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Succese ale muncitorilor 
de la U.R.U.M.P.

Realizări semnificative
In secția construcții me

talice de la U.R.U.M.P. 
toate brigăzile au angaja
mente concrete. In întrece
rea socialistă s-au menți
nut evidențiate lună de lună 
șase brigăzi, din care a- 
mintim pe cele conduse de 
comuniștii Magheru Vasile 
și Barna Gheorghe. Ele au 
obținut o depășire medie 
lunară a planului de pro
ducție de 55 la sută. De a-

semenea, brigada condusa 
de comunistul Kiss Teofii 
a obținut o depășire medie 
lunară la planul de pro
ducție de 6Ѳ la sută, dînd 
lucrări de bună calitate.

Realizări asemănătoare 
au obținut și brigăzile con
duse de comunistul Caraș- 
ca Aron, utemistul Zagoi- 
cea Savu și Florica Ludo
vic, care își îndeplinesc 
angajamentele luate în în
trecere.

Evidenfiați în întrecere
In secția reparații meca

nice, din numărul de 77 
de muncitori s-au eviden
țiat 27, iar în luna august 
au fost 41 de evidential 
în întrecere. Printre cei mai 
harnici muncitori se nu
mără comunistul Ruîcă 
Marin, Holîngher Vasile, 
Kerekeș Moîse și Goiger 
Eugen.

Printre echipele fruntașe 
se numără cea condusă 
de comunistul Tefeleș Ghe
orghe care șî-a depășit pla
nul de producție pe luna 
august cu 30 Ia sută, pre
cum și cele conduse de 
tov. Farkaș Petru și Fănică 
loan, care au obținut de
pășiri de 25 la sută.

и

Sudorul Brîndău Stănilă este unul din muncitorii 
mult apreciați din sectorul de investiții al minei Vulcan 
pentru calitatea ireproșabilă a lucrărilor pe care ie 
execută.

PEKIN 28. Corespondentul Ager- 
pres, Emil Soran, transmite:

Delegația de partid și de stat a 
R. P. Romîne în frunte cu tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al G.G. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, care la invitația 
C.C. al P.C. Chinez și a Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, va 
participa la sărbătorirea celei de-a 
15-a aniversări a proclamării Re 
publipii Populare Chineze, a sosit 
luni după-amîază la Pekin.

lia sosirea pe aeroport, delegația 
romînă a fost întîmpinată de Ciu 
En-lai, vicepreședinte al G.G. al 
P.C. Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, Pîn Gijen, 
membru al Biroului Politic al G.C. 
al P.C. Chinez, vicepreședinte al 
Comitetului permanent al Adunării 
reprezentanților populari pe întrea
ga Chină, Сеп I și Li Sien-nien, 
membri ai Biroului Politic al G.G. 
al P.C. Chinez, vicepremieri ai 
Consiliului de Stat al R. P. Chine
ze, membri ai C.C. al P.C. Chinez 
și ai guvernului, activiști cu munci

de răspundere pe linie de partid și 
de stat.

Re aeroport erau arborate drape
lele de stat ale R. P. Rosnîne, 
R. P. Chineze și ale altor țări 
socialiste. In întîmpinarea oas
peților romîni au venit mii de oa
meni ai muncii care fluturau buche
te de flori și eșarfe multicolore. Ei 
purtau pancarte cu inscripțiile : „Bun 
venit delegației de partid și de stat 
romîne!“, „Trăiască prietenia fră
țească dintre popoarele chinez și 
romîn!“, „Trăiască solidaritatea po
poarelor țărilor lagărului socialist!“.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale R. P. Romîne și R. P. Chineze. 
Tovarășii Ion Gheorghe Maurer și 
Giu En-lai au trecut în revistă com
pania de onoare.

Un grup de pionieri chinezi au o- 
feriț buchete de flori oaspeților ro- 
mîni. După aceea compania de o- 
noare defilează prin fața delegației 
romîne și a oficialităților chineze.

Membrii delegației și persoanele 
care o însoțesc au trecut apoi prin 
fața șirurilor de oameni ai muncii 
aftați pe aeroport, care i-au primit 
cu aclamații și saluturi de bum 
venit.

Vizita Majestâții Sale Haile Selassie I 
împărat al Etiopiei 

Semnarea comunicatului coiwn 
romîno-etiopian

Economii suplimentare
întrecerea socialistă con

tinuă în ritm susținut și în 
secțiile de mecanică și tur
nătorie.

Pe ' uzină productivitatea 
muncii a crescut în peri
oada ce s-a scurs din a- 
cea£. an cu 2,3 la sută. A- 
cest. colectiv harnic a obți
nut economii suplimentare 
Ia prețul de cost în valoa
re de peste 1 314 000 lei,

față de angajamentul de 
1 000 000 lei.

Comitetul de partid, co
mitetul sindicatului, împre
ună cu conducerea admi
nistrativă din U.R.U.M.P. 
trebuie să analizeze posi
bilitățile de reînnoire a 
angajamentului de economii, 
în vederea obținerii de noi 
realizări pînă la finele a- 
nului.

Din nou la repetiție
După o vacanță scurtă, 

formația de teatru a clubu
lui muncitoresc din Uricani 
pregătește două piese: 
„Titanic vals" de T. Mu- 
șatescu și „O noapte fur
tunoasă'1 de I. L. Gara- 
giale. Repetițiile au și în
ceput. Printre artiștii ama
tori care pregătesc cele 
două piese se numără to
varășii Hie Irina. Petrescu 
Dumitru, Vacz Margareta, 
Bora Grigore, Drăgan To
ma, Ispas Margareta, Sim-

niceanu Constantin, 
feescu Susana, Dragai 
ma, Isăcescu Adrian,
Mircea, Năsălean 
Ivanov Gheorghe, 
Orddg Eva și loan.

Formația de teatru 
care are ca 
pe tov. Popescu 
a preconizat să 
comedia „O noap-

In 8 luni —
300 de inovații aplicate

In cele 8 tuni încheiate 
din anul acesta, inovatorii 
din întreprinderile Văii 
Jiului și-au adus din plin 
aportul la perfecționarea 
continuă a procesului de 
producție prin aplicarea de 
noi inovații. In această 
perioadă, în exploatările mi
niere și celelalte întreprin
deri aparținătoare C.G.V.J.- 
uluî, au fost. înregistrate 
437 propuneri de inovații

economii în valoare de 
i 054 208 lei. Printre ino
vațiile mai importante a- 
plicate în procesul de pro
ducție amintim introduce
rea susținerii cu grinzi în 
consolă, perfecționarea func
ționării regulatorului din 
sistemul de frînare ăl ma
șinii de extracție tip 
N.K.M.Z., modificarea car
caselor la rulmenții de la 
concasorul I.T.C. Paroșenî 
și altele.

La Palatul Consiliului de Stat a 
avut loc luni seara solemnitatea 
semnării comunicatului comun pri
vind convorbirile oficiale romîno- 
etiopiene și vizita de stat în țara 
noastră a împăratului Etiopiei, la 
invitația președintelui Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne.

Comunicatul comun romîno-etio
pian a fost semnat de președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și de Ma- 
jestatea sa Imperială, Haile Selassie 
I, împărat al Etiopiei.

La solemnitate au participat 
Gheorghe Apostol, prim-vicepreședîn- 
te al Consiliului de Miniștri, Ale
xandru Bîrlădeanu, Gheorghe Gas- 
ton-Marin, Constantin Tuzu, vice
președinți ai Consiliului de Miniș
tri, Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe,

general de armată Leontin Sălăjan, 
ministrul forțelor armate ale R. P. 
Romîne; miniștri.

Au luat ; parte membrii suitei o- 
ficiale a înaltului oaspete : Alteța Sa 
Ras Imru Haile Selassie, excelențele 
sale generai-locotenent Abye Abbebe, 
președintele Senatului, dl. Ketema 
Yifru, ministrul afacerilor externe 
ad-interim, dl. Petros Sahlou, trimis 
extraordinar și ministru plenipoten
țiar al Etiopiei la București, gene
ral de brigadă Assefa Demissie, a- 
ghiotant principal, dr. Menassie 
Haile, ministru adjunct, șeful de
partamentului politic în cabinetul 
particular al Majestății Sale, dr. 
Johaness Kidane-Mariam, ministru 
adjunct, secretar particular, dl. Ad- 
massu Retta, trezorier particula? al 
împăratului.

(Agerpres)

Ma
in To- 
Popa 
loan, 
frații

din
în-Uricani 

structor 
.Mircea
prezinte
te furtunoasă" peste o lună 
și jumătate, iar „Titanic 
vals" în luna decembrie 

c.a.

din care 243 au fost apli
cate în producție. In cele
lalte unități economice și 
de transport din Valea 
Jiului, au fost aplicate 57 
de inovații. Pe întreaga 
Vale a Jiului s-au aplicat 
în primele 8 luni ale anu
lui un număr de 300 de 
inovații.

Prin realiza- T
rea celor 243 ?
inovații în ca- .
drul 
lor 
s-au

Cele mai frumoase, re
zultate în munca cu inova
torii le-au obținut colecti
vele minei și preparației 
Lupeni, cel al minei Uri- 
cani și altele care au ata
cat o bună parte din , ino
vațiile prevăzute în planu
rile tematice.

Solemnitatea de la Universitatea București
împăratului 

lassie 
doctor 
ții din 
pentru
voltarea 
dreptului contemporan.

La solemnitatea care a avut loc

Etiopiei, Haile Se- 
I, i-a fost acordat titlul de 
honoris causa al Universită- 
București, în științe juridice, 
merite excepționale în dez- 

și aplicarea principiilor

unități- 
C.C.V.J..

obținut

„ZARURILE 
AU FOST 
ARUNCATE*

Vedere din centrul orașului Constanța.
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Doi advetsari stau față in față. 
Arunca zarurile cu o dexteritate 
de adevărați maeștri în ale table
lor. Lingă ei, clțiva spectatori 
privesc cu admirație. Au doar și 
tablagii spectatorii lor, E drept că 
nu sint mulți 
n-au tribună 
nu se bucură 
popularitate.
impărțiți în două tabere. Unii țin 
cu un jucător, alții cu celălalt.

— Șase, șase — se aude o ex
clamație de bucurie. Chipul jucă
torului ce a obținut o asemenea 
performanță e numai zimbet, in 
timp ce acela al adversarului 
parcă a gustat dintr-o lămlie.

— Cinci, trei. Poartă-n casă — 
dă ripostă adversarul și zimbe- 
tul trece de partea cealaltă.

Zarurile trec dintr-o mină 
alta, se rostogolesc vertiginos 
tăblia lustruită.

parcă 
Titoia. 
miine 
învins.

excla- 
învin-

revan-

ca la fotbal, că deh, 
și apoi tablele nici 
de o atlt de mare 
Și spectatorii sint orașului Pe- 

cooperativei

aruncate". A-

in 
pe

— Marți1 — se aude o 
mafie de biruință de 
gătorul ar fi cucerit.

— Nu-i nimic,, pe 
șa — a răspuns cel

înfocatele dispute de ■ table n-au 
avut loc in vreo sală de- joc de 
la club, nici la domiciliul cuiva, 
ci la unitatea de reparare a cea
surilor din centrul 
trosani, aparținînd
Jiul".

„Zarurile au fost
ceste cuvinte ale lui Cezar cind 
a trecut Rubiconul au intrat in 
istorie. De putut pot să le arunce 
și amatorii de table de la ceasor
nicărie, dat; nu in timpul serviciu
lui. Nu de alta, dar aceleași cu
vinte nu pot doar să intre de două 
ori in istorie, in schimb pot intra 
tablagii sub focul criticii.
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cu acest prilej, luni la amiază în 
aula Universității, au participat Gri
gore Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe. Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntului, acad. 
Iorgu Iordan, vicepreședinte al Aca
demiei R. P. Romîne, academicieni, 
rectori ai institutelor de învățămînt 
superior, decani ai facultăților, ca
dre didactice de la Facultatea de 
științe juridice și de la alte facul
tăți, numeroși stuidenți.

Acad. Gheorghe Mihoc, rectorul 
Universității din București, a salu
tat pe înaltul oaspete, relevîndu-i 
personalitatea.

Prof. univ. Grigore Rîpeanu, de
canul Facultății de științe juridice, 
a prezentat apoi raportul Consiliului 
științific al Universității cu privire 
la conferirea înaltului titlu.

In aplauzele călduroase ale celor 
prezenți, rectorul Universității a în- 
mînat diploma împăratului Etiopiei.

îndelung salutat de asistență a 
luat apoi cuvîntul înaltul oaspete.

Rectorul Universității din Bucu
rești a oferit un dejun în onoarea 
Majestății Sale Imperiale.

La Institutul 
de intramicrobiologie

Luni, împăratul 
Selassie 1. a făcut o vizită la
tutui de inframicrobiologie al 
demiei R. P. Romîne. înaltul

Etiopiei, ; Haile
Insti-
Aca- 
oas-

(Continuare în pag. 4-a)



STEAGUL ROȘU

Instituirea ordinului și medaliei 
„Pentru merite în dezvoltarea culturii fizice**

Printr-un Decret al Consiliului ue Stat s-a instituit Ordinul și Me
dalia „Pentru Merite în Dezvoltarea Culturii Fizice", care se conferă 
sportivilor, antrenorilor de sport, profesorilor de educație fizică, tehni
cienilor și cluburilor, care obțin succese deosebite în activitatea sportivă 
și contribuie la dezvoltarea culturii fizice și sportului in țara noastră, 

Ordinul are trei clase, iar Medalia are două clase.

FOTBAL
оосоооос оомюсс- oo&ooooe ooepoeoc ooooccoo «0c 4000000c ооосюоооооосоос nooo©coc oooooooe oooqqogo

SFATURI PENTRU TURIȘTI

Meci nul in derbiul Văii Jiului
Stadionul Jiul, ora 16,15
Teren foarte bun.
Timp excepțional pentru fotbal.
Număr record de spectatori, din 

care o bună parte susținători ai 
echipei din Lupeni.

Arbitrajul lui Pișcarac din Bu
curești corect șl autoritar.

Formațiile : JIUL: Gram (ZAM
FIR), NICOARA, FRANK, PETEA- 
NU, Gazan. Crăciun, Csutak. Мвг- 
tinovici, Casandra (Ștefănescu), 
L1BARD1, FARKAȘ. MINERUL; 
SZIKLAY, Seneș, Staudt, DAN II, 
L.LTBAN. Sima II, STANC1U, CO- 
TROAZA, Pleian, (Cărare), Glur- 
dărescu, ȚURGAN.

In sfîrșit, după multe zile de emo
ții și pronosticuri, marele evenimeni 
fotbalistic al Văii Jiului, care a a- 
tras pe stadionul din Petroșani un 
număr de spectatori ce ne-a amintit 
de vremurile cînd echipa minerilor 
din Petrii a activa în categoria A, s-ă 
consumat. Derbiul Văii Jiului nu s-a 
desmințit nici de astădată. A fost 
o luptă acerbă pentru obținerea ce
lor două puncte puse în joc. Cei 
care au luptat mai mult pentru un 
rezultat bun au fost fără îndoială ju
cătorii de la Lupeni. Și tradiția s-a 
respectat și de astă dată. Repre
zentativa minerilor din Lupeni a

Campionatul regional

Itai Аіііші — inii Brad M (0-1)
Cum era și de așteptat, îniîinirea 

dintre Minerul Aninoasa și Aurul 
Brad, din cadrul campionatului re
gional, a oferit un bun spectacol 
fotbalistic. Atît gazdele cît și oas
peții au creat faze frumoase de poar
tă, mult aplaudate de spectatori. Sa
tisfacția spectatorilor de a vedea 
un joc frumos a fost însă umbrită 
de arbitrajul slab prestat de briga
da de arbitri din Deva, avînd la 
centru pe Lovasz loan. Pe lingă 
faptul că a oprit adeseori jocul la 
intervențiile fotbaliștilor și a revenit 
asupra unor decizii, el a anulat gaz
delor două goluri perfect valabile.

Iată cum s-au petrecut fazele de 
gol. In minutul 5, la o acțiune ia 
care a participat întregul atac, oas
peții deschid scorul prin Țuțulan. 
Echipa minerilor din Aninoasa ri
postează prompt și în minutul 6. 
mingea șutată de Stoker intră în 
plasă și revine în teren dar arbitrul 
nu acordă gol. După alte 15 minute, 
Ghibea este lansat de Penu. Ei a- 
leargă spre poartă, flancat de doi 
apărători și înscrie, dar arbitrul a-

- CLASAMENTUL
1. Textila Sebeș 4 3 0 1 1&5 6
2. Dacia Orăștie 4 2 2 • 9:4 6 J

3—4. Minerul Ghelar 4 2 2 0 8:4 6
3—4. Aurul Ziatna 4 3 0 1 19:5 6 *

5. Refractara Alba 4 2 1 1 5:1 5 î
6. Minerul Vulcan 4 2 1 1 5:2 5 *
7. Minerul Aninoasa 4 2 1 1 4:3 5 !
8. Parîngul Lonea 4 2 1 1 6:5 5 1

9—10. Știința Petroșani 4 1 1 2 3:5 3 •
9—10. Unirea Hațeg 4 1 1 2 3:5 3 1

11. Aurul Brad 4 1 1 2 6:12 3 .
12. Preparatorul Petrila 4 1 0 3 5:10 2 î
13. C.F.R. Simeria 4 0 1 3 1:7 1 J
14. Constructor ul Hunedoara 4 0 0 4 2:14 0

O inițiativă lăudabilă
In ultimul timp ia 

Uricani s-a simțit ne
cesitatea lărgirii bazei 
sportive existente. Ve
chiul teren de sport nu 
mai corespundea cerin
țelor crescinde ale a- 
matorilor de sport din 
noul oraș ai minerilor. 
Din dorința de a prac
tica cît mai multe dis

cipline sportive, un grup 
de tineri de la mina 
Uricani a hotărît să 
lărgească vechiul teren 
de sport prin muncă 
patriotică. Inițiativa lor 
se bucură de sprijinul 
comitetului sindicatului 
și comitetului U.T.M. 
de )a mina Uricanj. 
încă de la 'începutul

sruuls din nou un punct în deplasa 
re echipei din Petrila. A obținut 
acest lucru printr-o apărare sigură 
și organizată, care nu a dat nici 
o clipă de răgaz atacului jiulist. Cel 
mai bun jucător de pe teren a iest 
portarul Siklay care a apărat excep
țional. Gazdele, deși au dominat net, 
în repriza a doua, au uitat parcă 
„lecția" trasului la poartă, iar tirul 
lor a fost de o Imprecizie exasperan
tă.

In acest meci, echipa Jiul n-a mai 
arătat aceeași concepție clară de joc. 
n-a reușit să creeze breșe în dispo
zitivul apărării adverse.

Și acum, pe scurt despre filmul 
meciului.

Chiar din primul minut de joc. 
gazdele pornesc vijelios la atac și 
asaltează poartă apărată de Sziklay. 
De fapt, doar după cîteva secunde 
de la începutul partidei, Jiul bene 
ficiază de o lovitură de colț rămasa 
fără rezultat. In minutul 3, Csutak 
trage un șut anemic la poartă, ca 
după alte 2 minute jiuliștii să bene
ficieze de o lovitură liberă de la 25 
metri. Crăciun, specialistul lovituri
lor de acest gen, trage puternic, 
dar Sziklay, atent, prinde.

Prima acțiune de poartă a Mine
rului a avut loc abia în minutul 
І0. Infiltrat în dispozitivul de apă
rare al echipei gazde, Stanciu trage 

nulează golul pe motiv de ofsaid. 
Ргіща repriză se încheie astfel cu 
scorul de 1—0 în favoarea oaspe
ților.

La reluare, gazdele atacă susți
nut și reușesc să înscrie de trei ori, 
in minutele 52, 53 și 65 prin Furnea, 
Broască și Stoker. Toate cele trei 
goluri au fost înscrise cu capul în 
urma unor frumoase acțiuni. In a- 
ceastă parte a meciului, oaspeții 
depun eforturi susținute pentru a 
stăvili atacurile gazdelor, remarcîn- 
du-se în mod deosebit portarul Păiu- 
șan care a salvat goluri gata făcute.

☆
Pe stadionul din Petrila, echipa 

Preparatorul a fost învinsă cu sco
rul de 3—1 de Dacia Orăștie. Me
ritorii sînt rezultatele de egalitate 
Obținute de Minerul Vulcan și Pa- 
rîngul Lonea la Alba lulia și. res
pectiv, Simeria.

ALTE REZULTATE ; Textila Sebeș 
— Constructorul Hunedoara 4—-1; 
Unirea Hațeg — Minerul G hei ar 
0—0; Aurul Ziatna — Știința Pe
troșani 4—0.

lunii septembrie au ioc 
zilnic, acțiuni de mun
că patriotică pentru ga- 
zonarea terenului și a- 
menajarea unei piste 
de atletism. In curînd 
lucrările de lărgire a 
terenului vor fi termi
nate.

IOAN POENARU 
corespondent 

la poartă, dar Zamfir apără fără 
dificultate. Odată cu această acțiune, 
începe perioada de dominare a eclii 
pei din Lupeni. In minutul 14. Mi
nerul Lupeni beneficiază de o lovi
tură de colț, dar Zamfir lămurește 
situația. In minutul 16, Țurcan tra
ge puternic de la 18 metri, dar шіп 
gea trece milimetric pe lîngă bară. 
Două minute mai tîrziu, tot el tra
ge prin întoarcere dar Zamfir apără. 
Cu șutul lui Ciurdărescu din minutul 
20 se încheie perioada de dominare 
a oaspeților. In minutele 21, 22 și 
23, Martinovich Casandra și Farkaș 
trag puternic la poartă, dar mingea 
trece de fiecare dată pe lîngă bară 
Gazdele au ocazia de a deschide sco
rul și în minutele 28, 30 și 40 dar 
le ratează. Cea mai mare ocazie este 
însă ratată în minutul 44. Crăciun 
execută o lovitură liberă de la 20 
de metri, Libardi preia mingea, dar 
exact în brațele lui Sziklay.

Repriza a U-a se desfășoară în 
nota de dominare categorică a Jiu
lui. Presiunii gazdelor, oaspeții ii 
răspund prin contraatacuri periculoa
se. La un asemenea contraatac, Că
rare trage pe lîngă bară. Dominarea 
gazdelor se accentuiază și în minutul 
65 se produce o învălmășeală în fața 
porții lupenenilor. Se trag cîteva șu
turi consecutive, dar de fiecare dată 
mingea se lovește de picioarele apă
rătorilor. Ocazii sînt cu duiumul dar 
atacanții se întrec în a le rata. Mi
nutul 84 părea că va aduce primul 
gol. Ștefănescu, care l-a înlocuit pe 
Casandra, trage în bară. Mingea re
vine în teren, un nou șut dar Szik
lay apără. In minutele 85 și 89, el 
apară în extremis salvînd două go
luri gata făcute. Cu aceasta meciul 
este jucat.

☆
Deschiderea a produs la rîndul ei 

o mare surpriză. Juniorii de la Jiul 
au învins cu scorul de 2-0 pe cei 
din Lupeni, care de curînd învinse
seră, pe același teren, cu categoricul 
scor de 4-0.

D. GRIȘAN

Victorie după un final dramatic
In cel de-аі doilea meci susținut 

pe teren propriu, în interval de pa
tru zile, echipa studenților din Pe
troșani a deziluzionat pe înflăcăra- 
ții ei suporteri. Deși au întîlnit o 
formație mai slabă decît aceea a 
dinamoviștllor băcăuani, studenții 
erau cît pe ce să reediteze „per
formanța" de a obține un rezultat 
de egalitate, ba au fost chiar la un 
pas de înfrîngere. Așa cum s-au 
desfășurat primele 20 de minute de 
joc din meciul cu Știința Tg. Mureș,

CLIȘEU: Fază de atac ta poarta studenților

...La munte, vremea se schimbă 
des. Un pulovăr de lînă e neapărat 
necesar, chiar în toiul verii. Haina 
de vini, cu buzunare, o pălărie vînă- 
torească sau o șapcă, precum și o 
foaie de plastic cu glugă să nu vă 
lipsească; pe ploaie, aceasta vă pro
tejează cu rucsac cu tot.

...in jurul gleznei, peste ciorapul 
de lînă și ceva mai sus de margi
nea bocancului, trebuie legat un e- 
lastic nu prea strins, și abia după 
aceea răsfrîngeți ciorapul peste bo
canc. In acest fel nu vor mai pă
trunde corpuri străine între ciorap 
șl picior sau între ciorap și bocanc.

...încălțămintea are o deosebită 
importanță în reușita unei excursii.

RUGBI

Studenții au adus două puncte 
de la Timișoara

In etapa de duminică a campio
natului categoriei A la rugbi, echi
pa studenților din Petroșani a jucat 
la Timișoara cu Știința din locali
tate. Jucînd cu multă voință, Știința 
a obținut un rezultat de egalitate. 
Scor 6—6.

■ЙГ

Angajată direct în lupta pentru 
cucerirea dreptului de a activa. în

HANDBAL IN 7

S.S.E. Petroșani învingătoare la București
ln cadrul campionatului de hand

bal în 7 feminin, seria a П-a, S.S.E 
Petroșani a jucat la București cu 
Electromagnetica. Luptînd de-a lun
gul celor 50 de minute Cu multă 
voință, tinerele handbaliste din Pe
troșani au obținut o prețioasă vic
torie. Cu o pregătire fizică excelen
tă, și o apărare ermetică avînd în 
Duncea Lia un portar în mare' for
mă, elevele au învins cu scorul de 
3—2. Au marcat Kellner și Czerghe- 
zan (2).

se părea 'câ studenții petroșăneni 
vor obține o victorie comodă și la 
scor. Relaxările prea îndelungate, 
unele schimbări neinspirate în echi
pă, nervozitatea jucătorilor cînd 
s-au văzut egalați și apoi conduși, 
și mai ales apostrofările permanen
te adresate coechipierilor de către 
Barabaș, au dus la scăderea mora
lului echipei.

Și acum, cîteva faze mai impor
tante din întîlnire. După o scurtă 
perioadă de studiu, oaspeții inițiază 

Pentru drumurile de munte se reco
mandă bocanci sau ghete cu talpa 
de cauciuc profilat. Nu folosiți în
călțăminte nouă, deoarece aveți cele 
mal multe șanse să vă alegeți cu 
roșături ce vă vor strica plăcerea 
excursiei.

...Bocancii trebuie să fie suficient 
le largi pentru a permite intrarea 

piciorului încălțat cu două perechi 
J.e ciorapi groși. Ciorapii de lînă sînt 
le preferat, deoarece amortizează 
frecarea și izbiturile.

...Pantalonul e bine să fie din 
stofă, chiar dacă e scurt, fiindcă cei 
din bumbac pot provoca rosătun. 
Un pantalon lung, de preferiră golf 
e foarte folositor pe vreme rece.

viitorul campionat, în prima catego
rie a țării, echipa de rugbi Minerul 
Lupeni a obținut o nouă și catego
rică victorie. Jucînd la Hunedoara 
cu reprezentativa siderurgiștilor, a 
învins cu scorul de 32—0. Minerul 
Lupeni continuă să se mențină pe 
primul loc în cadrul seriei de cali
ficare în care activează.

S. BALO1 
corespondent

in cadrul campionatului regional. 
Minerul Aninoasa a învins cu scorul 
de 24—22 pe S.S.E. Deva. Pînă a- 
proape de sfîrșit, meciul a fost echi
librat atît ca joc cît și ca rezultat. 
Cu patru minute înainte de fluierul 
final însă gazdele insistă mai mult 
și obțin victoria la două puncte di
ferență.

La Petroșani, tinerii jucători de la 
S.S.E. au muncit susținut spre a 
obține un rezultat de egalitate în 
întîlnirea cu Victoria Călări. Scor 
final: 20—20, 

un atac. Apărătorii comit fault sanc
ționat de arbitru cu lovitură de la 
7 metri. E minutul 4 și oaspeții 
conduc cu 1—0. Un minut mai tîr- ~ 
ziu, Drig Constantin deschide, prin- 
tr-un șut din întoarcere, suita de 
goluri a echipei noastre. După puțin 
timp, fratele său Horea îl imită și 
conducem cu 2—1. In minutul 9 e 
rîndul lui Barabaș să înscrie, ca 
apoi tot el să majoreze scorul 'a 
4—1, transformînd o lovitură de ia 
7 metri. Minutul 14 aduce al cin
cilea gol consecutiv al echipei noas
tre. înălțat peste zidul advers. Gruia 
înscrie spectaculos. Gazdele mai 
înscriu încă două goluri prin Bara
baș de la 7 metri și Gruia, fără să 
primească nici unul, astfel că în mi
nutul 19 сопфісет cu 7—1. Supor
terii sperau într-o victorie la scor. 
Relaxarea studenților și revenirea 
puternică a oaspeților fac ca repri
za întfiâ "să se încheie cu scorul 
1Ѳ—6 în favoarea gazdelor.

Imediat după începerea reprizei a 
doua, majorăm scorul la 11—6 prin 
Koel. Apoi oaspeții atacă susținut 
și cu toate că marcăm și noi ei re
duc treptat, treptat din handicap. 
In minutul 44 de joc scorul este egal. 
15—15, Conducem cu 16—15. ea 
apoi echipa din Tg. Mureș să ega
leze din nou și să preia conducerea 
cu 17—16. Egalăm din nou. dar 
apoi slntem conduși ea IS— I?. 
19—17. ®— 18, 2D—ІЯ 21—H. =a 
ai egalăm ji ай ой£ма pm d 
victorie in uHimeJe швшшЛе de joe. p 
A fast un final dmofic се а ținui ' 
ей» tensiune с* ре par Mar i cK Й 
pe spectatori.
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1 — Livezeni se desfășoară într-un ritm intens. O

Г Ft î 'Ж

contribuție 
la aceasta aduc brigada de dulgheri a lui Cristea Constantin și cea de zidari a lui Huncu Ștefa 
executat pînă acum un volum mare de lucrări.

Cele două brigăzi dlscufînd Ia sfirșitul schimbului, situația lucrărilor executate.

Construcția centralei termice însemnată 
n, care au

fN EXECUTAREA COMENZILOR

Promptitudinea și calitatea 
cerințe principale

Industria locală cunoașie o însem
nată dezvoltare. De Ia mica între
prindere cu cîteva secții' care a fost 
înființată cu 16 ani în urmă, acum 
I.O.I.L. Petroșani а devenit o uni
tate economică importantă care își 
desfășoară activitatea în secții și a- 
teliere numeroase, dînd un mare vo
lum de produse. Atelierele de tîm- 
plărie-binale Livezeni, carierele de 
piatră și stațiile de concasare, fa
brica de gheață, secțiile de plapume. 
vată de croitorie și altele sînt uni
tăți noi înființate, dar care au deja 
un mare aport iii , realizarea sarci
nilor de producție ale întreprinderii.

In activitatea sa, pentru valorifi
carea resurselor locale de materii 
prime și materiale, de livrare a pro
duselor contractate diferitelor între
prinderi beneficiare, l.O.l.L.-ului îi 

■ revine sarcina de a executa produ
se de bună calitate, la timp pe care 
să le livreze cu promptitudine.

☆

4 blocuri însumînd 240 apartamen 
te. Termenele de livrare erau eșalo
nate după blocuri, între 10 iunie .și 
30 iulie a. c. In prezent, sîntem ia 
sfîrșitul lui septembrie iar comanda 
respectivă încă nici n-a fost pusă 
în lucru I Bineînțeles că în acest 
fel, nici blocurile respective nu pot 
fi predate.

O altă comandă, avînd nr. 6590. 
a fost lansată tot de T.R.C.H., pe 
data de 29 iulie a. c., cerînd execu
tarea a 455 m p uși, 580 m p feres
tre, 257 m p căptușeli și 381 mi 
glafurl pentru construcția noului că
min studențesc din Petroșani. Nici 
această comandă nu este pusă încă 
în execuție 1 Tot așa. comanda nr. 
6555 din 7 mai a. c. prevăzînd tîm- 
plăria pentru Casa de cultură Pe
troșani încă. nu-i executată, 
da nr. 6557 tot din 7 mai 
termen de livrare 15 iulie) 
xecutată doar parțial.

Nu există oare capacități 
ducție ? Ba da I In prezent,
tatea utilajului mecanic cu care este 
înzestrată tîmplăria atinge 5000 și 
chiar 6000 m p pe lună. Dar, aici 
se lucrează doar în două schimburi, 
ceea ce face ca posibilitățile exis 
tente să nu fie folosite din plin. In
troducerea schimbului III, punerea 
în funcțiune a încă unei celule de 
uscat material, o mai ritmică apro
vizionare cu materialul lemnos — 
iată căi pentru îmbunătățirea acti
vității tîmplăriei 
asigurarea 
comenzilor

muri, atelierului de prefabricate Pe
troșani și chiar barajului hidrocen
tralei de pe Argeș atingînd un vo-» 
lum de producție de 50 000 tone pia 
tră concasată pe an. De multe ori 
însă se uită de calitate.

La cariera de pe defileul Jiului 
lucrează oameni harnici, pricepuți. 
Dar, odată cu pușcarea sfîncii. 
prăvălesc și însemnate 
pămînt, nedeseoperfat. 
se murdărește și este 
■ ată în camioane apoi 
casoare. Cum va face
piatră murdărită cu noroi, priză 
cimentul în betoane ? Totodată, în 
piatra concasată livrată, cantitatea 
de praf și mărunțiș este mult prea 
mare, pentru că nu există un ciur 
rotativ care să aleagă piatra ; pe 
sortimente. Curățirea cu excava
toare — a sutelor de metri cubi de 
pămînt argilos aflat în carieră, in
stalarea unui 
de concasare 
firea calității

Conducerea
nești de industrie 
mată să ia măsurile 
tru îmbunătățirea activității 
două secții, asigurînd astfel 
tarea la timp a comenzilor și 
calitate produselor furnizate.

se 
cantități de 

incît piatra 
astfel încărr 
pusă in con- 
însă această

cu

cornan- 
(avînd 

este e

de pro- 
capaci-

TOȚI DEPUTĂȚII — 
BUNI GOSPODARI!

№ Tîmplăria de binale din Livezeni 
este mult solicitafă de către șan
tierele de construcții pentru execu
tarea diferitelor lucrări. Bine dotată 
cu utilaje mecanice, avînd o capa
citate de 5 —6 000 m p binale pe lu
nă,. această unitate are create con
diții pentru executarea lâ timp a 
comenzilor primite. Și totuși...

...Comanda 6544 emisă de T.R.C.H. 
la data de 10 aprilie a. c., cerea 
timplăriei Livezeni să execute pen
tru blocurile J I, J 2, J 3 și J 4 din 
cartierul Livezeni-Petroșani cantita
tea de 2984 m p uși, 359 m p uși- 
ferestre, 2070 m p feresfre, 204 m p 
glasvanduri, 441 m p căptușeli și 
1470 m I glafuri, necesare pentru 
predarea încă în acest an a celor

Orașul Lupeni e în plină dezvol
tare. Activitatea celor ce înalță noi 
blocuri șe împletește armonios cu 
tnunca de modernizare a străzilor, 
de întreținere a clădirilor vechi, de 
extindere a zonelor verzi și a parcu
rilor.

Această activitate este coordonată 
în permanență de comitetul execu
tiv al sfatului popular. La comisia 
organizatorică se află planuri amă
nunțite care cuprind propunerile 
cute de deputați și de cetățeiV, 
ce și-a propus sfatul popular să 
făptuiască eu ajutorul maselor

Deputății, dovedind spirit gospodă
resc, transmit comitetelor de bloc 
și cetățenilor sarcinile care sint de 
îndeplinit și problemele ce se cer 
rezolvate în cartierul sau grupul de 
blocuri respectiv.

Împreună cu cetățenii din circum
scripții deputății participă la rezol
varea problemelor gospodărești. Bu
năoară, deputății Alb Carol. Dr. Al- 
dica Nicolae, Kocsik Mihai, Kertesz 
Remus, Abrudean Florian, 
Virgil, Cîta .Margareta și alții țin 
o strînsă legătură cu cetățenii și 
împreună cu ei rezolvă problemele 
gospodărești.

Rezultatul acțiunilor obștești iu 
circumscripțiile acestor deputați este 
cB străzile sînt bine îngrijite, iar 
unde condițiile au permis au fost 
create spații verzi.

Și în circumscripțiile deputaților 
Abraham Vasiie, Vlslovschi Ștefan 
și Alexandru Constantin se cunoaște 
mîna gospodarului. Nu lipsesc de 
aici nici acțiunile culturale-educative. 
Așa de exemplu, în circumscripțiile 
deputatelor Szocsko Elisabeta. Bîdea 
Ecaterina și Cernaieanu Elena func
ționează mai multe cercuri de citit. 
Tot aici au fost create biblioteci de 
casă, s-au inițiat acțiuni de gospo- 

dc întărire a 
și familie.

care dovedesc 
dragoste pen- 
fost încredirt-

Petru și

este de-
80 în

hi cel mai

fă- 
tot 
în

Murgii

tasăreanu Florica, Pălivan 
Mcldovan Constanța.

Tovarășul Cristea Teodor 
putat în circumscripția rir.
care sînt cuprinse blocurile '25 și 26 
din cartierul Viscoza III. Primul 
bloc poate fi dat exemplu în privința 
nunei gospodăriri. Atît interiorul cît 
ьі exteriorul blocului și spațiul ver
de din jur sînt bine îngrijite. Nu se 
poate spune același, lucru despre al 
doilea. De ce ? Dacă la blocul frun
taș există un comitet activ, care a 
inițiat numeroase acțiuni gospodă
rești sprijinite de locatari, la celă
lalt a lipsit inițiativa iar deputatul 
nu a venit .să ajute comitetul 
în mobilizarea locatarilor la

■ înfrumusețare.
Cam așa stau lucrurile și 

cumscripțiile electorale 37, 
95 și 97. Cetățenii de aici au nevoie 
de sprijinul și îndrumarea deputați- 
lor, dar aceștia nu țin legătura cu 
ei. Astfel de exemple le oferă de
putății Pălivan Petru și Popa Euge
nia.

Un deputat care lipsește în repe
tate rînduri de la sesiuni și nu ține 
intîiniri cu alegătorii, nu se situează 
în fruntea acțiunilor obștești nu do
vedește spirit gospodăresc. Se cere 
ca ei să fie inițiatorii acțiunilor care 
se întreprind în cartierele orașului în 
vederea bunei gospodăriri și să jus
tifice 
rilor.

de bloc 
acțiuni

în cir-
62, 67,

întru totul încrederea alegăto-

MARGARETA ЛИСА

ce tac difuzoarele ?
străzile Republicii la ar. 61 și

Livezeni, pentru 
unei prompte execuții a 
primite.

☆

de piatră și stația de 
furnizează piatră spartă

Cariera
concasare
multor unități: șantierului de dru-

vrednic sector al minei 
Petrila

tehnicienii
Petrila —

ciur rotativ la stația 
ar duce la îmbunătă- 
pietrei concasate. 

întreprinderii orășe- 
locală este che- 

necesare pen- 
acestor 
execu- 

o bună

ȘTEFAN MIHAI

dărire a școlilor și 
legăturii dintre școala

Astfel de deputați, 
spirit gospodăresc și 
tru misiunea ce 
țață, se bucură 
apreciere.

Mai sînt însă
nu dovedesc preocupare pentru ca o- 
rasul sa devină mereu mai frumos, 
mai bine gospodărit, nu țin o legă
tură strînsă cu cetățenii din circum
scripții. Bunăoară, deputata Mucea 
Ana e străină de preocupările lo
catarilor blocului D din circumscrip
ția sa. Așa se explică faptul că, 
cu toată bunăvoința unor locatari ai 
acestui bloc compus din 90 de apar
tamente, nu s-au amenajat 
verzi pe terenurile din jur.

Lipsă de interes față de proble
mele gospodărești dovedesc și depu
tății Cinstea Teodor. Daroczi Ghi- 
zela. Bălan Ioana, Doicsar Iosif, Mă-

le-a
de o binemeritată 

si din aceia care

zone

Muncitorii, inginerii și 
sectorului 111 al minei 
sector fruntaș în întrecerea socialis
tă pe exploatare — obțin importan
te succese în muncă, îndeplinind și 
depășind angajamentele luate în în
trecerea cu celelalte sectoare.

Fplosind din plin posibilitățile de 
care dispun, îmbunătățind în per
manență indicii de utilizare a uti
lajelor. minerii de aici au reușit să 
trimită patriei în luna aceasta 1 491 
tone de cărbune peste prevederile

planului. De la începutul anului, co
lectivul sectorului III a extras 
tone cărbune energetic peste 
cu 3 451 tone mai mult decît 
jamentul luat pe întregul an.

In fruntea întrecerii pe sector se 
situează brigăzile comuniștilor Ena- 
che Chiriță, Miclea loan, Purda Con
stantin și Jurca loan. Ortacii 
Enache Chiriță, de pildă, au 
luna aceasta 455 tone cărbune 
te plan, iar cei din brigada lui 
clea Ioan 325 tone.

10 451 
plan, 

anga-

Jui 
dat 

p.es- 
Mi-

r Sub
partid.
Banița

Spre Hunedoara,
îndrumarea organizației de 
colectivul sectorului minier 
a dobîndit în acest an rezul

tate frumoase în procesul de pro
ducție. Astfel, minerii din Bănițâ, 
au trimis pe magistralele de oțel 
ale patriei spre Hunedoara. Calan 
și Reșița 3728 tone calcar metalur
gic peste sarcinile de plan. Acest 
spor de producție a fost obținut pe 
seama creșterii productivității mun-

Călan și Reșița 
cii cu 1,2 tone calcar pe post față 
de indicatorul planificat.

La succesele colectivului au coa- 
iribuit în mod deosebit minerii din 
brigăzilfe conduse de Gheletiuc Ale
xandru și Vladislav Marcu care, 
ganizîndu-și temeinic munca și 
cînd schimbul la fața locului, 
reușit să-și depășească cu mult 
gajamentul de întrecere.

ѲГ- 
fă- 
au 

an-

De
Pe

M. Eminescu la nr. 38, din orașul 
Petroșani in ultimele 10 zile nu au 
funcționai difuzoarele. Ele nu func
ționează nici in prezent, decit ra
reori cite două sau trei ore pe ai. 
Cetățenii care locuiesc pe aceste 
străzi ar dori să asculte in timpul 
liber buletinele de știri, muzică, sau 
emisiunile 
floare.

In afară 
regularitate 
fuzoare, deci sini îndreptățiți să , 
trebe: de ce tac difuzoarele 1

IOSIF STELIAN 
corespondent

stației locale

de aceasta, ei 
abonamentele

de гясИо-

plătesc 
pentru

cu 
di 
in

O. L. F. Petroșani
anunță

.Aprovizionarea de iarnă a popula* 
(iei cu cartofi, ceapă, varză și rădăci* 
noase se va face, alături de unitățile 
O.t.F. și prin.centre volante infiinfate in 
fiecare localitate după cum urmează:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Piața Lonea 
Piața Petrila 
Piața Petroșani 
Carlier C.F.R. Petroșani 
Cartier colonia de jos Petroșani 
Piața Aninoasa 
Piața C.F.R. iscroni 
Cartierul Cocoș var Vulcan 
Stafia C.F.R. Vulcan 
Piafa Vulcan 
Cartier 
Cartier
Cartier Braia Lupeni (Stația Vucoze ьнрст) 
Cartier
Cîmpu lui Neag (Bufa) 
Jief 
Bănită
Centrele funcționează zilnic între orele 7—13 și 

16—19, începlna de la 1 octombrie pînă la 20 octom
brie 1964.

Mărfurile sînt de bună calitate și la prețuri convenabile.

Lobșfain (Stafia C.F.R. Lit peni) 
Ștefan Lupeni

Sferminos Urlcani

(■-

PROGRAM DE RADIO
30 septembrie

PROGRAMUL I. 7,06 Muzică u- 
șoară, 8,00 Sumarul presei centrale, 
8,06 Melodii populare, 9;00 Uverturi 
ia operete, 10,03 Teatru la microfon : 
„Institutorii" de Otto Ernst, 12, IS 
Lecția de limba franceză. Ciclul II 
(reluarea emisiunii din 29 septem
brie), 12,30 Din folclorul muzical 
al popoarelor, 13,00 Concert din o- 
perele lui Bizet, 14,30 Roza vîniuri- 
lor, 15,00 Muzică populară romî- 
nească și a minorităților naționale, 
16,10 Arii de mare popularitate din 
opere, 16,45 Lecția de limba rusă. 
Ciclul II, 17,30 Poezia romtneaseă 
pe meridianele globului, 18,30 Pro
gram muzical pentru fruntași și e- 
vidențiați în întrecerea socialistă, 
19,00 Muzică de dans, 21,15 La mi
crofon : Satira și umorul (reluare), 
22,15 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 9,03 Melodii populare,
9.30 Muzică ușoară, 10,30 De toate 
pentru toți (reluare), 11,30 Cînteoe 
și jocuri populare, 12,00 Muzică u- 
șoară, 12,30 Scene cu cor din ope
rete, 13,40 Muzică ușoară și de es
tradă de Nicolae Chirculescu, 14,00 
Soliști ai Teatrelor noastre muzicale,
14.30 Melodii populare, 16,15 Lec
ția de limba engleză. Ciclul 1, 16,30 
Prelucrări de folclor, 18,00 „Am în
drăgit o melodie" — emisiune de 
muzică ușoară romînească, 18,30 
Lectură dramatizată, 19,30 Aspecte 
de la Expoziția realizărilor econo
miei naționale a R.P.R., 20,15 Școa
la și viața. 20,35 Din cele mai cu- 
uflBr.ufe melodii populare, 21,30 Mu
zică ușoară.

Cinematografe
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Popasul; REPUBLICA : Comisarul; 
PETRILA: Harakiri, LONEA-MINE- 
RU1. : Dinastia neagră; LONEA — 
7 NOIEMBRIE ; Rude de singe; LI- 
VEZENI : Taxiul morții; PAR®- 
ȘENI : Noapte pc autostradă; LU- 
PENI - CULTURAL ; Privește îna
poi cu mînie.
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Viata Maiestății Sale Haile Selassie I 
împărat al Etiopiei

La Institutul de inîramicrobiologie

StEAGUL ROȘU

(Urmare din pag. l-a)

pete a fost însoțit de Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe. 
Dionisie Ionescu, ambasador, direc
torul protocolului din Ministerul A- 
facerilor Externe, Mircea Nicolescu, 
ministrul R. P. Romîne la Addis 
Abeba și de alte persoane oficiale.

împăratul a fost întâmpinat de 
Voinea Marinescu. ministrul sănă
tății și prevederilor sociale. Direc
torul institutului, acad. prof. dr.

Declarafia Majesfăfii Sale Imperiale 
Haile Selassie I al Etiopiei

împăratul Etiopiei, Haile Selassie 
I a avut o convorbire privind vizita 
sa în țara noastră cu. Mircea Moar- 
căș redactor șef al Agenției romîne 
de presă „Agerpres".

înaltul oaspete ■ a făcut cu acest 
prilej următoarea declarație :

Cunoșteam bine istoria poporu
lui romîn, cunoșteam lupta lui din 
trecut pentru independența națio
nală. De asemenea știu că poporul 
romîn a realizat multe, dar a vedea 
cu proprii ochi ceea ce s-a realizat 
în această țară, este mult mai .im
presionant decît a c.iti despre ele.

Am putut să fiu martor al celor 
ce s-au înfăptuit de poporul romîn 
în domeniul industriei, agriculturii 
și în alte domenii.

Am fost extrem de copleșit de a- 
titudinea prietenească care mi-a fost 
arătată de popojrul romîn. In a- 
ceastă ordine de idei trebuie, în mod 
special, să menționez pe președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, care s-a arătat 
atît de amabil și de ospitalier.

La Saigon, o situație 
întrucîtva stabilă

Ștefan S. Nicolau. a făcut o expune
re asupra cercetărilor. întreprinse în 
țara noastră în domeniul inframicro- 
biologiei. După ce a fost prezentai 
un film documentar de specialitate, 
au fost vizitate principalele labora
toare ale institutului.

Pe drumul de la reședință spre 
institut, străbătut de împăratul E- 
tiopiei, intr-o mașină deschisă, nu
meroși bucureșteni l-au salutat căl
duros.

Sînt fericit să mă aflu aici șî să 
văd prietenia ce mi s-a arătat.

Consider că rezultatele realizări
lor obținute in această țară sînt fo
lositoare nu numai poporului ro
mîn, ci și celorlalte popoare cu ca
re intră în legături comerciale.

Cînd conducătorii a două sau mai 
multe state se întîlnesc și stabilesc 
o prietenie personală, aceasta duce 
la o apropiere mai mare între aces
te persoane, la lărgirea schimburilor 
comerciale și altor contacte care sînt 
folositoare tuturor popoarelor inte
resate. Sînt. de asemenea, convins 
că șederea mea aici a adus o con
tribuție în această direcție. Sper că 
drept rezultat al vizitei pe care am 
făcut-o acum în Romînia, colabora
rea dintre popoarele noastre se va 
lărgi spre folosul reciproc.

Doresc să folosesc acest prilej 
per, țru a mulțumi poporului romîn 
și conducătorilor săi pentru amabi
litatea care ne-a fost arătată și să 

J.e urez. succese în toate străduințele 
lor viitoare.

Evenimentele
LEOPOLDVILLE 28 (Agerpres)
Citînd „surse foarte bine infor 

mate 1 din Leopoldville", agenția 
France Presse anunță că, deși se a 
nunțase ocuparea localității Boende 
de către armata congoleză, ea con 
tinuă să se găsească sub controlul 
răsculaților. Mai mult, relatează a 
genția. răsculații au primit întăriri 
pentru a respinge un nou atac al 
mercenarilor sosiți aici sub coman 
da căpitanului Muller.

Pe de altă parte, potrivit postu 
lui de radio Stanleyville, la trata- 
tiwte dintre reprezentanții guvernu
lui condus de Gbenye și delegații 
Crucii Roșii Internaționale, s-a ajuns 
la un acord privind crearea unui 
„comitet mixt", însărcinat cu exa 
minarea problemelor sanitare din 
Stanleyville și cu repatrierea even- 
tuală a europenilor. Postul de radio 
precizează că, în ciuda acestui a- 
cord, guvernul lui Gbenye și-a re-

Wiliita loiiilă le lei Bella la іааоііаіаіеа 
uzinei le HHelieie a gazului natural lia ta
ALGER 28 (Agerpres).
Duminică, președintele Algeriei, 

Ben Bella, a inaugurat uzina mo 
dernă de lichefiere a gazului natu
ral in localitatea Arzew. Luînd cu- 
vîntul, președintele Ben Bella a 
spus: „Țăranii și muncitorii alge 
rieni. care timp de 132 de ani s-au 
aflat sub dominația colonialistă își 
redobîndesc în prezent drepturile de 
care au fost lipsiți". Referindu-se Ia 
legăturile Algeriei cu alte state, 
Ben Belta, a subliniat că „în rapor
turile cu Franța și alte țări membre 
ale Pieței comune. Algeria urmă 
rește, înainte de toate, să aibă ga. 
ranția prelucrării, pe propriul ei te
ritoriu, a tuturor bogățiilor sale na
turale și accesul în țările Pieței co
mune pentru produsele sale indus
triale în condiții satisfăcătoare". 
Noi. a spus în continuare președin

dîn Congo
zervat dreptul ca în cazuri excep
ționale să refuze evacuarea unor eu
ropeni. Potrivit acordului, medicii și 
delegații Crucii Roșii Internaționale 
au primit autorizația de a rămîne 
la Stanleyville, chiar după ce avio
nul cu care au sosit a părăsit du
minică orașul, plecînd la Bangui. 
Această ultimă informație, scrie 
France Presse, nu a fost totuși con
firmată la Leopoldville.

Deși cu cîteva zile în urmă la 
Bukavu, capitala provinciei Kivu, 
dtuația s-a anunțat calmă, dumini
că, agenția France Presse informa 
despre noi acțiuni ale răsculaților. 
in legătură cu aceasta, trupele gu
vernamentale au început pregătirile 
pentru a respinge un eventual atac 
și pentru a lansa o ofensivă de an
vergură împotriva orașului Uvira, 
care de mai bine de cinci luni se 
află în mîinile răsculaților.

tele slgerian, „am angajat nego
cieri eu guvernul francez în vede
rea redobîndiriî drepturilor legitime 
asupra resurselor noastre naturale, 
lăsînd capitalurilor deja investite 
sau care vor fi învestite, o echita
bilă remunerare. Raporturile noastre 
cu țările industrializate vor fi de
terminate în primul rîrid de modul 
in care va fi rezolvată grava pro
blemă pusă de existența colonialis
mului, care opune țările în curs de 
dezvoltare celor industrializate, im
portatoare de materii prime".

In aceeași zi, președintele Ben 
Bella a inaugurat la Ozrio un labo
rator pentru cercetarea gazelor na
turale.

Ih portul Arzew se vor termina, 
de asemenea, lucrările primei por
țiuni a unei importante conducte 
petroliere.

Simpozion Eminescu 
la Veneția

VENEȚIA 28. Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, transmite:

La Veneția s-a deschis luni, în lo
calul Fundației Giorgio Gini, simpo
zionul internațional Eminescu mar- 
cînd împlinirea a 75 de ani de la 
moartea marelui poet romîn. Sim
pozionul a fost organizat sub auspi
ciile Academiei Dei Lincei, Univer
sității din Roma, Ministerului Invă 
țămîntului public din Italia și Co
misiei naționale italiene pentru 
U.N.E.S.C.O.

La acest simpozion iau parte nu
meroși -specialiști în opera emines
ciană de la universități din diferite 
orașe ale lumii : Roma, Paris, Lon
dra, Washington, Monaco, Atena, 
Budapesta, Praga și altele, 0în 
partea Universității din Buc , țjiti 
participă la simpozion o delegație 
de profesori compusă din: acad, 
prof. Alexandru Rosetti, conf. univ. 
Zoe Dumitrescu-Bușulenga și conf. 
univ. Mircea Zaciu.*

Lucrările simpozionului internațio
nal Eminescu s-au deschis sub pre
ședinția prof. Angelo Monteverdi, 
președintele Academiei Dei Lincei.

Catastrofă feroviară
NEW YORK 28 (Agerpres).
Două trenuri de pasageri s-au 

ciocnit duminică seara la Montgo
mery, localitate situată la aproxima
tiv 60 kilometri vest de Chicago. 
Accidentul a cauzat moartea a pa
tru membri din personalul trenuri
lor, iar peste 50 de persoane au fost 
rănite. O parte dintre aceștia, ră- 

• niți mai grav, au fost urgent trans
portați Ia spitalele din apropiere.

Potrivit declarației autorităților 
s-au înregistrat însemnate pagube 
materiale. Zece din cele 12 vagoane 
ale unuia din trenuri au deraiat de 
pe linia ferată.

Fiecare tren transporta peste 2Ѳ0 
de pasageri.

SAIGON 28 (Agerpres).
După zvonurile insistente care 

circulau sîmbăta seara în capitala 
Vietnamului de sud, cu privire la o 
nouă lovitură de stat, situația s-a 
menținut întrucîtva stabilă. In 
cursul primei sale întruniri, care a 
avut loc duminică, înaltul Consiliu 
Național l-a ales în calitate de pre
ședinte pe Phan Khac Suu, unul

Campania electorala din Statele Unite
Ritmul campaniei electorale din 

.Statele Unite s-a intensificat consi
derabil m ultimul timp. Aceasta 
reiese atît din numărul tot mai ma
re de cuvîntări rostite în cadrul mi
tingurilor electorale de candidații 
celor, două partide — democrat și 
republican — cît și din caracterul 
polemic tot mai ascuțit al acestor 
cuvîntări. Tonul în această privință 
l-a dat candidatul prezidențial repu
blican, Barry Goldwater, care a 
lansat o serie de atacuri la adresa 
rivalului său democrat. Lyndon 
Johnson. In Congres senatorul Karl 
Mundt și-a exprimat regretul în le
gătură cu tonul acestei campanii 
spunînd : „Este timpul ca în cam
pania electorală accentul să fie pus 
pe dezbaterea problemelor și nu pe 
invective !“.

Potrivit unui comentar transmis 
de agenția France Presse, •președin
tele Johnson a hotărît să intervină 
mai direct în polemica, electorală și 
să viziteze în cursul viitoarelor 
șase săptămini circa 30 de state 
locuite de două treimi din popu
lația totală a S.U.A. Pînă în pre
zent Johnson a dat cuvîntărilor sale 
electorale un caracter general, fără 
a intra în polemici cu adversarul 
său Goldwater. EI a lăsat în seama 
lui Hubert Humphrey, candidatul 
democrat la postul de vicepreședin
te. a secretarului de stat Dean Rusk 

din vechii politicieni, adversari ai 
fostului dictator Ngo Dinh Diem. 
Consiliul alcătuit din 17 persoane 
civile, urmează să elaboreze o con
stituție provizorie și să numească 
pe membrii Convenției Naționale 
care va funcționa ca organ legisla
tiv în perioada provizorie, adică pî- 
nă în luna noiembrie 1965, cînd se 
prevede organizarea alegerilor ge
nerale.

și ministrului apărării McNamara 
sarcina de a riposta atacurilor re
publicane. Johnson a prezentat in 
ansamblu realizările și planurile de 
guvernare ale partidului democrat

In ce privește temele tratate in 
cursul actualei campanii electorale, 
spre deosebire de trecut, probleme e 
externe ocupă de data aceasta un 
rol precumpănitor. Situîndu-se pe c 
poziție de forță, Goldwater preconi
zează lozinca „Brinkmanship" -- 
politica’ de pe marginea prăpastiei 
a defunctului secretar de stat Foster 
Dulles și cere intensificarea ritmu
lui înarmării americane. Cursul pri
mejdios al acestei politici este de
nunțat nu numai de adversarii săi 
democrați, dar și de diferite alte 
personalități din viața publică ame
ricană.

Ne putem noi oare permite să a- 
cordăm postul de președinte al 
S.U.A. unui om care nu consideră 
necesar să mediteze într-o situație 
în care este în joc soarta a sute 
de milioane de oameni și cînd toate 
realizările noastre se pot preface în 
scrum într-un singur minut ?“ — a 
spus Hubert Humphrey, vorbind la 
o întrunire sindicală Ia New York. 
Amintind de interviul acordat de 
Goldwater, revistei vest-germâne 
,.Der Spiegel" în care făcea apolo
gia politicii războinice duse de Ger
mania în trecutele decenii, Humphrey

ÎN CÎTEVA
BUDAPESTA. La invitația CC. 

al P.M.S.U. și a guvernului revo
luționar muncitoresc țărănesc ungar, 
la 28 septembrie a sosit la Buda
pesta o delegație de partid și gu
vernamentală cehoslovacă, condusă 
de Antonin Novotny, prim-secretar 
al G.C. al Partidului Comunist din

a declarat că „nici un om cu bun 
simț nu poate susține o asemenea 
politică care a fost dezastruoasă pen
tru Germania și alte națiuni in 
cursul celor două războaie mon
diale".

Reprezentantul S.U.A. la O.N.U., 
Adlai Stevenson, vorbind la Phila
delphia, a caracterizat concepțiile de 
politică externă ale lui Goldwater 
drept „periculoase". „Dacă aseme
nea poncepții pot fi calificate drept 
politică, a avertizat Stevenson, a- 
tunci aceasta este o politică de dis
trugere".

George Many, președintele cen
tralei sindicale AFL-CIO, Symington, 
fost ministru al aviației, Carl Al
bert, liderul democrat din Camera 
reprezentanților și alte personalități 
au criticat de asemenea, cu vehe
mență vederile politice ale candida
tului prezidențial republican. Și pre
ședintele Johnson intr-o aluzie fă
țișă la caracterul primejdios al po
liticii lui Goldwater, a declarat la 
un congres sindical la New York i 
„Americanii sînt puși astăzi în fața 
încercării de acaparare a puterii 
din partea unor grupări care rene
gă tot ceea ce cele două partide — 
democrat și republican — au susți
nut în trecut. Avem datoria să fa
cem tot posibilul ca Statele Unite 
să nu cadă în mîiniie extremismului 
nesăbuit", a. b.

RÎNDURI
Cehoslovacia, președintele R. S. 
Cehoslovace.

NEW YORK. Ea Organizația Na
țiunilor Unite s-a anunțat că. guver
nul Ciprului a cerut în mod oficial 
înscrierea pe ordinea de zi a apro
piatei sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. a problemei Ciprului.

SOFIA. Duminică s-a încheiat cel 
de-al 21-lea tîrg internațional de la 
Plovdiv, la care au participat 37 
țări, printre care și R. P. Romînă. 
Tîrgul a fost vizitat de peste 50 de 
delegații străine și de numeroși re
prezentanți ai cercurilor de afaceri 
din străinătate.

CAIRO. Gamal Abdel Nasser, 
președintele R.A.U., a primit la 27 
septembrie pe Heinrich Homann, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat 
al R.D.G. Au fost discutate proble
me ale lărgirii relațiilor dintre cele 
două state, îndeosebi în domeniul e- 
conomic, tehnic, cultural și științific.

VARȘOVIA. In localitatea Helmno 
din Polonia a avut loc ceremonia 
dezvelirii unui monument închinat 
celor 350 000 de deținuți uciși în 
lagărul de concentrare fascist din 
Helmno. La dezvelirea monumentu
lui au participat veterani de război

O declarație a lui Cheddi Jagan
GEORGETOWN 28 (Agerpres).
Cheddi Jagan, primul ministru al 

Guyanei Britanice, a publicat o de
clarație în care a criticat faptul că 
Richard Luyt, guvernatorul Guyanei 
Britanice, nu a menționat în ulti
ma sa cuvîntare nici o dată pentru 
proclamarea independenței țării. A- 
ceasta — a spus Jagan — arată că 
guvernul britanic nu dorește să a

și participant la mișcarea de rezS» 
tență din Polonia șî din alte țări.

MOSCOVA. TASS anunță că du
minică a sosit la Moscova generalul 
Nasution, ministru coordonatoț pen
tru problemele apărării și securită
ții, șeful statului major al forțelor 
armate ale Republicii Indonezia.

KUALA LUMPUR. Un purtător 
de cuvînt al guvernului malayez a 
anunțat că j9i, la Bangkok, vor în
cepe tratative între Malayezia și 
Tailanda în probleme privind cola- 
Іюгагеа celor două țări în acțiunile 
de reprimare a luptei de partizani.

NICOSIA. In legătură cu marșul 
păcii, care urmează să aibă loc în 
Cipru la 11 octombrie, organizațiile 
tineretului studios și ale tineretului 
sătesc din Cipru au dat publicității 
o declarație comună în care sprijină 
inițiativa organizării marșului, și 
cheamă tineretul să participe activ 
Ia această acțiune, pentru a demon
stra încă odată voința sa de pace.

CAIRO. La Cairo s-a anunțat că 
delegația Ceylonului la Conferința 
țărilor neangajate care urmează să 
se deschidă la £ octombrie, va pro
pune adoptarea unei rezoluții pri
vind neutralizarea și denucleariza- 
rea Oceanului Indian. Agenția MEN 
consideră că această propunere va 
ІІ acceptată de conferință.

corde independență Guyanei Brita
nice, pînă nu va fi îndepărtat as- 
tualul guvern al coloniei.

In cuvîntarea sa, Luyt anunțase 
că alegerile, ce vor avea loc la 7 
decembrie se vor desfășura pe baza 
sistemului reprezentării proporționale. 
Partidul popular progresist, care se 
află la guvern, se opune acestui 
sistem.
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