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Cu planul producției globale 
și marfă depășit

Muncitorii forestieri din Valea Jiului au obținut în lu
nile trecute din acest an, succese frumoase în activitatea 
lor. Astfel, pe trei trimestre, planul producției' marfă, pro
ducției globale și producției industriale a fost realizat 
înainte de termen. S-au dat peste sarcinile de plan 362 
m c bușteni de gater rășinoase. 22G m c lemn mină 
rășinoase, 400 m c bile — manele rășinoase, 1389 m 
steri lemn foc, 2045 m c cherestea rășinoase, 484 mc 
cherestea fag și alte asemenea sortimente. De ase
menea, la sortimentele de lemn destinate exportu
lui -planul a fost depășit cu 499 га c lemn construcții 
fa'J'-și: 82 lone lemn de foe.

Preocupări gospodărești 
In orașul florilor

Toamna a poposit și la 
noi- silind natura să-și 
schimbe vestmîntul. O dată 
cu venirea ei, s-a intensi
ficat și grija gospodarilor 
orașelor pentru a pune la 
punct ce a rămas de fă
cut - în vederea sezonului 
rece.

Prin Vulcanul care își 
merită pe deplin denumi
rea de „oraș al florilor", 
în aceste zile de toamnă 
se fac lucrările necesare 
pentru ca peluzele de flori 
să-și păstreze frumusețea. 
Speciile de- salvii, lobelii. 
celosîi,' dalii și altele, ce-’ 
dează locul lor catifelate
lor paflseluțe și al altor 
flori de toamnă. Deputății 
Beteringhe Vasile, Popa

Acțiuni de îngrijire a

Ida, Ciornei Ioan, Carol 
Eugenia, Jura Valeria; 
Gavriliu Laura, Fedor Pe
tru și mulți alții îi îndeam
nă pe locatari să contribuie 
la amenajarea de toamnă 
a rondurilor și peluzelor 
dc flori.

Pentru înfrumusețarea o- 
rașuiui, colectivul serei 
Vulcan a pregătit din 
timp florile necesare -- 
16 000 fire de panseluțe. 
6000 de alte specii rezis
tente Ia intemperii. Grădi
narul șef Rusu Gheorghe, 
■împreună cu ajutoarele взіе 
Репса Ileana și Nica Ilea
na, avînd sprijinul deputa- 
iilor, se străduiesc să dea 
orașului Vulcan frumuse
țea ce o merită.

drumurilor
ful Vlaicu Petru a inițiat 
acțiunea de reamenajare a 
drumului din Măierești-Pa- 
roșeni. In Crividia deputa
tul Mihai Carol a dovedit 
preocupare pentru buna în
treținere a drumului. El s-a 
îngrijit de repararea a 
două podețe, cu contribu
ția cetățenilor.

In acest an au fost chel
tuite v în Vulcan aproape 
200 000 lei pentru amena
jări de drumuri.

4 pag, 20 bani

• Prezențe romînești peste hotare
• Declarația Ministerului afaceri lor externe al R. D. Vietnam
• Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a forțelor armate ale R. P. 

Romîne
• întrecerile olimpice de la Tokio
• Contract privind livrarea de țevi între Japonia și U.R.S.S.

însemnări despre o brigadă

Măsuri luate la timp

Deputății Scolnic Anton, 
Galeriu Victor, Mihai Ca
ro’ 1 Bogățeanu Nicolae, 
Stoica Petru, Vlaicu Petru 
și Petrescu Florea, cu spri
jinul a zeci de cetățeni, au 
inițiat mai multe acțiuni 
în vederea amenajării dru
murilor. Deputata Petrescu 
Floarea a mobilizat cetă
țenii din circumscripția sa 
la repararea drumului ce 
duce în Plesnîtoarea — 
Corcești. La fel și deputa-

Cîțiva cetățeni de nădejde
Cvartalul George Coșbuc este unul din noile cartiere 

ale Vulcanului întinerit. El are doar doi ani de cînd a fost 
construit. Cu toate astea numeroși locatari ai săi s-au 
afirmat ca buni gospodari.

Cine sînt aceștia ? Cizmaș Maria, Cozma Petru, Lă- 
zăruț Maria, Iacob Ana, Jecu Chita, Popescu Alexandru, 
Tuddr Maria, Buică Ileana, Arvinte Gheorghe și încă mulți 
alții, care la îndemnul deputaților Isac Fulviu și Hanus 
Florica au dovedit dragoste pentru frumos. Ei s-au situat 
în fruntea acțiunilor pentru buna gospodărire a cartie
rului.

Șantierul de locuințe de 
la Livezeni. Treci pe străzi 
asfaltatei ori pe drumuri 
de șantier, urci la etajul 
IV, și-ți arunci o privire 

prin apartamentele, care nu 
peste multă vreme vor fi 
populate. Mergi pe urmele 
oamenilor, pe unde au tre
cut constructorii. Aici, în 
blocul II, cu 60 de apar
tamente, lucrează una din 
cele mai bune brigăzi de 
mozaicari ale șantierului. 
Deocamdată nu poți să-ți 
faci o ideie despre cum 
va arăta, blocul peste o 
lună de zile. Dar de un 
lucru poți să-ți dai totuși, 
o părere. Este aici un a- 
partament cu care s-a îm
plinit o cifră rotundă, o 
cifră care vorbește edifi
cator despre grija ce se a- 
cordă oamenilor muncii 
din Valea Jiului. Este a- 
partameniul 2000, din car
tierul nou Livezeni. Aici 
dai de urmele brigăzii lui 
Bețivu Gheorghe. Despre a- 
ceastă brigadă aminteam 
la început. Modelurile meș
teșugit îmbinate de meșteri 
pricepuți îți atrag luarea 
aminte și nu poți să nu în
trebi : „Cine a lucrat aici" ? 
Pe scări, în blocuri, în bu
cătării, peste tot aceeași 
notă de bun gust, aceleași 
urme ale priceperii în me
serie. Despre aceasta iți 
vor „vorbi" în limbajul 
culorilor și al modelărilor 
mozaicurile executate de 
brigada lui Bețivu Gheor
ghe.

Brigada aceasta reprezin
tă un colectiv bine omo
genizat incit funcționează 
— dacă poate fi ' făcută

comparația aceasta — ca 
o mașină bine concepută, 
bine îngrijită, bine mî- 
nuită.

Te interesezi de randa
mentul pe care îl dă o 
brigadă al cărei lucru îți 
incintă privirile. Răspunsul 
este peste așteptări. Lună 
de lună, mozaicarii reali
zează depășiri de 50 pînă 
la 80 la sută.

Pe ’ veteranul brigăzii, 
1 dcea Ilie —sau ..nea 
Ilie", cum îi zic cei din 
brigadă — un om cărunt., 
aproape de 60 de ani, îl gă
sești la mașina de frecat. 
De munca lui depinde dacă 
mozaicurile vor arăta așa 
cum au fost modelate sau 
nu. Operația de frecare a 
mozaicului cere, intr-ade
văr, pricepere.

Șeful de brigadă, e cel 
care realizează la turnare, 
modelele cele mai iscusite 
și mai atractive. Brigada 
și-a cîșiigat o faimă în
dreptățită printre construc
tori și nu și-o desminte.

De aproape trei ani bri
gada e alcătuită pe același 
schelet. Cînd și cînd, mai 
pleacă sau mai vine cite 
unul. Componența actuală 
a brigăzii: e în întregime 
formată din olteni, din raio
nul Oltețu. In afară de 
cei doi, șeful de brigadă și 
„nea Ilie", toți cei. 15 cîți 
mai numără brigada sînt 
oameni între. 20 și 30 de 
ani.

La căminul studențesc, 
la blocurile de la Petrila, 
brigada și-a însemnat tre-

» C. I.

Cîteva clipe de ragaz. La unul din 
fronturile de lucru ale carierei Bă- 
nița, maistrul Jitea Vasile discută cu 
membrii brigăzii minerului Blaj Con
stantin.

Zilele trecute a avut loc la sediul 
Comitetului pentru cultură și artă 
din Petroșani o ședință de lucru cu 
directorii căminelor culturale, biblio
tecarii și responsabili stațiilor de ra- 
dioficare. Cu acest prilej a fost pre
lucrat planul de măsuri privind mun
ca cultural-educativă în psrioada lu
nilor de iarnă. In plan au fost in
cluse o serie de măsuri cu privire 
la intensificarea activității formați
ilor artistice de amatori, a stațiilor 
de radioficare, a muncii cu filmul, 
a muncii cu cartea și a propagandei 
prin conferințe.

Pe linia muncii cu cartea, în pla
nul de măsuri se prevede ca biblio
teca centrală orășenească, în colabo
rare cu comitetul de femei din Pe
troșani, să reactiveze cercurile de ci
tit din cartiere, să organizeze în ca
drul „Lunii cărții la sate" o întîlnî- 
re între membrii cercului literar „Mi
nerul" din Petroșani și țăranii mun
citori din comuna Iscroni.

R. BALSAM 
corespondent

Dar centralele termice?

(Continuare în pag. 3-a)

Multe dintre 
tori din Valea 
cînd au primit 
noi ridicate. Pentru unele familii a- 
ceastă bucurie a fost însă de scurtă 
Jurată deoarece a ținut numai pînă 
la sosirea anotimpului rece, cînd. 
nefiind încălzirea centrală pusă la 
punct, bucuria a fost schimbată m 
necazuri. Dar să vedem mai întîi ce 
s-a petrecut în jurul încălzirii cen
trale ?

La cvartalul 5 din cartierul Live
zeni a fost prevăzută construcția a 
două centrale termice (nr. 1 și nr. 
2). In planul calendaristic, la con
tractul încheiat între constructor și 
beneficiar, se prevedea darea în func
țiune a centralei termice- nr. 1, la 
data de 30 septembrie 1964' Azi sîn- 
tem după 15 octombrie și centrala 
nu este încă terminată. Familiile de 
muncitori — multe cu copii mici — 
mutate în cele 320 de apartamente, 
cîte au fost date pînă acum în fo
losință nu au căldură în apartamen
te. Conducerea grupului de' șantiere 
Petroșani a neglijat complet, pe mo
tive neîntemeiate, construirea la timp 

. a acestei centrale. Situații asemănă
toare se întîlnese și la Petrila. Vul
can și Lupeni, cu deosebirea că aici 
blocurile nu. au fost date în folosință 
cu toate că unele 
și finisate. Aceasta 
să nu fie cine să 
călzirii centrale. La 
curi de cîte 56 de

■ Vulcan blocuri însumînd 
apartamente, la Lupeni 90 de apar
tamente, stau cu ușile închise pen
tru că pînă în momentul de față nu 
au căldură în calorifere.

Justificări se găsesc. Acestea sini 
cel mai ușor de găsit. Tovarășul 
Victor Badea, șeful grupului 
de șantiere Petroșani motivează ne- 
respectarea termenelor cu lipsa de 
forță de muncă și lipsa materialelor. 
Dar de lipsa de buna organizare a. 
lucrului pe schele și folosirea tim
pului de lucru tovarășul Badea nu 
a amintit nimic.

Să vedem mai întîi cum se pre
zintă motivarea lipsei forței de mun

familiile de munci- 
Jiului s-au bucurat 
locuință în blocurile

din ele au fost 
numai pentru ca 

reclame lipsa în- 
Petrila. două blo- 
apartamente, la 

100 de

că ? Ește adevărat că în tot cursul 
anului au lipsit din efectiv 300 de 
oameni necalificați și 20 zidari. Insă 
această lipsă ar fi trebuit să deter
mine conducerea grupului de șantie
re să ia măsuri încă la începutul 
anului, nu în luna august, cînd deja 
trecuse o jumătate din an și după 
ce munca celor din. construcții a fost 
analizată de către plenara Comitetu
lui orășenesc de partid. Dar să ve
dem ce au făcut conducerile grupu
rilor de șantiere după această ple
nară ? Și pentru că este vorba -de 
Centrala termică să reamintim puric- 
tul 4 din hotărîrea plenarei Comi
tetului orășenesc de partid.' „Condu
cerile celor două grupuri de șafltîere 
vor; lua măsuri de urgentare a ter
minării lucrărilor la centralele termi
ce Petrila, Petroșani, Vulcan și Lu
peni, prin introducerea lucrului în 
două sau trei schimburi stabilindu-se 
astfel de măsuri care să asigure pu
nerea în funcție a centralelor pînă 
la 1 octombrie 1964“.

Hotărîrea a fost clară, dar din pă
cate, ea nu a fost respectată. Din 
15 august și pînă în prezent condu
cerile grupurilor de șantiere au ma
nifestat aceeași neglijență. De data 
aceasta însă nu față de graficul de 
execuție ci față de o hotărîre de 
partid. Din această cauză mai bine 
de 300 apartamente ocupate de lo
catari și aproximativ 300 apartamen
te fără locatari nu sînt asigurată cu 
încălzire. Terminarea centralelor ter
mice amintite pînă la 30 octombrie, 
cu o. lună întîrziere, stă și acum sub 
semnul întrebării.

Se impune a fi depuse eforturi ca 
familiile mutate în noile locuințe să 
primească căldură, cel tîrziu pînă la 
data de 15 noiembrie, iar blocurile 

• cu ușile încuiate să fie date în fo
losință cît mai urgent. De data a- 
ceasta recomandăm conducerilor de 
șantiere să-și analizeze mai bine 
munca si să tină bine minte, că o 
hotărîre de partid și recomandările 
conducerii sfatului popular trebuie 
respectate întocmai.

Ing. M. BARA

Alina Aninoasa. Peste cîteva minute colivia puțului principal va pur ta schimbul II din brigada mineru
lui Liciu Vaier spre subteran. <

Bibliotecă cu activitate
Clubul muncitoresc al 

sindicatelor din Vulcari 
dispune de o biblio
tecă cu peste 22 000 
de cărți. In cursul lu- ■ 
nii septembrie a.c. ea 

s-a îmbogățit cu încă 
.586 de volume. Munci
torii, tehnicienii și ingi
nerii din întreprinderile 1 
E. M. Vulcan, T.C.M.C.. 
U.E.V., 10 Construcții,
С. T. Paroșeni, T.C.M.E. 
Paroșeni. și din alte 
sectoare, au posibilitatea 
să împrumute de aici

cadrul între
mai sus

cărțile care îi intere- 
'sează. Pentru a ușura 
pătrunderea cărții la 
Jocul de muncă, colec
tivul bibliotecii a înfi
ințat în 
prinderilor
menționate și în cadrul 
cartierelor.' mărginașe 35 
de biblioteci volante.
Astfel, de la începutul 
anului și pînă în pre
zent numărul cititorilor 
cu fișe în bibliotecă . a 
crescut cu peste 15 la

bogată
sută, totalizînd în pre
zent 3206 tovarăși. Ci
titori fruntași ■ ca Drob 
Gheorghe, miner, Rață 
Vasile, artificier, Che- 
troiu Aurel, lăcătuș, 

, David Vasile, miner.
Hațegan Vasile, șofer și 
Victor și Nicolae Du
mitru, elevi, se remar
că printre cititorii frun
tași și printre cei care 
muncesc pentru răspîn- 
direa cărții.

MOCUȚA TUDOR 
corespondent
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Jiul a pierdut două puncte prețioase

IntrecoHle Olimpice de la Токіо

Le ora 15,20 brigada de arbitri 
din București avînd la centru pe 
Mihai Popa a chemat la întrecere ur
mătoarele echipe ; JIUL : Zamfir — 

NICOARA, Peteanu, FRANK, Cazan 
•— Crăciun, Csutak — Martinovici, 
Peronescu, Libardi, Farkaș (Ștefă- 
neșcu) ȘTIINȚA: PETRE POPA -- 
SURDAN, Petrovici, RĂCELESCU, 

Hîrșova (Mircea Popa) — M1HAILA, 
LERETER — Cucu, Kotormanyi, MA- 
NOLACHE, Mițaru.

In rîndurile ce urmează nu vom 
fețe цп întreg film al meciului. Vom a

bibardl (In stingă) se uită In 
; ocazie bună a fost ratată.

răta doar unele faze mai importante și 
cauzele pentru care echipa Jiul nu 

! se ridică la valoarea posibilităților 
sale, deși posedă jucători tineri, cu 
talent și perspectivă.

După aspectul general al meciului, 
echipa Jiul trebuia să cîștige cele 
două puncte puse în joc. Ea a în
ceput bine meciul, dominînd minute 
№ șir. Dar înaintarea, ineficace ca 
de atîtea ori, n-a putut fructifica 
nici una din numeroasele ocazii avu
te. In plus, s-a lovit de apărarea 
ermetică a studenților, care a avut 
în Răcelescu pe cei mai bun om de 
pe teren. In minutul 21 Martinovici 
retează una din cele mai mari oca
zii ale echipei sale. După ce trece 
de Hîrșova (spectatorii vedeau min

CAMPIONATUL REGIONAL
O etapă a scorurilor mari

In cadrul etapei а ѴІІ-а a cam
pionatului regional de fotbal. Știin
ța Petroșani a întîlnit pe stadionul 
,^1111“ din localitate echipa Prepa
ratorul Petrila.

Desfășurînd un joc tehnic, în vi
teză, studenții au cîștigat cu catego
ricul scor de 5—0. Cel mai eficace 
atacant s-a dovedit a fi Răsădeanu 
de la Știința — un bun coordonator 
și finelizator.

Ttnăra echipă din Petrila n-a pu
tut face față ritmului impus de stu- 
denți. Unii dintre jucătorii săi ca 
Foca și Dinache au avut ieșiri ne
sportive.

In jocurile restanță, disputate 
miercuri. Știința a făcut 1—1 la 
Vulcan cu Minerul, iar Preparatorul 
a terminat la egalitate, pe teren 
propriu, 2—2 cu Textila Sebeș.

Clasa
1. Dacia Orăștle
2. Minerul Gheiar
3. Parîngul Lonea
4. Textila Sebeș
5. Știința Petroșani
6. Aurul Zlatna
7. Minerul Vulcan
8. Aurul Brad
9. Minerul Aninoasa

10. Refractara Alba
11. C.F.R. Simeria
12. Unirea Hațeg

18—14. Preparatorul Petrila 
13—14. Constructorul Hunedoara 

gea în plasă), el trimite de la 3 me
tri ușor pe lingă poartă. Două minu
te mai tîrzlu ratează de la 10 m 
Ștefănescu.

In continuare fazele se succed cu 
repeziciune de la o poartă la alta, 
dar scorul rămîne alb pine la pauză,

In partea a doua a întîlnirii tot 
jiuliștii șînt aceia care au inițiativa. 
Chiar in minutul 46 Surdan salvează 
de pe linia porții un șut puternic 
al Iul Nieoară. Obțin apoi mai multa 
cornere rămăse fără rezultat. Hăr
țuită în continuu, apărarea Imediată

înalt, dezolat, după minge. încă o 

a oaspeților rezistă cu succes. In mi
nutul 59 Petre Popa apără printr-un 
reflex extraordinar șutul lui Martino
vici, iar 4 minute mai tlrziii Pe
ronescu ratează și el de la 3 me
tri o mare ocazie. Golul neașteptat 
al oaspeților „Cade” în mintul 83 la 
un contraatac. Cucu trimite lui Ko
tormanyi, acesta prelungește la Ma- 
nolaehe. care trece ușor de apărarea 
Jiului și marchează în colțul stîng 
al porții. După golul primit, echipa 
Jiul se descurajează, în timp ce 

oaspeții atacă susținut, obțin trei 
cornere consecutive și sînt chiar pe 
punctul de a majora scorul în mi
nutul 87 cînd Cazan salvează de pe 
linia porții un gol gata făcut tot 
de Manolache.

O altă echipă din Valea Jiului — 
Parîngul Lonea — a întîlnit dumi
nică acasă pe Minerul Vulcan. A- 
vînd in permanență inițiativa, jucă
torii de la Parîngul au învins, de a- 
semenea, cu scorul de 6—0.

Alte rezultate : Aurul Brad —- Re
fractara Alba lulia 11—2; Minerul 
Gheiar — Aurul Zlatna 2—0; Con
structorul Hunedoara — C.F.R. Si
meria 2—2; Dacia Orăștie — Mine
rul Aninoașa 2—1; Textila Sebeș — 
Unirea Hațeg 2—0.

Etapa viitoare: Preparatorul Pe
trila — Unirea Hațeg; Minerul Ani
noasa — Textila Sebeș; C.F.R. Si
meria •— Dacia Orăștie; Aurul Zlat- 
ha — Constructorul Hunedoara; Re
fractara Alba — Minerul Gheiar; 
Știința Petroșani — Parîngul Lonea.

m e n t u I
7 4 3 0 13:6 11
7 4 2 1 13:6 10
7 4 2 1 14:7 IC
7412 19:8 9
7 3 2 2 11:6 8
7 4 0 3 12:9 8
7 3 2 2 7:8 8
7 3 13 19:10 7
7 3 1 3 6:8 7
7 2 2 3 8:15 6
7 1 2 4 6:11 4
7 1 2 4 5:11 4
7 116 7:18 8
7 113 7:18 8

Spuneam mai sug că vom vorbi 
despre cauzele pare fac ca echipa 
Jiul să nu joace la adevărata eî 
valoare. Consideram eă antrenorul 
Tilmaciu Viorel poartă o mare parte din 
vină. Metodele de antrenament și de 
comportare față de elevii săi au dus Ia 
un dezechilibru în sinul echipei. 
Cum se poate concepe ca într-un 
meci attt de Important, tovarășul Tll- 
maciu să comită greșeala de a-1 in
troduce în formație pe Farkaș (acci
dentat în meciurile anterioare) ca 
numai după 10 minute sfi-1 înlocu
iască cu Ștefănescu, această schim
bare dovedindu-se neinspirată. Și a- 
ceastă orientare greșită a antreno
rului nu este prima (vezi meciul cu 
Minerul Lupeni). Dar ineficacitatea 
liniei de atac a echipei Jiul nu l-a 
pus puțin pe gîndurl pe antrenorul 
ei ? Față de aceste „metode” ale an
trenorului Țîlmaciu, conducerea clubu
lui sportiv Jiul nu are nimic de 
spus ? De ce tolerează de atîta timp 
ieșirile „nesportive" ale acestui an
trenor față de jucători, de conducă
torii meciurilor, de adversari, de în
flăcărați; suporteri ai echipei ?

Revenind la jucători putem spune 
că nici ei nu depun tot interesul pen
tru ridicarea nivelului de pregătire 
sportivă și disciplinară pentru a răs
plăti astfel dragostea și încrederea 
pe care le-o acordă miile de supor
teri. Aceste lucruri au ieșit pregnant 
in evidență in meciul cu Știința Ti
mișoara — partidă cheie în acest 
tur de campionat.

Deși au luptat mult, ei au dat dova
dă de lipsă de orientare, de disci
plină și mai ales de ineficacitate în 
fața porții. Peteanu, toarte bun în 
prima repriză „a căzut" inexplicabil 
in a doua, Niqoară a muncit eu ar
doare, ș ajutat mult înaintarea (pă
cat însă că joaeă uneori prea dur). 
Cazan l-a ținut cu strășnicie pe Cu
cu, a avut o intervenție salutară la 
o mare ocazie de gol, făcînd și u- 
nele greșeli elementare. Despre 
Frank se poate spune că l-a dublat 
cu sucpes pe Peteanu participînd și 
la acțiunile ofensive, fiind cel mai 
bun jucător al echipei locale.

Halfia, care altădată era pe punc
tul forte al echipei, în meciul de 
duminică a fost de nerecunoșcut. 
Csutak nu s-a regăsit nici un mo
ment, Iar Crăciun a mers cu „înce
tinitorul”. a vociferat tot timpul pe 
teren. înaintarea a luptat dezorgani
zat, nu s-a concentrat suficient la 
fazele de poartă, ratînd ocazii deo
sebit de favorabile, „eroii" ratărilor 
fiind Peronescu și Martinovici.

Cu un astfel de joc, nu-i de mi
rare că — așa cum remarca antre
norul timișorenilor Voronkovșehi — 
Jiuliștii s-âu bătut singuri.

Echipa Știința Timișoara și-a do
vedit și de astă dată maturitatea în 
joc.. Componenții ei țgp știut ce vor 
S-au apărat calm și organizat, ini
țiind totodată contraatacuri periculoa
se, în care vioara I a fost Mano
lache. Victoria nesperată obținută îi 
situează pe timișoreni pe locul doi 
în clasamentul seriei a H-a.

C. MATIiESCU 
D. GHEONEA

LUPTE CLASICE

O comportare meritorie
In zilele de 17 șl 18 octombrie, la 

Hunedoara, a avut loc faza regio
nală a campionatului R.P.R. de lupte 
clasice — juniori te care au partici
pat luptătorii din Hunedoara, Deva, 
Petrila, Simeria, Alba lulia.

De la Petrila au participat 14 lup
tători, trei din ei reușind să cîștige 
titlurile de campioni regionali, cali
fic îndu-ae astfel pentru faza finală 
ce ae va ține la Sibiu. Moț Florian, 
elev în clasa a VILa Ia Școala ge
nerală de 8 ani Petrila, a fost de 
departe cel mai bun luptător din 
concurs. Tehnic, curajos, acest sepii 
eare încă nu a împlinit 14 ani,

ТОКІО IB. Corespondență de Is 
trimisul special Agerpres, Hie Goga : 

Duminică, concursul de atletism 
a avut de suferit de pe urma timpu
lui nefavorabil. A plouat torențial de 
dimineață și pista a fost acoperită 
cu apă, iar vtotul puternic a jucai 
feste concurenților de la alergări

In cele 5 finale disputate dumini
că s-au înregistrat următoarele re
zultate.

SĂRITURĂ IN LUNGIME
I. Lynn Davies (Anglia) — 8,ffi 

m, medalia de aur; 2. Ralph Boston 
(S.U.A.) §,03 m, medalia de argint; 
3. Igor Ter Qvansian (U.R.S.S.) 
7,09 rn, medalia de bronz.

10000 M
1. Bob Sehul (S.U.A.) — 13’48' 

8/1Q — medalia de aur; 2. Herald 
Norpoțh (Germania) — 13’49”6/10 
-r- medelia de argint; 3, William Deb 
linger (S.U.A,) — 13’49”8/10 — me
dalia de bronz.

Trei attețt sovietici s-au clasat în 
primele 0 locuri ale probei de arun
cata ciocanului. Clasament: I. Ro- 
-nuald Klim (U.R.S.S.) — 69,74 m 
— medalia de aur; 2. Gyula ZsivOt- 
sHi (R.P. Ungară) -60,G3m — me
dalia de argint: 3. Uwe Beyer (Ger
mania) — 68,09 m — medalia de 
bronz.

ПО M GARDURI
1. Иауев Jones (S.U.A.) — 13” 

6/10 •— medalia de aur; 2. Blaine 
Lindgren (S.U.A.) — 13”7/10 — me
dalia de argint; 3. Anatoli Mihailov 
(U.R.S.S.) — 13’7/10 — medalia 
de bronz.

50 KM MARȘ
1. Abdon Pamich (Italia) 4h 11’ 

12”4/10 (record olimpic și cea mai 
bună performanță mondială) — me
dalia de aur; 2. Vincent Nîhill (An
glia) -- 4 h ll’31”2/10 — medalia 
de argint; 3. Ingvar Petterseou (Sue
dia) 4 h I4’17"3/IO — medalia de 
bronz.

TIR
Concursurile țintașilor au continuat 

duminică cu desfășurarea probei de 
pistol liber. Medalia de aur a fost 
cîștigată de finlandezul Vaino Jo
hannes Markkanen сц 560 puncte, 
performanță cu care a egalat re- 
cordul olimpie. El a fost urmat în 
clasament de Franklin Gree (S.U.A.) 
557 puncte, medalia de argint șl de 
Y. Yoshikawa (Japonia) — 554 punc
te. medalia de bronz. Sportivii ro- 
mîni N. Bratu și G. Magyar s-au 
clasat pe locurile 19 și, respectiv, S2 
cu 542 șl 540 puncte.

POLO PE APA
Echipa R. P. Ungare a cîștigat tit

lul olimpic, învlngînd în ultimul joc 
cu 5-2 (1-0; 0-2; 1-0; 3-0) echipa 
U.R.S.S. Este pentru a cincea oară

Handbal în 7 — fete

8.S.E. Petroșani a pierdut din nou aeasă
Jucînd în compania echipei Voința 

Odorhei — deținătoarea primului loc 
în seria a 11-a — handbalistele de 
la Ș.S.E. Petroșani au cedat pe te
ren propriu cu 8—6.

Meciul nu s-a ridicat la nivelul 
unor echipe de categoria A, abuh- 
dînd în greșeli de o parte șl de cea
laltă. După ce la pauză gazdele au 
condus Cu 4-—2 ș; se părea că victo
ria nu ie va scăpa, ele au scăzut 
ritmul în partea a doua a meciului, 
dînd posibilitate oaspete! or să ega
leze și chiar să Ia conducerea.

Și de data aceasta, jucătoarele 
de la S.S.E. au păcătuit prin aceea 
că au combinat prea mult și inutil, 

poate fi luat ca exemplu de orice 
sportiv pentru seriozitatea ец cate 
s-a pregătit, dragostea față de club. 
El a cîștigat titlul ia categorie mus
că. Nylaș Andrei, riiltuitor la coope
rativa meșteșugărească „Jiul", un 
luptător dîrz, tarte bine pregătit 
fizic și-a învins adversarii prin teș> 
cișHgînd și în ac«t an titlul de cam
pion regional te categoria semi- 
mijlocie.

In afîrșit cei de-al treilea campion 
regional petrEean, Băgăienu Con
stantin, elev asul III, Școala profe
sională de Mentei Petroșani, deșt 
practică de popa timp asest sport. 

cînd jucătorii maghiari cuceresc a- 
cesi titlu.

Clasament: 1. R. P. Ungară — 
medalia de aur; 2. Iugoslavia — me
dalia de argint; 3. U.R.S.S. — meda
lia de bronz; 4. Italia; 5. R. P. Ro- 
mînfi; 6. Germania; 7. Belgia; 8, O. 
landa.

NATAȚIE
S-a încheiat concursul de înot și 

sărituri. Proba de 400 m liber fe
mei a fost dominată de înotătoarele 
americane, clasate în primele trei lo. 
curb

Clasamentul probei: 1. Ginriie 
Duenkel (S.U.A.) — 4’43” 3/10 - 
medalia de aur; 2. Marilyn Rame- 
lofski (S.U.A.) — 4*44"6/10 — me
dalia de argint; 3. Terry Stickles
(S.U.A.) — 4’47”2/10 — medalia
de bronz.

Proba de 200 m fluture (bărbați) 
s-a îhcheiat cu un nou record mon
dial stabilit de australianul Kevin 
Berry cu rezultatul de 2’Q6’’6/10 (v.r. 
era de 2’06"9/10 și aparținea acelu
iași sportiv). ■'

Clasamentul probei: 1. Kevfn lîer- 
ry (Australia) 2’06”6/10; medalia 
de aur; 2. Cari Robie (S.U.A,) — 
2’07"5/I0 — medalia de argint; 3. 
Pred Schmidt (S.U.A.) — 2’09”3/10
— medalie de bronz.

Iată rezultatele primelor trei e- 
t'hipe în probele de ștafetă : Ștafe
ta 4X200 m liber (masculin) : 1. 
S.U.A. 7’59"l/10 (record mondial)
— medalia de aur; 2. Germania — 
7'59"3/10 — medalia de argint; 3. 
Japonia — 8'03”8/l0 — medalia de 
bronz.

Ștafeta 4X100 m mixt (femei) I. 
S.U.A. — 4’33”9/10 (record olim
pie) — medalia de aur; 2. Olanda
— 4’37*' medalia de argint; 3. 
U.R.S.S. - 4’40”2/10 —. medalia de 
bronz.

Ultima medalie de aur în probele 
de natație a fost decernată lui Bob 
Webster (S.U.A.), care a cîștigat pro
ba de sărituri din turn cu 148.58 
puncte. Medalia de argint a revenit 
Iul Klaus di Biasi (Italia) — 147,34 
puncte, iar cea de bronz lui Tom 
Gompf (S.U.A.) — 146,57 puncte.

SCRIMA
Preliminariile probei individuale 

de spadă au început duminică la 
Waseda. Ștefan Haukler (R.P.R.) a 
făcut parte din grupa preliminară 
D, reușind să se califice pentru tu
rul doi. în turuf doi el a avi 1 ad
versari puternici ea Roland Losert 
(Austria), Guram Kostava (0nte- 
nea Sovietică) și Claude Bou^quard 
(Franța), fiind eliminat.

BASCHET
Rezultate : U.R.S.S.—Italia 76-67 ; 

Iugoslavia — Finlande 74-45; R. P. 
Polonă — Canada 74-69; Porto

(Continuare In pag- 4-a)

șuturile pe poartă fiind trase ane, 
mic, fără vlagă. Din cele 6 goluri 
ale echipei din Petroșani, 4 au fost 
marcate din lovituri de la 7 metri. 
De subliniat faptul că la scorul de 
7—6 pentru Voința, Kellner a ratat 
egalarea pfintr-o lovitură de la 7 
metri.

Jucătoarele oaspete au luptat cu 
mal multă voință, au tras mai mult 
și mai precis pe poartă, obținînd • 
meritată victorie.

La băieți, jucînd la Copșa Mică 
cu Voința Sighișoara, Ștliftța Petro
șani a pierdut eu 21—19.

a reușit să învingă prin tuș toți ad
versarii, cîștigînd titlul la categoria 
semigrea.

Pe lîngă victorie au trecut Duda? 
Ghțorghe, Mureșan Horia. Curcă 
Trefim. care s-au clasat pe locurile 
II în categoriile respective. Deși tî- 
năr în acest sport Dudaș Gheorghe, 
a tat cel mal bun om al categoriei 
mijlocii. După ce-ș! făcuse adver
sarul tuș, pe cere arbitrii hunedo- 
reni rm Leu acordat, a pierdut victo
ria pe oare e merita.

S-au comportat slab Fitep Dimi
tris, Buraru A. care, deși la Început 
au condus la puncte, au pierdut da
torită lipsei de ambiție și neaten
ției.
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Șeful de manevră David Ioan se 
numără printre muncitorii harnici ai 
stației C.F.R.

lață-l la rețeaua de comunicații 
dispecerizate, îndrumînd trierea unui 
grup de vagoane.
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Așteptăm măsuri
ln vederea începerii campionatului 

republican de popice, ediția 1964-1965, 
o serie de echipe și-au reluat 
trena montele. Printre acestea se 
mără : Parîngul Lonea, Utilajul 
troșani. Minerul Vulcan, Voința 
troșani și Jiul Petrila. Unele
susținut meciuri amicale, iar Voința 
Petroșani a participat recent la e- 
tapa regională a Voințiadei, unde a 
obținut rezultate mulțumitoare.

Tot în acest scop, o serie de aso
ciații, cum este și Voința Petroșani 
au luat măsurile cuvenite pentru a- 
menajarea și curățirea bazelor lor 
sfx'-five. Din păcate însă, unele sec
ții de popice ca: Viecoza Lupenî 
și Minerul Lupeni, cu o veche tra
diție în această activitate nu și-au 
început încă antrenamentele. Ceva 
mai mult, consiliul asociației Visco- 
za, nu a luat nici o măsură pen
tru amenajarea popicăriei. In prezent 
acolo toate geamurile sînt sparte, 
iar în interior, din cauza murdăriei, 
jocul 
cat.

Se 
nice 
suri.

de popice nu poate fi praeti-

așteaptă să se ia măsuri grab- 
pentru remedierea acestor lip-

V. STRĂUȚ

Atoăti de dări Й seamă și alegeri în organizațiile de partid din ș

Cu fața spre problemele cheie 
ale procesului de învățămînt

In țara noastră școala este che
mată să educe tineretul — de la 
vîrst-a cea mai fragedă — în spiritul 
moralei noi, socialiste, să instru
iască și să pregătească pentru mun
că, pentru viață, tînăra 
Despre aceste sarcini au 
larg și comuniștii de la 
die din orașul Petrila 
recenta adunare de dare de seamă 
și alegeri.

Atît darea de seamă prezentată 
de către tov. Mihu Angela, cit și dis
cuțiile purtate de comuniști, au re
liefat contribuția prețioasă adusă de 
organizația de partid din școală la 
buna desfășurare a procesului in
structiv-educativ.

In adunările generale ale organi
zației de partid s-au analizat pro
bleme legate de îmbunătățirea mun
cii de educație comunistă a cadrelor 
didaetjce, ridicarea continuă a nive
lului activității pedagogice. Organi
zația de bază a îndrumat conducerea 
școlii, organizația U.T.M., cadrele 
didactice să studieze manualele șco
lare, programele de învățămînt și 
metodele de specialitate, Acest lucru 
s-a concretizat în faptul că lecțiile 
ținute de majoritatea învățătorilor 
și profesorilor au fost bogate în 
idei, bazate pe cunoștințe științifice. 
Printre profesorii și învățătorii care 
întocmesc și predau lecții de cali
tate au fost menționați tov. Hendries 
Adriana, Groza Livlu, Budescu Emil, 
Belu Ecaterina și alții. Ținînd sea
ma de faptul că în activitatea școlii 
au foet încadrate și cadre tinere, cu 
mai puțină experiență, organizația de 
partid a venit în sprijinul acestora. 
Ea a recomandat conducerii școlii 
să asigure ca învățători cu expe
riență pedagogică îndelungată să 
asiste la anumite ore ale cadrelor 
tinere, șă stabilească împreună eu 
acestea metodele și formele cele 
mai eficace de predare a discipline
lor. De asemenea, s-au ținut lecții 
deschise prin care s-a demonstrat 
cadrelor mai tinere modul în care 
trebuie să se desfășoare o lecție, 
metoda pedagogică ce trebuie folo
sită în funcție de particularitățile de 
vîrsta ale elevilor. De exemplu, lec
țiile deschise ținute de tov, învăță
toare Mihu Angela, secretara orga
nizației de partid, Mladin Aritina și 
altele, au constituit exemple convin
gătoare de pregătire temeinică, de 
măiestrie pedagogică pentru oadrele 
mai tinere. Ele au contribuit la în
lăturarea unor deficiențe în activita
tea cadrelor tinere, la generalizarea

generație, 
discutat pe 
școala me- 
întrupjti în

experienței pozitive In practic» pe
dagogică.

Ca urmare a grijii învățătorilor și 
profesorilor fată de calitatea lecțiilor 
predate, situația la învățătură a e- 
levilor s-a îmbunătățit mult față de 
anii trecuți. La 
foat promovați în 
i 964 aproape 90 
înscriși, ia fel și

clasele I—IV au 
anul școlar 1963-- 
Ia sută din eievii 
la clasele V—X] 

Totodată s-a îmbunătățit disciplina 
și comportarea elevilor în școală și 
in afara ei. Acest lucru se datorește 
faptului că organizația de partid a 
îndrumat continuu activitatea orga
nizațiilor de U.T.M. și de pionieri în 
direcția îmbunătățirii muncii de e- 
ducare a elevilor. La propunerea 
organizației de partjd ș-a forțnat 
un colectiv de cadre didactice corn 
pus din tov. Popescu. Ioan, locțiitor 
al secretarului organizației de bază. 
Budescu Emilia, Cernea Vicțorîța. 
Trancău loan, Păimescu Georgeta și 

............................ : ‘ po- 
a-

or- 
da 

foșț

ab-ferite facultăți. Din cei 50 de
solvenți, numai 0 au intrat’în învă- 
țămîntul superior. Alți vorbitori prin
tre care tov. Cherciu Nicolae, Po
pescu loan, Bălușe Olga s-au oprit, 
printre altele, asupra spiritului de 
răspundere ce trebuie dezvoltat la 
cadrele didactice ea acestea să-și 
aducă din plin aportul la pregătirea 

. temeinică a cetățeanului de mîine al 
patriei noastre. Vefbitorii au arătat 
că în viitor organizația 
trebuie
ptoape felul în care sînt pregătiți 
elevii si mai ales cei serallști. să 
sprijine mai activ conducerea școlii 
în scopul îmbunătățirii continue a 
procesului instructiv-educativ.

Comuniștii din școală au reales 
?a secretar al organizației de bază 
pe toy. Mihu Angela, iar ca loc
țiitor pe tbv. Popescu loan.

de partid 
să urmărească mai îndea-

De ce lipsesc 
unele articole?

Majoritatea unităților comerciale 
din orașul Vulcan sînt bine aprovi
zionate și își realizează planul lu
nar. Așa se întîmplă, de exemplu, 
la unitatea O.L.F. nr. 10, care prm 
grija responsabilului Mitrache Nico
lae este aprovizionată din belșug cu 
mărfuri de sezon : cartofi, ceapă, ar
dei grași, morcovi etc. Această uni
tate a vîndut de la începutul anu
lui, realizîndu-și ritmic planul, măr
furi în valoare de 1 125 000 lei.

Există însă la Vulcan unele uni
tăți unde gestionarii nu se preocu
pă de aprovizionarea așa cum ar 
trebui. Astfel, din magazinul nr. 68 
lipsesc unele articole solicitate de 
cetățeni cum sînt: tabla neagră, car
ton asfaltat, sobe de gătit, etc- De 
ce lipsesc aceste articole ? Iată o în
trebare oare ar trebui să-l preocupe 
pe gestionarul magazinului nr. 68

V. VULCĂNEANU
corespondent

alțif, care periodic țin informări 
litice în fața elevilor. Pe lîngâ 
ceasta în adunările generale ale 
ganizației U.TM., în adunările 
grupe pionierești, scalarii au 
antrenați să învețe poezii și cîntece 
despre patrie, au fost atrași. în limi
ta programului stabilit, la activita
tea cultural-artistică a școlii, utmă- 
rindu-se prin aceasta dezvoltarea 
dragostei față de patrie.

Pentru realizarea sarcinilor legate 
de bunul mers al activității .școlare 
și extrașcolare, organizația de partid 
din școala s-a folosit de activul fără 
de partid. Tovarășii din acest activ 
au fost încadrați în învățămîntul 
ideologic al cadrelor didactice, au 
fost antrenați în Studierea anumitor 
aspecte ale procesului de invăță- 
mîftt. Ia întocmirea materialelor de 
analiză, a informărilor care au fost 
prezentate în adunările 
ale organizației de bază- Alături de 
profesorii și învățătorii ""—
activul fără de partid a 
j activitate susținută și în ce pri
vește lămurirea părinților eievilor 
în legătură cu generalizarea învă- 
tămîntului de 8 ani.

Participanții la discuții pe mar
ginea darii de seamă s-au oprit și 
asupra unor aspecte negative din 
activitatea școlii- De exemplu, tov. 
Budescu Emilia a arătat 
clasei a XI-а nu s-au prezentat des
tul de 
școlar 
cei 5Ѳ 
ritatea, 
pentru

ANUNȚ
de Miniștri, Școala teh-

generale

comimiști, 
desfășurat

că elevii

pregătiți la sfîrșitț») anului 
1963 -1964. Majoritatea din 
de eleyi care au luat matu- 

s-au pregătit insuficient 
examenul de admitere în di-

>

Un nou tip de
A fost elaborat un nou tip de bec 

electric, fără filament și fără o um
plutură de gaz. Curentul electric a- 
duce la incandescență un strat de 
argint care se află pe balonul becu
lui. Peste acest strat de argint e-

bec electric
xistă un alt strat de sticlă subțire 
pentru protecție.

Acest bec radiază o lumină foarte 
puternică, fără să se încălzească 
Consumul de energie electrică este a 
cincea parte a celui consumat de tu
burile fluorescente.

însemnări despre o brigadă
(вг тал am pag. l-a)

cerea lăsind in urma ei 
covoare de mozaic. Șeful de 
brigadă a lucrat și la la
minorul de țevi de la Ro
man. Iți spune acest lucru 
cu o îndreptățită mlndrie. 
Doi dintre cei 17 membri 
ei brigăzii s-au calificat in 
meserie de cind au intrat 
In brigadă: Vilcea Ion și 
Geamăna Ion. E de prisos 
să-i cauți pe cei mei buni.

De fapt intr-o brigadă care 
realizează asemenea indici 
și dă asemenea lucrări nu 
pot să existe declt fruntași. 
Nu poți rărnine in urmă 
căci ie trage după el orta
cul de lingă tine. Te ajută 
dacă e nevoie, te critică 
dacă te dovedești delăsător. 
Aceasta e brigada mozai
carilor lui Bețiv и Gheor- 
ghe de pe șantierul Live- 
zeni.

Mașină de măcinat cereale 
prin accelerare

Oficiul de patente al R. P. Ungare a patentat recent 
O mașină de măcinat cereale prin accelerare. Noua ma
șină a măcinat în timpul funcționării ei experimentale 
10 000 tone de cereale. Această mașină învîrtește cir
cular boabele de cereale cu maximum de viteză, arun- 
eîndu-le pe un perete fix al mașinii cu o forță de 750 de 

teci mai mare decît greutatea proprie a corpului. In felul 
acesta ele sînt măcinate în făină fină, ln cpmparație cu 
pietrele de măcinat, noua mașină necesită un spațiu mai 
redus și material mai puțin, iar deservirea ei este rapidă 
șd simplă.

Pe șantierul Petrila, zidarii Poetolacbe Dumitru, Pos- 
tolache Nicolae și Berințan Ioan se numără printre ten- 
cuitorii evidențiați; ei își depășesc norma cu 60 la sută.

IN CLIȘEU: Cei trei tencuitori, în fata blocului E 5 
unde lucrează.

ЙЛ<5
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Comitetul Geologic de pe lîngă Consiliul 
nk'a de geologie din București

str. Justiției nr. 55 raionul N. Bălcescu
ȚINE CONCURS DE ADMITERE IN ANUL I, ANUL ȘCOLAR 

1964-1965 pentru următoarele secții:
— Secția de Geologie care pregătește tehnicieni geologi pentru 

lucrările de cercetări, prospecțiuni și explorarea 
substanțe minerale utile (țiței, gaze, minereuri, sare etc.).

— Secția de Geofizică, care pregătește tehnicieni geofizicieni pen
tru descoperirea zăcămintelor de substanțe minerale utile cu ajutorul 
unor metode moderne: gravimetrie, magnetice, electrometrice, seismi
ce și radiometrie.

— Secția de Cartografie, care pregătește tehnicieni cartografi 
pentru întocmirea hărților geologice.

— Secția de Foraj, care pregătește tehnicieni specialiști în lu
crări de explorare prin forajul cu sondeze.

- CONCURSUL VA AVEA LOG LA SEDIUL SCOLII IN ZIUA 
DE 25 OCTOMBRIE A.C.

tel. 16.68.93

zăcămintelor de

- SE PRIMESC ZILNIC ÎNSCRIERI 1NGEPIND GU DATA DE 
21 SEPTEMBRIE P1NĂ LA 23 OCTOMBRIE 1964.

CANDIDAȚI!, DE PREFER 1NȚA BĂIEȚI, TREBUIE SĂ ÎNDE
PLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIȚII:

— Să fie absolvenți ai Școlii medii de cultură generală.
— Să nu depășeam;* vîrsta de 25 ani.
In cazul că depășește vîrsta de 20 de ani, să facă dovada sa

tisfacerii stagiului militar-

EXAMENELE SE DAU ASTFEL;
GEOFIZICĂ:SECȚIA

SECȚIA

SECȚIA

SECȚIA

7-15.

GEOLOGIE :

CARTOGRAFIE

FORAJ

Alte informații se primesc

Matematică — oral
Geologie — oral
Fizică — scris și oral •
Bazele darwinismului — oral 
Geologie — oral
Geografia fizică a R.P.R. — scria 

și oral
Desen — lucrare grafică
Geografia fizică a R.P-R. — scris

și oral
Matematică — scris și oral 
Fizică — oral

zilnic de la secretariatul școlii, orele

21 octombrie

PROGRAMUL I. 7.06 Piese de 
estradă, 8,00 Sumarul presei, 8.06 
Muzică populară, 9,00 Fragmente 
din opera comică „Rip" de Robert 
Planquette, 10,03 Teatru la microfon : 
„Minunata pantofăreasă". Comedie 
de Federico Garcia Lorca, 12,03 Mu
zică ușoară orchestrală, 12,30 Lecția 
de limba franceză. Ciclul II (relua
rea emisiunii din 20 octombrie), 
13,00 Arii și duete din opere, 14,30 
Roza vînturilor. 15,00 Din cîntecele 
și dansurile popoarelor, 16,10 Arii 
din opere interpretate de lila Cazacu 
și Vasile Martinoiu, 16,40 Emisiune 
literară, 17,15 Olimpiada — Tokio, 
1964. 18,30 Program muzical pentru 
fruntași și evidențiați în întrecerea 
socialistă. 20,40 Lecția de limba rusă. 
Ciclul II, 20,55 Muzică de dans. 
21,30 Olimpiada — Tokio. 1964, 22,15 
Satira și umorul (reluare).
GRAMUL II. 9,03 Cîntece și jocuri 
populare, 9,35 Muzică ușoară, 10.00 
Brăduțul singuratic — povestire mu
zicală pentru copii de Lâurențiu 
Profeta, 11.50 Din folclorul muzical 
al regiunilor patriei —- melodii din 
Muntenia, 42,15 De toate pentru toți 
(reluare), 18,36 Melodii de dragoste.

14,00 Arii de virtuozitate din opere, 
14,30 Muzică populară, 10,30 Muzi
că ușoară, 16,30 Melodii populare, 
18,00 „Am îndrăcit o melodie" — 
emisiune de muzică ușoară romî- 
.lească, 18,30 Lectură dramatizată 
din romanul Șoseaua Nordului de 
Eugpn Barbu, 19,05 Din cele mai 
frumoase melodii populare, 19,30 
Lecția de limba engleză. Ciclul 1, 
20,15 Școala și viața, 21,15 Muzică 
din operete.

PRO-

Cinematosrrafe
21 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE t 
Sechestratul din Altona; REPU
BLICA : Bărbații; PETRILA: Gang
steri și filantropi; L1VEZENI: Car
touche; ISCRON1 : Foto Haber; VUL
CAN : Nu-i loc pentru al treilea; 
CR1VIDIA: Ultima șansă; PARO- 
ȘENI : Pe urmele bandei; LUPENI: 
Doi colonei; CULTURAL : Cei trei 
mușchetari; BARBATENJ : Pâmîntul 
îngerilor; URICAN1 : Vi-1 prezint pe 
Baluev.
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întrecerile olimpice de la Tokio
Declarația Ministerului 

afacerilor externe 
al O. Vietnam

HANOI 19 (Agerpres).
Ministerul afacerilor externe al 

R. D. Vietnam a dat publicității o de
clarație referitoare la atacurile aerie
ne efectuate în zilele de 14 octombrie 
și 17 octombrie de avioane ale S.U.A. 
asupra părții , de nord a zonei de
militarizate. Aceste acte,oare au cau
zat populației locale pierderi de vieți 
omenești și de bunuri, se spune în 
declarație, constituie o violare gravă 
a acordurilor de la Geneva din 1954 
cu privire la Vietnam și în special 
a clauzelor privind zona demilitari
zată.

Sesiunea Consiliului 
general al F.S.M.

BUDAPESTA 19 (Agerpres).
La 19 octombrie și-a început lu

crările la Budapesta cea de-a 13-a 
sesiune a Consiliului general al Fe
derației Sindicale Mondiale. Sesiu
nea a fost deschisă de Renato Bitos- 
si, președintele F.S.M. Louis Saillant, 
secretar general ăi Federației Sindi
cale Mondiale, a prezentat raportul 
Comitetului executiv ai F.S.M.

Contract privind 
livrarea de țevi între 

Japonia și U.R.S.S.
TOKIO 19 (Agerpres).
La Tokio s-au încheiat tratativele 

între organizația de comerț exterior 
„Promsîrioimport" din Uniunea So
vietică și o serie de firme japoneze 
în legătură cu livrarea către Uniu
nea Sovietică a țevilor de oței de 
precizie. In urma contractelor înche
iate, partea japoneză va livra în 
Uniunea Sovietică anul viitor peste 
3 milioane metri țevi.

Interviul acordat de Mehmet Aii Aybar 
ziarului „Cumhuriyet"

ISTANBUL 19 (Agerpres).
„Trebuie să menținem prietenia cu 

S.U.A. cu condiția ca independența 
noastră națională și drepturile noas
tre suverane să fie asigurate sută 
la sută", a declarat, într-uh interviu 
acordat în exclusivitate cotidianului 
independent „Cumhuriyet" Mehmet 
Aii Aybar, președintele partidului 
muncitoresc din Turcia.

Aybar a criticat faptul că anumite 
misiuni americane au dreptul să con
troleze folosirea ajutorului american 
acordat Turciei. El a calificat acest

In
MARQUES. — Po- 
sosite din capitala

< LOURENCO 
( trivit știrilor
\ Mozambicului, autoritățile portughe- 
7 ze au trimis noi întăriri în ulti- 
? mile zile în regiunile din nordul ță- 
£ rii, unde în cursul acestei luni s-au 
( intensificat acțiunile forțelor pa- 
Ș, triotice.
? DELHI. — In urma inundațiilor 
s care s-au produs la Trivandrum 
7 (statul Kerala) și-au pierdut viața 
ț șase persoane, iar 6 000 de locuin- 
Ș țe au fost distruse.
A NEW YORK. — Comandantul u- 
c mii avion de pasageri care efectua 
( ruta Las Vegas *— Los Angeles cu 
\ 85 de persoane la bord a încetat 
7 subit din viață în timp ce aparatul 
j se afla în plin zbor. Comenzile au 
A fost preluate de pilotul secund și 
{ mecanicul de bord, care au făcut 
s ca avionul să aterizeze cu bine 
Ș pe aeroportul din Las Vegas.
r BUDAPESTA. — In noaptea de 
ș duminică, la două zile după îm- 
( plinirea vîrstei de 86 de ani, a în- 
3 cetat din viață, într-un spital din 
7 Budapesta, scriitorul Laios Barta. 
Д Laios Barta, laureat al Premiu- 
C lui Kosuth, este unul din înteme- 
1 ietorii literaturii ungare.
>

Prezente romînești peste hotare 
Oficiul comercial romîn 

la Tîrgul international de la Tunis
TUNIS 19 (Agerpres).
La 17 octombrie s-a deschis la 

Tunis al ХП-lea Tîrg internațional.
Cu această ocazie oficiul comer

cial romîn a fost vizitat de preșe
dintele Tunisiei. Habib Burghiba. în
soțit de președintele Motkar Quid 
Daddah al Mauritaniei.

împreună cu înalții oaspeți au ve
nit ministrul de stat pentru plan și

Ansamblul Teatrului 
al R.P.R.

PRAGA 19 (Agerpres).
După turneele întreprinse în R.P. 

Polona și R. D. Germană, ansamblul 
de balet al Teatrului de operă și 
balet al R.P.R. a sosit la Praga. Ar
tiștii romîni vor da aici două spec-

[o piileiol [ulei flu-a П-j aBiversări a toityloi nie 
ale В. P. Woe

SOFIA 19. Corespondentul Ager-, 
pres, C. Linte transmite:

La Ambasada R. P. Romine a avut 
Ioc o conferință de presă consacrată 
celei de-a XX-a aniversări, a forțe
lor armate ale R. P. Romîne. Au 
participat atașați militari, ziariști.

Lt. colonel Dumitru Apostol, ata
șat militar al R. P. Romîne la Sofia, 
a făcut o expunere în legătură cu 
această aniversare.

A fost oferit apoi un cocteii.
•fc.

PRAGA 19. Corespondentul Ager
pres, Horia Liman, transmite :
- Cu prilejul celei de-a 20-a aniver
sări. a forțelor armate ale R. P. Ro
mîne, lt. col. Petre Constantin, ata

lucru drept amestec în afacerile in
terne ale Turciei, arătînd. de aseme
nea, că cedarea unor baze militare 
de către guvernul turc Statelor Uni
te nu a fost aprobată în prealabil de 
Adunarea națională turcă.

Vorbind despre relațiile cu Uniu
nea Sovietică, Aybar . a subliniat că 
ele trebuie să fie revizuite și valo
rificate, revenindu-se la politica de 
prietenie urinată de Ataturk față de 
U.R.S.S., aceasta . avînd o „impor
tanță vitală pentru Turcia".

El 
de 
un

BAGDAD. — Republica Irak și 
Guineea a hotărît să stabilească re
lații diplomatice la nivel de am
basadă.

ATENA. — La 15 noiembrie se 
deschide noua sesiune a Parla
mentului grec. Primul ministru. 
Papandreu, a anunțat că guvernul 
va propune candidatura în postul 
de președinte al parlamentului, a 
deputatului de centru, Athanasia 
dis Novas, care a deținut această 
funcție și in sesiunea trecută, 
a adăugat că atitudinea față 
această propunere va constitui 
vot de încredere in guvern.

HAVANA. — La 18 octombrie, 
președintele Republicii Cuba, Os
valdo Dorticos s-a întors din Mos
cova la Havana.

LONDRA. — După cum anunță 
agenția Reuter premierul Harold 
Wilson l-a numit pe Hugh Foot 
ministru de sfat pentru afaceri ex
terne și reprezentant permanent 
al Angliei la Organizația Națiuni
lor j Unite.

LONDRA. — Potrivit relatări
lor, ziarului ..Daily Express", noul 
prim-ministru britanic, Harold Wil- 

finanțe, președintele Camerei de Co
merț și membri ai Corpului diploma
tic.

Delegația romînă la tîrg condusă 
de inginerul Petre Turcu a dat ex
plicațiile necesare, subliniind realiză
rile din industrializarea țării noastre.

Oaspeții au apreciat participarea 
R. P. Romine la tîrg, precum și for
ma de prezentare a exponatelor.

de operă și băiet 
la Praga
tacole primul la 20 octombrie cu 
baletul. „Romeo și Julieta“ de Pro- 
cofiev.

Ansamblu] de balet romîn va mai 
prezenta spectacole pe scenele tea
trelor din orașele Brno și Bratislava.

șatul militar al R. P. Romîne la Pra
ga, a organizat luni dimineață o con
ferință de presă Ia sediul Ambasa
dei Romîne din Praga.

La conferința de presă au partici
pat atașați militari și ziariști.

In continuare, a fost prezentat fil
mul „Eroii de la Păuliș“.

Cu acelâși prilej, lt. col. Petre Con
stantin a depus coroane de flori 
Ia cimitirele și monumentele osta
șilor romîni căzuți în luptele pentru 
eliberarea Cehoslovaciei.

ALGERIA: Arestarea
lui Aii Ahmed

ALGER 19 (Agerpres).
Președintele 'Algcribi, Ahnîed Ben 

Bella, luîrid cuvîntul duminică sea
ra lâ posturile de radio și televiziu
ne algeriene, a adus la cunoștința po
porului arestarea în Kabilya a lui 
Ait Ahmed. S-a pus capăt activită
ții criminale a acestui asasin, a de
clarat președintele, activitate care a 
costat Viața multor luptători glo
rioși din rîndurile noastre.

Ziarele clin 19 octombrie publică 
numeroase mesaje de salut adresate 
președintelui Ben Bella. Ele expri
mă satisfacția cu care poporul alge- 
riari a primit știrea arestării trădă
torului Ait Ahmed. Această veste 
a fost întîrrtpinată cu deosebită bu- 

, curie de populația din Kabilya, upde 
își desfășura activitatea banda lui 
Aiț Ahmed.

în 
su-
A- 

da- 
are

laburist 
econo-

son, va renunța la construcția 
comun cu Franța a avionului 
personific de tipul „Concorde", 
ceasta măsură, scrie ziarul, se 
torește greutăților pe care ie 
de mtîmpinat noul guvern 
în rezolvarea problemelor 
mice ale țării.

ANKARA. — La Ankara 
tinuă lucrările cel de-al 
Congres al Partidului republican 
ai poporului. La ședința de dumi
nică, Ismet Inonu. primul minis
tru al Turciei, a fost reales pre
ședinte al acestui partid.

HANOI. — La invitația preșe
dintelui Ho Și Min. la 18 octom
brie a sos.it la Hanoi Modibo Keita, 
președintele Republicii Mali. La 
aeroport, președintele I Io Și Min 
și președintele Keita au rostit cu- 
vîntări.

ADEN. — Autoritățile din Aden 
att suspendat cursurile mai multor 
școli superioare ca urmare a ac
țiunilor de protest organizate de 
elevi împotriva măsurilor poliție
nești luate în cursul desfășurării 
alegerilor pentru consiliul legisla
tiv.

KARACI. — Ministrul afacerilor 
externe al Turciei, Feridun Kemal 
Erkin, a sosit luni într-o vizită o. 
ficială în Pakistan.
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(Urmare din pag. 2-a)

Rico — R.P. Ungară 74-59 ; S.U.A.— 
Coreea de sud 116-50; Mexic — 
Japonia 64-62; Brazilia — Austra-. 
lia 69-57.

FOTBAL

La Mitsuzawa, în sferturile de fi
nală ale turneului,* echipa R.P. Un
gare a învins cu 2-0 (1-0) echipa 
R.P. Romîne.

Alte rezultate: R.A.U. — Ghana 
5-1 ; Germania — Iugoslavia 1-0; 
R.S. Cehoslovacă — Japonia 4-0; 
In semifinale se vor întîlni marți 
20 octombrie: R.P. Ungară —
R.A.U. și Germania — R.S. Ceho
slovacă. Echipa R.P. Romîne va ju
ca cu Ghana, iar Iugoslavia cu Ja
ponia. Echipele învingătoare din 
aceste meciuri se vor întîlni apoi 
între ele pentru locurile 5—6.

HALTERE
In formă remarcabilă, Leonid 

Jabotinski (U.R.S.S.) a reușit să 
răstoarne toate pronosticurile și să 
intre în posesia medaliei de aur. 
Clasamentul categoriei „grea" : 1.
Leonid Jabotinski (U.R.S.S.) 572,500 
kg. (nou record olimpic) medalia 
de aur; 2. Iuri Vlasov (U.R.S.S.) 
— 570 kg. medalia de argint; 3. 
Norbert Schmanski (S.U.A.) —
537.500 kg. medalia de bronz.

La stilul „Smuls" Vlasov a sta
bilit un nou record mondial cu
172.500 kg. Tot el a realizat la 
„împins" 197,500 kg. (nou record 
mondial). Performanța de 217,500 
kg. realizată de Jabotinski la „a- 
runcat" constituie un nou record 
mondial.

BOX

Alți doi boxeri romîni au reușit 
duminică seara pe ringul de la 
Korakuen din Tokio să obțină ca
lificarea in sferturile de finală ale 
turneului. 1. Mihalik (cat. ușoară) 
l-a depășit la puncte pe italianul 
Fassoli, în timp ce „mijlociul" Ion 
Monea l-a întrecut la puncte pe 
Kim (Coreea de sud).

Presa străină despre evenimentele la ordinea zilei

Divergentele dintre Franța și R.F.G,
Sub titlul: „Tratatul franco-ger- 

man nu-și realizează scopurile", zia
rul „Washington Post" analizează 
unele aspecte ale colaborării dintre 
Paris și Bonn, arătînd că actualmen
te „se admite în mod deschis că tra
tatul nu și-a dovedit eficiența". Du
pă ce subliniază că „acest eșec ri
dică probleme fundamentale pentru 
politica franceză și europeană, ziarul 
se plînge că „în loc de a se îndrep
ta în mod statornic spre o politică 
comună în marile probleme ale afa
cerilor externe și apărării. Parisul și 
Bonnul devin tot mai conștiente de 
prăpastia, dintre concepțiile lor", cre- 
îndu-se „tot felul de dificultăți în 
calea colaborării dintre ele".

„Acest lucru este vizibil mai ales 
în domeniul militar, continuă zia
rul, Germanii înclină spre întărirea 
forțelor convenționale. Cu cele 12 di
vizii tot mai modern utilate. Germa
nia occidentală și-a sporit conside
rabil forțele convenționale. Forțele 
convenționale franceze sînt în declin;

Framîntarile din Niger
Ziarul „Le Monde" consacră un 

editorial crizei care a izbucnit în 
ultima vreme în Republica Niger. 
Ziarui scrie :

„Geea ce reține înainte de toate 
atenția în evenimentele dramatice ca
re s-au petrecut marți în capitala 
Nigerului este rigoarea extremă pe 
care președintele Diori Hamani a 
dat-o represiunii dezlănțuite împo
triva opoziționiștilor. Executarea pu
blică a patru militanți ai Partidului 
clandestin Sawaba și expunerea în 
fața unui comisariat de poliție a 
corpului unui al cincilea, toți vino- 
vați, după cum se afirmă la Niamey, 
de acte teroriste, constituie metode 
destinate în special să impresioneze 
pe adversarii regimului, dar riscă, 
de asemenea, să tocite pe aceștia. din 
urmă, cum se întîmplă frecvent în 
cazuri similare, de a intensifica ac 
țiunile lor. In orice caz, procedîm)

MEDALII DE ARGINT 
ȘI DE BRONZ CIȘTIGATE 

DE SPORTIVI ROMÎNI
TOKIO 19. Corespondență de la 

trimisul special „Agerpres", life Go- 
ga :

După zile de ploaie, la Tokio vre
mea s-a îmbunătățit considerabil, ce
rul a fost senin, iar temperatura plă
cută, astfel că întrecerile s-au des
fășurat în optime condiții. Luni, in 
ziua а 9-a a întrecerilor Olimpiadei, 
sportivii romîni au avut în ansamblu 
o comportare bună, numărîndu-se 
printre protagoniștii concursurilor de 
tir, atletism și ai turneului de lupte 
clasice. La Gimnaziul Komazawa, 
luptătorii au obținut o medalie de 
argint prin V. Bularca (70 kg) și 
două medalii de bronz prin D. Pîr- 
vulescu (muscă) și Ion Cernea (co
coș), la Stadionul National, Lia Ma- 
noliu a confirmat încă o dată clasa 
sa internațională, cîștigînd medalia de 
bronz la aruncarea discului, iar la 
poligonul de tir, Asaka, țintaș^Ț-Aon 
Tripșa a intrat în posesia medi*.»^ de 
argint în proba de pistol viteză.

VOLEI
ECHIPELE R.P.R. ÎNVINGĂTOARE

Selecționata masculină a R. P. Ro
mîne a obținut un nou succes în tur
neul de volei, învingînd cu scorul de 
3-1 (15-6; 12-15; 15-10; 16-14) e-
chipa R. P. Ungare. Acum, voleiba
liștii romîni se află la egalitate de 
puncte (11) cu echipele U.R.S.S. și 
R. S. Cehoslovace. O surpriză a fur
nizat echipa Japoniei, care a învins 
cu 3-1 (14-16; 15-5; 15-8; 15-10) e- 
chipa U.R.S.S. Alte rezultate R. P. 
Bulgaria — S.U.A. 3-0; Olanda — 
Coreea de sud 3-1; R.S. Cehoslova- 
că-Brazilia 3-0. Astăzi este zi de 
odihnă la volei. La 21 octombrie e- 
chipa țării noastre susține un meci 
decisiv în compania echipei R. S. 
Cehoslovace. In ultimele meciuri e- 
chipa romînă va juca cu S.U.A. și 
Japonia.

Reprezentativa feminină a țării 
noastre a întrecut cu 3-0 (15-10; 15-9; 
15-6) echipa Coreei de sud. La 22 
octombrie echipa R. P. Romîne va 
juca cu R, P. Polonă.

deoarece planurile atomice franceze 
înghit toate fondurile existente.

Francezii și germanii dau expli
cații contradictorii cu privire la eșe
cul planurilor lor comune de cerce
tare și producție de armament! Din 
punctul de vedere francez, scopul pro
iectelor comune este realizarea unui 
fel de uniuni a forțelor germane și 
franceze. Eșecul acestui plan, spun 
francezii, provine din angajamentele 
vest-germane în legătură cu achizi
ționarea de armament din S.U.A. și 
Anglia. La rîndul lor, germanii spun 
că Franța a concentrat atîtea mij
loace pentru crearea „forței de șoc", 
încît nu-i mai rămîne decît prea pu
țin pentru proiectele comune privind 
forțele convenționale. Indiferent de 
explicații, aceste considerente tehnice 
și strategice intensifică divergențele 
dintre politica franceză* șt germană. 
Participarea germană la forțele ato
mice multilaterale împreună cu 
S.U.A. nu va face decît să agraveze 
și mai mult aceste divergențe".

astfel, guvernul Nigerului a dezvă
luit existența unei crize ale cărei 
semne premergătoare au putut fi dis
tinse de cîteva săptămîni". In conti
nuare ziarul spune: ■

„In numeroase pături ale populației 
Nigerului se manifestă în prezent ne
mulțumiri. după cum le atestă mul- 
liplicarea arestărilor în orașe ca Zin
ner sau Tahoua. Locuitorii din răsă
ritul țării îl acuză pe Diori Hamani 
că promovează o politică favorabilă 
exclusiv triburilor din Apus, și. în
deosebi tribului Djermas, din care 
provin cei mai mulți membri ai gu
vernului.

Clasele populare’ nigeriene repro
șează lui Diori Hamani, așa cum s-a 
întîmplat în Congo (Brazzaville) s; 
Dahomei. înainte de răsturnarea Iv. 
Fulbert Youlou și Hubert Maga, de 
a fi transformat nepotismul în sis

tem de guvernare...".
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