică
rii muncitorilor la locul 
de muncă, 
asistență 
du-le la 
mentația

Pentru 
sinilor de viitor brigăzile 

le conduc s-au 
cu seriozitate 
angajamentul

pe care 
pregătit 
lujndu-șj

acordîndu-le 
tehnică, punîn- 
dispozitie docu- 
neessară.

realizarea

nent,
țin legătura, perma- 
fie prin deplasăril

care Îs fac la sonde, fie de a obține viteze de
prin informații care mi se foraj de peste 150 m.
fac în special pentru pe granic lună și la un
schimburile П și III, Țin preț d э cost' cît ma’
să remarc ajutorul pre- scăzut. Le voi acorda tot

sprijinul ca să-și respecte 
cuvîntul dat.

tios рэ care îl primesx 
de Ja sondorii șefi 
Ionel,
Petcu
Gi

Trei din membru brigăzii de avansare rapidă de 
la locația 5406: tinărul sondor șef Niculescu Ioan 
(stingă), sondorul Andrian Victor și motorislul <31ă- 
van Milică,

i

Ciobanu
Alexandru,

Iheorghe,

Barbu
Petro.

Рога

o

e

VICTOR CIOBANU 
maistru sondor

Preocupare pentru reducerea 
consumurilor de materiale

Un element de bază care a stat la temelia celor 
664 707 lei economii realizați prin reducerea pre- 

cosț a fost, pe lîngă depășirea sarcinilor 
și reducerea consumurilor de materiale 
Pe primele trei trimestre din acest an s-au

i 
tu lui de 
de plan, 
normate,
înregistrat pe secție economii la materiale normate 
în valoare de 238 604 lei. La capete carotieră (freze) 
economiile s-au obținut datorită recondiționării aces
tor materiale. La aliaje dure (plăcuțe vidia) econo
mia se datorește reducerii numărului de dinți la freze 
și recuperării de oțel vidia prin recondiți-onarea fre
zelor uzate.

Economiile la carburanți și lubrifianti au fost po
sibile printr-o exploatare rațională a utilajelor, prin 
grija fiecărui muncitor de a nu face risipă, de a fo
losi judicios fiecare gram de car
burant și lubrifiant. Bligăzile de 
Ia locațiile 5008, 5407, 5569 și al
tele au înregistrat 
semnate economii 
La 
tiei
rea conștiinței socialiste oglindită 
prin grija deosebită față de bunu
rile materiale.

cele mai în
de materiale, 

toți muncitorii din cadrul sec- 
Livezeni se manifestă crește-

Brigăzi de avansare rapidă
Pe coama dealului 

domină. Petroșaniul 
Dîlja Mare, sînt ampla
sate locațiile 5406 și 5407. 
La aceste două sonde 
lucrează unii dintre cei 
mai vechi și mai buni 
sondori din Valsa Jiului. 
Nu de mult aceste bri
găzi au depășit recordul 
de foraj pe Valea Jiului. 
Astfel, colectivele 
delor 5407 
care lucrează
șefi Găman loan, 
bescu Constantin,
Victor, Popescu, Titu, Fî- 
ciu Constantin. Săvulescu 
loan au reușit 
septembrie 
teza medii 
400 m„ și

se
spre

soli
și 5406 la 

sondorii 
Iaco-
Pora

ca pe luna 
obțină vi- 
foraje de

să
de

respectiv, 423

m. pe granic lună. Cum 
au obținut sondorii acsst 
succes ? Ei au lucrat cu 
instalații moderne ZIFF- 
1200 A, au aplicat rațio
nalizări în producție și 
au executat cu pricepere 
găuri de diametru redus.

De mare însemnătate a 
fost, de asemenea, buna 
organizare a locului de 
muncă, supravegherea 
tehnică corespunzătoare, 
aprovizionarea din timp 
cu materiale și conștiin
ciozitatea cu care lucrea
ză fiecare din componen- 
tii acestor brigăzi.

GHEORGHE PRQCA 
EUGEN ANTON 
maiștri sondori

Cresc cîștigimle sondorilor

BARBU IONEL, 
șef de brigadă locația

SAUAN VASILE, 
podar locația 5908

STANESCU C—TIN 
mecanic de revizie 

locația 5456

fn general brigăzile de foraj au 
obținut depășiri de norme de pes

te 25 la sută în medie pe secție.
Cităm realizările brigăzilor de la
locațiile 5355, 5569, 5407, 5357,

5577, 5576, pre. 
cum și a brigăzii 
de montaj turle. 
Totodată cîștigul 
brigăzilor a fost 
majorat prin îm
bunătățirea cali
tății forajului, și 
anume printr-un 
recupera] foarte 
bun ceea ce de
termină o creștere 
a cîștigului în 

proporție de 7-12 
la sută conform 
normelor în vi
goare. De altfel, 
în perioada 1 ia
nuarie — 31 oc
tombrie a.c. cîști
gul mediu pe cap 
de muncitor a 
creseut de Ia 995 
lei lă 1269 lei.

muncitorilor

de cîștiguri 
la locația 

con-
Ciobanu Victor și

deci in proporție de peste 30 la 
sută, contribuind la creșterea ni
velului de trai al 
noștri.

Iată citeva exemple 
frumoase. Brigada de
5907 — actualmente 5908 
dusă de tov.
Barbu Ioan a depășit lună de lună 
planul normă cu peste 40%, obți- 
nind ciștiguri mari. De exemplu, 
în iuna aprilie brigada și-a reali
zat planul normă în proporție de 
167,40 la sută, eîștigînd un salariu 
mediu de 1 537 lei (a revenit unui 
sondor șef un cîștig de 3 032 lei 
la categoria maximă). Sau alt e- 
xemplu : Locația 5952 - 5406 con
dusă de maistru! Anton Eugen 
și-a realizat planul normă în luna 
septembrie în proporție de 205,48 
la sută realizînd un cîștig mediu 
pe brigadă de 1 963 lei pe cap da 
muncitor. Si astfel de exemple pot 
fi date lunâ de lună.

f V. RUȘEȚ
tehnician normator
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DELHI 11 (Agerpres).
La 11 noiembrie, primul minis

tru Jawaharlal Nehru a oferit un 
dejun în cinstea cosmonauților so
vietici V, Nikolaeva-Tereșkova, A. 
Nikolaev și V. Bîkovski.

In aceași zi, cosmonauții sovie
tici au fost primiți de președintele 
Radhakrishnan.
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Indiiderea unor centre 

americane de informații 
din străinătate

WASHINGTON 11 (Agerpres).
Agenția americană de informații 

(U.S.I.A.) a hotărît să reorganizeze 
serviciile sale din Europa occiden
tală și să închidă un număr de 
centre de informații din Franța, Ita
lia și R.F. Germană. Această ho- 
tărîra a fost luată ca urmare a 
unui studiu întreprins, timp de mai 
multe luni, de un grup de experți 
al U.S.I.A. care au ajuns la con
cluzia că centrele americane de 
informații organizate în cele trei 
țări în epoca planului Marshall, nu 
mai sînt adaptate la situația ac
tuală.

—-------------- ---------

Eșecul lui Harriman în Argentina
BUENOS AIRES 11 (Agerpres).
Subsecretarul de stat al S.U.A., 

Averell Harriman a părăsit Buenos 
Aires-ul la 10 noiembrie „după ce 
a eșuat în încercarea de a convin
ge autoritățile argentiniene să re
nunțe la planurile de reziliere a 
contractelor cu firmele petrolifere 
nord-americane și europene", rela
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Borno de nord Proteste împotriva
restricțiilor

SINGAPORE 11 (Agerpres)
Borneo de nord, unul din teri

toriile membre ale Federației Ma- 
layeze, a protestat împotriva res
tricțiilor ce îi sînt impuse de că
tre autoritățile federației în între
ținerea de relații comerciale cu 
alte state.

In cadrul conferinței reprezen
tanților Camerelor de comerț din 
teritoriile Borneo de nord, Sara
wak, Singapore și Malaya, care 
a avut loc recent la Kuala Lum- 
pur, Lim Cheng Wah, președin
tele Camerei de comerț din Bor
neo de nord a cerut libertăți în 
desfășurarea relațiilor comerciale 
directe eu Japonia, cu state din 
Europa sau din alte continente, 
fără a mai fi obligați să întrețină 
asemensa relații prin intermediul

Mesajul primului ministru 
englez

LONDRA 11 (Agerpres).
In Anglia va începe o campanie 

de o săptămînă în favoarea învăță- 
mîntului public al cărei scop prin
cipal este de a aduce la cunoștin
ța marelui public, problemele în- 
vățămîntului de toate gradele.

Cu acest prilej, primul ministru 
al Angliei a adresat organizatorilor 
campaniei un mesaj in care se 
spune: „Guvernul britanic știe că 
mai sînt multe de făcut pentru îm
bunătățirea localurilor școlare și 
pentru completarea numărului da 
profesori".! Speranța mea este că 
destinderea încordării internaționa
la ne va permite să consacrăm e- 
ducatiei copiilor o parte din re
sursele destinate în prezent pro
ducției de arme de distrugere.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA:

Seeptil vizitei Ini Ball la Bo»n
BONN 11 (Agerpres).
Subsecretarul de stat american, 

George Ball, care a sosit la Bonn, 
și-a început întrevederile politice 
cu Rolf Lahr, secretar de 
stat pentru afacerile externe. 
După cum relatează agenția D.P.A., 
un purtător de cuvînt al guvernu
lui de la Bonn a precizat că discu
țiile s-au referit la chestiuni pri
vind negocierile pregătitoare ale 
conferinței din cadrul G.A.T.T. pri
vitoare la problemele vamale din
tre S..U.A. și Piața comună, ca și 
relațiile economice dintre țările 
Pieței comune și Statele Unite. De 
asemenea, Ball a avut o întrevede- 
re cu profesorul Hallstein, preșe
dintele C.E.E. Intr-un comunicat a- 
supra acestei întrevederi se spune 
că au fost discutate probleme pri
vind relațiile S.U.A. — Piața co
mună. In cursul acaleiași zile. Ball 
s-a întîlnit cu Uwe von Hassel, mi
nistrul apărării al R.F. Germane

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

200 milioane de sud americani 
sînt subalimentați

RIO DE JANEIRO 11 (Agerpres). 
Organizația mondială pentru ali

mentație și agricultură (F.A.O.) a 
anunțat că în momentul de față 

tează agenția United Press Interna
tional.

Potrivit agenției, Harriman a 
plecat spre Sao Paolo (Brazilia) 
pentru ca, în calitate de reprezen
tant al președintelui Kennedy, să 
participe la conferința miniștrilor 
de finanțe ai țărilor latino-ameri- 
cane.

comepciale
teritoriului Singapore. „O aseme
nea procedură, a declarat preșe
dintele Camerei de comerț din 
Borneo de Nord, este greoaie șî 
neeconomîcoasă". El a cerut, de 
asemenea, revizuirea regulamentu
lui după care se desfășoară legă
turile comerciale între teritoriile 
din cadrul Federației Malayeze.

TALLIN, — La 10 noiembrie, 
Dan Iordăchescu prim solist i' 
Teatrului de Operă și balet al 
R.P. Romine a dat un concert în 
orașul Tallin, capitala R.S.S. Es
tone. Cîntărețul romîn a interpre
tat lucrări de Haendel, Mozart, 
Schumann, Ceaikovski, Enescu, 
Schubert și alți compozitori. Con
certul s-a bucurat de un frumos 
succes.

AMSTERDAM. — La 11 noiem
brie, la Amsterdam, s-au întrunit 
delegați din 17 țări vest-europene, 
și o delegație din S.U.A. pentru a 
avea un schimb de păreri în pro
blemele alimentației, agriculturii și 
comerțului. Intîlnirea poartă nu
mele de simpozion americano-eu- 
ropean pentru comerțul de produse 
agricole. Participanții la Intllnire 
vor discuta, de asemenea, proble
ma tehnicii în agricultură, proble
me științifice și probleme privind 
nivelul alimentației.

WASHINGTON. Un purtător de 
cuvînt al Departamentului de Stat 
al S.U.A. a declarat că ambasado
rul Statelor Unite la Saigon, Hen
ry Cabot Lodge a fost împuternicit 
să ducă tratative cu noul guvern 
sud-vietnamez în legătură cu re
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cu care, potrivit agenției D.P.A., a 
discutat probleme militare ale 
N.A.T.O.

George Ball, care va vizita mal 
multe capitale vest-europene, va 
conduce d alegația americană la 
conferința .ds la Paris a Organiza
ției pentru colaborarea economică și 
dezvoltare, fixată pentru zilele de 
19 și 20 noiembrie.

Potrivii ziarului londonez „Daily 
М**Г', în capitala britanică Ball va 
■vea întrevederi cu Butler, minis
trul afacerilor externe, și Heath, 
ministrul comerțului, în problema 
relațiilor comerciale dintre Est șl 
Vest'. „Marea Britanie și alte țări 
europene (occidentale — n.r.), ara
tă „Daily Mail”, consideră că lis
ta produselor interzise exportului 
în Uniunea Sovietică și alte țări 
din răsărit elaborată în urmă cu 
cinci ani. în plin război rece, tre
buie să fie revizuită".

în America Latină există 200 de 
milioane de oameni subalimentați. 
Potrivit datelor acestei organizații,' 
în cursul ultimilor patru ani pro
ducția de alimente pa cap de lo
cuitor în continentul latinb-amerl- 
can a descrescut cu 7 la sută. Ds 
asemenea, în timp ce procentul de 
creștere a populației a fost în anii 
de după război de 2,8 la sută a- 
nual, ceea ce constituie un record 
pentru întreg pămîntul, producția 
agricolă a scăzut în aceeași perioa
dă cu 11 la sută. Cel mai mara pro
cent de reducere a producției agri
cole a fost înregistrat în Argentina

După cum se menționează în da
tele publicate de F.A.O., țările din 
America Latină care dispun de a- 
proximativ 2 miliarde hectare pă- 
mînturi arabile și-au dublat îd 
cursul ultimilor 20 de ani impor
turile de produse alimentare din 
alte regiuni ale lumii. F.A.O. sub
liniază că problema reformei agra
re este în momentul de față una 
dintre cele mai importante în a- 
ceastă regiune a lumii, mișcarea 
pentru reforma agrară devenind una 
dintre cele mai însemnate acțiuni 
social-politice de pe acest' conti
nent.

luarea programului S.U.A. de aju
tor economic pentru Vietnamul de 
sud, suspendat în luna august. Pur
tătorul de cuvînt a adăugat, că 
data reluării programului de aju
tor nu a fost' încă stabilită.

LISABONA. — Citind un comu
nicat al forțelor militare portu
gheze, agenția Associated Press a- 
nunță că forțele patriotice din Ca
binda (teritoriu aparținînd Angolei) 
au efectuat o incursiune împotriva 
trupelor colonialiste portugheze. In 
timpul atacului au fost scoși din 
luptă mai multi soldați portughezi.

MANILA. — La 12 noiembrie, 
în Filipine, au loc alegeri pentru 
desemnarea unui număr de 12 941 
consilieri provinciali și municipali 
și a 8 senatori. Ișr prezintă can
didatura peste 39 000 de candidați, 
ai Partidului liberal, aflat în pre
zent ia putere, ai Partidului națio
nalist de opoziție și independen
ții Pe listele electorale sînt în
scriși 9 500 000 de alegători.

BANGKOK. — Presa din Bang

O victorie а оатейог muncii islandezi
REYKJAVIK 11 (Agerpres)
După cum relatează ziarele de 

la Reykjavik, ca urmare a acțiuni
lor susținute ale oamenilor mun- 
sii, guvernul islandei a renunțat 
la hoiărîiea sa de a strecura prin 
Alting (parlamentul islandez) pro
iectul de lege ou privire la înghe
țarea salariilor și interzicerea gre-

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

Declarația lui
GEORGETOWN 11 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la un Congres al 

tineretului care a avut loc în a- 
propiere de Georgetown și la care 
au participat delegați ai organiza
țiilor de tineret din Cuba, Ve
nezuela, Trinidad și reprezentant! 
ai F.M.T.D., primul ministru al 
Guyanei britanice, Cheddi Jagan,
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Tratative privind acordarea 
independenței Rhodesiei de sud

LONDRA 11 (Agerpres)
Ministrul trezoreriei din Rhode

sia de sud, I. Smith, s-a reîntors 
la Salisbury după o vizită de două 
săptămîni în Anglia, unde a dus 
tratative cu oficialități britanice 
privind acordarea „independenței" 
Rhodesiei de sud în condițiile per
manentizării dominației minorității 
albe.

După cum reiese din comenta

J2££îl!_A Мий JOllMe H !№ dl МГ|І
TOKIO 11 (Agerpres)
Corespondenții agențiilor de 

presă continuă să transmită amă
nunte în legătură cu catastrofele 
petrecute recent în Japonia. „La 

1 fiecare oră, scrie corespondentul 
agenției France Presse, bilanțul ce
lor două catastrofe devine din ce 
în ce mai trist". Pînă în seara 

zilei de 9 noiembrie fusese atin
să cifra de 618 de morți, dintre 
care 455 la mina de la Ohmu- 
ta (insula Kiusiu), în urma 
unei puternice explozii de gaze, 
și 163 în catastrofa feroviară din 
suburbia capitalei Japoniei, unde 
două trenuri de pasageri s-au 
ciocnit cu un tren de marfă de
raiat. Corespondentul agenției
France Presse confirmă primele 
constatări potrivit cărora catastro
fa feroviară s-a datorat uzurii ma
terialului rulant și vitezei exce
sive a trenurilor de pasageri din

kok anunță că în cursul primelor 
opt luni ale acestui an, balanța co
merțului exterior al Tailandei a 
înregistrat un deficit' de 
1 501 400 000 bahti, cu peste 50 la 
sută mai mult decît în aceeași 
perioadă a anului trecut. Presa apre
ciază că acest deficit se datorește 
dumpingului cu produse din S.U.A. 
și Japonia în Tailanda, precum și 
scăderii prețurilor la produsele tat- 
iandeze pe piețele străine.

LONDRA. — Ziarul „Sunday Ci
tizen" publică un articol în legă
tură cu regimul la care sînt supuși 
deținuții politici din închisorile din 
Republica Sud-Africană. In articol 
se arată că Nelson Mandela, lide
rul mișcării de eliberare națională 
din R.S.A., este supus în închi
soare unui regim mai sever deci1 
cel aplicat iață de cei mai înve- 
terați criminali de drept comun.

NICOSIA. — In numărul său din 
9 noiembrie, ziarul „Haravghi" pro
testează împotriva manevrelor mi 
litare organizate în insulă de tru
pele engleze, precum și împotriva 

velor pe timp de două luni. Con
ducerea Uniunii Sindicatelor din 
Islanda a primit din partea gu
vernului asigurări că proiectul de 
lege va fi retras de pe ordinea de 
zi a Altingului pînă la 10 decem
brie. Pînă atunci, sindicatele vor 
duce tratative în vederea soluțio
nării problemei salariilor.

Cheddi lagan
a cerut Uniunii Tineretului progre
sist din Guyana britanică să lupte 
împotriva colonialismului. In cu
vîntul său, Jagan și-a exprimat soli
daritatea cu poporul Cubei.

In încheiere, Jagan a luat atitu
dine împotriva hotărîrii guvernului 
Angliei de a amîna examinarea 
problem ei acordării independenței 
Guyanei britanice.

riile presei engleze, aceste trata
tive nu au dus la nici un rezultat, 
Guvernul englez nu a satisfăcut 
pretențiile guvernului rasist din 
Rhodesia de sud întrucît aceasta' 
ar fi provocat indignare în rîndul 
populației africane din această ța
ră precum și în rîndul țărilor afri
cane membre ale Commonweait- 
hului.
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Japonia. Catastrofa feroviară, sub
liniază același corespondent, poate 
avea repercusiuni pe plan politic, 
ea fiind cea de-a doua catastrofa 
de acest gen în mai puțin de doi 
ani.

Implicații politice, scrie în con
tinuare corespondentul agențisi 
France Presse, presupune și ca
tastrofa minieră de la Ohmuta. 
Surparea minei de la Ohmuta, care 
a costat viața unui număr atît de 
mare de muncitori, serile cores
pondentul, „va scoate din nou la 
iveală problema sacrificării secu
rității vieții muncitorilor în inte- 
resele trustului Mitsui”, căruia îl 
aparține mina.

Luni, Sindicatul muncitorilor din 
industria carboniferă a Japoniei a 
chemat la organizarea unei greve 
de 24 de ore la mina din Ohmuta, 
în semn de protest împotriva mă
surilor inadecvate de protecție a 
muncii existente în această mină.

intenției autorităților militare en
gleze, de a interveni în treburile 
Ciprului „în cazul unei situații 
anormale".

LEOPOLDVILLE. — M. Ngoy 
înalt funcționat la Ministerul Afa
cerilor Externe congolez, a fost 
arestat de poliție înainte de a ple
ca la Paris, unde urma să-și ia în 
primire postul de șef al misiunii 
diplomatice congoleze. După cum 
transmite agenția France Presse, 
M. .Ngoy este acuzat de traiic de 
diamante.

TOKIO — După cum anunță a- 
genția France. Ptesse. cargoul ja
ponez „Taisho Maur", care se în
drepta spre insula Hokkaido, si
tuată in nordul Japoniei, s-a scu
fundat in apele Oceanului Pacific. 
Cei 12 membri ai echipajului au 
pierii.

DELHI. — La Bhuvenshwar. ca
pitala statului Orissa, s-a anuntat 
oficial că in urma epidemiei de 
holeră, care bîntuie în acest stat.
pînă în prezent și-au pierdut via
ta 777 d= persoane.


