
Proletari din toate țările, unițl-ѵЙ

Peste cîteva minute, un schimb din brigada condusă de minerul Palko 
loan de la sectorul II al minei Anin oasa va pleca spre abataj.

La sfîrșitul primei decade
€e randament sporit

. Pînă în dimineața zilei de 12 oc
tombrie, din abatajele sectorului IV 
de la mina Aninoasa au fost extra
se pește sarcinile de plan 153 tone 
de cărbune, iar randamentul reali
zat pe sector a fost cu 131 kg căr
bune mai mare decît ce! planificat. 
Dintre brigăzi, cea mai mare depă
șire a realizat-o cea condusă de mi
nerul îanc Victor, care aplică cu 
succes inițiativa „două cîmpuri pe 
schimb și aripă". Această brigadă a 
depășit randamentul prevăzut eu

2,202 tone pe post. Depășiri substan
țiale la producție și randament au 
realizat și brigăzile conduse de mi-,, 
nerii Moisiu Remus și Biro Ștefan. 
Printre măsurile întreprinse care ex
plică succesul obținut de sectorul 
IV se numără: completarea brigă
zilor cu efectivul necesar și asigu
rarea locurilor de muncă, la timp și 
în cantități suficiente, cu materialele 
necesare.

Prelungesc viața 
mașinilor

Muncitorii secției electromecanice 
la I.I.S. Viscoza .Lupeni asigu- 
buna funcționare a mașinilor și 

instalațiilor din secțiile Viscozei 
intervin prompt pentru remedie- 

defecțiunilor ivite,
Uri exemplu concludent de acest 

fel l-au oferit zilele trecute lăcătu
șii Nicu Pavel, Cîmpean lacob, Zor- 
lescu Dan precum și strungarii Ko
vacs Ștefan și Trifan Traian, cu pri
lejul defectării ventilatorului de ma
re capacitate din secția filatură.

Repararea ventilatorului' constituia 
o lucrare de primă urgență: Mese
riașii amintiți s-au constituit de în
dată într-o echipă și au pornit la 
lucru cu puteri sporite.

Colectivul secției filatură urmărea 
cu deosebit interes ritmul în care se 
desfășura repararea ventilatorului, 
deoarece de terminarea lui depindea 
evacuarea gazelor și deci desfășura
rea muncii în condiții bune.

După 47 ore de 
ventilatorul a fost 
ne cu întreaga sa 
care au lucrat la 
țiunii au fost felicitați pentru', repa
rarea ventilatorului 
înte 
rea

muncă intensă, 
repus. în funcțin- 

capacitate, iar cei 
remedierea defec-

de termen . și 
viefii lui.

cu 73 ore îna- 
pentru prelungi-

C. BOANCA. 
corespondent

Aufobuzul 
de la ora X

<’ In centrul orașului Petroșani, S 
! lume multă, zgribulită de ră- 
> coarea dimineții, aștepta auto- 
S busul spre Lupeni. laiă-l în sta
ll ție. Plecarea la 7,30. Oamenii
< s-au instalat pe scaune. Taxa- 
'■ toarea a vîndut bilete. Mai era
< un minut pînă la plecare cînd a 
«i venit in viteză dispecerul și a 
/ ordonai: debarcarea. Autobuzul 
ț pleacă la Lonea. „Și la Lupeni

Primii pe bazin
Cu un plus față de plan care se 

ridică la 416 tone de cărbune, sec
torul II de la mina Lonea continuă 
să ocupe locul de frunte pe exploa
tare și bazinul carbonifer. Este re
zultatul muncii pline de avînt al 
minerilor din brigăzile conduse de 
Baciu Ioan, Fatol Vasile, Burdea 
loan IV și Molnar Traian.

Locui II pe bazin este ocupat toi 
de un colectiv de la mina Lonea — 
sectorul I care în prima decadă a 
extras peste prevederi 223 tone de 
cărbune.

În
La începutul anului curent, în ca

drul I.O. I.L. Petroșani au luat ființă 
cursuri de calificare pentru mese
riile de tîmplari de mobilă, de bi
nale, tapițer și mecanic. Cursurile 
au fost urmate de 80 de tineri selec
ționați din secțiile I.O.I.L.

In curînd cursurile de calificare 
din cadrul I.O.I.L. vor lua sfîrșit, 
după care vor începe examenele de 
verificare a cunoștințelor teoretice 
dobîndite în cele 10 luni de cursuri.

Tinerii Maksai Iuliu, Cristea Ste- 
lian, Grigor Cornel și alții ca
re au urmat cursurile, se pregătesc 
interes pentru e- 
venimentul în fa. 
ța căruia se află.

curînd examene

în VÎrflll picului

> care pleacă 2 Noi ce facem? Am 
j cumpărat bilete. Se poate, tova- 
î rășe dispecer„Ce nu se 
(, poate la noi ? Hai. coborîți jos
> (expresie exclusiv I.C.O.-istă),
> ce mai așteptați ?“.
> 4u coborit oamenii. Autobu- 
ț zut de la ora X le-a jucat festa. 

<■ ...Chestiuni de serviciu m-au 
! minat deunăzi la termocentrala
> Paroșeni. Ca omul precaut, m-am 
J înființat in stația Paroșeni blo- 
ț curi la oro. 18,45. Și... așteptarea
> a început. La ora 19 trebuia să 

treacă autobuzul dinspre Uri-
<J- câni. Dar... a uitat. Așa că... 

așteaptă în continuare. La 19,35
5 a trecut Lupeniul. Un semn cu ? 
J mina și a oprit. Daca пи-i fă- • 
<[ ceam semn mă saluta din mers, < 
,' Păi astea-s treburi bune fra- < 
5 filor ? Hai spuneți 1 Să nu-i in- f 
? (epe picul pe toți cei de la <
< I.C.O. Petroșani care răspund (j 
«' ide bunul mers al autobuzelor ? ?
, Ba să-i înțepe. Și acul să trea- ) 
} că pe la conducere, iar condu- >
< cerea să treacă pe recepție și 4

,< să analizeze aceste stări de J 
g lucruri t Я
!$ D. PLOIEȘTEAND

anunța impiegatul
idescu Ilie pe mecanicul Horhoianu Andrei. Șl, puternica 
locomotivă Diesel se pune în mișcare, trăgînd după ea 
garnitura grea a trenului 2520.

Alegerile in organizațiile 
de partid

democrației

în viața 
organizațiile

nostru, în condi- 
oamenii muncii de la 
își concentrează efor- 

realizarea obiectivelor 
stabilite de Congresul 

P.M.R. Adunările pen- 
seamă și alegeri vor

organizațiile de partid, sinteti- 
experienței dobîndite, 
temeinică a sarcinilor 
în ultimul an al șesenalului.

discu-
ce le

Zilele acestea încep în întreaga 
țară adunările și conferințele pen
tru darea de seamă și alegeri în or
ganizațiile de partid.

Alegerea cu regularitate, ia ter
menele prevăzute in Statut, a orga
nelor de partid constituie o mărtu
rie elocventă a preocupării Comite
tului Central al P.M.R. de a asigura 
aplicarea consecventă în viață a 
principiului centralismului demo
cratic, a normelor leniniste ale vie
ții de partid, întărirea 
interne de partid.

Eveniment important 
partidului, alegerile în
de partid au loc la începutul celui 
de-al treilea deceniu de viață li
beră a poporului 
țiile în care 
orașe și sate 
turile spre 
însuflețitoare 
al III-lea al 
trU darea de
prilejui analizarea activității multi
laterale desfășurate în ultimul an 
de 
zarea 
tarea 
revin
Dezbaterile din cadrul acestor adu
nări și conferințe, alegerea noilor 
organe conducătoare de partid, ho- 
tărîrile adoptate și aplicarea lor 
viață vor contribui la continua 
tărire a organizațiilor de partid, 
creșterea rolului lor conducător 
toate domeniile construcției 
liste.

Adevărată școală 
muniste, adunările 
pentru dare de seamă 
tivă înalta exigență 
de activitatea comuniștilor, 
spiritul lor de răspundere 
îndeplinirea 
pentru activitatea întregii organiza
ții. Esențial este ca pretutindeni ac
țiunea de pregătire și desfășurare a 
adunărilor pentru darea de seamă și 
alegeri șă determine ridicarea nive
lului muncii politice șl organizatorice 
de partid, să orienteze eforturile or
ganizațiilor de bază spre îmbunătă
țirea activității în domeniul indus
triei, agriculturii, ca și în celelalte 
sectoare ale construcției socialiste.

întreaga desfășurare a adunărilor 
de alegeri, temeinicia hotărîrilor a- 
doptate depind in cea mai mare mă
sură de conținutul dării de seamă, 
de caracterul analitic, de spiritul 
critic și autocritic, de priceperea cu 
care ea sintetizează concluziile ce se 
desprind din experiența acumulată 
și pune accentul pe problemele cete 
mai importante și mai actuale ale 
locului de muncă, pe sarcinile nere
zolvate, pe căile și mijloacele prac-

în 
îtl- 
la 
în

socia-

л educării co
și conferințele 
și alegeri cul- 
partinică fații 

dezvoltă 
pentru 

sarcinilor încredințate,

tice de realizare a obiectivelor stabi
lite de partid. Asemenea dări de 
seamă stîrnesc interesul pasionat al 
comuniștilor, reprezintă fermentul 
unor discuții vii, asigură adoptarea 
unor hotărîri chibzuite. Pentru a-și 
îndeplini rolul de a orienta dezba
terile spre analizarea aspectelor 
fundamentale ale activității organi
zației de partid, darea de seamă nu 
se poate limita la enunțarea 
teze generale, valabile 
la înșirarea de cifre 
semnificative. Tocmai 
necesar ca darea de 
rodul înțelepciunii ;
colective a comuniștilor, ca la întoc
mirea ei 
membrii 
bază, și alți comuniști cu temeini
că pregătire profesională și politică, 
buni cunoscători ai realităților din 
organizația respectivă.

Problemele cele mai arzătoare și 
mai actuale ale dezvoltării multila
terale și complexe a economiei na
ționale, ale industriei și agriculturii 
vor sta in centrul dezbaterilor a- 
dunărilor și conferințelor pentru 
dare de seamă și alegeri. In abor
darea lor, trebuie pornit de la ce
rințele calitativ superioare puse 
partid în 
conomiei, 
spre ceea 
unitate, 
depinde soluționarea 
probleme. In 
industriale, de 
sporturi atenția va fi concentrată 
spre desprinderea concluziilor ce se 
impun din experiența acumulată în 
primele 9 luni ale anului, pentru a 
se asigura îndeplinirea planului pe 
anul 1964 la toți indicatorii și pre
gătirea în cele mai bune condiții a 
producției anului 1965, astfel ca 
sarcinile de plan să fie realizate în
că din primele săptămîni ale anului 
viitor. Adunările de alegeri sînt 
chemate să analizeze aprofundat ce 
au întreprins și ce , intenționează să 
facă organizațiile de partid pentru 
a mobiliza colectivele de muncitori 
și tehnicieni la creșterea continuă a 
productivității muncii, reducerea 
sistematică a prețului de cost, ri
dicarea calității produselor la nive
lul celor mai reușite produse simi
lare pe piața mondială. Deosebit de 
important este să se discute cum 
acționează ele pentru îmbunătățirea 
organizării producției și a ritmici
tății ei, introducerea largă în pro-; 
ducție a tehnicii noi, а сЛог mai 
avansate procedee tehnologice și 
metode de muncă, folosirea întregii 
capacități a mașinilor și agregate-

unor 
: oriunde, sau 

și fapte puțin 
de aceea esie 
seamă să fie 

și experienței

să participe, alături de 
biroului organizației de

de 
fața tuturor ramurilor e- 
iar discuțiile să fie axate 
ce este esențial în fiecare 
spre acea verigă de care 

unui șir de 
toate întreprinderile 

construcții și tran- 
atenția va fi

(Continuare in pag. 3-a)

La Expoziția realizărilor economiei naționale a R. P. Romîne

Interviu cu un...
In standul siderurgie e- 

xistă un robot confecționat 
din diferite materiale abra
zive. Ei este așezat pe un 
soclu care se rotește con
tinuu, și cu toate că nu 
este înzestrat cu darul vor
birii i-ăm luat un interviu... 
imaginar.

— Cine ești dumneata ?
— După cum vedeți sînt 

un banal robot M-am năs
cut la uzina „Carbochim" 
din Cluj și trimis de aceas
ta la expoziție.

— Pentru ce ești în ex
poziție ?

— In viața de toate zi
lele n-am nici un rol prac
tic. Aici în expoziție, însă, 
prezint industria de mate
riale. abrazive a țării.

— Cum anume ?
— Simplu. Fiecare

părțile corpului meu repre
zintă o categorie de mate
riale abrazive și... 
pași făcuți de 
noastră în acest
(Trebuie să știți că despre 
abrazivele romînești nu se 
poate vorbi decît din 
1948 odată cu crearea 
nei în care am fost 
struit). Așadar, dacă

din

totodată, 
industria 
domeniu.

anul 
uzi- 

СОП- 
tre-

buie să vă demonstrez cum 
reușesc să prezint această 
industrie voi începe prin a 
arăta că pietrele mari au 
folosit Ia construirea cor
pului, cele mai mici la pi
cioare, iar cu cele pentru 
roți dințate și filete mi s-au 
făurit mîinile. Alte sorti
mente de abrazive au fost 
întrebuințate pentru nas, 
ochi, pălărie, degete etc. 
Iar în concluzie aș spune 
că sînt rodul strădaniilor 
de ani ale colectivului u- 
zinei clujene.

— Dar în viața de toate 
zilele la ce folosesc abra
zivele ?

— Abrazivele sînt mate
riale cu ajutorul cărora se 
finisează diferitele piese 
metalice. Cine nu cunoaște 
un polizor ? Acest polizor 
trăiește prin piatra sa, ca
re nu este altceva decît un 
material abraziv. Dar pie
trele abrazive cunosc o 
mare întrebuințare la toate 
mașinile de rectificat. Dez
voltarea. economiei națio
nale și avîntul industriei 
construcțiilor de mașini, 
precum și cerințele mereu 
crescînde cu privire la ca
litate, au impus dezvolta-

robot
I 

> j
I

І

1963 u- 
produc- 
ori mai

în afară

rea în riim susținui a pro- , 
ducției de materiale abra
zive. Numai în ultimii pa
tru ani ritmul mediu anual 
de creștere a producției a 
fost de 20 Ia sută. In pre
zent, „părinții" mei produc 
următoarele produse abra
zive : carbură de siliciu, 
electrocorindon, pietre de 
polizor, abrazive pe suport. 
Față de 1955, în 
zina a realizat o 
ție de aproape 7 
mare.

— Alte produse
de abrazive se mai fabrică 
la „Carbochim" ?

— Da, chiar din 1951І 
s-au realizat și primii e- 
lectrozi grafttațî pentru 
cuptoarele electrice. De a- 
tunci, nivelul producției de 
materiale cărbunoase a 
crescut continuu, lărgindu- 
se în același timp gama 
produselor fabricate. Azi, 
producem electrozi de ba
terii pentru craițtrire și 
pentru cinematografe, pre
cum și pastă de electrozi, 
satîsfăcînd în mare măsu
ră necesitățile economiei 
noastre naționale.

ANTON DROST

I

ț

л 
ji

4

I



SFESOOT. BOȘL

MECI FR
Gînd fluierul arbitrului a anunțat 

duminică după-amiază începutul în- 
tîlnlrij dintre Minerul și C.S.M. Re
șița, cernea o ploaie măruntă și rece 
de toamnă. Cu toate că terenul ud 
a îngreunat desfășurarea întîlnirii, 
cele două echipe au practicat un joc 
frumos, în viteză, cu numeroase faze 
spectaculoase.

Inițiativa a aparținut gazdelor, 
care au dominat încă din primele mi
nute. Folosind toată linia de atac, 
fotbaliștii de la Minerul îi silesc pe 
oaspeți timp de 10 minute să joace 
în apărare, obținînd cîleva eornere. 
In minutul 12 Szenes execută o lo-

Jocurile Olimpice de la Tokio
Prlma zi de нвігесегі

TOKIO 11. Corespondență de la 
trimisul special al Agerpres, Iile 
Goga :

La Tokio, ca și în alte localități 
japoneze, 
olimpice, 
put sub 
cite. Un 
nos 
dat mina 
rea terenurilor sportive.

Sportivii romîni au intrat dumini
că în concurs la 6 din cele 11 dis
cipline programate în prima zi — 
la fotbal, box, volei feminin, polo pe 
apă, canotaj academic șl la lupte 
libere.

Fotbaliștii noștri și-au făcut cu 
succes debutul în turneele olimpice 
finale, învingînd în primul lor meci 
din grupa A (disputat pe stadionul 
din Omyia), formația Mexicului cu 
3—1 (2—0). Tracul debutului și al 
întîlnirii cu un adversar necunoscut 
a fost deci depășit cu bine de fotba
liștii noștri, care, prin victoria obți
nută, au făcut un pas important spre 
calificare 
turneului

tea Danemarcei — 8W98/100, Ar
gentinei și Japoniei.

VOLEI

și o

unde se dispută întrecerile 
ziua de duminică a înce- 
auspicii meteorologice feri- 
cer senin, un soare priete- 
ușoară briză oceanică si-au 
pentru a contribui la usca-

In turneul feminin de volei s-au 
disputat două meciuri. Principatele 
pretendente la medalia de aur Japo- 
nia, campioana lumii, și U.R.S.S. 
au cîștigat cu ușurință întîlnirile 
susținute. Echipa sovietică a între
cut formația R.P.R. cu 3—0 (15—5; 
15—6; 15-0).

Echipa Japoniei a cîștigat cu ace
lași scor de 3—0 (IS—1; 15—5;
15—2) în fața echipei S.U.A.

POLO PE APA

vitură liberă de la aproximativ 35 
m de poarta oaspeților. Mingea a- 
junge în careu la Țurcan, care tri
mite cu capul către Stanciu și aces
ta înscrie, tot cu capul primul gol. 
încurajați de suporteri, jucătorii de 
la Minerul prind parcă aripi. Atacă 
des, dar ratează numeroase ocazii. 
De remarcat șutul lui Cotroază în 
bară. Apoi jocul se echilibrează. 
Oaspeții încep să riposteze cu ata
curi periculoase, în viteză, mai ales 
pe extrema dreaptă, unde Varga și 
Scînteie depășesc adesea apărarea 
echipei Minerul, însă ratează ocazii 
clare de goi. La un astfel de atac,

TUL

Cfizea primește o pasă precisă 
trage puternic spre poartă, 
Sziklay rejine spectaculos. In conti
nuare jocul se desfășoară mai ales 
în jumătatea de teren a gazdelor. 
Așa s-a terminat prima repriză. Re
priza a doua a fost mult mai dina
mică. Ambele echipe au atacat suc
cesiv, în viteză luptînd cu ardoare 
pentru victorie. Al doilea gol a fost 
marcat în mod spectaculos de Țur- 
can. Acesta, în minutul 60 de la a- 
proximativ 20 m din lovitură liberă 
ridică mingea peste zid la „păian
jen1' în dreapta porții oaspeți
lor. Două minute mai tîrziu, Foaie 
pentru a salva cel de-al treilea gol 
îl prinde în brațe pe Pleian, care 
depășise 
Oaspeții 
extrema 
înscrie 
Sziklay.
părăsească satisfăcuți stadionul. Insă 
cu 6 minute înainte de sfîrșitul în- 
tîinirii, la o lovitură de colț trasă 
cu precizie, Țurcan aflat în careu 
înscrie cu capul, imparabil, cel de-al 
treilea gol,

Iri întîlnirea de duminică Minerul 
a dat dovadă că știe să practice 
un joc colectiv, disciplinat, cu pase 
în adîncime și rapide. Ar 
teptat să joace astfel, nu 
casă, ci și în deplasare.

Arbitrul Stavru Nicolae
ta) a condus formațiile: MINERUL: 
SZIKLAY, Szenes, DAN, Luban, SI
MA, Staudt, Cotroază, STANCIU, 
PLEIAN. ȚURCAN, Cărare. C.S.M. 
REȘIȚA : RUS, SPALĂȚELU, Foaie, 
APRO, Kafka, Schiopu, SCINTEIE, 
Pătrașcu, VARGA, Crizea, Meingest.

apărarea 
continuă 
dreaptă, 
datorită
Spectatorii începuseră

■R

ULASAMEN
1. lnd. Sîrmei C. Turzii
2. Jiul Petrila
3. Știința Timișoara
4. Recelta Cărei
5. Minerul Lupeni

C.S.M. Sibiu
A.S.A. Tg. Mureș 
A.S.M.D. Satu Mare 
Clujeana Cluj

10. Gaz metan Mediaș
11. Vagonul Arad
12. C.S.M. Reșița
13. G.F.R. Timișoara
14. A.S. Cttgir

echipei reșițene. 
să joace fot 

dar nu reușesc 
intervențiilor

pe 
să 
lui 
să

în sferturile de finală 
olimpic.
LUPTE LIBERE

luptelor se bucură

ale

de

s Aw® f W- la

Duelurile aeriene pentru balon slnt mult gustate de iubitorii fotba
lului. Faza din clișeu a fost imortalizată pe peliculă la meciul Jiul — 
Qujena, meci cîștigat de gazde cu 3—0.

CAMPIONATUL REGIONAL
Lenenii au adus un

Deoarece o bună parte din echipe 
au jucat duminică meciuri din ca
drul celei de-a doua etape a Cupei 
R.P.R., in campionatul regional de 
fotbal s-au disputat doar trei întîl- 
niri. Jucînd la Alba Iulia cu Refrac
tara din localitate, Parîngul Lonea 
a obținut un rezultat de egalitate : 
1—1. Unirea Hațeg — Dacia Orăș-

ș!r

CLASAMENT

punct din deplasare
tie 1—1; Aurul Zlatna — Aurul 
Brad 1—0.

Etapa a VII-a : Știința Petroșani — 
Preparatorul Petrila; Parîngul Lo
nea — Minerul Vulcan; Aurul Brad
— Refractara Alba; Minerul Ghelar
— Aurul Zlatna; Constructorul Hu
nedoara — C.F.R. Simeria; Dacia 
Orăștie — Minerul Aninoasa; Tex
tila Sebeș — Unirea Hațeg.

TUL
t 
* 
i
♦

«

1. Dacia Orăștie 6 3 3 0 11:5 9 4
2. Minerul Ghelar 5 3 2 0 11:4 8 4

3. Aurul Zlatna 6 4 0 2 12:7 8 ț

4. Parîngul Lonea 6 3 2 1 9:7 8 4
5. Minerul Vulcan 5 3 1 1 6:2 7 1 *
6. Textila Sebeș 5 3 0 2 15:6 0 4

7. Refractara Alba 6 2 2 2 6:4 0 4

8. Știința Petroșani 5 2 1 2 5:5 5 4
4

9. Minerul Aninoasa 5 2 1 2 4:6 5 4
10. Aurul Brad 6 2 1 3 8:14 5 d
11. Unirea Hațeg 6 1 2 3 5:9 4 4

12. Preparatorul Petrila 5 1 0 4 5:11 2 4

13. Constructorul Hunedoara 5 1 0 4 5:15 2 4
x

14. C.F.R. Simeria 5 0 1 4 2:9 1 4

fi de aș- 
numai a-1

(Constan-

V. STRAUȚ

Campionatul orășenesc

Constructorul Lupeni — 
Retezatul Uri câni 0-1

Duminică după-amiază pe stadio
nul din Lupeni a avut loc, în ca
drul campionatului orășenesc de fot
bal, întîlnirea dintre echipele Con
structorul Lupeni și Retezatul Uricani. 
Practicînd 
și atacuri 
Uricani a 
gol a fost 
întîlnirii.

un joc cu pase pe jos 
pe extreme, echipa din 
cîștigat pe merit. Unicul 
marcat în minutul 62 al

Sportul
o mare popularitate în Japonia Așa 
se explică că încă de la primele în- 

în 
trj- 
cat. 
pri-

treceri de „libere11 programate 
sala Komazawa au luat loc în 
bune numeroși spectatori. La 
52 kg „sorții" au făcut ca în 
mul meci reprezentantul țării noas
tre, Gh. Tapalagă să-1 întîlnească 
pe renumitul sportiv sovietic Aii A- 
liev. Campionul sovietic a terminat 
învingător la puncte. In cadrul cat. 
78 kg, Watanabe (Japonia) a dis
pus la puncte de Ștefan Tampa. Cu 
toate că au pierdut luptătorii ro- 
mîni nu sînt eliminați din concurs 
avînd doar puncte rele. Ei trebuie 
6ă se comporte remarcabil în con
tinuare pentru в sș putea menține 
în lupta pentru cucerirea medaliilor 
olimpice.

CANOTAJ ACADEMIC

Gauotorii romîni au participat la 
probele 4 fără cîrmaci și doi plus 
unul. In ambele probe echipajele 
noastre s-au clasat pe locul doi fi
ind întrecute de favoritele competi
ției. Astfel, la 4 fără cîrmaci, locul 
întîi în prima serie a fost ocupat de 
echipajul Danemarcei cu 6’51”7/100 
în timp ce echipajul nostru (Covaci, 
Pongratz, Veres, Tarara) a ocupat 
locul următor cu 6’57"35/100, între- 
cînd pe reprezentanții Canadei, Aus
traliei și Japoniei. In proba de 2 
plus 1 seria în care a participat e- 
chipajul romîn (Rifelt. Petrov plus 
Păunescu) a revenit echipajului R. P. 
Polone în 7’55”79/100. Timpul vîș- 
lașilor noștri a fost de 8'02”34/100 
și ne-a permis să ne clasăm înain-

HANDBAL IN 7
I

Studenții au 
pe teren

Aprig disputată, din primul minut 
ide joc și pînă la fluierul final, întîl
nirea de handbal în 7 dintre Știința 
Petroșani și Știința Galați s-a des
fășurat multă vreme sub semnul e- 
galității. In final însă, cu un finiș 
impresionant, oaspeții au obținut 
victoria. Primul gol este înscris de 
gazde în minutul 2 prin Coema, dar 
oaspeții egalează și preiau conduce
rea. Minutul 10 consemnează din 
nou egalitate: 2—2 prlntr-un nou 
gol înscris de Cosme. Gălățenii pre
iau din nou conducerea cu 3—2, apoi 
cu 4—3, dar sînt din nou egalați. In 
minutul 26 preluăm conducerea cu 
5—4 prin golul înscris de Barabaș 
din lovitură de la 7 metri. Un mi
nut mai tîrziu însă, oaspeții egalea
ză tot din lovitură de la 7 metri, ca 
în același minut să conducem din 
nou prin golul înscris de Dumitru 
din lovitură de pedeapsă. In ulti
mele trei minute, oaspeții au o reve
nire puternică și egalează, ca apoi 
în ultimele secunde ale primei re
prize să preia conducerea cu 7—6.

Zestrea de un gol a. oaspeților 
s-a pierdut chiar în primul minut de 
la reluarea partidei prin golul înscris 
de Drig Constantin. Se părea că 
gazdele s-au pus pe picioare. Com-

fost învinși 
propriu

bjnă frumos, se lansează contraata
curi spectaculoase, dar barele șl for
ma foarte bună a portarului gălă- 
țean fac ca mingea să poposească 
doar o singură dată în poarta oas
peților printr-un șut foarte frumos 
tras de Barabaș. Conducem cu 8—7 
dar egalarea survine curînd și în 
minutul 36 sîntem conduși cu 9—8. 
In minutul 38 tabela de marcaj in
dică din nou egalitate, dar oaspeții 
preiau conducerea pe care nu o mai 
cedează pînă la sfîrșit. Deși aveam 
ocazii de a egala la 10—11 și 10—12 
ele sînt irosite din cauza nervozită
ții. Jucătorii din Galați temperează 
jocul și înscriu punct după punct 
fără să primească nici unul spulbe- 
rînd speranța suporterilor într-o vic
torie sau măcar 
litate. In final, 
rie cu 16—11.

un rezultat de ega- 
oaspeții obfin victo-

☆

In deschidere,
S.S.E. Petroșani a învins cu 
goticul scor de 20—4 reprezentativa 
metalurgiștilor din Hunedoara. Ti
nerii handbaliști de la Elevul 
practicat un joc sped ic.d în 
teză și cu multe șuturi la poartă.

echipa de băiețl 
cete

au 
vi-

Meciul R. P. Romînă — Italia a 
fost cel mai pasionant din jocurile 
desfășurate duminică din cadrul ce
lor 4 serii ale turneului. Campionii 
olimpici, jucătorii Italieni, au tre
buit să depună eforturi susținute 
pentru a reuși să obțină și aăȚmen- 
țînă un minim avantaj asupra for
mației țării noastre. Olimpicii ita
lieni au cîștigat cu 4—3 (2—0;
0—2; 2—0; 0—1). Punctele echipei 
noastre au fost înscrise de Grlnțes- 
cu (2) și șt. Kroner. Intflnirea a 
fost condusă de arbitrul austriac J 
Dirleweber.

вех
In prima reuniune de box rezer

vată „cocoșilor11, tenacele campion 
romîn Puiu Nicolae a obținut o vic
torie înainte de limită în fața rhq- 
desianului Cornelius Van der Walt, 
care a fost oprit în rundul 
mai continue „ostilitățile11.

LUPTE LIBERE

trei să

cat. 52
cîștigat

In. cel de-al doilea tur al 
kg, bulgarul Gheorghiev a 
prin tuș în fata lui Tăpălagă cate a 
fost eliminat. La cat. 97 kg, Med
vedev a dispus la puncte de 
torul romîn Ff. Ballo.

luptă-

Cea de-a doua
TOKIO’ 12. (Corespondență 

trimisul special „Agerpres" 1. Goga) :
De două zile soarele strălucește 

deasupra orașului Tokio. Vremea este 
excelentă și participanții la Jocurile 
Olimpice sînt desigur bine dispuș> 
că pot concura pe medalii, în 
diții optime.

Luni dimineața, iubitorii de 
din capitala niponă și-eu dat 
nire la Korakuen, Komazawa. . __ 
tropolitan, Shibuya Hali și fa alte 
elegante baze sportive pentru a ur
mări întrecerile înscrise în ziua a 
doua pe agenda competițiilor olim
pice.

A doua medalie de aur din cedrul 
actualei ediții a fost decernată eu- 
noscutei campioane de sărituri de la 
trambulină Ingrid Krammer din R. D 
Germană. Comportîndu-эе din nou 
remarcabil, Ingrid Krammer și-a re. 
înnoit succesul de la Roma intrând 
din nou în posesia titlului de cam
pioană olimpică.

Peste 3 000 de spectatori l-au pur
tat în triumf pe brațe pe compatrio
tul lor halterofilul Yoshinobu Miyake, 
învingător la cat. pană care a adus 
țării gazdă prima medalie olimpică 
de aur la actuala ediție. Medalia de 
argint a fost obținută de Isaak Ber
ger (S.U.A.) — 382,500 kg iar cea 
de bronz de Mieczyslaw Nowak 
(R. P. Polonă) — 377,500 kg. Re
prezentantul țării noastre Fitzi Ba
laș după ce se afla pe locul 4 în 
urma disputării "“stilului împins, ra- 
tînd la „smuls" toate cele 3 încer
cări la 100 kg a ieșit din concurs.

Pentru prima oară în istoria ©- 
limpiadelor o înotătoare sovietică ob. 
ține o medalie de aur. Este vorba 
de Galina Prozumenscikova în vîrstă 
de 16 ani din Sevastopol care a cîș
tigat proba de 200 m bras cu timpul 
de 2'46”4/10 (record olimpic).

Ultima medalie olimpică de aur a 
zilei a fost decernată înotătorului a- 
merican Don Scholander. Acesta a 
ferminat pe primul loc în spectacu
loasa probă de 100 m liber cu tim
pul de 53”4/10. Iată clasamentul a- 
cestei probe: 1. Don Scholander 
(S.U.A.) 53”4/10; 2. Robert Mc.Gre. 
gor (Anglia) 53”5/10; br Hans loa- 
chim Klein (Germania) 54”; 4.

Zl 

de la

cork

sport 
îniâl- 
Me-

(Continuare in pag. 4-a)
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cHn cei mai buni
Discutăm la comitetul de partid al 

uzinei despre realizări, oameni, fap
te din întrecere. Sfert de fată mai 
multi membri ai comitetului da 
partid.

— Despre un om de-al nostru, 
ши] dintre cei mai pricepuți tehni
cieni, ar merita să scrieți la ziar, 
spune tov. ©ăgeanu, secretarul co
mitetului de partid. Este vorba de 

Peste cîteva minute, șuierul sirenei va vesti sfîrșitul schimbului. Mai
strul principal Anghel Viorel (in mijloc) discută despre mersul muncii dir>< 
secție cu maiștrii Legrand Francisc și Gudasz Mihai.

maistrul principal Anghel Viorel de 
1« „mecanică".

Cei prezenți la comitetul de partid 
au completat cu cîte o apreciere, la 
fel de favorabilă, spusele secretaru
lui. Ne-am propus deci să-l cunoaș
tem mai îndeaproape pe maistrul 

, principal de la secția mecanică.

☆

Drumul vieții lui Anghel Viorel nu 
are nimic deosebit. încă de copil 

. i-au plăcut mașinile și dorea să 
У poată meșteri la ele. Abia cînd a 

fost primit elev-ucenic al școlii mi
niere i s-a împlinit dorința. A urmat 
apoi școala tehnică și a făcut cu
noștință pentru prima oară ou Uzi
na de reparat utilaj minier din Pe
troșani. Era vremea curelelor de 
transmisie, al maiștrilor cărora dacă 
nu le intrai în voie te plesneau la 
repezeală. Apoi, s-au schimbat rîn- 
dutelile și în uzină. Viorel a reușit 
să se facă strungar. In 1952, curînd 
după întoarcerea din armată îl aflăm 
student la facultatea muncitorească.

Și ce este azi fostul ucenic strun
gar ?

— Anghel este unul din cei mai 
buni maiștri principali de la 
U.R.U.M.P., un tehnician iscusit și 
organizator priceput, este punctul de 
vedere al directorului uzinei, ingine
rul Olariu Gheorghe.

Frămîntat mereu de cîte o îmbu

nătățire în procesul de producție, 
Anghel a reușit eă propună spre »■ 
рйеяге naai mutie inovații. Une a- 
dtice uzinei economii anuale de pes
te 20600 lei, prin aplicarea alteia se 
reduce timpul de execuție a tijelor 
de ancorare și rezultă totodată în
semnate economii. Priceperea, înalta 
sa calificare se fac simțite zi de zi 
în munca secției. Prin aplicarea u- 

oor propuneri au rezultat însemnate 
economii de metal.

Douăzeci de ani i-a petrecut An
ghel Viorel în uzină. Alături 
de comuniști, împreună cu alțî 
meseriași pricepuți a trăit și a 
contribuit la transformarea uzinei. 
Nimic deosebit dar ceva caracteris
tic pentru orice perioadă din viață : 
perseverența, procesul continuu de 
acumulare, de cunoaștere, de ridi
care pe trepte mereu mai înalte. S-ar 
mai putea scrie încă multe despre 
tehnicianul Anghel Viorel. Despre 
faptul că de peste patru ani împăr
tășește din tainele meseriei de strun
gar elevilor școlii medii veniți Ia 
practică, despre munca de propa
gandist, despre faptul că la școala 
de calificare predă lecții de trigo
nometrie și învață pe viitorii strun
gari să mînuiască rigla de calcul. 
Că drept răsplată a muncii destoi
nice, pe pieptul său au fost prinse 
pe rînd Medalia Muncii și Ordinul 
Muncii clasa Ill-а, că i s-a acordat 
în acest an titlul de maistru prin
cipal clasa I-a și că este purtător 
al insignei rubinii de fruntaș în în
trecerea socialistă.

Mai este de mirare că secretarul 
comitetului de partid, directorul uzi
nei, tovarășii lui de muncă îți spun 
numai cuvinte de laudă despre co
munistul Anghel Viorel ?

FRANCISC VETRQ

Alegerile In organizațiile 
de partid

(Urmare din pag. l-d)

Ier moderne, care este aportul tor 
la realizarea exemplară a planului 
de investiții, darea in funcțiune la 
termen a tuturor obiectivelor indus
triale și social-culturale. Comuniștii' 
vor dezbate pe larg mijloacele prin 
care poate fi intensificată activi
tatea organizațiilor de partid în 
domeniul descoperirii și valorificării 
rezervelor interne ale producției, 
contribuția lor la răspîndirea expe
rienței înaintate.

La sate, adunările și conferințele 
de partid vor avea loc după termi
narea lucrărilor agricole, in intim- 
pinarea alegerilor, principala înda
torire a organizațiilor de baza din 
G.A.S., G.A.C. și S.M.T. este de a 
mobiliza toate forțele de care dis
pun pentru ca atit recoltarea cît și 
însămințările și arăturile de toammi 
să fie realizate la timp și in cele 
mai bune condiții agrotehnice, să 
fie terminate pregătirile în vederea 
iernării animalelor. Pe baza re
zultatelor obținute în cursul ulti
mului an și în lumina sarcinilor sta
bilite de partid în domeniul dezvol
tării multilaterale și Intensive a a- 
griculturii, adunările de alegeri de 
la sate sînt chemate să analizeze cum 
au muncit și ce au de făcut organi
zațiile de bază pentru sporirea con
tinuă a producției agricole vegetale 
și animale, întărirea economico-or- 
ganizatorică a gospodăriilor colecti
ve, creșterea rentabilității gospodă
riilor de stat, prin folosirea din plin 
a pamîntului, a bazei tehnice-matc- 

j riale și cu ajutorul cadrelor de spe
cialiști repartizați în unitățile agri- 

. cole.
Alegerile în organizațiile de partid 

’ din instituțiile de știință, artă și 
cultură vor prilejui dezbaterea cu
prinzătoare a celor mai potrivite 
modalități de a face să crească con
tinuu rolul acestora in vasta acțiune 
desfășurată de partidul și statul nos
tru pentru înflorirea culturii socia
liste, astfel ca roadele ei să pătrun
dă tot mai adînc în masa poporului, 
iar cercetarea științifică să sprijine 
activ soluționarea problemelor ma
jore pe care le ridică activitatea 
economică și socială.

In școli și facultăți, adunările pen
tru dare de seamă și alegeri vor 
pune în centrul discuțiilor felul în 
care organizațiile de partid sprijină 
perfecționarea pregătirii politico- 
ideologice a cadrelor didactice, cum 
îndrumă organizațiile U.T.M. și 
asociațiile studențești, cum contri
buie la continua ridicare a nivelu
lui întregului proces instructiv, la 
creșterea eficienței învățSmîntulm 
de toate gradele, ia educarea cetă
țenească și patriotică a tineretului, 
la întărirea disciplinei. Comuniștii 
din institutele de învățămînt sînt 
chemați să stabilească mijloacele 
cele mai potrivite pentru a spori ro
lul fiecărei organizații de bază în 
îndeplinirea principalei sarcini puse 
de partid in fața școlii — formarea 
de specialiști cu temeinică pregăti

re științifică și de editură generală, 
cu înaltă conștiință cetățenească, în
tărirea legăturii invățămjntuiui cu 
cerințele practice ale construcției 
socialiste.

In ministere, sfaturi populare și 
alte instituții de stat, adunările de 
alegeri vor trebui să analizeze a- 
portul organizațiilor de partid Ia 
cultivarea in rîndurile lucrătorilor 
de stat a grijii pentru respectarea 
legalității socialiste, a spiritului de 
răspundere în îndeplinirea îndato
ririlor, a atitudinii pline de solici
tudine față de cetățeni.

Rezultatele muncii de partid în 
domeniul economic și social-cul
tural, ca și în viața internă de 
partid depind nemijlocit de per
fecționarea stilului și metodelor do 
muncă ale organizațiilor de partid, 
in mod firesc, adunările genera
le și conferințele pentru dare de 
seamă și alegeri vor acorda atenție 
felului cum sînt aplicate prevederile 
Statutului P.M.R., normele leniniste 
ale vieții de partid, cum se asigu
ră controlul sistematic al îndeplini
rii hotărîrilor. Problemele privind 
îmbinarea conducerii colective cu 
răspunderea personală în îndepli
nirea sarcinilor stabilite, preocu
parea pentru rezolvarea sarcinilor 
Imediate în același timp cu a obiec
tivelor de perspectivă, întărirea dis 
ciplinei de partid, repartizarea comu
niștilor în loeurile-cheie ale produc
ției, îndrumarea organizațiilor de 
masă — se cer temeinic dezbătute îii 
legătură nemijlocită cu modul în 
care aceste aspecte ale stilului de 
muncă al organelor de partid in
fluențează intreaga activitate a co
lectivului respectiv. Pornind de ia 
condițiile specifice întreprinderii, u- 
nității agricole, școlii sau instituției, 
este necesar să se discute amănun
țit cum se realizează prevederile 
Hotărîrii Plenarei C C. al P.M.R. din 
aprilie 1962 privind întărirea con
tinuă a rindurilor partidului. O 
atenție deosebită va trebui acorda
tă sprijinirii organizațiilor de partid 
din noile întreprinderi, din șantiere 
de construcții și școli, folosirii unor 
forme variate și eficiente în educa
rea comunistă a candidăților și noi
lor membri de partid.

In condițiile desăvirșirii con
strucției socialiste capătă o însem
nătate crescîndă vasta și multilate
rala activitate ideologică desfășu
rată de partid pentru răspîndirea în 
mase a ideologiei marxist-leniniste, 
pentru dezvoltarea conștiinței so
cialiste a celor ce muncesc. Aspec
telor variate ale activității ideolo
gice și politico-educative, latură de 
mare însemnătate a muncii de 
partid, trebuie să li se acorde pre
tutindeni atenția corespunzătoare. E- 
sențial este ca analiza să nu se îm
potmolească în date statistice, ci să 
pună accentul pe ceea ce este hotă- 
rîtor și anume — forța de înrîurire 
și eficacitatea învățămîntului de 
partid, a muncii politico-educative de 
masă, legătura lor cu necesitățile 
construcției socialiste, aportul la în

țelegerea aprofundată a politicii 
științifice a partidului, la mobili
zarea oamenilor muncii în lupta 
pentru înfăptuirea sarcinilor trasa
te de partid. In stadiul actual de 
dezvoltare a țării noastre, impor
tant este nu atit și nu în primul 
rînd latura cantitativă — numărul 
cercurilor și cursanților, al panou
rilor, gazetelor de perete sau brigă
zilor artistice de agitație, cît latura 
calitativă — conținutul și nivelul 
activității lor, influența exercitată 
în ridicarea nivelului de conștiință 
al maselor, combaterea concepți 
Hor și manifestărilor înapoiate. 
Cu atit mai rodnice vor fi adu
nările de alegeri, cu cît vor scoate 
la iveală felul în care propaganda 
de partid contribuie la înarmarea 
membrilor de partid și a celorlalți 
oameni ai muncii cu cunoașterea te
meinică a teoriei marxist-leniniste, a 
aplicării ei creatoare de către Parti
dul Muncitoresc Romin, astfel încit 
să le dezvolte capacitatea de a se 
orienta în problemele complexe ale 
construcției socialiste și ale vieții in
ternaționale. In această privință este 
important să se discute mijloacele 
de a asigura participarea sistema
tică și nemijlocită la munca de pro
pagandă a activiștilor de partid și 
de stat, a cadrelor cu cea mai bună 
pregătire politico-ideologică și profe
sională.

Alegerea noilor organe de partid 
cere comuniștilor o înaltă exigență 
și spirit de răspundere partinică. 
Buna desfășurare a muncii de 
partid depinde în cea mai mare mă
sură de grija fiecărui comunist ca 
in noile birouri ale organizațiilor 
de bază și comitete de partid să fit 
aleși cei mai buni și capabiti 
membri de partid, cu temeinică 
pregătire profesională și politică, 
bucurîndu-se de încrederea și pre
țuirea maselor prin rezultatele ob
ținute în producție și în munca ob
ștească, prin principialitatea, spiri
tul de inițiativă, intransigența lor 
politică și morală prin devotamen
tul neprecupețit față de cauza parti
dului.

Experiența arată că nivelul adu
nărilor de dare de seamă și alegeri 
este în nemijlocită legătură cu a- 
jutorul acordat în pregătirea lor de 
comitetele orășenești, raionale și re
gionale. Acest ajutor este cu atft 
mai eficace cu cît are un ^caracter 
mai concret, cu cît nu se limitează 
la simple indicații generale, ci o- 
rientează pe teren lucrările pregă
titoare în funcție de condițiile șt pro
blemele specifice locului de mun
că. Rezultate din cele mai bune dă 
participarea nemijlocită a membrilor 
birourilor comitetelor orășenești, 
raionale și regionale la pregătirea 
alegerilor în organizațiile de partid 
din marile unități economice și cul
turale sau în acelea în fața cărora 
se află sarcini noi, complexe, mai 
greu de rezolvat.

Întreaga acțiune de pregătire și 
desfășurare a adunărilor de dare 
de seamă și alegeri va contribui la 
ridicatea la un nivel mai înalt a

î
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Undeva jos, sub pămîni, se gă
sește cărbune. La sute de metri a- 
dîncime straiele groase tși dorm 
încă somnul lor milenar, dar dea
supra lor, oamenii deja se frămîn- 
tă pentru deschiderea de căi spre 
această bogăție.

Șantierul T.C.M.C. — Paroșeni 
execută in acest scop un mare vo
lum de lucrări industriale de su
prafață, necesare pentru deschide
rea noii mine Paroșeni. lată ce 
ne-a relatat ' maistrul Rădulescu

♦ Teodor despre activitatea colecti- 
J vului T.C.M.C.:
t — Proiectul a pus constructorii 
I T.C.M.C. in fața unei probleme: 
J toate obiectivele principale tre-
♦ buiau executate în... vechea albie
♦ a Jiului. Dș aceea, principala bă-

Î
tălie care s-a dat pe șantierul 
nostru a fost devierea apelor Jiu
lui, executarea unui mare volum 
de umpluturi și terasamente, di
guri și ziduri de sprijin pentru a 
crea front de lucru pentru con
strucțiile industriale de suprafață.

Lupta aceea a fost clștigaiă deja
* 

de colectiv. Sub conducerea price
pută a tov. Vișan Dumitru, ingi
ner cu mecanizarea, excavatoare și 
buldozere, autobasculante și drag
line au depus un efort deosebii 
pentru tăierea albiei noi, umplerea 
spațiilor și platformelor pe oare

ZA ALBIA JIULUI
vin efectuate construcțiile. Este 
deajuns să arătăm că numai in 
trimestrul III au fost dislocați și 
apoi așezați în terasamente cca 
4 000 vagoane pămînt, iar excava- 
toriștii Șuță Marin, Stoineanu Iu
lian, Varga Coloman. buldozeris
tul Gagiu Constantin s-au distins 
în această bătălie.

Un volum însemnat de lucrări 
au avut de executat și zidarii în 
piatră din echipele lui Bălaite Pa
vel, Andreescu Nicolae, Grigore 
loan care au reușit Intr-un timp 
scurt să facă îndiguirile prevăzu
te la albia minoră și albia ma

joră a noului traseu deschis pen
tru apele Jiului. Datorită acestui 
fapt, in cursul lunii viitoare, Jiul 
își va purta apele pe calea nouă 
iar lucrările de terasamente vor 
putea fi încheiate complet.

Mina Paroșeni va fi una din 

cele mai moderne: puțuri cu dia
metru mare, exploatarea stratelor 
numai cu abataje frontale lungi, 
folosirea largă la tăierea cărbu
nilor a combinelor, havezelor. plu
gurilor. De aceea, și amploarea 
construcțiilor industriale de supra
față va fi mare. Colectivul șantie
rului a așezat pînă acum 3 fire de 
cale ferată, a turnat pitonii de be
ton ai puțului de săpare și se 
toarnă acum fundația casei mași
nii de extracție, s-a început con
strucția unei săli de apel, lămpă- 
riei și a băii provizorii, este în 
curs de execuție un drum de acces 
la actuală galerie de coastă, se

• 
fac ziduri de sprijin, platforme J 
pentru descărcarea materialelor. ♦ 

In lunile următoare se oa ince- j 
pe construcția casei de compresoa- • 
re, a unui depozit de explozivi, a I 
diferitelor magazii și sedii admi- J 
nistrative, accentul principal fiind î 
crearea tuturor condițiilor necesa- î 
re ca minerii să poată începe să- 1 
parea marelui puț de extracție — J 
trezind astfel la viață comorile т 
din adincurile acestor locuri. • 

Șeful șantierului, ing. Miță Va- * 
sile, maistrul Bajura loan, beto- • 
niștii Cătană Navarache, Mercan ! 
Ioan, dulgherii Croitoru Ilie, Te- J 
leanu Constantin, fierar betonistul ♦ 
Dumitrescu Vasile, tractoriștii le- * 
remia Gheorghe, Mandache loan, * 
muncitorii Rancea Gheorghe, Vă- j 
duve Vasile și mulți alții depun * 
toate strădaniile pentru realizarea • 
la termenele planificate a obiecti- î 
velor respective. •

Colectivul este hotărit să se a- J 
chite cu cinste de sarcinile încre- * 
dințate — contribuind la deschi- * 
derea noii mine Paroșeni în ter- J 
menele prevăzute. ‘ 

muncii de partid, ta obținerea de noi 
și importante succese în toate dome 
niile construcției socialiste.

(Articol apărut în ziarul „Scîntefe)’

NOTA

Ж PLOAIE
Toamna rece, cu ploi cenușii se 

arată tot mai mult. Gospodarii gri
julii iau măsuri pentru adăpostirea 
materialelor și utilajelor, ferindu-le 
de vitregiile naturii. Din păcate, a- 
semenea grijă nu se manifestă pe 
șantierul Energoconstrucții Paroșeni.

Aici se găsesc însemnate cantități 
de cărămidă șamot ținută prin curte, 
in bătaia ploii. La fel, baloturi de 
vată de sticlă, utilaje diverse stau 
neadăpostite, iar prin toată curtea 
— și chiar lîngă poarta de intrare 
pe șantier — vagoane întregi de 
fier vechi sînt împrăștiate vraiște, 
pradă ruginii, în loc să fie trimise 
oțelăriilor.

Ce părere au tovarășii de pe șan
tierul Energoconstrucții Paroșeni des
pre această stare de lucruri ?
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Delegația de partid și de stat 
a R.P.R. și-a încheiat vizita în R.P. Chineză

KUNMIN 12 (Agerpres).
Delegația de partid și de stat a 

R. P. Romîne, condusă de toyarășul 
Ion Gheorghe Maurer, și-a încheiat 
luni vizita în R. P. Chineză.

La plecarea de pe aeroportul Kun- 
лііп, împodobit cu drapelele de stat 
ale R. P. Romîne și R. P. Chineze, 
delegația a fost condusă de Cen I 
și Li Sien-nien, membri ai Biroului

Delegația guvernamentală 
a R. P. Romîne a sosit la Rangoon
RANGOON 12 (Agerpres).
Delegația guvernamentală a R. P. 

Romîne, condusă de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, a sosit luni dimi
neața la Rangoon într-o vizită de 
prietenie.

Oaspeții romîni au fost salutați la 
aeroport de membrii Consiliului Re

Ciocniri în Columbia
BOGOTA 12 (Agerpres).
/Agențiile de presă relatează că în 

ultimele zile au avut loc noi ciocniri 
între trupele columbiene și grupu
rile de țărani răsculați din regiu
nea muntoasă Marquetalia. Numai 
în cursul zilei de sîmbătă s-au în
registrat în rîndurile trupelor gu
vernamentale 7 morți și 10 răniți. 
Deși au trecut două luni de cînd 
guvernul columbian a luat hotărîrea 
să înceapă acțiunea de „pacificare" 
a țăranilor, grupurile răsculate de 
sub conducerea lui Pedro Antonio 
Marin, continuă să dețină pozițiile 
ocupate în regiunile muntoase.

Jocurile Olimpice de la Tokio
(Urmare din pag. 2-a)

Garry Uman (S.U.A.) 54"; 5. Alain 
Gottvales (Franța) 54”2/10; Mike 
Austin (S.U.A.) 54”5/10.

FOTBAL

Preliminariile turneului olimpic 
(meciurile din serii) au programat 
trei întîlniri. La Mitsuzawa, echipa 
Argentinei, ținută în șah timp de 
90 de minute n-a putut depăși for
mația Ghanei. .Meciul s-a încheiat 
la egalitate: 1 — 1. R. S. Ceho
slovacă a învins cu 6—1 (4—0) e- 
chipa Coreei de Sud, iar R.A.U. și 
Brazilia au terminat la egalitate : 
1—1.

Astăzi echipa noastră joacă un 
meci decisiv în compania formației 
R. D. Germane. Iranul întîlnește 
Mexicul, iar Iugoslavia joacă cu 
formația Marocului.

CANOTAJ ACADEMIC

Pe pista de apă de 1a Toda au 
fost programate luni întrecerile din 
ziua a doua a preliminariilor com
petiției de canotaj academic. S-au 
disputat seriile la probele de 8 plus 
1 și schif dublu. In proba de 8 plus 
1 cele, trei serii au fost cîștigate de 
echipajele Germaniei —, 5'54”2/100, 
R. S. Cehoslovacia — 6’03”88/100 
și U.R.S.S. — 6’06”15/100 care s-au 
calificat direct în finală. La schif 
dublu sînt calificate pentru finală 
următoarele echipaje cîștigătoare de 
serii: S.U.A. — 6’31”63/100; R. S. 
Cehoslovacă — 6’39”67/100 ■ și?
U.R.S.S. - 6’51”03/10Ѳ.

Luni în cele două reuniuni de box 
programate la „Korakuen" amatorii 
„nobilei arte" au urmărit la lucru 
pe boxerii de cat. „muscă" și „semi ■ 
mijlocie". Printre revelațiile reuniu
nilor s-au numărat și cei doi boxeri 
romîni care au evoluat cu acest pri

Politic al G.C. al P.C. Chinez, vice- 
premieri ai Consiliului de Stat, Van 
Bin-nan, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Ien Hun-ien, prim-se- 
cretar al comitetului provincial lu- 
nan al P.C. Chinez, și alte persoane 
oficiale, de oameni ai muncii.

Delegația a fost, de asemenea, 
condusă de Dumitru Gheorghiu, am
basadorul R. P. Romîne în R. P. 
Chineză.

voluționar al Uniunii Birmane și de 
alte persoane oficiale.

Pe aeroport au fost, de asemenea, 
prezenți ambasadorul R. P. Romîne 
în Birmania, Gheorghe Popescu, 
ambasadorul R. P. Chineze, Keng 
Piao, precum și membri ai corpului 
diplomatic din Rangoon.

Cuvîniarea Iul
GEORGETOWN 12 (Agerpres) .
Luînd cuvîntul la un miting e- 

lectoral, primul ministru al Cruyanei 
Britanice, Cheddi Jagan, a apreciat 
ajutorul pe care țara sa îl primește 
din partea țărilor socialiste în con
trast, cu. cel acordat de. către țările 
capitaliste. El a declarat că țările so
cialiste primesc 2 la sută dobîndă 
la ajutorul pe care-1 acordă Guyanei 
Britanice. în timp ce țările capita
liste pretind un procent de trei ori 
mai mare. Ajutorul primit de la ță
rile socialiste este folosit pentru con
struirea unor importante obiective 
industriale, cum ar fi construirea 

lej : Constantin Ciucă și Constantin 
Niculescu. Campionul țării noastre 
la cat. muscă, C. Ciucă s-a dovedit 
de data aceasta foarte expeditiv în 
meciul cu canadianul . John Henry. 
La capătul unor schimburi rapide 
Ciucă a plasat o lovitură decisivă 
care l-a scos din luptă pe canadian, 
obținînd un spectaculos K.O. Foarte 
îndîrjită a fost. întîlniirea dintre Ni
culescu si mexicanul Ramirez Guttie- 
rez, în cursul căreia s-au Schimbat 
lovituri „grele". Utilizînd directele 
de stîngă Niculescu a punctat cu a- 
dresă la momentul potrivit obținînd 
calificarea pentru turul următor.

☆

înaintea desfășurării probelor 
de astăzi marți, clasamentul pe me
dalii se prezintă astfel : U.R.S.S. 2 
de aur — 0 argint — 1 bronz; S U.A. 
1 de aur — 3 de argint — 1 de 
bronz; Germania 1 de aur — 0 ar
gint — 1 de bronz: Japonia 1 de 
aur — 0 de argint — 1 de bronz; 
Anglia 0 aur — I argint — 0 bronz; 
R. P. Ungară 0 aur — 1 argint — 0 
bronz; R. P. Polonă 0 aur — 0 ar
gint — 1 bronz.

☆

In competiția de lupte libere 
singurul sportiv romîn care se men
ține în cursă este St. Stîngu (cat. 
peste 97 kg). In turul doi el 1-a în
vins prin tuș în 8’47" pe indianul 
Ganpat Andalkar.

☆

Echipa de volei a Japoniei con
tinuă seria succeselor. Campioanele 
mondiale au învins cu 3- 0 (15—7; 
15 3; 15—8) echipa R. P. Romîne. 
U.R.S.S. a învins cu 3—Ѳ pe Coreea 
de sud iar R. P. Polonă a întrecut 
tot cu 3—0 echipa S.U.A.

Menumeni închinat 
lui G. Peri

PARIS 12 (Agerpres).
Iri suburbia pariziană Argeante- 

uil a fost dezvelit duminică un mo
nument închinat patriotului francez 
Gabriel Peri, împușcat de fasciști în 
luna decembrie a anului 1941. La 
solemnitatea care a avut loc cu a- 
cest prilej a luat cuvîntul Waldeck 
Rochet, secretar general al P. C. 
Francez.

Alegeri parlamentare 
în Libia

TRIPOLI 12 (Agerpres).
Duminică au avut loc în Libia - a- 

legeri parlamentare. (Urmau să fie 
aleși 103 deputați în Camera Infe
rioară a parlamentului). Pentru pri
ma oară în istoria Libiei la alegeri 
au participat și femei.

Agențiile de presă anunță că atîț 
în orașe cît și la sate, alegerile s-au 
desfășurat într-o atmosferă calmă. 
Rezultatul alegerilor nu a fost încă 
anunțat.

Cheddi Jagan
Combinatului „Bran Oil Factory" și 
altele.

Pe măsură ce data alegerilor (7 
decembrie) se apropie, opoziția își 
sporește propaganda împotriva pri
mului ministru și a Partidului popu
lar progresist. Potrivit unei declara
ții făcute de Cheddi Jagan unui co
respondent al agenției Prensa Lati
na, Partidul popular progresist spe
ră ca în viitoarele alegeri să dea 
„o ripostă hotărîtoare" partidelor de 
opoziție în ciuda măsurilor de re
presiune pe care guvernatorul Gu
yanei Britanice, Richard Luyt, le-a 
întreprins împotriva militanților 
partidului de guvefnămînt. El a a- 
răiat, de asemenea, că elementele 
extremiste se bucură de sprijinul 
guvernatorului britanic.

Inundații în Carolina 
de nord

WASHINGTON 12 (Agerpres).
La Kinston, (Carolina de nord), 

s-a anunțat că duminică aproxima
tiv 300 de persoane au fost evacuate 
din această regiune în urma unor 
puternice inundații provocate de ploi 
torențiale. 60 dintre acestea au fost 
primite la centrul de Cruce roșie 
din Kinston. Apa a inundat mari su
prafețe cultivate. Străzile principale 
ale orașului Kinston au fost, de a- 
semenea, inundate. Pagubele mate
riale provocate de inundații au fost 
evaluate pînă în prezent la peste 2,5 
milioane de dolari. Nu se semnalea
ză Victime.

Alegeri municipale în Belgia
BRUXELLES 12 (Agerpres).
Duminică s-au desfășurat în Bel

gia alegeri municipale.
După cum transmite Agenția As

sociated Press, mai mult de 5 mi
lioane de belgieni s-au prezentat la 
urne pentru a alege pe viitorii mem
bri ai celor aproximativ 2 200 de 
municipii belgiene.

La alegeri și-au prezentat candi
dați partidele făcînd parte din coa

Declarația lui Martin Luther King
NEW YORK 12 (Agerpres).

" Vorbind în cartierul Brooklyn, 
pastorul Martin Luther King, cunos. 
cutul lider al populației’ de culoa
re, a declarat că la alegerile din 3 
noiembrie „va trebui învins nu nu
mai Goldwater, ci și goldwaterismul".

El și-a exprimat convingerea că 
președintele Johnson va obține o

O nouă navă cosmică sovietică 
a fost plasată pe orbită, 
cu trei oameni la bord

MOSCOVA 12 (Agerpres).
Agenția TASS anunță că la 12 oc

tombrie, ora 10,30 (ora Moscovei), 
în Uniunea Sovietică a fost plasată 
pentru prima oară în lume pe o or
bită de satelit al Pămîntului, cu a- 
jutorul unei noi și puternice rachete 
purtătoare, nava cosmică „Voshod" 
(„Răsăritul"), pilotată, cu trei lo
curi. La bordul navei se află un e- 
chipaj alcătuit din cetățenii Uniunii 
Sovietice: aviatorul cosmonaut, in
giner colonel Vladimir Komarov, 
comandantul navei, și membrii, echi
pajului Boris Egorov, medic-cosmo
naut, și omul de știință-cosmonaut, 
Konstantin Feoktistov, candidat în 
științe tehnice.

Obiectivele zborului cosmic sînt:
— încercarea unei noi nave cos

mice, pilotate, cu mai multe locuri;
— Cercetările asupra capacității 

de lucru și asupra interacțiunii în 
timpul zborului dintre un grup de 
cosmonauți alcătuit din specialiști 
în diferite ramuri ale științei și teh
nicii;

— Efectuarea de cercetări științi
fice fizico-tehnrce în condițiile zbo
rului cosmic;

— Efectuarea de cercetări medico- 
biologice lărgite în condițiile zboru
lui de lungă durată.

Aceste cercetări se efectuează cu 
ajutorul aparatajului instalat la bord, 
în condițiile participării nemijlocite 
a omului de științe-cosmonaut — și 
a medicului-cosmonaut.

Nava satelit „Voshod" a fost pla
sată pe o orbită apropiată de cea 
stabilită prin calcul. Potrivit datelor 
preliminare, perioada de revoluție a 
navei-satelit în jurul Pămîntului este 
de 90,1 minute, distanța minimă 
față de suprafața Pămîntului (peri- 
geul) și cea maximă (apogeul) sînt 
de respectiv 178 și 409 km, unghiul 
de înclinație a planului orbitei față 
de planul Ecuatorului este de apro
ximativ 65 de grade.

Cu bordul navei cosmice „Vos-

★
Nr. Durata Distanța

Gosmonauții Data rotații zborului în mii. km.

Iuri Gagarin 12.04.961 1 lh 48’ 41
Gherman Titov 6—7.08.961 17 25h 18’ 703
John Glenn 20.02.962 3 4h 56’ 129
Scott Carpenter 24.05.962 3 4h 56’ 129
Andrian Nikolaev 11 — 15.08.962 64 95h 2640
Pavel Popovici 12—15.08.962 48 71 h ■ 1980
Walter Schirra 3.10.962 6 9h 13’ 259
Gordon Cooper 15—17.05.963 22 34h 920
Valeri Bîkovski 14—19.06.963 81 119h 06’ peste 3 ЗѲ0
Valentina Tereșkova 16—19.06.963 48 70h .50 aproxim. 2000

liția social-creștină, precum și parti
dul liberal din opoziție.

Cu toate că alegerile erau consi
derate „ca cele mai liniștite alegeri 
municipale care au avut- loc vreoda
tă în Belgia", observatorii sublinia
ză, totuși, că ele constituie „un test 
asupra influenței partidelor coaliției 
guvernamentale, cu 6 luni înaintea 
alegerilor generale".

victorie „zdrobitoare". El este de pă
rere că Goldwater nu va obține ma
joritatea decît în două state sudice, 
Mississippi și Alabama, unde segre
gația . rasială este încă legală.

Potrivit unui sondaj publicat du
minică în revista „Newsweek", 58 
la sută din alegători sînt în favoa
rea președintelui Johnson și 34 ia 
sută se pronunță pentru Goldwater.

hod“ se menține legătura bilaterală 
prin radio.

Potrivit raportului transmis de e- 
chipajul navei, Komarov, Feoktistov 
și Egorov, echipajul a suportat în 
mod cu totul satisfăcător plasarea 
navei pe orbită și trecerea la sta
rea de inponderabilitate.

Starea lui Komarov, Feoktistov și 
Egorov este bună.

Știrile de la bordul navei cosmice 
„Voshod" se transmit pe frecvențele 
143,625 Mhz: 17,365 Mhz; 18,035 ăjhz.

La bordul navei este instalat./ de 
asemenea, un emițător „Signal4*} ca
re funcționează pe frecvența4- de 
19,9944.

Toate sistemele de bord ale navei 
cosmice funcționează normal.

Comunicatele despre evoluția zbo- 
rului vor fi transmise de toate pos
turile de radio ale Uniunii Sovietice.

MOSCOVA 12 (Agerpres).
Prima rotație a navei „Voshod" 

este cea de-a 260-a rotație în jurul 
globului pămîntesc a cosmonauților 
sovietici. Ea a început după numai 
42 de luni de la primul zbor din 
lume al unui om în cosmos, zborul 
lui Iuri Gagarin. In acest timp, na
vele cosmice sovietice au zburat 
peste 10 500 000 de lan, sau de 7,5 
ori mai mult decît lungimea totală 
a traseelor cosmice ale piloților din 
S.U.A.

Fiecare cosmonaut sovietic, cu 
excepția primilor doi — lari Gaga
rin și Gherman Titov — au străbă
tut în Cosmos un drum care depă
șește considerabil distanța pe care 
au zburat toți cei patru cosmonauți 
americani la un loc.

Intre zborul îp grup al lui Valeri 
Bîkovski și Valentinei Tereșkova 
din iunie anul trecut și lansarea na. 
vei „Voshod", în Cosmos nu s-a mai 
ridicat nici o navă americană cu om 
la bord.

Urmează principalele date compa
rative despre zborurile costaouau- 
ților.

* ★ •

Comunicatul F.E.N. 
din Mozambic

CAIRO 12 (Agerpres).
. Agenția France Presse anunță că 

duminică, la Cairo a fost dat publi
cității comunicatul Frontului de eli
berare din MozaTnbic în care este 
anunțată „insurecția generală armată 
a poporului din Mozambic împotri
va colonialismului .portughez și pen
tru cucerirea independenței totale". 
„Nu vom înceta lupta, se spune în 
comunicat, pînă nu vom scutura de
finitiv jugul colonialiștilor portu
ghezi. Lupta armată a devenit sin
gura cale a poporului din Mozambic 
pentru a-și realiza aspirațiile la li
bertate și dreptate". Această cale a 
fost aleasă după ce guvernul portu
ghez a refuzat categoric să satisfa
că cererile repetate ale poporului 
din Mozambic. privind acordarea ce
lor mai elementare drepturi și. liber» 
tăți.

Din surse ale forțelor patriotice 
din Mozambic ș-a aflat că acestea 
au trecut la acțiunea armată de ma
re amploare încă în noaptea de 25 
spre 26 septembrie, în regiunea de 
nord a țării.
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