
Proletari din toate țările, uniți-vBT

agul roșu IM
22 octombrie 

1964

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Bilanț după două decade

Clasamentul hărniciei
In întrecerea ce se desfășoară între sectoarele mi

niere din cadrul Combinatului carbonifer Valea Jiu
lui, pe primele locuri s-au clasat:

Sectorul Față de Față de 
plan angajament
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In frânte — minerii de la Priboi
Pe baza producției ex

trase pînă în dimineața zi
lei, de 21 octombrie, în în
trecerea dintre sectoarele 
miniere din bazin, primul 
loc este ocupat de mine
rii de la sectorul IV Pri
boi din Aninoasa. In aceas
tă perioadă, depășirea sar
cinilor de plan se ridică 
la 148 tone de cărbune, 
iar randamentul realizat a 
fost cu 219 kg/post mai 
mare decît cel planificat, 
ba succesul sectorului IV 
Priboi și-au .adus aportul 
brigăzile conduse de mi

nerii Ianc Victor, Stan 
Gheorghe și Doroghi Flo
rian, de la abatajele ca
meră, și frontaliștii con
duși de minerul Moisiu Re
mus. Faptul că sectorul 
IV reușește în ultimul 
timp să îndeplinească și 
să depășească sarcinile de 
plan se explică prin asi
gurarea liniei de front și 
prin faptul că o seamă de 
galerii, linii ferate și lu
crări înclinate — necesare 
transportului producției și 
aprovizionării cu materiale, 
au fost puse la punct în 
ultima perioadă.

Comunistul Upnșan Minai din secția notație a prepa- 
rației Lupeni, în timpul reglării zețajultii.

Cu pianul valoric 
anual îndeplinit

In dimineața zilei de 20 octombrie stația de amplificare 
a minei Lupeni a anunțat prin difuzoare că sectorul VII 
investiții a îndeplinit planul anual valoric.

La acest succes de seamă se adaugă îndeplinirea pla
nului la lucrările de betonări precum și realizarea unei 
însemnate economii la prețul de cost. Astfel volumul lu
crărilor de betonări a fost depășit cu 4786 m c iar anga
jamentul de a realiza 500 000 lei economii a fost depă
șit obținîndu-se 600 000 lei economii la prețul de cost.

Printre lucrările de investiții executate de către colec
tivul acestui sector se numără cele de deschidere la blo
curile 2—3 de la orizontul 480, la blocul VII orizontul 
700, terminarea galeriei de legătură dintre puțurile 
Ileana și puțul 13, construirea unui garaj de locomotive 
la orizontul 700, a stației de transformatori de la puțu
rile 6 și 13. Au fost efectuate importante lucrări de mon
taj printre care linia de trolev și forță de la orizontul 
480, la puțul Ștefan.

Pe lîngă aceste lucrări au mai fost montați kilometri 
de conducte de aer comprimat și de rambleiere, precum 
și de apă potabilă și industrială. Printre brigăzile care 
au adus un aport deosebit la realizarea acestor succese' 
se numără cele conduse de minerii Ferenczi Balaj, Hor
vath Carol, Mihuț Pavel, Ungureanu Nicolae, Aprico-- 
poaie loan și Pop Dionisie.

Agregatele de bază — 
pregătite pentru iarnă

In centrul atenției mun
citorilor și tehnicienilor de 
la Uzina electrică Petro- 
șanî a stat anul acesta și 
realizarea planuliii de re
parații capitale și revizii.

Tovarășul Melencîuc Pa- 
Vel, șeful secției С. E. Pe
troșani ne informează că

IN TURNEU
Orchestra de muzică 

populară „Doina Argeșu
lui'* din Pitești se află în- 
tr-un turneu oficial prin 
Valea Jiului.

Cu acest prilej va pre
zenta astăzi la ora 20,30, 
în sala clubului 
muncitoresc din 
Petrila spectaco
lul „Cîntec ve
sel". Iși dau 
concursul, alături 
de a Iți doinitorî 
ai cîntecului nos
tru popular. Ște
fan Lăzărescu și 
Lucreția Ctobanu." 
Mpmehtele vesele 
sînt susținute de 
cunoscutul actor 
bucureștean Radu 
Zăharescu,

s-au terminaf reparațiile la 
toate cele, ,8 cazane de 12 
atm. ale entralei. Același 
lucru se poate spune și des
pre furbogeheratoare și a- 
nexele lor.

Prinfr-o. mai bună orga
nizare a locurilor de mun
că, termenele de efectuară 
a reparațiilor și reviziilor 
generale anuale ah fost 
reduse în perioada 1963— 
1964 față de anul [962 la 
cazane cu 8 zile, iar la 
instalațiile de turbine cu 
cîte 5 zile, deși în aceeași 
perioadă s-a redus efecti
vul de reparații cu 6 mun
citori.

In primele zile, cîteva tone mai 
puțin, apoi ' cu sutele, pentru ca în 
cele din urmă graficul să indice mi
nusuri de mii de tone de cărbune. 
Luna aceasta, în primele 15 zile, nu
mai la Aninoasa planul a fost în
deplinit. Izolat, cîte un sector sau 
două, au dat cărbune peste plan. 
Dar cu aceasta s-a acoperit o parte 
din minusurile celorlalte sectoare.

Lupeni. In prima jumătate a lunii 
octombrie planul nu a fost realizat. 
2887 tone de. cărbune minus. Tot Ia 
Lupeni, în acest timp, în sectorul 
III s-au produs în plus 1063 tone de 
cărbune. Ce fol ds însă, dacă în ce
lelalte sectoare munca nu a fost 
bine organizată. Eforturile depuse 
de colectivul sectorului III au reușit 
să acopere numai o parte — destul 
de mare - din rămînerea ta urmă 
în celelșlte sectoare.

Vulcan. Sectorul II a dat în plus 
477 tone de cărbune, dar exploata
rea Vulcan a rămas datoare cu 
3533.fone. de cărbune. Ce au de spus 
tovarășii din sectoarele rămase în 
urmă ?

Lonea. Peste 1000 tone de cărbu
ne date în plus de sectoarele I șî II. 
Dar socoteala pe întreaga exploa
tare arată și aici' o mare rămînere 
în urmă — 1570 tone de cărbune.

Acolo unde . s-au obținut rezultate 
bune a ekistat .preocupare pentru 
îndeplinirea rilniicff a planului, pen
tru. buna -organizare а muncii; pen
tru folosirea din plin a tehnicii. 
Transporturile au funcționat bine 
locurile de muncă au foșt aprovizio
nate la .timp cu material# și vago- 
nete geale. Deosebit de important 
este aportul pe care' bau adus in
ginerii și tehnicienii care au acor
dat în permanență asistența tehnică 
solicitată- de brigăzile de mineri șî 
au intervenit operativ pentru înlă
turarea deficiențelor.

Dar acolo unde planul n-a fost în
deplinit ?

Succese ale muncitorilor forestieri 
din sectorul Lupeni

La I.C.M.M.

Un plan de măsuri 
care prinde viață

Pe constructorii de la I.C.M.M. Pe
troșani ii găsești zilele acestea an
trenați într-o activitate febrilă. Se 
urgentează obiective, se execută ul
timele operații, la altele se execută 
cu precădere anumite lucrări. Con 
structorii se pregătesc pentru intra
rea în iarnă. S-a întocmit un plart 
de măsuri adecvat la specificul în
treprinderii, căruia constructorii îi dau 
viață în aceste zile.

Ce s-a făcut și ce mai trebuie fă
cut ? Unul din punctele planului de 
măsuri prevede terminarea pînă la 
venirea iernii a unor obiective la ca
re lucrul pe timp de iarnă ridică pro
bleme. Astfel se prevede a se ter
mina linia electrică aeriană de 6 kV 
de la suitorul nr. 10 Vulcan, instala
ția de săpare la puțul auxiliar nr. 
3 Dîlja, depozitul de explozivi Lu
peni. casa compresoarelor de la pu
l'd Victoria, devierea liniei electrice 
de 16 kV de la Dîlja; .toate lucrări

risipite și amplasate pe locuri greu 
accesibile iarna. In majoritate, aceste 
lucrări sînt în prezent în stadii a- 
vansate. iar unele dintre ele predate 
sau gata de predare. In general lu
crul pe timp de iarnă se va concen
tra în incinta minelor Lonea II. Pe
trila și Dîlja.

Un alt punct al planului de mă
suri prevede ca în perioada pînă la 
răcirea timpului să se execute cu 
precădere lucrările de tencuieli exte
rioare, izolații 'hidrofuge, turnări de 
plăci subțiri de beton armat, lucrări 
de drumuri.

Glisarea turnului de extracție de 
la mina Lonea II — lucrare de ma
re importanță la care se cere luarea 
unor măsuri de protecție imediat ce 
temperatura scade sub -f-10°G — va 
fi terminată pînă la 27 ale lunii cu
rente. De asemenea, au fost termi-

(Continuare in pag. 3-a)

Lemn peste plan
In perioada 1 iulie —-15’octom

brie a. c. muncitorii forestieri din 
sectorul 1. F. Lupeni au realizat pes
te sarcinile planificate’ 260 m c buș
teni de rășinoase petiirii * gater. 100 

bușteni de fag-.pentru, gater, 400 
m c lemn de fag pentru celuloza, 
363 m c cherestea de. rășinoase, 
4000 m c lemn de fag-și circa 250(5 
traverse de diferite dimensiuni.

S-au evidențiat prin contribuția 
adusă-la obținerea acestor realizări 
brigăzile conduse de. Lepăduș loan, 
Bumbaru Ioan, Topor Nicolae. Bă- 
dicu Dumitru.

Stocuri pentru lunile 
friguroase

Pentru a asigura îndeplinirea rit
mică a planului și in anotimpul fri
guros muncitorii forestieri din Lu
peni au trecut la crearea unor impor
tante stocuri de lemn.

Pînă în prezent, la . gurile de ex
ploatare Merleasa, lusu și Valea 
Petrosului, brigăzile conduse de Mo- 
răruș Vasile, Tisălita Vasile și Hap- 
ca Iacob au fasonat și apropiat pes
te sarcina prevăzută aproximativ 
2500 m :: de lemn, fot. în’ vederea 
ușurării lucrului ’ pe timp de iarnă 
în parchetul forestier Straja s-a 
montat un nou funicular de tip Wis- 
sen, iar în celelalte parchete s-au 
construit mai multe drumuri' pentru 
tras lemn.

Realizări gospodărești
Sprijinind înfăptuirea planului de 

măsuri privind îmbunătățirii con-

dițiilor de cazare și confort, la gurile 
de exploatare, numeroși muncitori 
forestieri au participat în ultimele 
săptămîni . la repararea cabanelor 
Straja II, Tusu și Petrosul, la ame
najarea unei cabane la gura de ex
ploatare Bilugu și la construirea li
nei cabane noi, cu o capacitate de 
24 de locuri Ia Dealul Babii. De a- 
semenea,., la aceste- guri de exploa
tare au fost construite numeroase 
grajduri pentru cai, magazii, mai 
multe rampe pentru încărcarea . lem
nului și un apeduct.

Desigur, se moiivează cu diferite 
„cauze obiective". Este însă tot aiît 
de adevărat că pe lîngă „cauze o- 
biective", care, de altfel au existat 
șî in sectoarele care și-au îndeplinit 
și depășit planul, au fost mari mi
nusuri în organizarea muncii. Un 
factor hotărîtor este ca producția 
să se extragă ritmic, ca planul să 
se realizeze zi de zi. Or, la unele 
sectoare de la Vulcan și Lupeni nici 
vorbă nu poate fi de ritmicitate. Se 
ivesc o serie de defecțiuni care nu 
sînt înlăturate la timp, și duc la 
nerealizarea planului. Practica a 
dovedit că punctul nevralgic în mul
te exploatări miniere este transpor
tul. De felul cum se organizează a- 
provizionarea locurilor de muncă cu 
vagonete goale și cu materiale de
pinde în mare măsură ritmicitatea 
producției, îndeplinirea și depășirea 
planului. In unele abataje se mai 
întîmplă însă ca minerii să nu aibă 
în ce încărca cărbunele sau să lip
sească -lemnul pentru armare. Za
darnic caută brigăzile să realizeze 
înaintări rapide, să taie mai mult 
cărbune dacă n-au cu ce să-l scoată 
la- suprafață.

Gît privește utilajele, nici acestea 
uneori nu sînt bine folosite. De ce 
în unele sectoare sînt mari depă
șiri ? Pentru că mașinile și utilajele 
sjnt din plin folosite, sînt bine în
grijite și? funcționează normal, lucru 
care nu se întîmplă peste tot. Atît 
la Lonea cît și la Vulcan se impune 
o mai mare preocupare pentru buna 
folosire a tehnicii, mașinile și. utila
jele fiind ajutorul cel mai bun în 
munca minerilor.
. Bilanțul din prima jumătate a lu
nii impune o serie, de măsuri care 
să asigure lichidarea acestei rămî- 
neri în urmă. Cu eforturi susținute 
de măsuri bine chibzuite, prin pu
nerea în valoare a rezervelor inter
ne se poate lichida rbmiferea în 
urmă din primele 15 zile ale lunii. 
Aici, un cuvînt greu au de spus or
ganizațiile de partid care sînt da
toare să acorde mai mare atenție 
problemelor esențiale ale producției, 
șă intervină operativ acolo unde con
ducerile sectoarelor și ale exploată
rilor nu iau măsurile necesare.

Minusurile în organizarea muncii 
conduc la minusuri din ce în ce mai 
mari în realizarea planului de pro
ducție. Ele pot fi însă lichidate ast
fel ca toate sectoarele să se alinieze 
în rînd cu sectorul III de la Lupeni, 
sector fruntaș, care lună de lună dă 
cărbune peste plan.

L. VALMARU

In depozitul forestier din Lupeni, a sosit o nouă autoremorcă ca buș- 
teni. Echipa lui Benchiș Lazăr o descarcă însă repede, pentru ca șoferul 
Coc Gheorghe să poatăface încă un drum. In trimestrul III, această e- 
chgjă a descărcat 6 400 tone material lemnos.
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Prezenți — toți cursanții
In ziua de 19 octombrie, la ora 14, 

uiemiștii încadrați în cercul de învă- 
țămînt politic U.T.M. condus de pro
pagandista Mog? Maria erau chemați 
■fi fie prezenți în jurul mesei din 
Bala comitetului U.T.M. de la „Vis- 
coza" Lupeni. Toți membrii cercului 
fuseseră anunțați din timp spre a fi 
pretenți la inaugurarea noului an de 
mutică pentru ridicarea nivelului lor 
politie, pentru înarmarea cu noi cu
noștințe Spre a-și îndeplini cu succes 
sarcinile care le stau îri fața.

In zilele următoare urmau să-și în
ceapă activitatea, pe baza programu
lui întocmit din timp de comitetul 
U.T.M. din fabrică, celelalte cercuri 
de Învățfimînt politic U.T.ăL, și abu
rite cercurile „Să ne cunoaștem pa
tria socialistă" conduse de propagan
diștii Banță Dumitru și Deatcu loan, 
cercul de studiere a trăsăturilor mo
ralei comuniste condus de propagan
distul Muja Victor, cursul politic 
U.T.M. condus de propagandistul Mar- 
tOnOși Francisc și cercul de studiere 
в Statutului U.T.M. al cărui propa
gandist este tovarășul Macavei loan. 
Cele 6 cercuri de învățămînt politic 
U.T.M, de la „Visează" Lupeni reu
nesc 108 utemiști Ceilalți 96 ulemiști 
ttnt încadrați în cercuri și cursuri ale 
învățămîntului de partid deoarece a- 
eeștia au fost primiți în rîndurlle cau- 
didaților și ale noilor membri de 
partid, in felul acesta, toți utemiștii 
de la fabrică sînt încadrați în în- 
Vățămînt — premiză importantă pen
tru ridicarea continuă a nivelului lor 
politic și ideologic.

Două probleme — alături de aten
ția care trebuie acordată pentru asi
gurarea unei frecvențe bune — preo
cupă îri prezent comitetul U.T.M. și 
anume: procurarea materialului bi- 
bltograiic și întocmirea programelor 
de activități pentru fiecare cerc, în 
Sire să fie prevăzute învățarea de 
cîntece despre partid, despre patrie, 
organizarea de excursii, de acțiuni de 
muncă patriotică. Luîndu-se legătura 
cu librăria din localitate, s-a consta
tat că sosiseră broșurile necesare 
cursanților din cercul de studiere a 
Statutului U.T.M. și propagandistul 
acestui cerc, tovarășul Macavei Ioari 
a fost anunțat să-i îndrume pe cursa.n- 
ți să intre în posesia acestei broșuri. 
Cît privește întocmirea programelor 
de activități ale cercurilor acestea 
vor fi îmbogățite și definitivate în 
urma propunerilor utemiștilor din

I
De pe unul din tronsoanele blo
cului cu 200 apartamente aflat in 
construcție se auzeau pași. Tină- 
rul maistru Popescu Mihai cobora 
scările ‘întovărășit de zidarul Ptș- 
cureanu Pavel, secretarul organi
zației U.T.M. de pe șantierul Lu- 
peni.

,[ — Ai văzut ce bine lucrează
tinăra noastră zidărifă?! — se

I ’ adresă maistrul însoțitorului său. 
', Privind-o cum mlnuiește mistria. 
(I fără să vrei ți-o imaginezi ea pt 
,1 o bună gospodină luerlrtd prin

1 casă.
I Interlocutorul său ti răspunse:
• I — Am aflai de la frații Prodan

pi de la ceilalți elevi strallșll că
■ I tovarășa Sibian Mana nu numai 

că muncește bine pe șantier dar 
? pi învață bine. Deși încă n-au tre- 
• ’ cut nici două luni de la inctpersa 
•’ noului an școlar in Invățămintul 
Î, mediu serai, ea s-a făcut cunoscu

tă pi apreciată pentru frumoasele 
calități ce o caracterizează: hăr- 

j Mda. perseverența șt conștUnolo-
1 ZUdfea. Astfel de tineri fac cinste 

1' organizației noastre.
Afunglnd la nivelul III el blo- 

cursurile respectiva, astfel ca ele să 
cuprindă acțiuni cit mai variate șl 
atractive. Se cere însă din partea co
mitetului U.T.M., a birourilor orga
nizațiilor de bazâ U.T.M. din secții, 
o preocupare mai susținuta pentru 
definitivarea grabnică a acestor pro
grame, astfel ca toate cercurile să 
desfășoare încă de la începutul anului 
de învățâmînt o activitate bogată, 
multilaterală, atractivă.

Sprijinul Organizației de partid dat 
organizației U.T.M. în organizarea te
meinică a noului an al învățămîntu- 
lul politic U.T.M. se manifestă în 
primul. rînd prin faptul că toți pro
pagandiștii cercurilor U.T.M. aînt 
membri șl candidați de partid. Acest 
ajutor trebuie Continuat prin măsuri 
privind însușirea de către propagan
diștii învățămîntului politic U.T.M. a 
experienței și a metodelor bune fo
losite de cei mai buni propagandiști 
al învățâmîntului de partid, prlntr-un 
control permanent asupra calității și 
eficacității învățâmîntului.

☆
O sarcină de răspundere ce stă în 

fața organizațiilor U.T.M. este aceea 
de a se preocupa ca tinerii muncitori 
care nu au ciclul elementar întreg ter
minat, să-și completeze 7 clase și în 
același timp să acorde sprijin celor 
care urmează învațămîritiil mediu la 
cursurile serale sau fără frecvență, 
Tovarășa Meszaroș Ioana, secretara 
comitetului U.T.M. din fabrică na 
s-a ocupat în mod concret pînă lit 
prezent de această problemă. Datori
tă acestui fapt, comitetul U.T.M. nici 
nu era în posesia unei situații pri
vind tinerii înscriși la învâțămîtitul fă
ră frecvență elementar și mediu, spre 
a-i îndrumă și sprijini. Se impune ca 
—paralel cu grija pentru buna desfă
șurare a învățămîntului politic — sâ 
se acorde. 0 atenție sporită sprijinirii 
elevilor-murfCitori. deoarece astfel ei 
ati posibilitatea să devină oameni cu 
o calificare temeinică. Să fie populari
zați tinerii muncitori care în prezent 
sînt studenți ai diferitelor facultăți; 
sau utemlștil Macavei loan 11, ВЙІо- 
iu loan. Ștefan Eugen și Grecu Pa
vel fare după ce au terminat școala 
medie, au fost promovați în manei 
în cadrul fabricii, astfel ca exemplul 
lor să fie urmat.

Lectorat
Comitetul sindicatului pitparațiel 

I.upeni a inițiat, pentru tinerii pre
paratori, un lectorat tehnic organizat 
cu concursul G.I.T.

Temele lectoratului cuprind noțiuni 
despre tehnica preparării cărbunelui 
desfășurarea procesului tehnologic, 
precum și altele menite să contribu-

D AS
culai în construcție, cei doi Se des
părțiră.

Nebăttuind nimic despre discu
ția care a avut loc intre maistru 
și secretarul organizației U.T.M,, 
zidărița Sibian Maria lucra de zor 
ca plnă la terminarea șutului să 
poată da gaia tenculrea peretelui 
despărțitor al unuia din aparta
mente. Lucra fredontnd o melodie 
și se gindea ia colegii săi de 
școală Prodan loan și Traian, Ne- 
delcu loan, Siănculete loan, Mar
tin Dumitru, Mihăilâ Aurel, t)u- 
gala Ioan, Jurcovăț Ovidlu, toii 
tineri, care dovedesc multă dra
goste pentru învățătură. Era feri- 
ciid că a început cu bine clasa a 
VUi-a. cu rate numai de ta șapte 
In sus și că a reușit să demonstre
ze că întrajutorarea tovărășească 
se poate aplica cu bune rezultate 
nu numai In producție, ci și la 
învățătură,

...Deși modest din fire ca etdă- 
rița Sibian Marla, ttnăral comu
nist Hlrjete Mlhai, șeful unei e- 
cftșpe de întreținere a aparatelor 
de cuplare de la funtcularele minei 
Lupeni se ponte mlndri cu rezul
tatele frumoase pe care le obține

Mereu în căutarea 
noului

l.a S.R.E. Vulcan lucrează un tî- 
riăr, lacob iosif, care se preocupă 
îndeaproape de inovații, in acest an 
îri registrul de inovații de patru Ori 
a fost trecut numele lui, alătdri de 
cîfe o nouă propunere menită să 
ușureze munca în atelierele S.R.E.V. 
Una dintre inovațiile sale este o in
stalație pentru captarea prafului de 
ІМ mașină de frezai pene din atelie
rul de tîfnplărle iar o alta, uf) dis
pozitiv pentru fixarea mașinii elec
trice de găurit

Aceste două inovații au fost apli
cate ei' succes, iar celelalte se află 
în studiu.

tehnio
ie la ridicarea nivelului de calificare 
a tinerilor preparatori.

Comitetul U.T.M. din cadrul pre- 
parației Lupeni este chemat să în
drume cit mai mulți tineri prepa
ratori să participe la programul a- 
cestui lectorat.

ia cursurile serale ale școlii me
dii din localitate. Punctualitatea 
la cursuri, atenția in timpul cind 
se face predarea lecțiilor și mun
ca serioasă pentru însușirea cu
noștințelor predate stau la baza 
notelor bune înscrise in catalogul 
clasei a X-a В in dreptul numelui 
acestui elev sirguincios.

Intr-una din zile era cit pe ce 
sâ Inilrzie de la școală. Așa s-a 
intîmpiaî că aproape de termina
rea șutului s-a produs o avarie la 
funicularul nr. i de steril. Tre
buia acționat de îndată ca funicu- 
larul să fie repus cii mai repede 
în funcțiune. Minutele erau deo
sebit de prețioase. Fără să piardă 
timp, Hlrjete Mihai, împreună cu 
tovarășul său de muncă BincOla 
Teodor, un alt elev seralist și ute 
mlșlli Retezan loan și Coama Vat
ter s-a apucat de remedierea de
fecțiunii. Avaria a fost remediată 
in mai puțin de o oră.

.-4su da, cu astfel de tineri care 
dovedesc dragoste față de muncă 
și învățătură se poate mindri co
lectivul din care fac parte, diri- 
ginții lor de clasă și chiar orga
nizația U.T.M., ei constituind e- 
sample pentru toți ceilalți tineri 
muncitori și elevi seralisti.

MARGARETĂ MICA 

Tinerii Mocanu ioari și Brodea 

Aurel — doi dintre meseriașii evi

dential! în întrecerea socialistă de 

la sectorul I.C.M.M, Petroșani îri 

timp ce se pregătesc pentru o nouă 

zi de muncă.

Utemiștii — mîndria uzinei
Organizația U.T.M. din cadrul Uzi

nei de reparat utilaj minier Petro
șani numără aproape 350 de membri 
Rolul său de ajutor principal al or
ganizației de partid în mobilizarea 
tinerilor Ia îndeplinirea planului de 
producție și a angajamentelor de în
trecere este deosebit de însemnat.

In secția construcții metalice i-am 
întîlnit muncind cu rlvnă pe tinerii 
din brigada lui Maghiarii Vaslle, se
cretarul organizației U.T.M., care în 
ultima consfătuire de producție S-au 
angajat să producă în luna aceasta 
cu 4 000 kg mai multe tuburi de ae- 
raj față de plan. Pîna în prezent ti
nerii din brigadă au îndoit la val*, 
tabla necesară pentru acoperirea unei 
comenzi de 36 tone tuburi de aeraj 
de diferite dimensiuni pentru exploa
tările miniere Vulcan. Lupeni, Petrila 
și I.onea. Hărnicia acestei brigăzi es
te cunoscută în întreaga secție. In fie
care lună din anul acesta, brigada a 
fost declarată evidențiată în produc 
ție. in luna trecuta exploatările mi
niere au avut nevoie de 37 tone tu
buri de aeraj. Această comandă nu 
putea fi întîrziată. Tinerii din briga
da lui Maghlaru și-au luat angaja
mentul să execute înainte de terme
nul stabilit această comandă. Orga- 
nizîndu-.și temeinic munca și folosind 
din plin capacitatea de lucru a uti
lajelor, brigada a reușit să confec
ționeze cu aproape 16 ore mai de
vreme cele 37 tone tuburi de aerai. 
In felul acesta, brigada și-a depășit 
cu 35 la sută planul de producție, 
fapt ce a situat-o pentru a noua oară 
consecutiv în acest an in rîndurile 
brigăzilor evidențiate.

In secția turnătorie arii discutat cu 
cei 19 tineri din brigada condusă d 
Scurtu Gheorghe. Ei pregăteau tuf- 
narea unor piese de schimb pentru 
vagoneții de mină. Despre mersul

O Jole atractivi
Două tinere s-au îrittlnit In drep

tul clubului muncftorBM din Anî- 
noaaa.

— Angelico, te-ai pregătit pen
tru diseară ?

Cea întrebată dădu afirmativ din 
cap și parcă continiiînd o idee în
treruptă de apariția prietenei sale 
spuse:

— Cred că vor veni mulți băieți 
șl fete la foia de tineret.

-— Nici o grijă, îa ce-i frumos na 
e nevoie de invitație specială...

...Vestea că organizația U.T.M. din 
sectorul I.L.L., împreună cu clubul 
pregătesc o joie atractivă s-a ră^ 
pîrrdît repede printre tinerii anina
sem'.

La ora fixată pentru începerea joii 
de tineret, sala Clubului din Ani- 
noesa era plină. Organizatorii aveau 

- de ce să fie mulțumiți, Tinerii ani- 
noseni au ținut să vină în număr ma
re la această joie, care prin progra
mul său concurs de întrebări șl 
răspunsuri legat de trecutul și pre
zentul comunei lor. jocuri distracti
ve, precum și concursul „Cine dan
sează mai frumos" — promitea o 
seară plăcută și utilă.

Orele s-au scurs cu repeziciune. 
Programul joii de tineret a întrunit 
toate condițiile să placă. Partlclpan- 
ții la concursul de întrebări și răs
punsuri. printre care Hoară Marla. 
Nagy Ghizela. Herlea loan și Nlcu- 
leacu Angela au fost răsplătiți cu a- 
plauze pentru frumoasele răspunsuri. 
Mult aplaudați au fost ș! tinerii ca
re au dansat frumos, printre car* 
ionașcu Constantin a dovedit a fi 
cel mai bun dansator.

L TAT
membru în organizația U,T.M, fir. 8 

E. M. Aninoasa

muncii în brigadă ne-a vorbit tî- 
nărui Gherasirii Constantin, secreta
rul Organizației U.T.M. din Secție. El 
ne-a Înfățișat aspecte din munca pli
nă de roade a utemiștilor Ailenei Pe. 
tru, Merlșeseu Gheorghe. Șundor* De- 
Zidcriu, Dobre Gheorghe, care nu 
precupețesc nici un efort pentru bu
nul mers al producției? in notesul 
secretarului organizației U.T.M, am 
întîlnit cifre care oglindesc munca 
entuziastă a utemiștilor din brigadă. 
Nu a trecut lună din acest an în 
care tinerii turnători conduși de 
Scurtu să nu-și depășească cu pînă 
la 52 la sută sarcinile de producție. 
Mulți tineri din secția turnătorie sînt 
fruntași și evidențiați în întrecerea 
socialistă, numele lor fiind înscris 
pe panoul de onoare

in secția mecanica, iov. Pitic l-eon, 
ne-a vorbit despre rezultatele în pro
ducție ale tinerilor de aici.

In secția mecanică, spunea tov. Pi
tic, își desfășoară activitatea 150 de 
tineri, dintre care circa 90 sînt frun- 
tași și evidential*- in întrecerea so
cialistă. Utemiștii Grecii Pavel, Peter 
Wilhelm, Ionică Viorel, Ambruș Mar
tin, Boroș loan și Haring Freticisc 
sînt numai cîțiVH dintre tinerii cu 
care ne mindrim. Ei sînt strungari 
și frezori pricepuți, depun eforturi 
stăruitoare pentru ca piesele de schimb 
pe care, le execută să fie de bună ca
litate.

In toate secțiile uzinei, contribuția 
tineretului la îndeplinirea planului de 
producție apare evidentă. De exem
plu, în acest an, circa. 260 tineri din 
secțiile uzinei au fost declarați evi
dențiați în întrecerea socialistă. Prin 
aportul adus în producție, tinerii și-au 
cîșligat un bine tMBitat prestigiu. Pe 
drept ctwtat se poate spune că ute
miștii constitui mîndria uzinei.



Atoflerib în qrgMtotWt Й partid

Cu competență
Ea ora stabilită pentru începerea 

lucrărilor adunării generale de dare 
dă seamă șî alegeri în organizația de 
bază nr. 2 de la mina Lonea erau 
preienți toți cei 78 de comuniști din 
sector. La adunare au participat tov. 
Ghioancă Victor, secretar al Comite
tului orășenesc de partid Petroșani. 
Feier Ghaorghe. membru în comitetul 
de partid, șeful minei Lonea.

Darea de seamă prezentată de bi
roul organizației de bază în fața a- 
dunârli a reliefat munca politică des
fășurată de comuniștii sectorului pen
tru mobilizarea întregului colectiv la 
mutică rodnică în vederea îndeplini
rii planului, la toți indicii, pentru res
pectarea cuvîntului dat atunci cînd 
a-au luat angajamentele de întrecere 
pe anul curent. Și angajamentul luat 
e într-adevflr mobilizator; extragerea 
tHJOOO tone Cărbune peste plan, rea- 
llMrea unei productivități de cel pu
țin 1,844 tone/post, reducerea prețu
lui de cost pe tona de 
0,50 tei.

Biroul organizației de 
măsuri corespunzătoare 
plinirea aceător angajamente. Din 
tlndul celor mai buni mineri din sec 
tor în perioada care s-a scurs de 
la ultimele alegeri 34 de tovarăși au 
fost primiți în rindurlle . metnbrilqr 
și candidaților de partid. Acest lu
cru a avut o înrîurire pozitivă asu
pra procesului de producție. Dacă în 
anul trecut, abia 25 la sută din bri
găzile sectorului erau conduse de co
muniști, în prezent II din cele 
brigăzi 
bri de 
nizației 
printre 
ciu Ioan au trecut să lucreze în aba
taje cu condiții mai grele de muncă

■ unde obțin rezultate demne de laudă.
Cu prilejul adunării de alegeri, co

muniștii din sector au făcut bilanțul 
rodnic al acestor măsuri. In Ziua de 
18 octombrie a.c., cînd a avut loc 
adunarea generala, planul sectorului 
pe anul acesta era depășit Cu 6 946 

* tone, cu 15 la sută mai mult față 
de angajamentul de întrecere, produc
tivitatea muncii a fost depășită eu 
63 kg cărbune pe post., iar prețul de 
cbst pe tona de cărbune 
dus cu 2,02 lei. Totodată 
crărilor de pregătiri a fost 
proporție de 121,5 la sută

—- Avem posibilități, au 
în adunare comuniștii Baciu 
belea nu Vaier,. Căreăleanu 
a obține de pe acum indicatori 
plan lâ nivelul celor prevâzuți pentru 
anul viitor

k In hotărîrea

cărbune cu

bază a luat 
pentru înde-

13 
din sector au în frunte meni- 
partîd. La propunerea orga- 
de bază, mai multi comuniști 
care Nedelcu Nicolae și Ba-

muniștii sectorului și-au fixat drept 
obiectiv depășirea {danului de produc
ție pe anul 1965 cu 1000 tone cărbu
ne, realizarea unui randament 
2,093 
20 kg 
ținerea 
mii la

In vederea realizării acestui anga
jament, hotărîrea adoptată cere con
ducerii sectorului să asigure în per
manența linia de front necesară și 
să îmbunătățească transportul la Ori
zontul 615. De asemenea, hotărîrea 
stabilește pentru comitetul de secție, 
birourile grupelor sindicale și condu
cerea sectorului sarcina ca, sub con
ducerea organizației de partid, să 
studieze posibilitățile de extindere la 
flecare front de lucru a inițiativei 
„două cîtnpufi pe schimb și aripă de 
abataj" în abatajele cameră.

Participanții la dezbaterile din ca
drul adunării de alegeri s-au oprit și 
asupra unor aspecte negative din 
activitatea biroului organizației de ba
ză. Tovarășul Tăeacl loan, fostul se
cretar al organizației de bază, a fost 
aspru criticat pentru faptul că în loc 
să fie exemplu personal îri procesul 
de producție, el obișnuia să mai lip
sească de la serviciu. Mulți comu
niști între care Fatal Vasile. Cismaș 
Ludovic. Felea Liviu. Bălășel Aurel 
au arătat că biroul organizației 
bază nu a asigurat cuprinderea 
sfera muncii politico-educative a în
tregului colectiv al sectorului. Așa se 
explică manifestările de indisciplină, 
numărul mare de absențe nemdtivate, 
lipsa nejustificată a unor membri de 
partid de la adunările generale de la 
învățămîntul de partid.

de 
tone cărbune pe post, cu 
mai mult față de plan, ob- 
a cel puțin 35 000 lei econo- 
prețui de cost al producției.

*

a fost re- 
planul lu- 
realizat în

subliniat 
loan, Re- 
loan, de 

de

adunării de alegeri со-

Da. proba e bună I Cei din adine au scos „la zi" cărbune mai curat. U- 
temista Rotaru Maria de la laboratorul central al C.C.V.J. de la mina 
Lupeni. la balanța analitică.

■■
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Un plan de măsuri 
oare prinde viață
(Urmare din pag. 2-a)

magazia de materiale ți atelie-
de 
în

șfl'-jF

hi încheierea discuțiilor a luat cu- 
vîntul tov. Ghioancă Victor. Vorbi
torul a apreciat că în perioada ana
lizată organizația de partid din sec
torul II al minei Lonea și-a îmbu
nătățit stilul și metodele de muncă, 
a crescut rolul și competența sa în 
conducerea activității politice și econo
mice. Subliniind 
tov. Ghioancă a 
țioase privind
continuare a activității organizației de 
bază.

Adunarea generală a ales în nouț 
birou al organizației de bază .co
muniști care au dovedit prin fapte că 
merită această încredere. Ga secretar 
al organizației de bază a fost ales 
toy. Popovici Nicolae.

sarcinile de Viitor, 
dat indicații pre- 
imbunătățirea în

I
Z. ȘUȘTAC

nete
rul de dulgherie de la Dîlja.

Cu tina din lucrări - drumul de 
legătură între incintele І-ІѴ Dîlja 
constructorii stnt rămași în urma. Lu
crarea aceasta, destul de importantă, 
e amenințată, să fie compromisă din 
lipsa mijloacelor de transport. Dru
mul, greu accesibil pentru autocami
oane care să transporte materialele 
(balast, piatră concasată) la locul de 
muncă, poate fi totuși terminat înain
te de venirea iernii folosind alte mij
loace de transport, cum sînt tractoa
rele pe șenile sau tractoarele U.T.B 

. care pot tracta remorcile cu mate- 
; riale în locuri mai greu accesibile 

autocamioanelor.
de rezolvare și la aceasta lucrare.

Se mai prevede a se construi cup- 
' toare pentru încălzirea apei și a a- 
. grfegatelor la toate punctele de lucru 

unde se vor turna betoane pe timp 
friguros precum și asigurarea unui 
stoc important de materiale de masă, 
nisip, balast, ciment — pentru peri
oada de iarnă. Aceste stocuri de ma
teriale se vor forma îndeosebi ln lu
crările abia începute, sau care se 
vor ataca în lunile următoare; cum 
e Silozul de bruți, baia și lămpăria 
de la Lonea și altele Totodată s-au 
luat măsuri de a Se asigura o canti
tate importanta de stufit și rogojini 
pentru închiderea golurilor și acope
rirea betoanelor precum și cantități 
suficiente de carton asfaltat >-i cforură 
de calciu. Dintre aceste materiale o

Există deci soluții

cantitate de 700 rogojini și 300 
stufit se află deja în magazie.

Paralel cu măsurile de ordin tehnic 
s-au luat și se iau în continuare mă
suri de ordin gospodăresc și social- 
adminîstrativ, cum ar fi izolarea gu
rilor de apă de la punctele de lucru, 
pregătirea pentru iarnă a pichetelor 
de incendiu, pregătirea drumurilor de 
acces la obiective, aprovizionarea cu 
cantități suficiente de combustibil 
pentru încălzirea agregatelor precum 
și alte măsuri menite să asigure o 
desfășurare normală a procesului de 
producție, privit sub aspectul calită
ții, al randamentului, al respectării 
termenelor și asigurării condițiilor op
time de muncă și viață pentru mun
citori.

mp

Un concurs așa și...
Sîmbătă și duminică s-a desfășu

rat pe terenul de handbal din Lu
peni un concurs de handbal în 7 la 
care au fost invitate toate echipele 
de băieți și fete de la școlile gene
rale de 8 ani din Lupeflf, Urlcani 
și Paroșeni. Inițiativa organizării 
unui asemenea concurs a aparținut 
Cercului pedagogic al cadrelor 
didactice de educație fizică din Va
lea Jiului și a fost primită cu bucu
rie de către profesori și elevi.

La startul întrecerilor s-au pre
zentat numeroase echipe bine pre
gătite, prilejuind meciuri viu dispu
tate, aplaudate cu căldură de Către 
spectatori. S-au disputat aproape 20 
de meciuri, deci un adevărat maraton 
handbalistic, în care s-au înregistrat 
scoruri mar! și scoruri strinse.

Merită evidențiate pentru partici
pare și pentru calitatea jocurilor 
prestate echipele școlilor gene
rale de 8 ani din Paroșeni, nr. 1 
și nr. 3 din Lupeni, alături de pro
fesorii care le-au pregătit. Cu pri
lejul acestor întreceri au ieșit în e- 
vidență c serie de elevi, jucători ta- 
lenlati, . perspectivă ca Burdore- 
giu, Nagy, Gonstantinescu, Ceapă, 
Vpin, Horvath, Suciu și Pecsar, iar 
dintre fete bine s-au comportat: 
Sofiei, Ijok, DeaK, Kovacs,. Mihâia-

sa, Catariă și Uncheșel. Evidențiem, 
de asemenea, pentru buna pregătire 
a echipelor și pentru arbitrajele bu
ne prestate pa tovarășii profesori M 
Nichitescu, P. Gross și A. Corfiatis.

Dar pe lîngă părțile bune trebuie 
să arătăm, cu regret, că au existat 
și unele lipsuri în organizarea și 
desfășurarea concursului. S-au pe
trecut unele lucruri care nu-și au 
loc pe terenurile noastre de sport, 
cu afit mai mult cu cît au fost co
mise de cadre didactice;

Este vorba în primul rîftd de ab
sența nemotivată a echipelor de 
băieți și fete ale Școlii generale 
de 8 ani din Urlcani. Apoi, organi
zarea a cam lăsat de dorit din cau
ză că a fost încredințată unui pro
fesor care nu era din Lupeni și care 
nu s*a putut achita cu succes de 
sarcinile avute.

De asemenea, Învățători ca N. 
Barbu și I. Molpdeț au prestat ar
bitraje slabe care au creat discuții 
în rîndul jucătorilor șl spectatorilor, 
iar profesoara de educație fizica Ana 
Colțan de la Școala generală de 8 
ani nr. 2 din Lupeni a avut o atitu
dine nedemnă de funcția și îndato
ririle ei. Prin comportarea și ieși
rile ei „nesportive", aceasta profe
soară și-a atras nemulțumirea șî a- 
probiul profesorilor organizatori și

ale numeroșilor spectatori. Necunos- 
cîfld regulamentul jocului de hand
bal, profesoara Ana Colțan și-a re
tras echipele din joc la ora 17,50 
cînd mai erau doar 6 minute pină 
lâ finele unei întîhîifi, pe motiv ай 
nu se mai vede. Motiv... Pentru că 
a cerut apoi, contrar regulamentu
lui afișat de altfel in toate școlile 
participante; rejucareH meciului la 
fete, pierdut de echipa sa și jucărea 
celor 6 minute din meciul băieților 
în altă zi.

Ba mar mult, respectiva profesoa
ră a ajuns pină acoln ineît a insul- 
'at pe membrii comisiei de irgani- 
zare a concursului. Aceste lucruri 
ar cam trebui să-i dea de gîndit 
tovarășei Ana Colțari, cit șl condu
cerii Școiii generale de 8 ani nr. 2 
din Lupeni.

‘ lată așa dar cum un concurs 
sportiv așteptat cu nerăbdare de că
tre profesori ,și elevi, а inițiativă 
lăudabila a cadrelor didactice, a fost 
umbrită de unele lipsuri, care, cu 
mai multă preocupare și spirit de 
răspundere din partea organizato
rilor șl a unor cadre didactice se 
puteau evita și concursul nu avea 
nimic de sulei It.

1. CIORTEA 
Lupeni

Pregătiri W temă
Cu fiecare zi ce frece, iâffts ee a- 

propie. Intemperiile acestui anotltBp 
pot provoca greutăți In muncă a- 
tunci cînd nu sînt luate din fimp 
măsurile necesare.

Comuniștii din organizația. de 
partid nr. 8 A -• transport, de la 
mina Lupeni au analizat într-o re
centă adunare generală măsurile 
care au fost luate de către conduce
rea sectorului pentru prevenirea u- 
nor greutăți provocate de intempe
riile iernii în asigurarea ritmicității 
transportului.

Pianul de măsuri întocmit de că
tre conducerea sectorului care pre
vede, printre altele, revizuirea și re
pararea liniilor ferate, formarea u- 
nor echipe de intervenție și dotarea 
lor cu uneltele necesare, procurarea 
de piese de schimb pentru repara
rea vagoneților și locomotivelor, 
procurarea de haine de protecție 
etc. a fost în mare parte îndeplinit. 
Participanții la discuții, printre ca
re tovarășii Janca Save, Predoșan 
Ioan, Bidea Garai, Ardei Petru. Ma
nea Constantin și alții au venit cu 
noi propuneri menite să asigure în
deplinirea măsurilor preconizate ta 
cadrul pregătirilor de temă.

Au fost aleși cei mai 
buni

In aceste Zile, la 
se desfășoară adunările
gerea noilor organizatori 
de partid.

Pînă în prezent 
grupelor de partid 
dunările de alegeri 
au ' fost aleși ca

mina bupetti 
pentru ate- 
ai grupelor

majoritatea 
și țimut »-

la 
s-au 
în cadrul cărora 
organizatori de 

partid comuniști dintre cei rtiai bani 
în producție și în 
ganizație, tovarăși 
munca de partid.

Printre cei aleși 
ai grupelor de 
muniștii Hidas 
stsntin. Viiltilă 
Benedek, Radu 
și alții.

activitatea de or- 
cu experiență în

ca organizatori 
partid se numără eo- 
Aurel, Croiforu Сой- 
Constantin, Birtaian 
Victor, Scafeș Iulian

A I III T
Șantierul TC.M.C Valea Jiului — Vulcan

ANUNȚA ȚINEREA UNUI CONCURS PENTRU OCUPAREA UR
MĂTOARELOR POSTURI DE MAIȘTRI :

— PATRU POSTURI DE MAIȘTRI CONSTRUCȚII,
— UN POST DE MAISTRU ELECTRICIAN,
— UN POST DE MAISTRU MECANIC.
Candidați! vor depune următoarele acte t
— - cerere de înscriere la concurs cu specificarea meseriei,
— certificat de naștere tip R.P.R. (copie)
— diploma de absolvire (în copie) a unei școli tehnice de maiș

tri în specialitate sad a unei 
rezulte că la data de 1 Iulie 
funcția de maistru.

Actele se vor depune la 
tata de 5 noiembrie 1964.

Concursul va avea loc in ziua de 10 noiembrie a.c. ora 8 
sediul șantierului din orașul Vulcan.

școli echivalente sau acte din
1050 a avut o vechime de 12

fct

25 octombrie

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 
presei, 8,06 Program de cîntece și 
jocuri, 9,00 Din folclorul muzical al 
popoarelor, 10.03 Muzică ușoară In
terpretată la diferite instrumente, 
11,00 Arii și duete din operete, 11,38 
Muzică populară, 12,30 Muzici u- 
șoară, 13,00 Pagini din opera „Bal 
Mascat" de Verdi, 14,10 Melodii de 
estradă, 14,30 Emisiune de basme. 
15,00 Soliști și orchestre de muzică 
populară, 15,30 Lucrări de tineri 
compozitori romini, 16,10 Din crea
ția compozitorilor noștri de muzică 
ușoară, 16,50 Melodii populare ce
rute de ascultători. 17,15 Olimpiada 
— Tokio, 1964, 17,30 In slujba pa
triei, 18,00 Muzică de estradă, 18,30 
Muzică ușoară, 20,40 Lecția de lim
ba engleză. Ciclul II, 20,55 Valsuri 
de neuitat din operete, 21,15 Cîntă 
Ediții Pieha — muzică ușoară. 21,30 
Olimpiada ■ - Tokio, 1964. PROGRA
MUL II. 8,36 Muzică populară, 10,00 
Arii din opere, 10,45 Muzică ușoară 
de Ștefan Kardoș, 12,00 Melodii 
populare, 12,30 Lecția de limba fran
ceză. Ciulul I (reluarea emisiunii 
din 22 octombrie), 13,08 Muzică 
distractivă Interpretată de fanfară,

serviciul personal al șantierului pină

13.30 Limba noastră. Vorbește acad, 
prof. Al. Graur despre „Păreri ale 
ascultătorilor" (reluare), 14.30 Mu
zică din opere, 15,30 Actualitatea 
in țările socialiste, 18,00 Literatura 
și creația de operă : „Bădăranii" de 
Goldoni — „Cei patru bădărani" de 
Wolf Ferrari (mqptaj muzical), 18,40 
Lecturile dumneavoastră preferite,
19.30 Capodopere ale literaturii uni
versale : „Suflete moarte" de Gogol. 
Prezentare de Nicolae Mihăescu, 
20,00 Cîntece de dragoste și jocuri 
populare, 21,30 Muzică de dans.

Cinematografe
23 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Sechestratul din Altona; REPUBLI
CA : Împușcături în ceață; PETRI- 
LA: Gangsteri și filantropi; 18- 
CRON1 : Cascada diavolului: ANI- 
NOASA : Toiul rămîne oamenilor; 
VULCAN: Nu-i loc pentru al trei
lea; LUPENI — MUNCITORESC: : 
Doi colonei; CULTURAL: Cei trei 
mușchetari; BARBATEN1: Valea 
vulturilor.



бУл\і ifTli fit
Pekin g Conferința de presă 

a atașatului militar de pe lingă 
ambasada R.P. Romîne

PEKIN 21. Corespondentul Ager
pres, E. Soran, transmite

La 21 octombrie, colonelul Marin 
Sorescu, atacatul militar aero și na
val de pe lingă Ambasada R. P. Ro
mîne la Pekin, a ținut o conferință 
de presă în saloanele ambasadei cu 
prilejul apropiatei sărbătoriri a Zi
lei Forțelor Armate ale Republicii 
Populare Romîne.

Au participat numeroși redactori ai

ziarelor și revistelor din Pekin, ai 
agenției China Nouă, ai radioului, re
prezentanți ai Ministerului Apărării 
Naționale al R. P. Chineze și ai 
Ministerului de Externe, atașați mi
litari, atașați de presă ai unor mi
siuni diplomatice, corespondenți stră
ini acreditați la Pekin.

După conferința de presă a urmat 
un cocteil.

taiaralia preiiliotelai 1 uniio priiiei litialia itemi 
și exieniă a S.0.1.

WASHINGTON 21 (Agerpres).
La Casa Albă a avut loc marți 

seară o reuniune a guvernului ame
rican care a trecut în revistă, potri
vit agenției U.P.l. „unele probleme ale 
situației interne și internaționale". După 
reuniune, președintele Johnson a dat 
citire unei declarații făcute presei și 
televiziunii, rezumînd principalele con
cluzii ale problemelor discutate. Re- 
ferindu-se la evenimentele internațio
nale din ultima vreme, Johnson a. de
clarat că ..aceste evenimente nu in
dică în prezent vreo schimbare in 
politica externă a S.U.A.". Statele 
Unite, a subliniat el, vor continua 
eă-și mențină și să întărească pre-

gătirile de apărare împotriva oricărui 
act de agresiune, dar, în același timp, 
ele vor trebui să asigure atît pe aliați 
ca și pe adversari că singurul lor 
obiectiv este de a tinde spre o lume 
a păcii și dreptății".

„In timp ce va trebui să urmărim 
cu atenție situația internațională a 
declarat președintele, este foarte im
portant ca economia țării să țină un 
nivel care să garanteze atît împotri
va inflației cît și a recesiunii".

In încheierea lecturii declarației sa
le, Johnson s-a oprit asupra proble
melor de politică internă, relevînd un 
tablou optimist asupra economiei a- 
mericane.

întrevedere 
de Gaulle—Sukarno

PARIS 21 (Agerpres).
La 20 octombrie președintele Fran

ței, Charles de Gaulle, l-a primit 
la Palatul Elysee pe președintele 
Indoneziei, Sukarno, care face o vi
zită neoficială la Paris. Observato
rii politici din Paris consideră că 
în timpul întrevederii cei doi șefi de 
state au făcut un schimb de păreri 
privind relațiile dintre cele două țări 
și înlr-o serie de probleme ale si
tuației politice internaționale.

In aceeași zi, primul ministru 
francez Georges Pompidou a oferit 
o masă in cinstea președintelui Su
karno.

„ W ar sza w a-203w
VARȘOVIA 21 (Agerpres).
Uzina de autoturisme din Varșo

via a început recent producția în se
rie a noului tip de turism „Warszawa- 
203“. Noul turism are un motor de 
70 CP (cu 20 CP mai mult decît ve
chiul tip al turismelor „Warszawa"), 
el poate dezvolta o viteză de 130 ki
lometri pe oră și are un consum de 
benzină de 12 litri la 100 km.

Noul ministru britanic al comerțului
situația economică a țârii

LONDRA 21 (Agerpres).
- In prima sa cuvîntare în public, 

rostită marți seara, noul ministru 
britanic al comerțului, Douglas Jay, 
a declarat că „Marea Britanie trece 
în momentul de față prin greutăți e- 
conomice foarte grave".

Ministrul comerțului a arătat : „In

momentul de față studiem această si 
tuație economică pentru a putea pune 
în practică măsurile necesare". In 
continuare, el a subliniat că guver
nul laburist nu are nici o idee pre
concepută împotriva întreprinderilor 
particulare. El a precizat că „numai 
parlamentul britanic va fi în măsură 
să traseze limitele sectoarelor publi
ce și particulare care, după părerea 
sa joacă tin rol important în expor
tul Angliei. Noi ne dăm perfect sea
ma că o mare parte a exporturilor 
este și trebuie să rămînă în mîinile 
particularilor.

Vizita tui K,N. Rudnev 
în Elveția

BRUXELLES 21 (Agerpres).
La invitația guvernului belgian, la 

20 octombrie a sosit la Bruxelles în
tr-o vizită oficială K. N. Rudnev. Vi
cepreședinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., însoțit de un grup 
de specialiști sovietici.

Pe aeroport oaspeții sovietici au 
fost întîmpinați de P. H. Spaak, mi
nistrul afacerilor externe al Belgiei, 
și de alte persoane oficiale.

Jocurile olimpice de la Tokio
Ultima zi a competiției atletice

TOKIO 21 (Corespondență de la 
trimisul special „Agerpres", 1. 
Goga):

Ultima zi a competiției atletice a 
programat 6 dintre cele mai specta
culoase probe ale acestei discipline, 
fapt care a contribuit ca tribunele 
stadionului „Național" din Tokio să 
fie arhipline. Desigur că în centrul 
atenției spectatorilor s-a situat pro
ba de săritură .în înălțime bărbați. 
Mulți erau curioși , să vadă dacă re
cordmanul mondial Valeri Brumei 
va reuși să-și confirme valoarea și 
să intre pentru prima oară în pose
sia medaliei de aur. După un con
curs care a durat peste 5 ore lupta 
directă pentru medalia de aur s-a 
dat intre Brumei și Thomas. Ambii 
au trecut din prima încercare 2,18 
m stabilind un nou record olimpic 
și apoi nu au mai putut trece 2,20 
m, dar locul întîi a fost atribuit 
atletului sovietic pentru că la înăl
țimea de 2,16 m el a reușit din pri
ma încercare.

Clasamentul probei : 1. Valeri
Brumei (U.R.S.S.) 2,18 m, medalia 
de aur; 2. John Thomas (S.U.A.) 
2,18 m, medalia de argint; 3. John 
Rambo (S.U.A.) 2,16 m. medalia de 
bronz; 4. Stig Petersson (Suedia) 
2,14 m; 5. Robert Șavlakadze 
(U.RiS.S.) 2;14 m; 6. Kjell Nilsson 
(Suedia) și Ralf Drecoli (Germania)

cu 2,09 m. Campionul polonez Czer- 
nik care în acest an reușise perfor
manța de 2,20 m, a sărit doar 2,06 
ocupînd locul 11.

Unul din favoriții. Olimpiadei, ca
re a cîștigat de o manieră categori
că proba sa, a fost etiopianul Bikila 
Abebe. El a condus tot timpul pe 
cei peste 42 km ai probei de mara
ton desfășurată pe străzile orașului 
Tokio și a încheiat-o cu un avans 
de peste 4 minute asupra celui de-al 
doilea clasat, stabilind totodată și 
cea mai bună performanță mondială 
a probei.

Glasament: 1. Bikila Abebe (Etio
pia) 2hl2’ll”2/10 medalia de aur; 
2. Benjamin Heatley (Anglia) 
2hl6’19”2/10 medalia de argint; 3. 
Kokichi Tsuburaya (Japonia) 2h 
I6’22”8/10 medalia de bronz.

A doua victorie și medalia de-4jjjr 
a fost obținută de Peter Snell (Noua 
Zeelandă) în proba de 1500 m. Ca 
să-și asigure această victorie, el nu 
a încercat să ducă trena de la înce
put, ci și-a rezervat forțele pentru 
ultimul tur al cursei. Clasament I. 
Peter Snell (Noua Zeelandă) 
3’38"l/10 medalia de aur; 2. J. Odlo- 
zil (R. S. Cehoslovacă) 3’39”6/10 
medalia de argint; 3. J. Davies 
(Noua Zeelandă) 3’39”6/10 medalia 
de bronz.

Саіас-сапое

ASTAZI SE VOR
După echipajele noastre de caiac

feminin și de canoe, care în urma

ANKARA. Numărul muaajtorilor 
turci care au plecat în străinătate 
pentru a căuta de lucru, de la înce
putul anului 1961 pînă la 31 iulie 
1963, a ajuns la 80 664.

; WASHINGTON. Biroul federal de 
recensăminte a anunțat că popu
lația Statelor Unite a crescut cu 7 
la sută de la 1 aprilie 1960 ajungînd 
la 1 septembrie 1964 la 191 832 000 
locuitori.

WASHINGTON. Președintele John
son a hotărît marți crearea unui or
ganism interministerial însărcinat cu 
studiul măsurilor ce trebuie luate 
împotriva creșterii șomajului în 
S.U.A. In prezent, procentul șoma
jului în S.U.A. este de 5 ia sută.

BUENOS AIRES. Muncitorii de 
la societățile petroliere „Esso", 
„Shell", „La Isaura" și „Compania 
General de Combustibles" au decla
rat, o, grevă generală cu ocuparea 
întreprinderilor pe termen nelimitat. 
Greviștii cer reprimirea ia lucru a 
muncitorilor concediați.

VARȘOVIA. La 20 octombrie a 
sosit la Varșovia dr. Mahmud Fawzy, 
vicepreședinte al Consiliului executiv 
al R.A.U., într-o vizită de răspuns 
de anul trecut în R.A.U. a ministru
lui de externe al R. P. Polone, 
Adam Rapacki.

NEW YORK. La Fort-Worth (Te- 
,xas) a fost arestată o femeie de 61 
de ani, Elisabeth Duke, acuzată de 
a fi proferat amenințări la viața 
președintelui Johnson. Acuzatei i s-a 
fixat o cauțiune de 2 000 de dolari.

OTTAWA. In prima jumătate a I 
acestui an deficitul balanței comer
țului exterior al Canadei s-a cifrat 
la 518 milioane dolari.

OSLO. Ea 1 octombrie 1964 popu
lația Norvegiei s-a cifrat la 3 704 000 
locuitori.

ȘANHAI. La 20 octombrie a plecat 
spre patrie delegația militară a Re
publicii Congo (Brazzaville), în frun
te cu M. A. Felix, șef al Statului 
major al forțelor armate, care a fă
cut o vizită în R. P. Chineză.

Ce confine texful noii consfifufii 
provizorii a Vietnamului de sud

SAIGON 21 (Agerpres).
La Saigon a fost dat publicității 

textul noii constituții provizorii a. 
Vietnamului de sud elaborat de „Con
siliul înțelepților". Constituția preve
de desemnarea unui șef al statului, a 
guvernului, a unui parlament compus 
din două Camere și a altor orga
nisme. Atribuțiile cele mai importante 
vor reveni, însă, unui Consiliu na
țional al securității compus din șe
ful statului, șeful guvernului, minis
trul armatei și șeful statului major 
al trupelor guvernamentale. Agenției 
Associated Press apreciază că consti
tuirea acestui consiliu reprezintă o 
soluție de compromis între presiunile 
populare în vederea -creării unui gu-

vern civil și pretențiile generalilor 
de a avea în continuare controlul a- 
supra administrației. De fapt, însă, 
dacă generalul Duong Van Minh va 
fi menținut în funcția de șef al sta
tului s-ar putea ca, după cum relevă 
aceeași agenție militarii să dispună 
de trei din cele patru locuri ale Con
siliului.

Constituția nu menționează dacă 
parlamentul urmează să fie ales sau 
numit. In orice caz, pînă Ia desem
narea lui. actualul „Consiliu al „în
țelepților" își asumă atribuțiile parla
mentare, urmînd ca apoi să devină 
Camera superioară a parlamentului.

In mod formal, noua constituție a 
și intrat în vigoare.

Ședința Consiliului de Miniștri 
al Franței

PARIS 21 (Agerpres).
In cadrul obișnuitei ședințe săptă* 

mînale a Consiliului de Miniștri, ca
re s-a ținut miercuri la Paris sub 
preșidinția generalului de Gaulle, au 
fost discutate un grup de probleme 
actuale, printre care rețin atenția ce
le privitoare la relațiile Franței cu 
Piața comună.

După cum • a declarat într-o confe
rință de presă la sfîrșitul consiliului, 
ministrul informațiilor, Alain Pey- 
refitte, „președintele republicii și 
guvernul au subliniat că Franța va 
înceta de a mai fi membră a Comu
nității Europene (Piața comună — 
N.R.) dacă- nu se va organiza o piață 
agricolă, așa cum s-a convenit".

Această hotărîre, care constituie de 
fapt un nou ultimatum francez adre
sat partenerilor săi din Piața comună 
și mai ales Germaniei occidentală, 
care se opune categoric unei politiei 
de armonizare a prețurilor la pro*

dusele agtare, a fost adoptată în ur
ma unui raport prezentat de minis
trul agriculturii. Pisani, întors de la 
Bruxelles, unde a participat la întîl- 
nirea de două zile a trhHiștrilor a- 
griculturii din Piața comună. Comu
nicatul dat publicității la Bruxelles 
după cele două zile de negocieri, a 
scos din nou în evidență neputința celor 
„șase" de a se ajunge la un rezultat po
zitiv în problema prețurilor la cerea
le.

Pe de altă parte, Peyrefifte a in
dicat ca în raportul său asupra re
centei vizite oficiale făcute la Mos
cova Gaston Palewski, ministrul de 
stat însărcinat cu cercetările științi
fice și cu pfoblemele atomice și spa
țiale, a subliniat că ar fi posibilă 
dezvoltarea colaborării științifice în
tre Franța și U. R. S. S. în dome
niul de care răspunde.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA t Petroșani, str. Republicii or. 56. Tel. intefurbati 322, automat 260.

întrecerilor de marți se calificaseră 
direct în finale, miercuri au obținut 
dreptul de a participa în ’ finale și 
echipajele noastre masculine de ca
iac, De fapt ele ocupaseră primul 
loc în toate seriile la' care partici
paseră încă de marți dar numărul 
mare de concurenți a necesitat or
ganizarea de semifinale.

Echipajele noastre au trecut cu 
succes și acest nou examen ocupînd 
și de astă dată locurile prime în 
semifinale. Astfel, la caiac-1 Aurel 
Vernescu a cîșfigat seria a Il-a a 
semifinalei cu timpul de 4’03’’35/100 
întrecînd pe suedezul Petersson, pe 
englezul \Villson și pe canadianul 
Simonik. Celelalte două serii — se
mifinale au fost cîștigate de Hansen 
(Danemarca). —■ 4’03”00 și Pfaff

CUNOAȘTE CAMPIONII

(Austria) — 4’03”55/100. La caiac 
dublu, echipajul nostru Ivanov—Ni- 
coară a cîștigat a doua serie semi
finală cu 3’49”02/100 întrecînd pe re
prezentanții Danemarcei, Italiei șî 
Canadei. Celelalte semifinale la ca- 
іас-dublu au revenit echipajelor Sue
diei și Olandei. In sfîrșit, la caiac*4, 
echipajul R.P.R. format din Cuciuc, 
Scîotnik. Tttrcaș și Vernescu s-a 
clasat primul în seria sa semifinală 
cu 3’24”22/100 întrecînd echipajele 
Iugoslaviei. Australiei și Angliei. Ce
lelalte două semifinale au fost ad
judecate de echipajele Germaniei și 
U.R.S.S.

Toate probele finale la caiac mas 
culin, caiac feminin și canoe se 
disputa astăzi. Sportivii romîni vor 
evolua în toate cele 7 probe finale 
de caiac-canoe.

Ciclism

AU LUAT SFÎRȘIT ÎNTRECERILE PE VELODROM

Amînate din cauza ploii, probele 
cicliste de pistă s-au încheiat în 
sfîrșit ieri pe velodromul de la Ha- 
chidji. Ultimele două probe au fost 
cele de tandem (2000 m) și urmă
rire pe echipe.

Clasament: 1. Italia medalia de 
aur; 2. U.R.S.S. medalia de argint; 
3. Germania medalia de bronz.

La urmărire pe echipe în finala 
pentru locurile 1—2 s-au întîlnit

formațiile Germaniei și Italiei. A 
fost o dispută foarte strînsă, am
bele echipe au avut pe rînd condu, 
cerea dar în ultimul tur adversarele 
au fost ia egalitate și numai crono- 
metrajul electric a decis în favoa- 
rea Germaniei.

Clasament: I. Germania medalia 
de aur; 2- Italia medalia de argint; 
3. Olanda medalia de bronz.

Yahting

AU FOST DESEMNAȚI

După 10 zile de pasionante între
ceri pe apele golfului Sagami au 
fost desemnați miercuri campionii 
olimpici în cele 5 probe de yahting. 
La clasa „Finn" titlul olimpic 
medalia de aur au fost cîștigate

NOII CAMPIONI OLIMPICI

velistul german Vilii Kuhweide cu 
7 638 puncte. .Medalia de argint a 
fost atribuită lui Peter Barret 
(S.U.A.) 6 315 puncte, iar cea

și de bronz, lui Wind Henniijg (Da
de nemarca) — 6148 puncte.

Box
SURPRIZE IN

Cîteva mari surprize au fost înre
gistrate în reuniunea semifinalelor, 
desfășurată pe ringul de la Kora- 
kuen în fața unei asistențe record. 
Astfel, cunoscutul „semigreu" Zbig
niew Pietrzykowsky (R. P. Polonă).

SEMIFINALE

de trei ori campion al Europei, n-a 
reușit să-și încheie cariera sportivă 
prin a cuceri o medalie olimpică 
de aur. El a fost întrecut la puncte 
de campionul sovietic Alexei Kise
liov.

Scrimă

R. P. UNGARA CAMPIOANĂ LA SPADA

Trăgătorii maghiari au obținut un 
nou succes cucerind medalia de aur 
și în proba de spadă pe echipe. Din

cele 7 probe desfășurate pînă acum, 
trăgătorii din R. P. Ungară au cîș
tigat 4.

Baschet

ÎN FINALA SE VOR ÎNTÎLNI

Ieri au avut loc semifinalele tur
neului de baschet. In cel mai aștep
tat meci echipa U.R.S.S. a învins 
cu scorul de 53—47 (22—19) echipa 
Braziliei, campioană a lumii. S.U.A.

ECHIPELE S.U.A. și U.R.S.S. 

au întrecut cu 62—42 ( 23—24) P--^‘
Porto Rico. Finala va aduce pe te
ren echipele S.U.A. șî U.R.S.S. Jo

cul se va desfășura vineri.
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