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DUPĂ DOUĂ DECADE

Clasamentul hărniciei
Pe baza rezultatelor obținute în două decade сйя 

luna septembrie în depășirea sarcinilor de plan, pe 
primele locuri ale întrecerii socialiste pe bazin se 
situîază următoarele exploatări:

Fată de 
plan

Față de 
angajamentExploatarea

Dricani 105,2 la sută 100 la sută
Lupeni 103 la sută 100 la sută
Lonea 100,8 la sută 98 la sută

Dintre sectoare primele locuri în întrecere sînt 0-
cupate de :
Sectr'ul IV В Lupeni 117 la sută 114 la sută
Sectorul 11 Lupeni 111 la sută 108 la sută
Sectorul 11 Lonea 110 la sută 106 la sută
Sectorul IV Lonea 109 la sută 105 la sută
Sectorul II Uricani 108 la sută 104 la sută
Sectorul 111 Petrii a 107 la sută 105 la sută
Sectorul 1 Aninoasa 104 la sută 102 la sută
Sectorul III Lupeni 104 la sută 100 la sută
Sectorul I Uricani 102 la sută 98 la sută
Sectorul III Vulcan 101 la sută 99 la sută

De curînd autobaza 
l.R.T.A. a fost dotată cu 
15 autobuze noi, moderne, 
de fabricație romînească, 
tip T. V. pentru de
servirea transportului mun
citorilor mineri care lu
crează la minele Aninoasa 
sau Vulcan și locuiesc în 
alte localități. Transportul 
cu noile mașini va îVicepe

de la 1 octombrie1 a.c. pe 
următoarele rute r Petro- 
șani-Aninoasa, ■ Petroșani- 
Vulcan și Vulcan-Aninoa- 
sa.

Tot în acest an autoba
za l.R.T.A., , a mai fost 
dotată cu 25 autocamioane 
noi ..Carpați" pentru de
servirea transportului ru
tier.

Minerii Uricaniului 
din nou pe loc de frunte

După 8 luni de întrecere 
entuziastă, minerii din 
Uricani au înscris pe gra
fic un. . succes deosebit : 
22714 tone cărbune .extra
se peste plan.

Cea de-a doua deca
dă a lunii septembrie a 
fost încheiată de minerii 
urieăneni cu procentul cel 
mai ridicat de depășire 
planului. Minerii din Uri
cani au extras în plus de 
la începutul lunii 1632

tone de cărbune. Depășirea • 
a fost obținută pe calea 
sporirii randamentului pe 
exploatare la 1,597 tone pe 
post față de 1,464 
post cît a fost 
pe septembrie.

Brigăzile care
zat cele mai mari randa
mente și prin aceasta ce
le mai frumoase depășiri 
sînt cele conduse de Ru- 
dic Constantin, Burtea Ni- 
ță, Ștefan Nicolae,

ghici 
Sorescu 
stantin și

tone pe 
planificat

au reali-

Măsuri eficiente pentru îndeplinirea 
angajamentului anual

cuprinde roade < 
de cărbune ex- 
economii de 
prin reducerea 

cărbunelui

an 
pe

în funcțiune 
noi capacități 
în ' stratul 5

a porni la drum, autocamioanele din 
Petroșani sînt verificate cu atenție și

înainte de 
drul l.R.T.A. 
parate.

Prin activitatea prodigioasă desfă
șurată pe frontul cărbunelui, după 
încheierea primelor 8 luni ale anu
lui, colectivul minei Aninoasa are 
înscrise pe graficul întrecerii rea
lizări de seamă, înfăptuiri care' ii 
situează printre colectivele fruntașe 
pe bazin. Bilanțul 
bogate: 16 335 tone 
trase peste plan, 
262 279 lei, obținute 
prețului de cost al 
0,50 lei pe tonă. . ■

De relevat că aceste succese 
la bază preocuparea susținută 
care au dovedit-o în tot cursul anu
lui minerii aninoseni. împreună cu 
cadrele tehnice pentru valorificarea 
rezervelor interne în scopul sporirii 
productivității muncii. La Aninoasa 
se realizează o productivitate de 
1,366 tone cărbune pe post, cu 41 

pe post mai mare decît sarcina 
plan și cu 26 kg mai mare de
s-a prevăzut în angajamentul 
întrecere. Sarcina ce se ridică 
prezent în fața colectivului este 

ascensiunii, a întrecerii 
a

realizate în 
în . abataje 
în abataje 

în . galerii

2540 tone
in

de zile ce

sa
re-

Sânte.

Dră-
Aurel,

Con-
altele:

In cele 20 
au trecut de la începutul 
lunii septembrie, minerii 
din Lupeni au adăugat ia 
plusul de 11 649 tone căr
bune, realizat în primele 
8 luni ale anului, încă 
2 540 tone. Sporul de pro
ducție realizat de minerii 
Lupeniului a fost obținut

de cărbune 
plus

pe seama creșterii produc
tivității muncii la 1.262 
tone cărbune pe post.

Sectoarele care au adus 
o contribuție deosebită la 
plusul realizat în acest in
terval sînt IV В, II și III, 
care au realizat cîte o de
pășire de 1 790, 1 393. res
pectiv, 1 086 tone cărbu
ne.

kg 
de 
cît 
de 
în
continuarea 
în scopul îndeplinirii integrale 
angajamentului anual, pentru reali
zarea unor indicatori tehnico-eco- 
nomici în ultimul trimestru al anu
lui la nivelul prevăzut pentru pri- 
mui trimestru al anului viitor. Ca
lea sigură spre acest țel este valo
rificarea deplină a experienței cîști- 
gate în perioada scursă de la în
ceputul anului, descoperirea și valo
rificarea de noi rezerve interne. 
Care este deci „filonul de aur" pe 
coordonatele căreia colectivul este 
chemat să-și continue ascensiunea 
spre țelul final ?

In primul rînd, ritmicitatea produc
ției.
gulă
litațiie de producție 
sector și ale fiecărei brigăzi. în sco
pul corelării acestora cu sarcinile 
exploatării, stabilirea de măsuri o- 
perative ш scopul creării unor con
diții optime de muncă în fiecare 
sector și abataj. Acest procedeu va 
fi aplicat în continuare.

Apoi, perseverența pentru indepli- 
nirea integrală a prevederilor planu
lui M.T.O. In această privință me
rită relevată perseverența cu care 
s-a urmărit realizarea ritmică lună 
de lună a planului de pregătiri, 
ceea ce a asigurat tot timpul linia 
activă de front necesară. Pe 8 luni 
planul de pregătiri a fost depășit 
cu 240,4 ml. Aceasta creează posi-

La Aninoasa a devenit o re- 
să se analizeze lunar posibi- 

ale fiecărui

bilități pentru ’ darea 
în trimestrul IV de 
de producție. Astfel, 
vor fi date în exploatare patru aba
taje cameră. în stratul 18 va intra 
în producție un nou abataj frontal 
pe înclinare.

Factorul 'hotărîtor care a asigu
rat atingerea randamentului de 
1,336 tone pe post și care va fi 
urmărit în continuare cu aceași 
perseverență este sporirea vitezelor 
de avansare în abataje și pregă
tiri. Vitezele de avansare planifica
te în 8 luni au fost 
următoarele proporții: 
frontale 102,6 la sută, 
cameră 103,7 la sută,
102,3 la sută. Vitezele sporite șe 
datoreșc aplicării cu succes a ini
țiativelor „două fișii pe zi" și „două 
cîmpuri pe schimb și aripă" în două 
abataje frontale și, respectiv, în 
patru abataje cameră. In trimestrul 
IV se preconizează aplicarea iniția
tivei, „două cîmpuri pe schimb și 
aripă" în: total în șase abataje came
ră. Pe linia măsurilor tehnice se 
prevede introducerea stîlpilor meta
lici pitici în abatajul frontal 
stratul 18 și exploatarea unui 
nou din stratul 3 blocul I cu 
să metalică. Măsurile tehnice, 
cum și cele organizatorice 
extinderea inițiativelor de sporire a 
vitezelor de avansare, au ca scop 
realizarea pînă la sfîrșitul trimes
trului IV a unei productivități de 
1.400 tone pe post, indice prevă
zut pentru trimestrul I 1965.

Ridicarea continuă a calificării 
cadrelor, îmbunătățirea coeficientu
lui de prezență, îndeosebi prin re
ducerea absențelor nemotivate, con
stituie încă rezerve importante care, 
valorificate pe deplin, vor avea o 
contribuție de seamă la realizarea 
unor indicatori tot mai ridicați. Ră- 
inîne în schimb' ca exploatarea să 
primească, sprijinul necesar din■ par
tea combinatului în privința creă
rii stocului de materiale pentru 
iarnă și îmbunătățirea transportu
lui subteran, prin dotarea minei 
cu locomotive corespunzătoare.

Prin valorificarea experienței cîș- 
tigate pînă acum, prin aplicarea 
măsurilor preconizate și cu ajutorul 
necesar din partea G.G.V.J., exploa- 

va realiza

din 
pa- 

pla- 
pre- 

pentru

tarea minieră Aninoasa 
integral angajamentele ce și le-a 
asumat pe acest an și 
succes pragul viitorului

va păși cu
. an.
I. DBBEft
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De la Expoziția realizărilor 
economiei naționale a R. р. Romîne
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Multe din sortimentele expuse la 
acest stand pot fi procurate la to- 
netele din cadrul celor șase com
plexe comerciale aflate în incinta 
expoziției.

165 de sortimente cursul anului 1963, expusă in stan
dul . expoziției, 
rului faptul că 
ției este dotată 
laj la nivelul

lămurește vizitato- 
industria panifica- 
în prezent cu uti- 
tehnicii mondiale,

procesul tehnologic fiind automa
tizat. Din 1950 pînă în prezent au . 
fost date in funcțiune peste 100 
fabrici noi de pîine în diferite lo
calități.

Preferințe la țesături
Sectorul rezervat țesăturilor din 

lină, din incinta pavilionului cen-
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mic de 165.
Transiloania și 
la acest stand 
specifice regiu- 
pot admira mi- 
sare „de Ora-

La unul din standurile indus
triei alimentare din Pavilionul cen
tral, vizitatorii află un lucru des
tul de puțin cunoscut: Numărul de 
sortimente al produselor de panifi
cație este nu mai

Vizitatorii din 
Banat pot întilni 
plinite mari albe, 
nilor lor. Orădenii 
nunații covrigi cu
dea". Produsele speciale in ames
tec cu ulei și zahăr, băsmăluțele cu 
marmeladă, rondelele cu stafide, 
cornurile cu unt, crochetele cu caș
caval sau covrigii vanilați sînt 
citeva sortimente mai puțin cunos
cute, dar care urmează să se fabri
ce In cantități mai mari. Nici eei 
care trebuie să țină regim nu au 
fost neglijați. Plinea fără sare, 
cea, cu calciu, plinea dietetică și 
graham cu miere sînt numai cite
va din cele opt produse speciale 
destinate lor.

Alături de exponatele amintite, 
biscuiții și pastele făinoase de toa
te felurile întregesc gama sorti
mentelor din sectorul panificației. 
Biscuiții Istria, Dunărea, Albatros, 
Super, turta dulce cu portocale, 
pișcoturile și napolitanele cu cio
colată și suc de smeură, trezesc 
pofta vizitatorilor.

Macheta Combinatului de moră- 
rit și panificație „Dobrogea" din 
Constanța, intrat în funcțiune in

(Continuare in pag. 3-a)

Vederea pavilionului central de la Expoziția realizărilor economiei, naționale a R.P.R.
(Foto N. MOLDOVEANU).
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SCORUL ETAPEI LA LUPENI
Cel de-al doilea meci pe teren 

propriu al echipei Minerul Lupenî a 
-adus satisfacție suporterilor. Jucăto
rii de ia Minerul au dispus de A. S. 
Cugir cu 4—0, realizînd astfel scorul 

, etapei în seria a Il-a a categoriei B. 
,0 contribuție însemnată la obține
rea acestui scor categoric a fost a- 

; dusă de înaintarea Minerului, care 
prin legitimarea lui Ciurdărescu a 
căpătat un plus de agresivitate. încă 
din primele minute ale întîlnirii, e- 
chipa gazdă țese atac după atac și 
beneficiază de 4 cornere. Oaspeții 
practică un joc curat, calm în apă
rare și cu unele contraatacuri peri
culoase, întreprinse prin deschideri 
lungi pe extreme.

Inițiativa o au însă jucătorii de la 
Minerul. Ei atacă frumos pe extre
me și centru punînd la grea încer
care apărarea oaspeților. La un ast
fel de atac, Țurcan depășește doi 
jucători de la A. S. Cugir și înscrie 
un gol, însă arbitrul de tușă Motor- 
gea Gheorghe ridică fanionul semna- 
lînd ofsaid. Golul nu a fost acordat.

In minutul 27, la al cincilea corner, 
executat de Minerul, mingea cade pe 
lîngă bara de sus în spatele unui a- 
părator de la A. S. Cugir și intră în 
poartă: 1—0. Trei minute mal tîrziu, 
Ciurdărescu, aflat în careul oaspeți
lor primește o pasă de pe extrema 
dreaptă și înscrie itnparatrii în col
țul din dreapta sus al porții cel de-al 
doilea gol. Apoi, au fost ratate de 
către jucătorii echipei gazde încă 
două ocazii de gol. In minutul 43 a- 
celași Țurcan scapă de doi apără
tori ai echipei oaspeților șl înscrie 
alt gol, neacordat însă tot pe motiv 
imaginar de ofsaid din vina aceluiași 
arbitru de tușă.

A doua repriză a aparținut tot fot
baliștilor de la Minerul. Merită să 
fie menționat jocul 
zat, al înaintașilor, 
rescu și Cotroază 
moe în atac creînd 
spectaculoase.

Au fost ratate însă, copilărește, 
ocazii clare de gol — Pleian și Stan- 
ciu în minutele 54 și 58. Al treilea

colectiv, organî- 
Țurcati, Ciurdă- 
colaborează fru- 
numeroase faze

gol al întîlnirii a fost marcat în mi
nutul 66. Țurcan, inepuizabil în a- 
ceastă întîlnire, trece de apărarea 
oaspeților și ridică ușor mingea, tri- 
mițînd-o în plasă, peste portarul ieșit 
în întîmpinare. Ultimul gol marcat 
a fost cel mai spectaculos. Din lovi
tură liberă de la marginea careului, 
Ciurdărescu trage puternic spre poar
tă, portarul respinge cu greu și ace
lași Ciurdărescu reia mingea și 0 
trimite în plasă.

Fotbaliștii de la Cugir au practicat 
și în repriza a Il-a un joc de apăra
re cu contraatacuri rare, dar pericu
loase. EI au ratat însă trei ocazii 
clare de gol prin extrema siringă.

Arbitrul Limona Gheorghe a con
dus următoarele formații: MINERUL: 
SZ1KLAY, Stanciu, Luban, STAUDT, 
DAN, Sima. SZENEȘ, COTROAZA, 
Pleian, CIURDĂRESCU, ȚURCAN; 
A. S. CUGIR; BOROȘ, 1, Boroș 11, 
PIRVULESCU, Toth, MIHAI, Turcu, 
Popovicî, Dobai, 
ȘAN, Crăeiuneac

POJONI, MURE- 
(Lezăr).

V. STRAUȚ

Jiul a adus un punct de la Arad
Duminică dimineața la Arad s-a 

desfășurat, pe o căldură de aproape 
30 de grade, întîlnirea de fotbal din
tre formațiile Vagonul Arad — Jiul 
Petrila. Fotbaliștii petrileni s-au pre
zentat la Arad cu un frumos palma
res în noul campionat: patru puncte 
realizate din tot atîtea 
cest lucru i-a făcut pe 
înceapă jocul timorați.

încă de la începutul 
chipa Vagonul Arad pune mai mult 
accentul pe apărare, acționînd în a- 
tac cu unul sau doi jucători. Echipa 
noastră desfășoară un joc mai clar, 
cu combinații frumoase cînd pe o 
parte cînd pe cealaltă a terenului. 
De altfel, primele 20—26 de minute 
ale întîlnirii aparțin net jiuliștilor. 
Ei stăpînesc cu autoritate terenul și 
nu dau arădenilor posibilitatea să 
atace. Din păcate însă, acțiunile vi
jelioase ale jucătorilor petrileni sînt 
lipsite de finalitate. Mingile șutate 
de înaintași sînt anemice și nu prea 
nimeresc spațiul porții.

In minutul 16 de joc, Martinovici 
care a fost strașnic ținut de Matu- 
șinka execută o 
In apropiere de 
atent, se înalță 
rători adverși și 
colțul drept al 
pentru Jiul. Nu trec decît puține mi
nute și Casandra ratează de la 2 m 
o ocazie clară de gol. In loc să tri
mită ușor mingea în plasă, el șu- 
tează în bara transversală. Dacă Ca- 
Sandra nu ar fi ratat aceasta ocazie 
de gol, Jiul putea să aducă și de la 
Arad două puncte.

Greșeala echipei Jiul constă în 
faptul că atunci cînd conducea cU 
1—0 a încetini) ritmul, s-a retras 
în apărare Cu 7—8 oameni. Acest 
lucru, sesizat de antrenorul echipei 
locale Jurcă Toma a fost exploatat

posibile. A-
arădeni să

partidei, e-

centrare frumoasă 
linia porții. Llbardl 
din grupul de apă- 
înscrie cu capul, în 

porții. Scor : 1—O

RUG Bl

Minerul a învins 
Metalul jReșifa

Duminică dimineața, pe stadionul 
'din Lupenî a avut loc meciul de 
rugbi între echipele Minerul din lo
calitate șl Metalul Reșița. încă din 
prima repriză jucătorii de la Mine
rul au dominat net înscriind 24 de 
punate.

Rugbiștii de la Metal ui Reșița au 
marcat doar 3 puncte în cea de-a 
doua repriză în timp ce minerii au 
mai înscris 37 de puncte, Întîlnirea 
a luat sfîrșit cu scorul de 61—3.

I. COTESCU 
corespondent

I

Navomodeliim

CONCURS INTERREGIONAL
Iii zilele de 19 ți 20 septembrie 

a.c. Valea Jiului a găzduit un in
teresant concurs interregional de na
vomodelism. Pe malul lacului Jieț 
și-au aliniat navomodelele, la darea 
ștartului, un număr de 14 concurent i 
reprezentînd regiunile Hunedoara. 
Banat, Brașov și București- Iată re
zultatele înregistrate în această cap 
tivantă întrecere sportivă.

Vele clasa M international:

(București); 11. Nagy loan (Prepa
ratorul Petrila); Iii. Paciceș Ghe- 
orghe (Textila Sebeș).

Teleghidate: I. Ciungan Eugen 
și Ciungan Emilia (C.F.R. Sibiu); 
11. Csasar Frideric (Preparatorul 
Petrila); Ill. Romanescu Vsevolod 
(I.D.T. București).

Modele de vitrină: I. Ciortan 
l.eontin (Preparatorul Petrila); II. 
Romanescu Vsevolod (I.D.T. Bucu-

de fotbaliștii de la Vagonul. Ară
danii au Ieșit hotărîți în atac, pu- 
nînd la grea încercare pe portarul 
Zamfir, apoi pe Gram. Schweîlinger, 
Chitic și alți jucători din Arad ra
tează ocazii clare de gol. în minu
tul 44 Nicoară și Macavei au fost 
eliminați de pe teren de către arbi
trul Pop Romulus 
ciprocă, provocată 
rădan.

Repriza a doua 
gime localnicilor,
treaga noastră echipă în careul de 
16 m. Linia de mijlocași Crăciun— 
Csutak a slăbit, iar atunci cînd a- 
vea mingea o trimitea mai mult la 
adversar. In meciul de la Arad nici 
Peteănu nu a fost sigur pe inter-

pentru lovire re
de înaintașul a-

aparține în între- 
care masează în-

venții, iar Martinovici, Peronescu și 
Casandra n-au dat randamentul ne
cesar.

In minutele 66, 69, 71 arădanii pă
trund cu mingea pînă în careul de 
6 m al echipei Jiul de unde ratează 
ocazii clare de gol. In minutul 75, 
înaintașul arădan Petschovski II tre
ce ușor de Cazan și Peteanu și a- 
duce egaiarea. După egalare, iniția
tiva aparține tot arădenilor. Același 
Petschovski ratează p ocazie clară 
de gol de la 2 m.

După întorsătura pe care a luat-o 
jocul în cea de-a doua repriză rezul
tatul de 1—1 este echitabil. Brigada 
de arbitri din Oradea a condus cu 
unele scăpări, care însă n-au influ
ențat rezultatul întîlnirii.

IN CLIȘEU: Un aspect din cadrul concursului de navomodelism. 

L Barany Carol, (Casa pionierului 
Pesica), regiunea Banat. ÎL Mujic 
loan, (Preparatorul Petrila); HI. 
Cuteanu Laurențiu (Textila Sebeș).

Vele 10 internațional: I. Mujic 
loan (Preparatorul Petrila); 11. Vieru 
Adrian (C.F.R. Sibiu).

Vele M 00 cm.: 1. 
gurel (Casa piontrului 
Păcurar Vaier (Textila 
Tudorică Iulian 
Pecica).

Navă viteză:
— Tera Gheorghe
31 km/oră; clasa 
Tiberiu (Preparatorul Petrila) cu 62 
km/oră (nou record republican): 
clasa 10 cmc. — Ciortan Leontin 
(Preparatorul Petrila) cu 81 Km/oră.

Autopropulsate

Igrișan Mu- 
Pecica); 11. 
Sebeș); Ill. 

(Casa pionierului

Clasa 2,3 cmc.
(C.F.R. Sibiu) cu
6 cmc. — Kiss

I. Bardos Neagu

Minerul A. S. Cugir 4-0 Ia juniori
La început de campionat, juniorii 

echipei Minerul Lupenî au avut o 
comportare frumoasă. Ei au cîștlgat 
duminica trecută cu scorul de 4—O 
întîlnirea cu juniorii de la A. S. Cu
gir, din cadrul campionatului repu
blican de juniori.

In prima repriză juniorii lupeneni

au marcat un singur gol. Celelalte 
trei goluri au fost marcate în repriza 
a doua. Acțiunile de gol au fost 
create prin deschideri lungi pe ex
treme și joc spectaculos cu pătrun
deri în careu. De remarcat că por
tarul juniorilor de la Minerul a a- 
părat în minutul 88 un 11 metri.

rești); III. Nagy loan (Preparato
rul Petrila).

CLASAMENTUL GENERAL
REGIUNI:
Hunedoara 533
București 256
Brașov 235

Banat 128 puncte.

puncte; 
puncte; 
puncte;

PE
1. Regiunea

II. Regiunea
III. Regiunea 
IV Regiunea

De remarcat că în disputata între
cere a navomodeliștilor mai mulți < , 
coneurenți au realizat norme de 
calilicare de maestru al sportului, 
precum și norme republicane de ca
tegoria l-a. Cîștigătorilor concursu
lui de navomodelism li s-au înmînat, 
într-un cadru festiv, „Cupa Văii 
Jiului" ediția 1964 la navomodelism 
locurile I, II și III, diplome și me
dalioane.

Cît mai multe competiții I
startului în Spar-Pînă la luarea 

tachîada de iarnă a tineretului, ne 
mai despart două luni. In această 
perioadă, consiliilor asociațiilor spor 
tive, le revine sarcina de a organiza 
campionatul asociației.

Dacă în general în această di
recție. birourile secțiilor de fotbal 
s-au preocupat pentru pregătirea 
sportivilor în vederea reluării noului 
campionat, nu același lucru Lau 
făcut consiliile asociațiilor pentru 
restul ramurilor de sport. In această

CAMPIONATUL REGIONAL
Parlniil Legea la a dtu iliin» 

tomecniil
După victoria dobîndită în depla

sare. cu Unirea din Hațeg. Parîngul 
Lonea a obținut un nou succes. In- 
tîlnind pe teren propriu pe Minerul 
Aninoasa, lonenii au obținut victo
ria cu scorul de 2—0. A fost un meci 
de mare luptă în Care gazdele au ju
cat cu mult elan, s-au apărat calm 
și organizat în perioadele critice. 
Primul gol a fost înscris în repriza 
I-a, dintr-o acțiune colectivă la care 
a participat toată înaintarea. Min
gea ajunge la Teică și acesta înscrie 
în colțul de jos al porții.

In repriza a doua, echipa din Lo
nea majorează scorul la 2—0. La o 
minge înaltă. Stoker ezită să inter
vină șf Petcu, venit din urmă, reia 
din Volei, făcînd inutilă intervenția 
portarului. De remarcat că în minu
tul 87, lonenii înscriu un nou gol, 
mingea depășise clar linia porții, ne- 
fiind însă pe fază, arbitrul nu acordă. 
Scorul putea fi și mai mare dacă 
Constantinescu și Ujora ăr fi jucat 
la adevărata lor valoare. S-au re
marcat : Duc, Kraibik, Pui, Iacob și 
Teică de la Lonea și Penu, Zlăgnea- 
nu șl Foca de la Aninoasa.

La Vulcan, Minerul din localitate 
a întrerupt șirul victoriilor echipei 
Aurul Zlatna, proaspăt promovată 
în campionatul regional. Ca joc de 
cîmp, meciul a fost destul de echi
librat. Minerul Vulcan a fost însă 
net superior prin acțiunile de atac 
create și care s-au încheiat cu șuturi 
la poartă. A înscris Pali în minu
tele 12, 44 și 52. La trei zero, oaspe
ții reduc din handicap ca apoi tot ei 
să pecetluiască Ia 4—1 scorul final 
printr-un autogol.

ALTE REZULTATE : Refractara

Alba — Preparatorul Petrila 3—0; 
Știința Petroșani — C.F.R. Simeria 
3—0; Aurul Brad — Unirea Hațeg 
3—2; Minerul Ghelar — Textila 
Sebeș 2—1; Constructorul Hunedoa
ra — Dacia Orăștie 0—3.

ETAPA IV-а: Preparatorul Petrila 
— Dacia Orăștie; Textila Sebeș — 
Constructorul Hunedoara; Unirea 
Hațeg — Minerul Ghelar; Minerul 
Aninoasa — Aurul Brad; C.F.R. Si
meria — Parîngul Lonea; Aurul 
Zlatna — Știința Petroșani; Refrac
tara Alba — Minerul Vulcan.

asociațiilor le revine 
cel măi scurt timp 
pentru organizarea 

asociației sportive la

CLASAMENTUL
1. Minerul Ghelar 3 2 1 0 8:4 5
2. Refractara Alba 3 2 0 1 5:1 4
3. Minerul Vulcan 3 2 0 1 5:2 4
4. Textila Sebeș 3 2 0 1 11:4 4
5, Dacia Orăștie 3 1 2 0 6:3 4
6. Parîngul Lonea ■ 3 2 0 1 5:4 4
7. Aurul Zlatna 3 2 0 1 6:5 4
8. Știința Petroșani 3 1 1 1 3:1 3
9. Aurul Brad 3 1 1 1 5:9 3

10. Minerul Aninoasa 3 1 1 1 1:2 3
li. Unirea Hațeg 3 1 1 2 3:5 2
12. Preparatorul Petrila 3 1 0 2 4:7 2
13. Constructorul Hunedoara 3 0 0 3 1:10 0
14. C.F.R. Simeria 3 0 0 3 0:6 0
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perioadă în afară de fotbal și ”. ce
lorlalte secții care activează în ca
tegorii superioare (handbaj feminin 
și masculin, rugby, secția de alpi
nism C.F.R. Petroșani) care s-au 
pregătit serios pentru campionat, în 
rest, în prea puține asociații s-a 
mai desfășurat vre-o întrecere bine 
organizată. Tradiționalele întreceri ce 
se organizau între secții pe locali
tate sînt ca și inexistente, iar în
trecerile turneu cu care eram obiș- h. 
nuiți la volei sau handbal, au fost 
sporadice și slab organizate.

Pentru înviorarea activității sporti
ve, consiliilor 
sarcina ca în 
să ia măsuri 
campionatului
ramurile: popice, șah, tenis de ma
să, volei, fir și altele.

Pentru ea aceste competiții să fie 
cît mai bine organizate, de un real 
folos pot fi instructorii voluntari și 
antrenorii acolo unde aceștia există. 
La locurile ""tie muncă cît și la ba
zele sportive, să fie popularizate 
competițiile care se organizează pre 
cum și cine participă la întreceri. 
De asemenea, consiliile asociațiilor 
sportive trebuie să colaboreze cu or
ganizațiile U.T.M., să ceară sprijinul 
acestora atunci cînd se simte nevoia.

Creind membrilor U.C.F.S. care 
practică în mod organizat una din 
ramurile sportive cît și celorlalți oa
meni ai muncii posibilitatea de a 
avea continuitate în practicarea exer- 
cițiilor fizice, contribuim din plin ia 
consolidarea secției pe ramură cit și i<o 
îmbunătățirea organizatorică a aso
ciației sportive respective.

S. BĂLOI 
corespondent
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joe ți o-o-ie. b-iLtcă?
„Ziua bună se cunoaște de dimi

neață" — spune un proverb romî
nesc. In Petroșani însă, duminică 
nu se arătă ziuă bună de dimineață. 
Dimpotrivă. Nori negri dădeau tîr- 
coale orașului prevestind ploaie. 
Treptat norii s-au risipit. Soarele 
și-a recăpătat strălucirea dînd spe
ranțe inimoșilor artiști amatori de 
a urca estrada de pe stadionul din 
Petroșani, pentru a împărtăși spec
tatorilor bucuria vieții noastre libe
re.

Porțile stadionului s-au deschis. 
In tribune ău început să curgă și
ruri nesfîrșite de iubitori ai artei ți 
culturii. Copii care încă n-au spus 
adio păpușilor, bătrîni cu ghiocei la 
tîmple, băieți și 
ferite preocupări 
Sa sărbătoare a 
lui și dansului

Primii care au urcat scena 
fost artiștii amatori de la cel mai 
mare club muncitoresc din Valea Jiu- 
l«i — Lupeni. Fanfara, taraful și 
orchestra de muzică ușoară, dirijate 
cu măiestrie de către tînărul instruc
tor Merman Roth, ca și formația de 
daiKihri instruită de tovarășul Du
mitru Viloaică, au smuls ropote de 
aplauze numeroșilor spectatori pentru 
înaltul nivel interpretativ la 
s-a ridicat programul.

Pe aripi de cînt, s-au profilat 
apoi, pe fondul albastru al estradei, 
în bătaia razelor de soare, tinerii ar
tiști amatorii de la Paroșeni. So
liștii vocali Maria Șerfezeu, Lenu- 
ță Merișoreanu, Adela Hegeduș, Au-

fețe, oameni de di- 
au venit la frumoa- 
tinereții, a cîntecii 

romînesc.
au

care

D. GHEONEA

Vulcan prezentând u-șî programul.Brigada artistica de agitație a clubului muncitoresc

mijloc de întărireSarcina de partid
a răspunderii comuniștilor

cu tovarășul— Dorim să vorbim 
Gurechi Francisc, secretarul organi
zației de partid din sectorul IV.

— E în concediu, dar îl puteți găsi 
la comitetul de partid al minei Lo
nea — fu răspunsul unui tovarăș ca
re se afla în biroul șefului de sector.

N-am stat mult pe gînduri și îm
preună cu cîțiva mineri, care tocmai 
ieșiseră din sectorul III, am coborît 
pînă la sediul comitetului de partid.

Aici l-am întîlnit pe secretarul or
ganizației de partid. împreună am 
răsfoit un caiet întocmit cu grijă, 
în ordine alfabetică. In el erau tre
cute sarcini concrete pentru aproape 
toți cei 89 de membri și candidați de 
partid din sectorul IV al minei Lo
nea. Intîmplător ne-am oprit asupra 
unui nume: Borș Hristache. Acest 
tovarăș este șeful unei brigăzi de 
mineri din abatajul cameră nr. 506. 
In dreptul numelui său sta scris: 
„Are ca sarcină să se ocupe de pre
gătirea politică 
nărului Martin 
nifestat dorința 
candidaților de

Despre felul în care tov. Borș și-a 
îndeplinit sarcina încredințată ne-a 
vorbit amănunțit secretarul organi
zației de partid. Cînd a venit în sec
tor, spunea tov. Gurschi Francisc, 
tînărul Martin Pavel nu avea nici o 
calificare. Lucrînd alături de șeful 
său de brigadă, acesta l-a învățat 
practic cum să lucreze, cum să pună 

și profesională a tî- 
Pavel, care și-a ma
să intre în rînduriie 
partid".

rora Pop și Dorel Hurdea, ca și or
chestra de chitare condusă cu price
pere de către profesorul Arcadie Cor- 
fiatis, au interpretat cu talent și 
pasiune frumoase melodii de muzică 
ușoară romînească.

De mult succes s-a bucurat pro
gramul brigăzii artistice de agita
ție din Aninoasa intitulat: „N-aveți 
un bilet în plus la care și-au 
adus deopotrivă contribuția Gheor
ghe Negraru, Ioan Liciu, Maria La- 
ny, Nicolae Poenar, Petru Bledea, 
Anuța Popa, Maria Cpcman, Petre 
Nedesca și Gheorghe Bercea,

Nici vulcănenii nu s-au lăsat mal 
prejos. Tînăra lor formație, din care 
au făcut parte, printre alții, Vasile 
Sufletu, Lia Miky, Virgil Bertea și 
Margareta Csibi, a surprins în pro
gram aspecte din viața nouă a pa
triei și a regiunii noastre, a întine- 
ritului oraș Vulcan.

Cei 20 de membri ai tarafului din 
Uricani — instructor Sergiu Boiță 
— și soliștii de muzică populară 
loan Năsăleanu, Iacob Maxim, Vic
toria Șerbănică și Eeaterina Vascu, 
au adus în fața spectatorilor frumoa
se melodii populare romînești pentru 
care au fost aplaudați în 
rinduri la scenă deschisă.

Bine s-au comportat și 
din Vulcan, Petrila, Lonea 
șani, ca și brigada artistică de agi
tație și formația de muzică 
ale clubului sindicatelor din 
șani.

Timpul frumos a adus la 
rea de duminică pe arena din Pe
troșani aproape 300 artiști amatori 

repetate

fanfarele 
și Petro-

ușoară 
Petro-

întîlni-

armăturile, cum să plaseze găurile 
de mină ca efectul de rupere să fie 
mai mare etc. Văzînd că tînărul este 
vrednic, brigadierul l-a îndrumat să 
se înscrie la școala de calificare. 
Ceea ce învăța la școală aplica prac
tic în abataj cu ajutorul brigadieru
lui. In orele libere, comunistul Borș 
Hristache i-a vorbit tînărului Martin 
despre partid și politica sa, despre 
condițiile pe care trebuie să le înde
plinească cel ce dorește să facă parte 
din avangarda clasei muncitoare.

Cu sprijinul brigadierului, Martin 
Pavel a acumulat mulie cunoștințe 
politice și profesionale. Cînd organi
zația de partid a luat în discuție ce
rerea de primire în rîndul candida
ți lor de partid, apoi mai tîrziu în 
rîndul membrilor de partid, comu
niștii au reliefat nu numai preocupa
rea tînărului Martin Pavel pentru 
ridicarea nivelului său politic și pro
fesional, dar și felul în care tov. Borș 
Hristache și-a îndeplinit sarcina în
credințată.

Sarcini asemănătoare, privind pre
gătirea tinerilor care solicită primi
rea în rînduriie membrilor și candi- 
daților de' partid, au primit și tov. 
Burcin Gheorghe, Dobre Ilarion și 
alți comuniști cu experiență. Spriji
niți îndeaproape de ei, tinerii Diaco
nescu Ioan, Barbură Vasile, Duk 
loan și alții au devenit candidați de 
partid, activi în producție, gata ori- 
cînd să pună umărul acolo unde este 

cu

de la cele 9 cluburi muncitorești din 
Valea Jiului, peste 4000 dc specta
tori din Petroșani și alte localități mi
niere, cu toții dornici să petreacă zi
ua de odihnă cît mai plăcut și util. 
Șl spectacolul „Gîntec, joc și voie 
buriă“ — inițiativă lăudabilă a G.L. 
S. Petroșani — a reușit pe deplin.

In versuri măiestrite, în ritm și 
melodie, artiștii amatori au cîntat 
țara noastră liberă, localitățile noas
tre miniere, oamenii noi, munca lor 
avîntată, viața lor îmbelșugată.

Cînd lumina zilei se îngîna 
umbra sură a înserării, Pâroșertiul 
și-a trimis kilowații să întregească 
atmosfera de feerie a frumoasei săr
bători cultural-artistice. Au venit în 
ajutor ...luna și stele. Peste tot era 
...„Numai zîmbet, numai cîntec". Iar 
tombola, numeroasele jocuri distrac
tive, chioșcurile T.A.P.L. aproviziona
te din abundență i-au atras pe spec
tatori. O contribuție prețioasă la 
reușita spectacolului și-au adus-o și 
cei patru actori de la Teatrul de 
stat din Petroșani Vasile Bojescu. 
Alexandru Codreanu, Ilie Ștefan și 
Constantin Dicu, prin prezentarea 
programelor

Cînd Voinici-baci, dirijorul fanfa
rei din Petroșani a coborît bagheta 
în semn de încheiere a spectacolului, 
ropote de aplauze au răsunat mi
nute în șir. Ecourile spectacolului 
„Cîntec, joc și voie bUnă“ se stin
seseră pe stadion, dar ele mai stă
ruiau încă în inimile oamenilor și 
vor stărui poate multă vreme.

mai greu. Diaconescu Ioan a absol
vit ou bine în vara acestui an cursu
rile școlii medii, iar Duk loan se nu
mără și el printre elevii cu rezultate 
bune la învățătură la liceul seral din 
Lonea.

In scopul îmbunătățirii procesului 
de producție, biroul organizației de 
bază a repartizat sarcini unor mem
bri și candidați de partid mineri să 
organizeze convorbiri în legătură cu 
însemnătatea și căile creșterii pro
ductivității muncii, demonstrînd prac
tic metodele lor de muncă. Alți mem
bri de partid, printre care agitatorii 
Miclea Ioan III, Coloji Adalbert 
Cioca Vasile, Mihoc Vasile, au pri
mit sarcina să discute cu tovarășii 
lor de muncă despre necesitatea îm
bunătățirii calității producției. Ei au 
vorbit despre acest lucru atît mine
rilor din abataje cît și Vagonetarilor 
de la rostogol, mecanicilor de cra
tere etc.

Constatînd că în sector sînt unii 
tineri care se descurcă mai greu în 
producție, nefiind destul de bine 
pregătiți profesional, biroul organi
zației de bază s-a gîndit Că Bălăuță 
Zaharia, Pocora Dionisie, Fălticeanu 
loan mineri pricepuți și cu pregătire 
profesională înaltă, să-i ajute să do- 
bîndească cunoștințele necesare. Co
muniștii Miclea Panfi! și Bîrluț Cle
ment, de pildă, mineri cu o bună pre
gătire profesională au primit sarci
na să-i ajute în însușirea temeinică

COM u MCAT
ln conformitate cu planul pre

gătirii de lupt* a Forțelor armate 
unite ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, in pe
rioada 15-20 septembrie НИИ pe te
ritoriul Republicii Populare Bulgaria 
s-a desfășurat o aplicație cu trupe 
ale armatelor sovietici, romîni și 
bulgară. Aplicația a fost condusă 
de ministrul apărării populare a 
R. P. Bulgaria, general de armată 
D. Djurov.

Rezultatele aplicației au arătat gra
dul înalt al pregătirii de luptă a 
trupelor participante, precum și înalta 
calitate a tehnicii de luptă și arma
mentului.

Aplicația a demonstrat încă o dată 
coeziunea și unitatea armatelor sta
telor participante lâ Tratatul de la Var
șovia, pregătirea lor pentru apăra
rea granițelor de stat ale țărilor 
lagărului socialist.

La aplicație au asistat T. Jlvkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, și alți con
ducători de partid și de stat bulgari

Be la Expoziția realizărilor 
economiei naționale a R. P. Romîne

(Urmare din pag. l-a)

trai, ce cuprinde stofe pentru băr
bați și femei este foarte vizitat. 
F.i recunosc în produsele expuse 
materialele din care și-au confec
ționat rochii seu costume. Totoda
tă ei IntUnesc unele creații noi, 
ale industriei noastre textile. Imagi
nar, fiecare vizitator se îmbracă cu 
ce-i place... Unii vizitatori își expri
mă păreri, discută cu ștatidistele.

— Ce materiale s-au pregătit pen
tru sezonul de toamnă ?

— E greu de răspuns exact la 
această întrebare — răspunde Clau
dia Sobescenski, deoarece au fost 
create noi modele de țesături care 
să folosească atît pentru anotimpu
rile de trecere (toamnă și primăva
ră), cit și pentru sezonul rece.

— Multe stofe pot fi folosite pen
tru costume bărbătești cit șl pentru 
rochii de damă, compleuri sau par- 
desiuri — adaugă ștandista Mia Cris- 
tea, subliniind totodată că industria 
noastră textilă se străduiește să pro
ducă stofe cu mai multe întrebuin
țări.

Vizitatorii se conving apoi pri
vind diferite țesături.

— Priviți vă rog această stofă 
din lină în amestec cu fir de metal 
și păr de ren. Este mult solicitată 
de femei atit pentru frumusețe cit și 
pentru rezistență. Și... mai are o ca
litate. E purtabilă atit la ocazii cît 
și la serviei.

a meseriei pe tinerii Rusu Petru, 
Coroianu Gheorghe, Pop Ioan lui 
Pavel. Acestor tineri li s-a arătat 
practic Cum trebuie să execute fiecare 
operație în abataj pentru ca munca 
lor să fie mai ușoară, mai spornică.

Nu putem să trecem însă cu vede
rea faptul că în sector mai sînt și 
unii membri de partid, ce-I drept pu
țini la număr, care nu-și îndeplinesc 
sarcinile primite din partea organi
zației de bază. De exemplu, tovară
șului Drăgan Lîviu i s-s încredințat 
sarcina de propagandist la un curs 
seral anul II. Deși a fost înștiințat 
din timp să frecventeze cursurile de 
pregătire a propagandiștilor de la ca
binetul de partid, el nu a participat 
niciodată la ședințele ținute. De a- 
ceeași neglijență față de îndeplinirea 
sarcinilor de partid dau dovadă și 
tov. VI ad Constantin, Haidu Alexan
dru, Ffilbp Miktoș precum și Șoca 
Ștefan, responsabilul colectivului de 
redacție al gazetei de perete, care 
nu s-a îngrijit de schimbarea edi
ției din luna iulie a. c.

Biroul organizației de bază cerce
tează cu atenție cauzele care deter
mină pe unii tovarăși să fie delăsă
tori în îndeplinirea sarcinilor, îi a- 
jută să înțeleagă că au încălcat dis
ciplina de partid. Biroul organizației 
de bază va acordă și în Viitor cea 
mai mare atenție repartizării judi
cioase a sarcinilor de partid în ve
derea dezvoltării spiritului activ al 
comuniștilor și antrenării lor la rea
lizarea sarcinilor economice și poli
tice ce stau în față colectivului.

Z. ȘUȘTAC

La aplicație au participat tniotetriil 
Forțelor Armate ale R. P. RomtM, 
general de armată Leontin Sălăjan. 
ministrul apărării naționale al R.S. 
Cehoslovace, general de armată B. 
Lonisky, locțiitorul ministrului apă
rării și comandant suprem al Ho
tel maritime militare a U.R.S.S., 
amiral de flotă S. G. Groșkov, loc
țiitorul ministrului apărării U.R.S.S., 
general de armată Penkovski, vi- 
ce-ministrul apărării naționale al 
R. P. Polone, general colonei J. 
Borzilowski, locțiitorul ministrului 
apărării al R. O. Germane, general 
locotenent Z. Ridel, locțiitorul mi
nistrului apărării al R. P. Ungare, 
general locotenent E. KeteleSZ.

La aplicație au participat, de ase
menea, comandantul suprem al forțe 
lor armate unite ale statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
mareșal al Uniunii Sovietice A. A. 
Greciko, și aiți ofițeri superiori ai 
armatelor aliate.

La terminarea aplicației a avut 
loc parada trupelor aliate.

ca-

— Tergolurile uni sau in carouri 
oferă posibiliiaiea confecționării atit 
a rochiilor cit și a compleurilor. La 
acestea se adaugă țesăturile in 
rouri cu culori pastelate.

Din cele mai căutate stofe de 
mă este una verde-închis din i 
pură și una neagră în amestec 
spic de mohair — ambele cu 
luciu plăcut.

Bărbații se interesează mult de 
săturile reliefate cu fire groase 
subțiri.

Vizitatorii găsesc culorile la modă 
— galbenul, movul, albastrul, ver
dele și roșul — pentru femei. S’mt 
căutate de bărbați stofele realizate 
mai mult în culoare verde cu efect 
de mătase.

Varietatea de modele și culori o- 
feră vizitatorilor posibilități de ale
gere după cele mai variate gusturi.

da
tină 

cu 
un

te
și

PRODRAM DE RADIO
23 septembrie

PROGRAMUL I. 7,06 Potpuriuri 
de muzică ușoară, 8,00 Sumarul pre
sei centrale, 9,00 Fragmente din o- 
pereta „Valsul SevastopolulujT 
Constantin Listov,
microfon • „Școala bîrfelilor"

de
10,03 Teatru la 

de 
Sheridan, 12,15 Lecția de limba fran
ceză. Ciclul II (reluarea emisiunii 
din 22 septembrie), 12,30 Muzică 
populară, 14,30 Roza vînturilor, 15,08 
Din folclorul muzical al popoarelor,
16.30 Muzică romînească de estradă, 
16,45 Lecția de limba rusă. Cleiul II,
17.30 Cu scriitorii noștri pe melea
gurile patriei (Pagini de reportaj),
18.30 Program, muzical pentru frun
tași și evidențiați în întrecerea so
cialistă, 19,00 Emisiunea distractivă 
„Dialog cu muzica ușoară", 19,35 
Melodii populare, 21,1® Muzică u- 
șoară de Radu Șerban, 22,15 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 9,03 Me
lodii populare, 9,30 Muzică ușoară,
10.30 De toate pentru toți (reluare),
11.30 „Folclorul regiunilor patriei"
— muzică din Oltenia, 12,00 Soliști 
romîni de muzică ușoară, 14,00 Mu
zică din opera „Ea seceriș" de Tî- 
beriu Brădiceanu, 14,30 Melodii popu
lare, 15,30 Pagini alese din muzica 
de operetă, 16,15 Lecția de limba 
engleză. Ciclul I, 16,30 Muzică popu
lară, 18,00 „Am îndrăgit o melodie"
— emisiune de muzică ușoară romî
nească, 18,30 Lectură dramatizată,
19.30 Aspecte de la Expoziția reali
zărilor economiei naționale a R.P.R., 
20,15 Școala și viața, 21,10 Muzică 
de dans.

Cinematografe
23 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Cei 7 magnifici; REPUBLICA: Gol 
printre lupi; PETRILA: Noua prie
tenă a tatii; LONEA — 7 NOIEM
BRIE : Am ajuns și rege; MINE
RUL : Domnișoara Barbă Albastră; 
LIVEZEN1: Harachiri; PAROȘENI: 
Podul; LUPENI — GULTURAL : Zile 
de fior și rîs.

>
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I OTTO GROTEWOHL | Rezultatul alegerilor din Suedia
BERLIN 21 (Agerpres).
Comitetul Central al Partidului So

cialist Unit din Germania, Consiliul 
de Stat al R. D. Germane, Consiliul 
de Miniștri al R. D. Germane, Pre
zidiul Camerei Populare și Prezidiu] 
Consiliului Național al Frontului Na- 
țfonel al Germaniei Democrate anun 
ță eu adîncă durere că la 21 septem

brie a.c., ora 12,35, a încetat din 
viață, la Berlin, tovarășul Otto 
Grotewohl, membru al Biroului Po
litic al ■ Comitetului Central al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Miniștri a) Republicii Democrate Ger
mane, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al R. D. Germane, fiu de
votat al poporului german.

Jn ajunul proclamării independenței 
Maltei

LA VALLETTA 21 (Agerpres).
In orașul la Valletta, capitala in

sulei Malta, au început la 21 sep
tembrie festivitățile consacrate pro
clamării independenței insulei Malta

Lucrările Comisiei 
de reconciliere 

pentru Congo a O.U.A.
NAIROBI 21 (Agerpres).
Comisia de reconciliere pentru Con

go constituită de Organizația Uni
tății AJricane și-a încheiat duminică 
prima parte a lucrărilor sale. In 
cursul unei ședințe publice, președin
tele comisiei, Jomo Kenyatta, a fă-

fostă posesiune britanică. Deasupra 
sediului Parlamentului maltez, unde 
la 22 septembrie parlamentul se va 
întruni în prima sesiune după procla
marea independenței, a fost înălțat 
drapelul maltez roșu cu alb, anun- 
țînd prin aceasta sfîrșitul dominației 
engleze, care a durat mai bine de 
un secol și jumătate.

La festivități au participat membri 
ai guvernului. în frunte cu Borg 
Oliver, reprezentanți ai 50 de state 
și peste 100 000 de locuitori ai in
sulei Cu acest prilej a avut loc o 
paradă militară.

Proclamarea independenței, rezul
tat al unei îndelungate lupte a po
porului maltez, deschide o cale nouă 
în istoria Maltei.

STOCKHOLM 21 (Agerpres).
Duminică s-au desfășurat în Sue

dia alegerile pentru reînnoirea man
datelor deputaților celei de-a doua 
Camere a Parlamentului suedez. Po
trivit primelor rezultate, date publi
cității în cursul nopții de duminică 
spre luni. Partidul social-democrat, 
eare de 32 de ani se află cu mici 
întreruperi în fruntea guvernului sue
dez, a repurtat victoria obținînd 47,9 
la sută din numărul voturilor expri
mate. P.S.D. va deține astfel în noua 
Cameră a Riksdagului 117 locuri din 
cele 233, cu trei locuri mai mult de- 
cît- la ultimele alegeri din 1960,

Un succes remarcabil a înregistrat 
Partidul Comunist care a câștigat trei 
locuri în plus, sporindu-și numărul 
deputaților în cea de-a doua Came
ră a parlamentului de la 5 ia 8. ,In 
acest fel. Partidul comunist este sin

gurul partid care în afara partidului 
social-democrat a înregistrat un pre- 
greș la actualele alegeri.

In ce privește Partidul conserva
tor, principalul partid de opoziție, a- 
agenția France Presse scrie că aces
ta poate fi considerat „marele în
vins al consultării populare'1 de du
minică, întrucît a pierdut 11 mandate 
și aproape 100 000 de voturi, obți
nînd numai 29 de locuri față de 40 
cit deținuse.

Noul partid de opoziție — Aduna
rea creștin-democrată — n-a putut 
obține niciun mandat.

Sînt așteptate rezultatele voturilor 
alegătorilor care au votat prin cores
pondență. Agenția France Presse re
latează că de rezultatul acestor vo
turi depinde deținerea majorității ab
solute în noua cameră a parlamen
tului de către Partidul social-de
mocrat

Demonstrații studențești 
în Pakistan

CARACI 21 (Agerpres).
Toate instituțiile de învățămînt din 

Dacca, capitala Pakistanului de est, 
au fost închise, iar sesiunea de exa
mene amînată pentru o dată nedeter
minată ca urmare a demonstrațiilor 
studențești care au avut loc în ulti
mele patru zile. Intre studenți și po
liție au avut loc ciocniri care s-au 
soldat cu răniți. Studenții cer anula
rea unor măsuri represive luate de 
autorități împotriva celor care desfă
șoară c activitate politică antiguver
namentală.

Campania electorală din Anglia
LONDRA 21 (Agerpres).
Pe măsura apropierii datei de 15 

octombrie, cînd vor avea loc alegerile 
pentru Camera Comunelor, disputa 
electorală se deplasează spre proble
mele majore ale politicii Angliei. De
nis Healey, considerat ca purtător 
de cuvînt al Partidului laburist pen
tru problemele militare, s-a pronun

țat într-o cuvîntare rostită la Don
caster (Anglia de nord) împotriva 
menținerii și dezvoltării arsenalului 
nuclear al Angliei. El a luat atitu
dine împotriva participării Angliei 
la o eventuală forță nucleară multi
laterală a N.A.T.O. și a subliniat că 
achiziționarea de rachete Polaris din 
S.U.A. costă Anglia cel puțin jumă-

Stare de asediu 
în Bolivia

LA PAZ 21 (Agerpres).
Ministerul de interne al BoliViei a 

dat publicității duminică seara un co
municat în care anunță că pe întreg 
teritoriul țării a fost decretată starea 
de asediu ca urmare a descoperirii 
unui complot avînd drept scop răs
turnarea guvernului și înlocuirea lui 
cu o junta prezidată de fostul preșe
dinte Hernan Sties Suazo. Comuni
catul adaugă că acest plan a fost 
elaborat de unele partide de opoziție 
și urmărea provocarea unei răscoale 
în departamentele Santa Cruz, Orien- 
te și Bolivia. Sîmbătă, grupuri de

cut cunoscut hotărîrile adoptate. In- 
tr-una din rezoluții, privitoare ’ la 
apropiata plecare a comisiei în Con
go (Leopoldville), Congo (Brazza
ville) și Burundi, se cere acestor trei 
țări să prezinte rapoarte cu privire 
la problemele de care se interesează 
comisia. Potrivit rezoluției, aceste 
țări au acceptat să colaboreze cu co
misia pentru a permite aplicarea re
zoluției adoptate de Conferința mi
niștrilor de externe ai țărilor afri
cane de la Addis Abeba în problema 
congoleză. O altă rezoluție cere gu
vernului congolez să prezinte propu
neri concrete destinate reconcilierii 
naționale și normalizării relațiilor cu 
țările vecine.

Declarația lui Erkin
ANKARA 21 (Agerpres).
Intr-o declarație făcută corespon

denților de presă, F. C. Erkin, mi
nistrul afacerilor externe al Turciei, 
a menționat Că „Turcia este gafa 
oricînd să ducă tratative în proble
ma cipriotă".

La rîndul său, ministrul informa
țiilor. A. 1. Gogus, a relevat că „gu
vernul nu dorește să antreneze na
țiunea turcă într-o aventură. Noi. a 
declarat ministrul informațiilor, vom 
rezolva problema cipriotă pe cale 
pașnică". Vorbind despre posibilita
tea unei rezolvări rapide a acestei 
probleme, el a menționat că „este 
imposibil să se găsească imediat o 
rezolvare a acestei probleme. Va tre

bui însă răbdate, eforturi și inteli
gență".

☆

NICOSIA 21 (Agerpres).
Corespondentul din Nicosia al a- 

genției France Presse relatează că 
pentru prima oară de la izbucnirea 
conflictului dintre ciprioții greci și 
turci, locuitorii comunității turce din 
Famagusta au părăsit cartierul lor, 
îndreptîndu-se spre birourile și locu
rile de muncă aflate în cartierul ci- 
prioților greci. Această situație, scrie 
corespondentul, este o consecință di
rectă a îmbunătățirii atmosferei din 
Cipru.

fate de miliard de lire sterline.
Referindu-se la sondajele efectuate 

în rîndurile opiniei publice după a- 
nunțarea datei alegerilor, agenția 
Reuter transmite că partidul laburist 
are un avans de numai 2,5 Ia sută

răsculați au atacat diferite localități 
în regiunea Chuquisaca.

După cum transmit agențiile oc
cidentale de presă, în cursul zilei de 
duminică peste 100 de persoane au 
fost arestate. Printre acestea se află 
fostul președinte Hernan Siles Suazo.

Bogat zăcămîni 
de minereu de fier

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
NICOSIA. — In Cipru se fac pre

gătiri in vederea marșului păcii care 
va avea loc la il octombrie sub lo
zinca „împotriva morții și pentru în
lăturarea bazelor militare străine de 
pe teritoriul insulei". Federația Mun
cii din Cipru i-a chemat pe toți oa
menii muncii să ia parte activă la a- 
ceastă manifestare in favoarea păcii.

LONDRA. — La Edinburg (Sco
ția) a avut Joc o demonstrație la 
care au particip'at peste 2 000 de pen
sionari din comitatele Scoției. După 
manifestație a avut joc un miting. 
In rezoluția adoptată parficipanții au 
cerut îmbunătățirea situației lor ma
teriale.

GENEVA. — Prima conferință in- 
ter-regională a Organizației Națiuni
lor Unite consacrată problemelor 
tehnice, economice și altor aspecte 
ale industriei petrochimice in țările 
aflate în curs de dezvoltare va avea 
loc la Teheran intre 16 și 30 noiem
brie.

La conferință vor fi invitate 32 
țări, aflate in curs de dezvoltare.

NICOSIA. — Libanezul B-ahij Zu- 
hairi în vîrsfă de 32 de ani a reușit 
potrivit relatărilor Agenției France 
Presse, să traverseze Mediterana ră
săriteană de la Beirut la capul Gre
ce din Cipru, cu ajutorul unei pirogi, 
cu fundul plat, în 38 de ore și 45 
de minute.

Bahij Zuhairi este primul om care

a reușit să realizeze traversarea Me- 
diteranei cu ajutorul unei bărci.

BAGDAD. — Intr-o declarație pu
blicată de presa irakiană, președinte
le Arej a anunțat că alegerile 
generale din Irak vor avea loc cu 
cel puțin șase luni înainte de în
cheierea actualei perioade de tranzi
ție. Constituția provizorie adoptată 
în mai a.c. prevede ca perioada de 
tranziție să nu depășească trei ani.

PHILADELPHIA. In noaptea 
de vineri spre sîmbătă în apropiere 
de orașul Philadelphia (statul Mis
sissippi), au fost grav avariate două 
biserici, ca urmare a exploziei unor 
bombe incendiare. Este vorba despre 
cele două biserici, una frecventată de 
negri, iar cealaltă de către indieni 
Choctaw, în preajma cărora au fost 
găsite luna trecută cadavrele celor 
trei luptători pentru apărarea drep
turilor civile, asasinați în această re
giune la sfîrșitul lunii iunie — res
pectiv doi albi și un negru.

MOSCOVA. — La invitația Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.. la Mos
cova a sosit o delegație a Adunării 
Naționale a Pakistanului condusă de 
președintele Adunării, Fazlul Quadir 
Choudhury.

COTONOU. — Misiunea de bună
voință a R. D. Germane, care a vi
zitat Republica Dahomey, a semnat 
cu guvernul acestei țări o serie de 
acorduri, printre care un acord co

mercial, un acord cu privire la schim
bul de misiuni economice și la lăr
girea legăturilor culturale.

DAMASC. — La 20 septembrie 
s-a încheiat al 11-lea Tirg interna
țional de la Damasc. Tîrgul a fost 
deschis timp de patru săptămini.

KUALA LUMPUR — Potrivit da
telor oficiale, populația Federației 
Malayeze s-a cifrat la sfîrșitul anu
lui trecut Ia 10 810 688 de locuitori. 
Dintre aceștia, 7 703 520 locuiesc în 
Malaya, 1799 400 în Singapore, 
498 031 în Sabah (Borneo de nord) 
și 809 737 în Sarawak.

V ARȘOVIA. — Cel de-al 14-lea 
Tirg polonez de toamnă de la Poz
nan s-a închis la 20 septembrie. Timp 
de șapte zile el a fost vizitat de 
peste 110 mii de oameni. S-au înche
iat peste 50 de mii de tranzacții co
merciale in valoare totală de 20 mi
liarde zloți.

LONDRA. — S-au încheiat lucră
rile sesiunii anuale a Comisiei co
mune a Companiei naționale a pe
trolului iranian (C.N.P.I.) și Consor
țiul internațional alcătuit din com
paniile străine. în primul rînd engle
ze și americane, care au concesiuni 
petroliere pe teritoriul Iranului Intr-o 
declarație dată publicității se arată 
că au fost dezbătute probleme legate 
de prezența unor reprezentanți ira
nieni în consiliul de conducere al 
Consorțiului, așa cum a cerut dele
gația iraniană, precum și probleme 
legate de dezvoltarea industriei pe
trolului.
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KABUL 21 (Agerpres).
Recent, în partea de nord a Af

ganistanului a fost descoperit un 
zăcămînt de minereu de fier eva
luat la 2 miliarde tone. Acest ză
cămînt, considerat unul din 
mai bogate din lume, conține 
sută fier.

La Kabul s-a anunțat, de
menea, descoperirea în regiunea de 
est a Afganistanului, în apropierea 
rîului Kunar, а unui zăcămînt de 
beriliu.

cele
62 la

ase-

Furturi de tablouri 
în Italia

ROMA 21 (Agerpres).
Deputatul socialist Mario Ber- 

linguer a depus in parlamentul ita
lian a interpelare în care cere a- 
doptarea de măsuri speciale pentru, 
asigurarea pazei operelor de artă, 
ținînd seama că numărul furturi
lor a sporit considerabil în ultima 
vreme.

Din colecțiile publice au dispărut 
— potrivit Departamentului italian 
pentru obiecte de artă — peste 900 
de tablouri și sculpturi de mare 
valoare. De asemenea, din colecțiile 
prințului Torlonia, considerat unul 
dintre cei mai bogați oameni din 
Italia, au fost sustrase tablouri 
ale maeștrilor Renașterii, valorind 
milioane de dolari.

Prăbușirea stadionului 
din Sao Paulo

SAO PAULO 21 (Agerpres).
In timpul meciului de fotbal din

tre echipele „Santos' și „Corint
hians", desfășurat duminică după-

amiază pe stadionul „Santos Foot 
ball Club" din Sao‘ Paulo, o partr 
din treptele stadionului s-au pră
bușit. In urma accidentului au fost 
rănite cîteva zeci de persoane, care 
au fost transportate apoi la spital.

Meciul care începuse de numai 
6 minute, a fost suspendat și sta
dionul a fost evacuat.
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geografică a unor insule
WASHINGTON 21 (Agerpres).
Serviciul american de geodezie 

a făcut cunoscut sîmbătă că, eu 
ajutorul sateliților artificiali ai Pă- 
mîntului — Echo I și II — s-a pu
tut constata că insulele Bermude 
sini 
mai 
vest 
cum

. Această constatare, care 
astfel poziția geografică a acestor j 
insule, descoperite acum 449 de 
ani, este o urmare a unui studiu .. 
aprofundat de trei luni efectuat 
ajutorul celor efoi sateliți.

situate de fapt cu 67 metri 
la nord și 32 metri 
decit se credea pînă 
figurează pe hărțile

mai la 
acum si 
actuale.
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Furtună în Polinezia
PAPEETE 21 (Agerpres).
Asupra micii insule Rapa, situată 

în extremitatea sudică a Poline- 
ziei Franceze, singurul pămînt 
populat în această porțiune а Ѳ- 
ceanului Pacific, s-a abătut un ura
gan provocînd distrugeri serioase. 
Aproape 200 de persoane au rămas 
fără adăpost. Se 
mulți răniți, iar 
pierdut viața.

Nava militară
Charner" se îndreaptă spre insulă 
pentru a acorda ajutor sinistrați- 
lor.
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