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Vești de la „Viscoza6 Lupeni
Se amenajează noua 
spălătorie de bobine

Calitatea mătăsii produse de „Vis
coza" Lupeni depinde într-o mare 
măsură de spălarea bobinelor cu fir. 
Această spălare,- care urmează ime
diat operației de fillare, condiționea
ză uniformitatea culorii, rezistenta 
firelor, precum și o serie de alți pa
rametri de care depinde calitatea 
Reducției.

Cum în ultima perioadă operația 
de spălare a bobinelor era mult în
greunată de capacitatea insuficientă 
a vechilor instalații, s-au luat mă
suri ca — paralel cu mărirea capa
cității instalațiilor de filtrare a apei 
industriale — să se amenajeze o 
nouă spălătorie de bobine. Lucrările 
au început de cîteva luni și se lu
crează intens la amenajarea sălii, 
la instalarea noilor baterii de spă
late. Sala va fi pardosită cu cără
mizi antiacide din faianță albă ca- 
re-i va da, totodată, un aspect fru
mos. Noile instalații vor fi, de ase-

menea, mult îmbunătățite în vede
rea menținerii temperaturii prescri
se, precum și pentru realizarea ce
lorlalte condiții menite să asigure o 
spălare corespunzătare a bobinelor, 
și* implicit, o calitate superioară fi
relor de mătase. Noua spălătorie va fi 
pusă în funcțiune în trimestrul 1 al 
anului viitor.

Pe rampa de descărcare
In fața rampei de descărcare, a 

întreprinderii ău sosit zilele trecute 
vagoane purtînd o încărcătură pre
țioasă : 5 mașini de bobinat noi. 
Aceste mașini moderne vor fi mon
tate în secția de bobinaj care se 
află și ea în curs de modernizare.

Cele cinci mașini de bobinaj sînt 
doar cîteva din utilajele sosite în, 
ultima perioadă în scopul moderni
zării continue a procesului de pro
ducție. Astfel. întreprinderea a fost 
dotată cu un compresor de frig, care 
a și fost montat în sala compresoa- 
relor. O mașină de tăiat metale,

precum și o mașină de prelucrare a 
lemnului îmbogățesc atelierele ; auxi
liare. ale filaturii.

Pentru îmbunătățirea 
protecției muncii

La „Viscoza" Lupeni se desfă
șoară o acțiune susținută in vede
rea reîmprospătării . cunoștințelor pri
vind protecția muncii și normele de 
tehnica securității muncii în. rîndu- 
rile tuturor categoriilor, de salariat!. 
Personalul tehnic al întreprinderii a 
fost antrenat la studierea organizată 
a acestor norme, după care va fi 
examinat. La biblioteca tehnică a 
întreprinderii sînt acum foarte mult 
solicitate lucrările care tratează pro
bleme de protecția muncii sau de 
tehnica securității.

După examinarea personalului teh
nic va fi organizată, o largă acțiune 
de reîmprospătare' a cunoștințelor de 
tehnica securității și protecția .mun
cii în rîndurile tuturor .lucrătorilor 
întreprinderii . ..Viscoza".

oobiiiarea fi
relor de mătase 
cere multă 
gență. 
foarele 
Viscoza
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exi- 
Bobina- 
d.e ia 
Lupeni, 
care și

Mureșah V ale- 
ria. din clișeu, 
se străduiesc să 
trimită între
prinderilor pre
lucrătoare nu
mai bobine cu 
fire de bună 
calitate.

IVSEHXARI BE REPQRȚER

realizările

la
din Lupeni

U.R.U.M.P.
20 o seară

Textila
Vulcan — Aurul
Petroșani — Pa-

in 7 — masculin.

: Unde mergem mîine?
• La ora 20, la Teatrul de stat 

va fi prezentată piesa „Gaițele", 
comedie în 3 acte de Alexandru 
Kirițescu

• O dimineață de basme pentru 
copii va avea loc la ora 11, 
cluburile muncitorești 
și Petroșani.

; • In sala clubului
• va fi organizată la ora
, distractivă pentru tineret.

• Campionatul de fotbal, catego
ria B, la Lupeni: Minerul — C.F.R. 
Timișoara. Meciul începe la ora

I 15,15.
> • Campionatul regional progra-
; mează în Valea Jiului întîlnirile : 
Preparatorul Petrila — Unirea Ha
țeg; Minerul Aninoasa 
Sebeș; Minerul 
Brad și Știința

■ ringul Lonea.
I • La handbal
1 Știința Petroșani primește la ora 11 
replica handbaliștilor de la Steaua 
București, în timp ce echipa S.S.F.. 
se va deplasa la Sighișoara. In 
deschidere se va disputa finala la 
handbal în 7 — băieți — a turneu
lui organizat pe centre între echi
pele școlilor generale de 8 ani din 
Valea Jiului. ,

• La 
dionul 
cadrul 
dintre 
Grivița

ora 9 va începe pe sta- 
Jiul meciul de rugbi din 
campionatului categoriei A 
echipele Știința Petroșani- 
Roșie București.

Omul din fa
ța noastră, des
chise un regis
tru voluminos 
in care sînt notate
colectivului secției de la înce
putul anului pînă la „data 
prezentă". Pe coloane, cineva 
a caligrafiat frumos de o par
te cifrele de plan, de cealaltă 
realizările la indicatorul — 
producția marfă. Jos in drep
tul totalului, după trei tri
mestre se poate citi în procen
te : oțel lichid — 105 la sută, 
oțel piese — 106 la sută, fon
tă piese — 107 la sută, 
tale neferoase — 126 
și economii la prețul 
de 676 000 lei. Șeful 
turnătorie a Uzinei de
utilaj minier din Petroșani — 
inginerul Șoit, care abia de 
aurind a luat în primire con
ducerea secției — închide re
gistrul voluminos și cifrele — 
constituind bilanțul realizărilor 
pe 9 luni — rămîn închise în
tre scoarțele groase.

— Aceasta a fost. Dar să 
facem o plimbare în intimita
tea cifrelor viitoare.

me- 
sută 
cost 

secției 
reparat

la 
de

pintenul lor materia incandes
centă. Sîntem . intre turnătorii 
de la U.R.U.M.P.

— Principalul sortiment de 
oțel cu care lucrăm noi — ne 
lămurește șeful secției e oțe
lul de marca O.T.-45. Peste 
cîteva minute veți vedea cum 
se toarnă oțelul de această 
marcă. Trebuie să vorbim cu 
voce tare, altfel zgomotul ma
caralelor — uriașe păsări de 
oțel — pe deasupra capetelor 
noastre, glasurile oamenilor, 
ori zgomotul cuptorului elec
tric ne-ar acoperi propriile 
glasuri.

Totuși, explicațiile curg cu 
lux de amănunte, iar carnetul 
se umple de însemnări. Intre 
prima și a doua probă ne a- 
propiem de topitorii maistrului 
Maghiara Gheorghe.

— Munca noastră cere mul
tă pricepere și multă precau
ție, ne spune maistrul, li ve
deți aici pe oamenii din jurul 
cuptorului ? Au o clipă de ră
gaz înainte de elaborarea șar- 

Sîitt atenți
ursului acesta gata să 
în pîntecul său tone 

de fontă și oțel. Să 
cunoștință cu clțiva

Unde ..fierbe" otelul
In stingă, cuptoarele de to

pire și coacere, in dreapta for
mele gata să primească în

jei, dar ochii lor 
asupra 
mistuie 
întregi 
faceți

Aurul verde al pădurilor așteaptă pe harnicii forestieri spre a le dărui 
comorile ei.

Angajamentele anuale 
au fost îndeplinite

ce au fost lua- 
ce perspective 
colectivul mi- 

în ceea ce pr - 
îndeplinirea
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Colectivul exploatării miniere de la 
Lonea este unul din primele colecti
ve miniere care și-a îndepiinit prin
cipalii indicatori ăi angajamentelor 
anuale înainte de termen. L-am soli
citat pe TOV. ING. FEIER GHEOR
GHE, ȘEFUL EXPLOATĂRII MI
NIERE LONEA, să ne relateze des
pre felul cum au fost obținute aces
te rezultate, măsu
rile 
te, 
are 
nei
vește 
planului anual și a 
1965. Redăm mai 
mit.

..La Începutul 
nostru s-a angajat 
nul de producție cu 6 000 tone căr
bune, să realizeze o productivitate de 
1.255 tone post față de 1,250 tone 
pe post planificat și să obțină eco
nomii la prețul de cost în valoare de 
375 000 Iei.

Cu ocazia zilei de 1 Mai și în cin
stea celei de-a 
XX-a aniversări 
a eliberării pa- 
triei, angajamen
tele au fost spo
rite la 
de 
22 000 
la economii 
la 375 000 Iei 
500 000 lei. In pe
rioada primelor 9 
luni și jumătate

dintre ei, să-i 
cunoașteți pe 
cei mai buni.: 
Acesta e Panța 

Ion I. Sînt băieți cu tragere 
de inimă. și Panța și Cioară 
Nicolae. Șarjele elaborate de 
el sînt de. cea mai bună cali
tate. Iată-і și pe formatori. 
De priceperea lor depinde da
că piesa turnată va cores
punde sau nu dimensiunilor 
proiectate, dacă va avea ne
voie de mai multe sau mai 
puține prelucrări, dacă va 
crește sau va scădea procen
tul de rebuturi. Acum fac ul
timele- retușări formelor. Pes
te cîteva minute va începe 
turnarea. Nu-i deranjăm acum 
dar pot să vi-i prezint de la 
distanță pe cei mai buni. Inel 
Romulus și membrii echipei
sale sînt oamenii aceia aple
cați asupra formelor. La fel
de buni sînt și ai lui Pavel 
Mircea și Ati.tienei Nicolae.

Privim pe deasupra forme
lor. Oamenii sînt concentrați, 
cu atenția încordată. Cînd ri
dică puțin capul, fețele lor 
exprimă mulțumire. In cuptor 
oțelul a atins aproape culoa
rea albă: Flăcări albăstrui 
Intr-un fantastic joc : de 
mini, străbat din cuptor

I. CIOCLEI

(Continuare în pag.' 3-a)

. sarcinilor pe anul 
jos răspunsul pri-

anului, colectivul 
să depășească pla

la
producție
6 000 
tone

la 
iar 
de 
la

ca
lu-
Și

rezerve ca stratul 3 blocul X, 
5 blocul VIII și IX de*la Lo- 
stratu! 5 blocul 11 vest și 

5 blocul III de la Lonea III.

din acest an s-au obținut următoarele re
zultate : planul de producție a fost 
depășit cu 24 152 tone cărbune, s-a 
obținut o productivitate a muncii de 
1,278 tone/post, față de 1,274 tone 
pe post plan, s-au realizat 1 030 000 
lei economii prin reducerea prețului 
de cost cu 2,39 lei pe tona de cărbune. 
Rezultatele obținute au fost posibile 

datorită îndeplinirii 
prevederilor planu
lui de măsuri felini, 

со - organizatorice 
din care amintim : 
In scopul asigură

rii liniei de front necesare s-a pus 
în exploatare întreaga capacitate de 
producție prin asanarea în întregime 
a zonelor de foc. S-au pus în func
ție noi 
stratul 
nea II 
stratul
S-a extins metoda de exploatare cu 
abataje frontale armate metalic. în 
prezent existînd la exploatarea noas
tră cinci abataje de acest fel. Brigă
zile de frontaliști de la exploatarea 
noastră au realizat în primele trei 
trimestre, în medie, un randament de 
5,50 tone, post. Evidențiem în mod deo
sebit brigăzile de frontaliști conduse 
de Bîrluț Clement și Miclea Ioan III. 
Vitezele de avansare la aceste fron
tale cît și la acel condus de Baciu 
Ioan, de la sectorul II sînt cuprinse 
între 37 și 45 ml/lună. Sectoarele ca
re au aontribuit la realizarea și de
pășirea planului de producție al, ex-

(Continuare in pag. 3-a)

La drum I Șoferul Bonyat Iosif de la I.R.T.A. Petro
șani transportă cu plăcere minerii aninoseni cu noul 
autobuz.
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Intîlnire de neuitat DE

Cînd casiera e distrată

Stot trei. Au venit în vizită la 
Ane Golcea, soția unuia dintre mi
nerii eroi răpuși în ’29, la Lupeni 
<fe gloanțele ucigașe ale unei orîn- 
duiri nedrepte. Ospitalitatea gazdei, 
vorbele ei blînde au înlăturat repede 
sfiiciunea și emoția primei întilniri. 

I Acum stau liniștiți și ascultă cu a- 
tenția încordată zguduitoarele ade
văruri despre viața minerilor din 
alte timpuri. In minte li se succed

IN CLIȘEU: Ana Golcea împreună cu cîțiva dintre pionierii care au 
vizite t-o zilele trecute.

Aniversarea muzeului „Ermitaj
Potrivit unui decret al Prezidiului 

Sovietului Suprem al U.R.S.S., Mu
zeului „Ermitaj" din Leningrad i s-a 
decernat Ordinul Lenin pentru me
ritele deosebite ale colectivului în ac
tivitatea de educație artistică a oa
menilor muncii.

Muzeul „Ermitaj" a luat ființă cu 
200 de ani în urmă, sub forma unei 
colecții particulare a împărătesei E- 
caierina a 11-a, iar la sfîrșitul seco- 
îuluî al XIX-Iea el a devenit un mu
zeu de importanță mondială. Printre 
altele. în posesia sa se află o boga
tă colecție de opere din antichitate 
și Renaștere, opere care aparțin cul
turii orientale și europene din Evul 
Mediu, precum și opere ale unor re-

Expoziție de obiecte 
din chihlimbar

La Muzeul de pedologie din Var
șovia ș-a deschis o expoziție deosebit 
de interesantă și cea mai mare din 
lume în ceea ce privește numărul ex
ponatelor. Este vorba de o colecție 
de obiecte din chihlimbar, care numă
ră 20 000 de piese.

Mii de. ani apele Mării Baltice au 
șruncat pe țărm rășina străveche 
pietrificată — chihlimbarul. In R P- 
Polonă se obțin anual aproximativ 1 
tone chihlimbar.

S-a stabilit ca obiectele cele mai 
vechi de chihlimbar (mărgele, colie
re) descoperite pe teritoriul Poloniei 
datează din perioada 4 000-1 700 îna
inte de era noastră. In secolul al 
X-lea, Gdanskul a devenit un impor
tant centru de prelucrare artistică a 
chihlimbarului. Intre anii 1 400 și 
1 800 în acest oraș au fost create 
nenumărate obiecte prețioase din chih
limbar. In trecut s-a dezvoltat chiar 
o industrie națională a obiectelor din 
chihlimbar, iar în scolul al XIX-Iea 
s-a trecut la prelucrarea mecanizată 
a acestei pietre.

Obiectele de artă din chihlimbar 
sînt deosebit de apreciate și pe pia
ța internațională. 

pe rînd imagini din filmul „LupenH 
’29", întîmplări povestite de părinți 
sau cunoscuți.

Orele s-au scurs repede. Pionierii 
veniți în vizită au plecat. La Arta 
Golcea vin însă mulți pionieri în 
vizită. In inima tuturor se naște 
hotărîrea de nestrămutat de a se face 
cît mai folositori societății în care 
trăiesc liberi, fericiți, lipsiți de grija 
zilei de mîine

<<

numiți pictori spanioli, francezi și 
englezi din secolele XV1-XV11I. Ceea 
ce îl situează însă, printre muzeele 
de frunte ale lumii sînt colecțiile de 
pictură flamandă și olandeză din se
colul XVII. La muzeul ..Ermitaj" 
din Leningrad sînt expuse 500 000 
gravuri și 40 000 picturi. El este vi
zitat anual de peste două milioane 
de persoane.

La extremitatea de sud-vest a 
orașului Lupeni, pe versantul nor
dic al munților Vilcan p'trîul Braia 
a ferestruit de-a lungul anilor o 
albie adincă și sălbatică. In apro
pierea orașului, undele cristaline 
ale acestui pîriu abia dacă destăi- 
nuiesc ceva din frumusețile ce se 
ascund în spatele unor masivi. 
Dacă străbați însă cărăruia ce 
șerpuiește pe o lungime de aproa
pe 12 km pe firul văii ți se dez
văluie imagini de neuitat. După ce 
treci de o pădurice de anini și 
brazi, pașii te poartă citeva sute 
de metri sub bolta înaltă a unei 
păduri de fag. Apoi, de-o parte și 
de alta a piriului, pe măsură ce 
urci, fagul cedează loc brădetului. 
Valea se îngustează treptat. La 
fiecare pas te intimpină priveliști 
noi. Din prăpăstiile adinei, pe 
marginea cărora cresc brazi fal
nici, străbate vuietul înfundat al 
cascadelor înspumate. Zeci de pi- 
riiașe își adună apele de pe ambii 
versanțl in căldarea Văii. Bolo
vani uriași rostogoliți de puterea 
năpraznică a apelor formează pe 
alocuri diguri naturale, peste care 
plrlul clocotește intr-o aprigă lup
tă cu piatra, stirnind un vuiet ne
întrerupt. La cotiturile neașteptate 
ale cărăruii apar din loc în loc 
grote săpate de ape, copaci dobo- 
riți de furtuni sau terase încintă- 
tqare. După două ore de urcuș ca

(Мнила dm deșeuri de lemn
Specialiștii din Leningrad au pro

pus o tehnologie originală pentru 
obținerea glucozei comestibile din 
deșeuri de lemn. Noua tehnologie a 
fosț experimentată ia uzina Kansk 
de lingă Krasnoiarsk (Siberia), unde 
ș-a organizat producția Industrială 
experimentală.

Pe baza acestei tehnologii a în
ceput acum la Leningrad proiectarea 
unei uzine cu o producție anuală de 
24 000 tone de glucoză cristalizată, 
pentru seopuri medicale. Ozina va 
fi construită în orașul Cerepoveț, din 
apropiere de Leningrad, șl va fi pri
ma dintr-o serie de întreprinderi ca
re urmează să fie construite în cen
trele de prelucrare a lemnului ale 
Uniunii Sovietice.

-Ambarcațiuni din mase plastice
Șantierele navle „Gheorghi Dimi

trov" din Varna au lansat pe apă 
o ambarcațiune lucrată în întregime 
din mase plastice. Materialul de ba
ză a fost sticla nealcalină și rășina 
poliesterică. Avînd o lungime de 3,5 
m și o lățime de 1,5 m. ambarca
țiunea cîntărește 150 kg și are o 
capacitate de patru oameni, fiind 
totodată deosebit de rezistentă la 
acțiunea corozivă a apei de mare.

Pescuit de mistreți
Locuitorii provinciei. Siak din in-- 

sula Sumatra se îndeletnicesc în 
special cu vinatul mistreților care 
trăiesc în număr mare în tufișurile 
din păduri și mlaștini. De obieei 
localnicii se duc la vînătoare în mo
mentul cînd mistreții traversează un 
braț al mării. Vînătorii pornesc cu 
bărcile pe apă și dau drumul clini
lor de-a lungul malului, pentru a 
împiedica mistreții să ajungă la 
mal și să se ascundă în pădure. Oa
menii aruncă în mare plase mari și 
rezistente cu care „pescuiesc" mis
treții.

FRUMUSEȚI ASCUNSE
lea se împarte in două. De aici in 
suș, pe locul unde cu ani in urmă 
pădurea de brazi a fost distrusă 
printr-o exploatare prădalnică in anii 

burgheziei, munci
torii ocolului sil
vic Lupeni au 
plantat in anii 
noștri mii de pu- 
ieți de molid și fag. 
Puieții au crescut, 
formind o pădure 
deasă. Pe alocuri 
in desișul el se 
deschid mici po- 
iene. Dintr-o ast
fel de poiană pot 
fi văzute porțile 
Brăii: două stlnci 
înalte prin mij
locul cărora pi- 
riul cade în 7 
cascade, înșiruite 
la mică distan
ță unele de altele 
ca niște uriașe 
trepte înălbite de 
spumă. Dincolo 
de ele se află iz
voarele Brăii. Pu
țini sînt acei care 
îndrăznesc să se 
avlnte peste a- 
ceste porți greu

ÎNSEMNARE

Un cetățean s-a prezentat la casa 
nr. 1 a stației G.F.R. Lupeni.

— Vă rog două bilete pînă la Te
remia Banat.

— Pînă unde ?
— La Teremia.Banat.
Călătorul care so

licită biletele pre
găti banii, în timp 

ce casieriței Safta 
Maria consultă în 
pripă un tabel.

— Vă costă în total 174 lei — spu
se ea călătorului.

La primirea biletelor cetățeanul își 
aruncă ochii asupra lor. Ceea ce 
văzu îl făcu să se adreseze din nou 
casieriței:

— Nu vă supărați — se scuză el 
—am cerut bilete pentru Teremia Ba
nat și mi-ați dat pentru Cenad.

— Nu-i nimic, răspunse casierița, 
tot atîta costă.

— 0a, dar Cenadul este în altă 
direcție insista călătorul.

— Bumneata nu înțelegi că bile
tele sînt bune. Ce mi-e Cenad ori 
Teremia, două stații cu același preț 
și atît tot.

Nemaiavmd ce face cetățeanul pa 
răsî ghișeul casieriei.

In tren întrebă conductorul de ser 
viciu ce părere are despre această 
întorsătură a lucrurilor.

Șugubăț, acesta îj răspunse:
— 'Știu eu, poate casiera, gîndindu- 

se că această stație servește o gos

Ș T I A J 1 C Â...
întinderi mari și care rămînea odini
oară, în general, nefolosit.

...Dintr-un metru cub de lemn se 
pot obține 160 kg de mătase artifi
cială, din care se pot fabrica 1 50<> 
m de țesături ?

...O specie de rușinoase, numită ti
să care crește în țara noastră, poate 
depăși vîrsta de 2 000 de ani ? Lem
nul acestui arbore este atît de tare, 
incit din el se pot face cuie.

...Arborele seqouia, care crește in 
America de Sud, are trunchiul atît 
de groș, încît sînt necesari 30 de 
oameni cu brațele întinse ca să-1 cu
prindă ?

...in grădina botanică din Mosco
va se găsește un pom cu totul deose
bit ? El se numește „pomul prieteni
ei", deoarece personalități care au 
vizitat Moscova au altoit pe pom fie 
lămîi, fie portocali, fie alți pomi fruc
tiferi. Altoiurile au prins iar pomul 
a devenit multifructifer.

...Ea Brăila s-a construit prima fa
brică din țara noastră producătoare 
de plăci aglomerate din lemn ? Ca 
materie primă se folosește lemnul de 
salcie și plop, care crește la noi pe

accesibile. Dacă le străbați totuși, 
minunatele priveliști alpine iți răs
plătesc din plin efortul. 

S. VtOREL

Brăii.Vedere spre izvoarele

podărie colectivă milionară s-a gîndit 
că n-ar fi rău să vizitați întîi Cena
dul. In orice caz, de la Periam pu
teți avea neplăceri deoarece Teremia 
nu este pe aceeași direcție cu Ce
nadul.

Lucrurile s-au în- 
tîmplat întocmai. 
Pînă la stația Pe 
riatn călătoria a 
decurs fără neplă
ceri. Dar de aici 

conductorul, cercetind biletele, privi 
călătorul apoi clătinînd din cap i șe 
adresă :

— Dumneavoastă ați urcat greșit 
în tren. Nu în direcția aceasta e Ce
nadul.

— Dar noi nici nu avem ce căuta 
la Cenad. Intenționăm să mergem la 
Teremia. Insă casierița din stația Lu
peni ne-a spus că-i tot una...

Conductorul dîndu-și seama că la 
mijloc este o încurcătură îi invită pe 
călători să coboare la’ prima stație, 
unde trenul așteaptă citeva minute? 
și să ia bilete pentru Teremia, căci 
altfel vor fi considerați călători clan
destini și tratați în consecință. Deci 
alți bani, alte bilete...

Toate acestea s-au întîmplat pentru 
că Safta Maria, casieră în stația 
C.F.R. Lupeni, a privit cu lipsă de 
răspundere sarcina ei principală de 
serviciu — deservirea călătorilor

A. MICA
E. M. Lupeni

...Furnicile negre de pădure fac ga
lerii în lemnul tulpini pînă la înăl
țimea de 10 m ?

ANECDOTE
XI ГА urând îl conduce pe ultimul 
j său drum pe unchiul Thimo- 
tee care trăise în casa sa timp de 
20 de ani. La întoarcere, îi spune 
soției :

— Știi, acum eă s-a dus dintre 
noi vreau să-ți spun că începuse să 
mă plictisească acest unchi al tău 
care trăia pe spinarea noastră, fără 
să facă nimic cit e ziua de lungă.

Soția deschide ochii meri de mi
rare :

— Cum ? Nu era unchiul tău ?...
*

Ț heodor Fontane (1819-^1894)
• scriitor și redactor german, 

primit odată niște versuri însoțite 
de o scrisoare. în care se spunea :

Din principiu sînt împotriva vir- 
gulilor. Vă rog puneți-le dv. acolo 
unde considerați că este absolut ne
cesar.

Fontane a trimis înapoi versurile 
autorului, împreună cu următoarea 
notă :

,,Vă rog, data viitoare, trimiteți-mi 
numai virgulile. Versurile le voi 
scrie singur 1“

O „pensionară" în vîrslt 
de... 500 de ani

Șopîrla cu trei ochi, tuatara, vie
țuitoare a deserturilor din insulele 
Noii Zeelande, nu-și face probleme 
din construirea unui adăpost, așa 
cum fac toate semenele ei. Ea se 
mută în cuibul confortabil și uscat 
al pescărușului.

Pe ce limbă se înțeleg acești co- 
locatari nu se știe. Se știe însă că 
ei se folosesc de cuiburi în d°uă 
schimburi, într-o ordine stabilită cu 
strictețe.

Pescărușul se întoarce acasă noap
tea chiar în momentul cînd șopîrla 
pleacă la vînătoare. Cîteodată pes
cărușul se plictisește de pensionară 
și o gonește. Fără să se opună șl 
fără să facă scandal, tuatara se 
mută în cuibul unui alt pescăruș. 
Probabil că firea ei blîndă contribuie 
la faptul că tuatara pensionară tră
iește, după cum, au stabilit oamenii 
de știință, în medie de 500 de ani.
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Munea educativă în cadrul școKi 
un n’vel ridfteatla

Recent a avut loc adunarea gene
rală a organizației de bază de partid 
de la Școala medie din Lupeni, pen
tru darea de seamă și alegeri.

Darea de seamă prezentată de tov. 
Marinescu Aurelia, a scos în evi
dență preocuparea organizației de ba 
ză pentru îmbunătățirea continuă a 
procesului de învățămînt, a muncii 
de educare în cadrul școlii. Atît da
rea de seamă cît și discuțiile purtate 
pe marginea ei s-au referit, în pri
mul rînd, la activitatea comuniștilor 
în domeniul ridicării nivelului pro
cesului instructiv-educativ, la munca 
depusă de cadrele didactice în vede
rea sprijinirii elevilor în însușirea 
temeinică a materiilor ce se predau 
în școală. De asemenea, un loc im
portant în cadrul adunării generale 
l-a' ocupat problema disciplinei, a 
emicării comuniste a elevilor.

Din darea de seamă și din discuții 
S-a putut desprinde faptul că în anul 
școlar 1963/1964 la școala medie din 
Lupeni s-au obținut unele rezultate 
bune. A crescut numărul elevilor pro
movați, s-a întărit disciplina în școa
lă, învățămîntul ideologic al cadre
lor didactice s-a desfășurat în bune 
condițiuni.

Organizația de bază de partid a i- 
nițiat mai multe acțiuni care au 
contribuit la îmbunătățirea muncii în 
școală. Așa, de exemplu, s-au ținut 
unele adunări deschise la care au 
participat mai multe cadre didactice, 
generalizîndu-se experiența pozitivă.

S-a organizat mai temeinic ajutora
rea elevilor care întîmpină greutăți 
in însușirea materiilor.

In cadrul discuțiilor în adunarea 
generală tov. Macra Lucreția a ară
tat metodele pe care le folosește în 
sprijinirea elevilor la învățătură, or
ganizarea meditațiilor, munca dife
rențiata cu elevii. Tovarășul Cără- 
guț Sergiu, Duna Elena, au vorbit 
despre creșterea influenței organiza
ției de partid, despre unele probleme 
ale disciplinei școlare și au făcut 
propuneri prețioase în scopul îmbu
nătățirii muncii în viitor. Atenție cu
venită s-a acordat și educației pa
triotice a elevilor. Au fost organizate 
excursii, vizite la diferite întreprin
deri, s-au ținut conferințe cu carac
ter educativ. La această acțiune au 
contribuit majoritatea cadrelor didac
tice.

învățămîntul ideologic al cadrelor 
didactice în cercurile de studiere a 
economiei politice anul II și materia
lismului dialectic și istoric anul 1! 
s-a desfășurat la un nivel corespun
zător. Cei doi propagandiști — tov. 
Marinescu Aurelia și Cărăguț Ser
giu ■— s-au străduit să asigure ni
velul cerut lecțiilor și seminariilor, au 
urmărit în permanență creșterea efi
cacității învățămintului ideologic.

In atenția organizației de partid a 
stat, de asemenea, conducerea și în
drumarea organizației U.T.M. și sin
dicale din școală precum și antrena
rea unui număr eît mai mare de ca-

temeinica a 
faptul că în 

46 absolvenți 
15 au reușit 

? л

I

laspeețta de stat peatro 
și protecția muacii — Petroșani

ANUNȚĂ
abundente, au survenit defecțiuni de scurtă 

a populației din Petroșani, 
de origină hidrică, organele

In urma precipitațiilor 
durata în aprovizionarea cu apă potabilă 
Pentru prevenirea eventualelor îmbolnăviri 
competente au luat măsurile preventive necesare. Pe lingă aceste mă
suri, mai recomandăm populație; următoarele:

— Să se consume pentru băut apa minerală
— Apa din rețeaua de distribuție, din fîntîni sau izvoare să Йе 

folosită numai după fierbere
- Alimentele pentru sugari să fie pregătite NUMAI 6U APA 

FIARTA
— Cei care se aprovizionează cu apă din fîntîni să ceară circum

scripțiilor sanitare teritoriale desinfencția acestor surse de apă.

I

Ai

Brigada de mineri a lui Tîcizică Alexandru din sectorul H al minei 
Hricani, este evidențiată lună de lună în întrecerea socialistă.

Iată unul din schimburile brigăzii, cel condus de mânerul Anghelescu 
Goastantin, înaintea intrării în șut.

In loc de cronică, sportivă

SER V IE TA

dre didactice la diferite acțiuni au 
caracter obștesc.

Dezbaterile purtate în adunarea 
generală au subliniat rezultatele ob
ținute, însă,'.totodată, s-au referit la 
anumite lipsuri care au existat, pre- 
văzîndu-se măsuri pentru înlăturarea 
lor. Deși a crescut numărul elevilor 
promovați, situația privind însușirea 
temeinică a cunoștințelor nu este pe 
deplin satisfăcătoare. Mai sînt încă 
elevi care trec clasa cu note minime. 
Nu întotdeauna s-a manifestat exigen
ță față de pregătirea 
efevilor. Așa se explică 
această toamnă, din cei 
ai școlii medii numai
să intre în învățămîntul superior, 
adunarea generală s-a criticat ati
tudinea unor cadre didactice care cu 
prea multă indulgență dau nbte de 
trecere elevilor delăsători la învăță
tură.

In discuțiile purtate pe marginea 
dării de seamă s-au ridicat unele pro
bleme privind disciplina în școală. 
Dacă marea majoritate a cadrelor di
dactice se preocupă cu perseverență 
de întărirea disciplinei, eonsiderînd-o 
ca o obligație primordială, mai sînt 
cadre didactice care neglijează în 
mod nepermis grija pentru întărirea 
disciplinei. Asemenea cadre didactice 
se mulțumesc cu activitatea depusă 
la catedră prin predarea lecțiilor, des- 
considerînd munca răbdătoare, dusă 
zi de zi cu elevii în vederea educării 
lor, formării deprinderilor cerute o- 
mului 
greșit 
ca de 
plinei
consideră drept una 
damentale ale fiecărui cadru didactic, 
Față de această atitudine îi: aduna
rea generală s-a luat poziție hotărîtă.

O problemă dezbătută pe larg în 
adunarea generală a fost cea cu pri
vire la întărirea rîndurilor organiza
ției de partid. Pe bună dreptate orga
nul de conducere al organizației a 
fost criticat pentru slaba activitate 
depusă în această direcție. La Școa
la medie din Lupeni exisță un în
semnat număr de profesori bine pre
gătiți, care merită a fi primiți în rîn- 
durile 
cestea 
foarte

Din
rii generale a organizației de partid 
de la Școala medie din Lupeni, din 
discuțiile purtate a reieșit hotărirea 
comuniștilor de aici de a depune toa
te eforturile spre a ridica tot mai 
mult rolul organizației de partid in 
vederea îndeplinirii cu succes a sar
cinilor de mare răspundere ce-i re-- 
vin în educarea și instruirea tinerei- 
generații, în sprijinirea continuă a 
procesului de învățămînt.

P. UAIGUR

societății socialiste, 
aceste cadre 
educare, de 
revine altor

In
ca 
a

?’

mod
mun
ci isci- 
nu o

socotesc
întărire
factori
din sarcinile fun-

partidului, însă cu toate a- 
numărul celor primiți este 

mic.
desiășurarea lucrărilor adună-

BUCLUC
De necrezut șt totuși 

Jiul Petrila a pierdut la 
forfait. Desigur că acest 
multora neverosimil. E și 
astfel de caz este unic în 
balului 
așa s-a 
tele să

După 
studenților timișoreni, 
deplasat la Cugir. hotărîți să scoată 
un rezultat cît mai onorabili, lată-i 
în autobuz și...... Hai Jiul 1“

I-au însoțit, ca de atîtea ori, nu
meroși suporteri. Infruntînd vremea 
capricioasă, răpind din timpul lor 
liber și dm micile economii, aceștia 
au sperat să vadă un meci frumos, 
să încurajeze echipa lor favorită, 
s-o conducă pe drumul victoriei.

Dar... vai I Planurile de acasă ale 
suporterilor nu s-au 
cu cede de la Cugir 
lui Tîlmaciu Viorel. 
tat“ pur și simplu în 
a hotelului din Deva servieta în ca
re se găseau toate legitimațiile ju
cătorilor. Cine avea să știe sau 
măcar să. bănuiască acest lucru ? ! 
Redăm și faza cea mai importantă 
din acest „meci" dramatic.

Ora 14,30. Jucătorii ambeta e- 
chipe făceau încălzirea. Arbitrul de

adevărat I 
Cugir prin 
lucru pare 
firesc. Un 
istoria fot-

Și totuși 
lăsăm

din Valea Jiului, 
întîmplat. Dar să 
vorbească.
eșecul suferit acasă în 

, jiuliștii

fap-

fața 
s-au

potrivit deloc 
ale antrenoru- 
Acesta „a ui- 
camera nr. 18

mai eficiente măsuri. Acest lucru 
este cu atît mai necesar, cu cît, după 
un început promițător, echipa nu mai 
dă randamentul scontat, spre deza
măgirea numeroșilor săi suporteri.

C. MATEESCU
D. GHEONEA

autoturism

centru a chemat în cabină pe cei 
doi antrenori cu legitimațiile pentru 
a completa foaia de arbitraj, Cugi- 
renii au fost în ordine. Legitimațiile 
jiuliștilor, însă, „se odihneau" la 
hotelul din Deva, „motiv" pentru 
care antrenorul Tîlmaciu a prins să 
verse șiroaie de lacrimi. Erau însă... 
lacrimi de crocodil. In puținul timp 
care mai rămăsese pînă la începerea 
oficială a meciului, un
a zburat cu viteza vîntului spre. De
va pentru a aduce servieta. . cu 
bucluc a antrenorului Tîlmaciu. Era 
însă prea tîrziu. Timpul de începere 
a meciului trecuse. Conform regu
lamentului, arbitrul a consfințit vic
toria cu 3- 0 a gazdelor. Bucurie în 
tabăra cugireană, amărăciune și de
zolare în rîndul jucătorilor de la
Jiul și a suporterilor care-i însoțeau.

Iată deci încă „o ispravă" a an
trenorului Tîlmaciu. „ispravă" care 
pune capac celor de pînă acum.

Față de aceste stări de lucruri în
trebăm încă odată conducerea clu
bului sportiv Jiul : Cît timp va mai 
tolera ..isprăvile" antrenorului Tîl
maciu ?

Considerăm că este timpul să se 
facă o analiză profundă a compor
tării antrenorului și a unor jucători 
din cadrul echipei și să se ia cele

Angajamentele anuale 
au fost îndeplinite a

capitale în valoare de 600 000 tei la 
calea ferată de la suprafață. Am fost 
dotați cu două locomotive Diesel de 
120 GP.

Pentru ca în luna decembrie 1964 
să obținem realizări la nivelul tri
mestrului 1 al anului 1965 s-au luat 
măsuri de a se pregăti și pune in 
exploatare noi rezerve de producție ca 
stratele 3 și 5 blocul XI, stratul 3 
blocul II vest.

Rezultatele obținute pînă în pre
zent ne îndreptățesc să credem că 
planul anual va fi realizat de colec
tivul exploatării noastre cu cel puțin 
12 zile înainte de finele anului.

In anul 1965 ne revin sarcini de 
plan sporite. Producția anuală crește 
cu 50 000 tone; totodată sarcinile pre
văd o creștere a productivității mun 
cii cu 70 kg/post și o reducere a pre
țului de cost cu cca. 4 lei/tonă. In
dicatorii la producție și productivitate 
prevăzuți pentru anul 1965 au fost a- 
tinși ca medie lunară, încă în lunjie 
trecute. Acest fapt ne îndreptățește să 
avem convingerea că măsurile ce se 
vor lua în continuare în trimestrul ІѴ 
al acestui an vor conduce la realiza
rea indicatorilor de plan 
pentru trimestrul I 1965 încă 
decembrie a acestui an".

(Urmare aui pag. i-aj

pioatării sînt: sectorul I cu o depă
șire de 8 668 tone, sectorul II cu o 
depășire de 6 940 tone, sectorul V 
cu o depășire de 7 248 tone.

Brigăzile evidențiate in mod deose
bit în întrecerea socialistă sint cele 
conduse de Policiuc Dionisie. Danciu 
Moise, Nedelcu Nicolae care s-au a- 
chitat cu cinste de angajamentele a- 
sumate, maiștrii mineri Benko Iosif, 
Cistnaș Ludovic, Țlf Eugen și alții. 
Pentru bunele rezultate în realizarea 
sarcinilor și a angajamentelor putem 
evidenția pe ing. Miclăușoiu Ion, șe
ful sectorului 1 și ing. Rebeleanu Va
ier, șeful sectorului II.

Pentru o cit mai bună aprovizionare 
a minei noastre și crearea de condi
ții bune locurilor de muncă s-au luat 
următoarele măsuri: La începutul a- 
nului s-a schimbat mașina de extrac
ție și motorul mașinii de la puțul 
principal Lonea III așigurîndu-se un 
transport normal pe puțul de extrac
ție. S-au montat două compresoare 
de 45 mc/min. lip Reșița; unu] Ia 
mina Lonea I și unul ia mina Eo- 
nea III. Pentru asigurarea transpor
tului la suprafață s-au făcut reparații

prevăzuti 
din ltma

PASIUNE
catalo- 
al clu- 
au fost 
dar i«- 
prezin-

Sînt mulți. Mai- bine de cincizeci. 
Sînt împărțiți pe grupe. In 
guil cercului de artă plastică 
bului sindicatelor din Lupeni 
trecuți în ordine alfabetică, 
sfructorul Tellmann Iosif ii
tă pe artiștii amatori după pașii pe 
care i-au parcurs în spre însușirea 
tainelor artei plastice.

— Muncitorul Gîrea Gheorghe de 
la lămpăria minei Lupeni a venit 
azi pentru prima dată la cerc, mi
nat de dorința de a pătrunde în tai
nele frumosului. Tovarășii săi de 
grupă, Albu Bernadeta, Rădtiț. Mag- 
<№ena și Ocrogiici loan, deși sînt 
doar elevi, sint mult avansați. Ei au 
ajuns să lucreze la studii de acua
rele. In holul clubului. în cadrul ex
poziției deschise recent, pot fi vă
zute cîfeva încercări izbutite ale lor. 
Alții, cum sint electricianul Popa 
Constantin, sudorul Balas Ioan, de
senatorul Csatai Emil, profesorul 
Caceu Radu și lăcătușul Lanovetz

Rudolf fac parte din secția 
ție a cercului. Ei au participat 
mai multe expoziții organizate 
către cercul de artă plastică. Acum 
se pregătesc pentru expoziția pe 
care am preconizat s-o deschidem 
în cinstea aniversării proclamării 
Republicii. Pe toți îi pasionează do
rința de a reda în culori, prin arta 
plastică viața nouă ce o trăiesc.

de crea- 
la 
de

populară aus- 
populară la 

12,35 Arii din 
pentru toți, 

muzică ușoară, 
muzica de 

16,15 Transmisiune sportivă, 
„Două inimi într-un vals“ —

13,10 De toate 
Interpreți de 
Pagini alese din

(Urmare: ciut pag. i-a)

luminează fețele oamenilor. Se parc
ea aici oamenii au împrumutai 
talului căldură din căldura lor.

me

cet

într-o alta unde domnește 
curățenia. Laboratorul.

.Proba bună — 
fncepet* turnarea"

li părăsim pentru o clipă pe 
din turnătorie. Dintr-o lume care
vibrează efort și mișcare continuă, 
trecem 
liniștea și
Aici, la aparate speciale, se face di
secția — dacă se poate spune astfel 
— a lui O.T.-45. Alte fețe concentra
te. alți ochi care urmăresc atent in
dicațiile aparatelor. Conținutul de 
mangan, carbon, silieiu, sulf, fosfor 
al probei trebuie să corespundă Itt- 
trutotul normelor tehnice. Aici ■ se a-

nalizeazo și probele de la oțeluri ve
nite din alte uzine. „Disecția" lui 
O.T.-45 s-a terminai. Proba a cores
puns din toate punctele de vedere. 
Ne întoarcem in turnătorie. Maca
raua aduce oala la gura cuptorului 
din pintecul căruia se revarsă ma
teria incandescentă. Autorii oțelului 
privesc prin măștile de 
revărsarea torentului dip foc. 
oala e purtată către forme , 
așteaptă altă încărcătură 
cuptor.

Din forme se invită către i 

șui halei aburi și fum. O altă gamă 
de piese turnate vor lua drumul 
spre celelalte secții pentru prelucra
re iar de aici, asamblate in meca
nisme, sau ca simple piese de schimb 
vor porni pe drumul către adincuri 
pentru a ușura munca minerilor.

protecție 
Apoi, 

Im riad 
pentru

aooperi-

PR06RAM DE RADIO
25 octombrie

PROGRAMUL 1. 8,00 Sumarul
presei, 8,30 Teatru la microfon pen
tru copii, 9,30 Interpreți de muzică 
populară: Ion Cristoreanu și Nico
lae Băluță, 10,00 „Actualitatea muzi
cală", 10,45 Muzică 
triacă, 11,30 Muzică 
cererea ascultătorilor, 
opere, 
14,00 
15,00 
balet, 
17,35
muzică de estradă, 18,05 „Roluri și 
interpreți" : soprana Teodora Luca- 
ciu în opera „Fata cu garoafe" de 
Gheorghe Dumitrescu, 18,30 Cărți 
care vă așteaptă, 19,10 Muzică din 
operete, 19,30 „Am îndrăgit o melo
die" — emisiune de muzică ușoară 
romînească, 20,15 Teatru la micro
fon. Premiera: „Ștafeta nevăzută" 
de Paul Everac, 21,41 Muzică de 
dans, 22,10 Cînță Vico Torriani. 
PROGRAMUL II. 8,00 Clubul voio
șiei, 9,00 Muzică din opere cerută 
de ascultători, 10,00 Melodii popu
lare la cererea ascultătorilor, 10,33 
Muzică ușoară, 13,15 Din cînteceie 
și dansurile popoarelor, 13,45 Muzi
că ușoară interpretată de Doina 
Badea. 14,15 Cine știe cîștigă l 15,15 
Muzică ușoară, 16,30 Muzică popu
lară, 17,25 Concert din operete, 
18,00 „File de calendar" — emisiu
ne muzical-literară, 19,05 Seară de 
romanțe, 19,30 Scene de petrecere 
din operete, 20,00 Muzică ușoară 
de H. Mălineanu, 20,20 Muzică de 
dans 21,30 Versuri dedicate ostași
lor Armatei noastre populare, 21,45 
Muzică de dans.
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Jocurile Olimpice de la Tokio

23. Corespondentul

Lucrările 
celei de-a Xlll-a 

sesiuni a Consiliului 
general al F.S.M.

BUDAPESTA
Agerpres A. Pop, transmite:

In cadrul lucrărilor celei de-a 
XIII-a sesiuni a Consiliului General 
al F.S.M., la Clubul constructorilor 
din Budapesta au continuat discuți
ile pe marginea raportului de acti
vitate al F.S.M.. pe perioada care 
a trecut de la cel de-al V-lea Con
gres mondial prezentat de Louis Sail
lant.

La discuție au participat repre
zentanți ai sindicatelor din Argenti
na, U.R.S.S., R.P. Chineză, Italia, 
R. D. Germană și din alte țări.

A luat cuvîntul, de asemenea, tov. 
Constantin 
Consiliului 
din R. P.

Dragan, vicepreședinte al 
Central al sindicatelor 

R.

Conferînfa regională 
a F.A.O.

CAIRO 23 (Agerpres).
Participanții la Conferința regio

nală a Organizației Națiunilor Unite 
pentru alimentație și agricultură 
(F.A.O.) au sprijinit în unanimitate 
în ședința de ' joi propunerea privind 
continuarea pînă la sftrșitul anului 
1970 a campaniei pentru lichidarea 
foametei declarată în 1960.

■ Majnrilalea delegaților la confe
rință, se spune în comunicatul dat 
publicității, au arătat că această 
campanie ar trebui să devină una 
din principalele activități ale F.A.O.. 
deoarece ea atrage atenția opiniei 
publice asupra unor probleme impor
tante ca sporirea productivității agri
cole. folosirea unor metode tehnice 
mai bune de nutriție, prevenirea pier
derilor și altele.

Președintele Johnson a renunțat 
la planul său 

de a vizita Europa occidentală
WASHINGTON 23 (Agerpres).
„Președintele Johnson a renunțat 

la planul său de a vizita Europa oc
cidentală în perioada dintre alegerile 
prezidențiale și instalarea noului pre
ședinte" — a transmis vineri, din 
surse bine informate, corespondentul 
din Washington al agenției Associa
ted Press, Endre Marton.

Potrivit corespondentului, în capi
tala americană s-a anunțat că inten
țiile Casei Albe au fost modificate 
la sfaturile Departamentului de Stat. 
Drept consecință a acestei schimbări 
se așteaptă acum ca noul prim-mi- 
nistru al Marii Britanii. Harold Wil
son, să sosească la Washington în 
noiembrie sau decembrie, în loc să-1 
primească pe Johnson Ia Londra.

Explicînd motivele care au deter
minat aceste sfaturi din partea De
partamentului de Stat, sursele men
ționate au indicat că ele sînt de or
dine diferite. Unul dintre acestea îl 
constituie „problema delicată a suc-

cesiuriii". „Potrivit experților legali 
ai guvernului — transmite Associa
ted Press —- vicepreședintele ales nu 
devine în mod automat succesorul 
președintelui imediat după ziua ale
gerilor, ci numai după instalarea lui. 
In afara acestui motiv de ordin teh
nic, dar foarte important, există și 
motive de ordin poltic. Astfel, din 
cauza campaniei electorale, la Was
hington nu s-au făcut nici un fel de 
pregătiri în vederea unei asemenea 
vizite prezidențiale. De asemenea, 
schimbările recente care au avut loc 
pe plan internațional, printre care și 
preluarea puterii de către partidul 
laburist în Anglia, necesită o pregă
tire cît mai amănunțită a unei ase
menea călătorii".

Cu toate acestea — menționează 
corespondentul — președintele John
son dorește ca. în cazul cînd va fi 
ales, să viziteze pe unii din principa
lii săi aliați, după instalarea sa. pro
babil în primăvara anului 1965.

TOKIO 23. Corespondență de la 
trimisul special al „Agerpres", I. 
Goga :

Ieri, în penultima zi a Olimpiadei, 
pe diferitele stadioane și săli ale ora
șului Tokio a continuat „bătălia" pen
tru cucerirea ultimelor medalii olim
pice.

Astăzi amatorii de sport japonezi 
își vor lua rămas bun de la prota
goniștii celei de-a 18-a ediții a O- 
limpiadei de vară, în cadrul unei pa
rade sportive, care va avea loc pe 
stadionul Național. înainte de desfă
șurarea acestui ultim act ei vor a- 
sista la Marele Premiu de obstacole, 
tradițională competiție de călărie 
programată totdeauna în ultima zi a 
J.O.

kio în prezența a peste 75 000 de 
spectatori, în finala turneului olim
pic de fotbal echipa R. P. Ungare 
a învins cu scorul de 2-1 (0-0) echi
pa R. S. Cehoslovace. In deschidere 
pentru locurile 3-4 echipa R. D. Ger-! 
mane a întrecut cu 3-1 (1-0) repre
zentativa R.A.U. Clasament: 
P. Ungară 
medalia 
medalia 
medalia 
Romînă;

de 
de 
de
6.

1. R. 
campioană olimpică și 

aur; 2. R. S. Cehoslovacă 
argint; 3. R. D. Germană 
bronz; 4. R.A.U.; 5 R.P. 
Iugoslavia. '

SCRIMA

sovietici au repurtat un 
învingînd în finală 

Clasamentul
1. U.R.S.S. medalia de aur;

HOCHEI PE IARBA

ani de-a rîndul echipa In- 
deținut suprerhația în acest

Deși 
diei a 
sport, acum 4 ani, la Roma, ea a pier
dut în fața Pakistanului. Astăzi la 
Tokio, echipa Indiei și-a luat revan
șa. învingînd Pakistanul cu 1-0. Cla
samentul final : 1. India campioană 
olimpică și medalia de aur; 2. Pakis
tan medalia 
medalia de

Sabreurii
frumos succes, 
cu 9-6 echipa Italiei, 
final:
2. Italia medalia de argint; 3. R. 
P. Polonă medalia de bronz; 4. 
Franța; 5. Ungaria; 6. Germania.

CĂLĂRIE

de argint; 3. Australia 
bronz.

JUDO

de judo din Utrecht, u- 
confirmat

Apel pentru unitate în Cipru
NICOSIA 23 (Agerpres).
Intr-un discurs pronunțat la 

turile de radio cipriote, cunoscutul 
politician cipriot-turc, lhsan Aii. a 
chemat cele două comunități ale in
sulei să pună 
dintre ele și să 
rea soluționării

El a adresat
pelul de a accepta noile propuneri 
de pace ale președintelui Makarios 
și de а ее reîntoarce la ocupațiile 
lor obișnuite.

Subliniind că guvernul cipriot 
gata să promoveze o politică

pUS’

capăt divergențelor 
se unească 
problemelor cipriote, 
comunității turce a-

în vede*

' . coexistență și cooperare între cele 
două comunități. lhsan Aii. a criticat, 

. în același timp, planurile de împăr
țire geografică și administrativă a 
insulei, arătînd că cea mai bună 
soluție a crizei este reîntoarcerea la 
o viață pașnipă. într-un stat inde
pendent și neutru, sub un regim de
mocratic.

Profesorul 
riașul Anton Geesink, a 
clasa și titlul de campion al lumii, 
cîștigînd de o manieră entuziastă 
prima medalie olimpică de aur la 
cat. „supragrea". Peste 15 000 
spectatori și numeroase personalități 
ale vieții sportive internaționale 
fost martorii în sala Budokan la a- 
cest eveniment așteptat c.u mare in
teres de gazde. In cadrul festivității 
de premiere Anton Geesink a primit 
medalia de aur, Kaminaga pe cea de 
argint, iar medaliile de bronz au re
compensat pe Boronovskis (Australia) 
și Glahn (Germania) clasați pe lo
cul trei Ia egalitate.

FOTBAL

Cu iot timpul ploios, numeroși 
spectatori au asistat vineri la „Ma
rele premiu de dresaj" (individual). 
Victoria a revenit surprinzător elve
țianului Henry Chammartin pe calul 
Woermann. care a totalizat 1 504 
puncte.

Clasamentul: 1. Henry Chammar
tin (Elveția) medalia de aur; 2. H. 
Boldt (Germania) medalia de argint: 
3. S. Filatov (U.R.S.S.) medalia de 
bronz.

VOLEI
de

au

au
și

Pe stadionul ,,Național*' din To-

fost decernate medaliile 
în competiția de volei, 

campioană mondială a 
a terminat pe primul loc, 

în ultimul meci cu 3-0 
15-9;) echipa Braziliei.

este
de

Pregătiri pentru proclamarea 
independentei Rhodesiei de nord

de pregătire a festivităților, într-un 
interviu acordat presei va continua, 
strîns unit, lupta împotriva colonia
lismului, pentru consolidarea inde
pendenței.

sînt

LUSAKA 23 (Agerpres).
La Lusaka și în celelalte orașe 

ale Rhodesiei de nord au loc in
tense pregătiri în vederea festivită
ților prilejuite de proclamarea, la 
24 octombrie, a independenței depli
ne a țării care va lua numele de 
Republica Zambia. Clădirile, scuaru- 
rile și toate străzile capitalei
pavoazate festiv. Pretutindeni a fost 
arborat drapelul național al Repu
blicii Zambia — roșu, negru, verde 
și, portocaliu. „Uliuru" (libertate) este 
cuvîntul scris și spus în toate lo
curile — pe stradă, în mine, și în 
toate locurile de muncă.

Joi seara, primul ministru al Rho
desiei de nord, Kenneth Kaunda, 
care a fost deja ales președinte al 
Republicii independente Zambia, a 
adresat poporului un mesaj special, 
chemîndu-1 la eforturi susținute pen
tru consolidarea independenței. El a 
anunțat că noul guvern va începe 
în curînd negocieri pentru a-și re- 
dobîndi dreptul de a exploata și dis
pune singur, în folosul poporului, de 
bogățiile minerale în prezent exploa
tate de companii străine. El a atras 
atenția apoi asupra pericolului pe 
care îl reprezintă mașinațiunile în
treprinse de cei care au dispus pînă 
în prezent de bogății în scopul men
ținerii pozițiilor lor în Zambia. La 
aceasta s-au adăugat în ultima vre
me presiunile exercitate de guver
nele reacționare aflate la conducerea 
teritoriilor învecinate, cum ar fi cel 
din Rhodesia de sud. care a amenin
țat Zambia cu blocada economică. 
Poporul din Zambia, a subliniat 
Kapwepwe. președintele Comitetului
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Pierderile S.U.A. în
WASHINGTON 23 (Agerpres).
Ministerul apărării al S.U.A. a dat 

publicității, la 22 octombrie, un co
municat . în care face bilanțul pier
derilor umane suferite de Statele 
Unite în războiul nedeclarat din 
Vietnamul de sud.

De la 1 ianuarie 1961, și pînă în 
prezent, se arată în comunicat. în 
cursul luptelor din Vietnamul de sud 
au fost omorîți 205 soldați și ofi
țeri americani, dintre care 134 și-au

In cîteva rînduri
MOSCOVA. — Cosmonautul 

Vladimir Komarov, omul de știință 
Konstantin Feoktistov și medicul 
Boris Egorov, noii eroi ai Cos- 
moeului s-au înapoiat în „orășe
lul Stelar", acolo unde trăiesc și 
se pregătesc de zbor cosmonauții. 
Locuitorii orășelului, oameni de 
știință și medici, ingineri și avia
tori, profesori și instructori le-au 
făcut cosmonauților o primire deo
sebit de cordială, felicitîndu-i pen
tru îndeplinirea cu succes a misiu
nii primite.

LEOPOLDVILLE. — După ce 
ministrul de interne congolez, Mu- 
nongo, a ordonat luna trecută jan
darmilor să-l sechestreze la domi
ciliu pe Antoine Gizenga, lider ăl 
mișcării de eliberare națională, a- 
gențiile de presă relatează că a- 
cesta a fost transportat din Leo
poldville la Jadotville într-o în
chisoare subterană.

SOFIA. — In regiunea Vrața, 
din R. P. Bulgaria, la Ciren a fost 
instalată cea de-a 6-a sondă din 
care au țîșnit gaze naturale. Toa
te probele se desfășoară cu succes.

NAIROBI. — Peste 70 Ia sută 
din populația adultă a Africii de 
est este analfabetă — se arată in
tr-un raport oficial dat publicității 
la Nairobi. Această situație se da
torează moștenirii lăsate de înde
lunga dominație colonială.

oare 
de 
de

BUDAPESTA. — In apropierea 
localității Csanadapaca, arheologii 
unguri ăti adus la lumina zilei un 
număr însemnat de obiecte, 
datează de aproximativ 1500 
ani. Marfele număr de vase
tot felul și, în special, monede de 
bronz piirtînd efigia împăratului ro
man Constantin al П-lea prezintă 
un deosebit interes.

CARACAS. — Un număr de 
3 000 de țărani fără pămînt din 
Venezuela au ocupat 20 000 hecta
re de pămînturi virgine 
nînd unor latifundiari din 
Guarico. Detașamente ale 
naționale au fost trimise 
a-i izgoni pe țărani.

NEW YORK. — Două avioane 
de vînătoare „F-102" s-au ciocnit 
în aer, puțin după ce au de
colat de la aeroportul din Port
land (S.U.A.). Cele două avioane 
luau parte la un exercițiu aviatic. 
Pilotul unuia dintre ele a 
iar celălalt pilot este grav

ISTANBUL. — Aproape 
de deținuți ai închisorii din 
bul s-au răsculat joi după
luat ostateci mai mulți gardieni. 
Răsculații au cerut readucerea în 
această închisoare a unor deținuți 
transferați recent în alte închisori, 
înlocuirea directorului închisorii 
etc. După zece ore cînd au primit 
asigurări că revendicările lor vor

aparți- 
statul 
gărzii 

pentru

murit, 
rănit.
2 000 

Istan- 
ce au

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii or. 56. Tel. interurban 322, automat 269.

Vietnamul de sud
pierdut viața în lupte aeriene, iar 71 
— în lupte terestre.

In aceeași perioadă, anunță Mi
nisterul Apărării al S.U.A., în Viet
nam au fost răniți 1204 soldați și 
ofițeri aparținînd forțelor armate a- 
mericane.

La aceste cifre se adaugă cei 91 de 
soldați și ofițeri morți în afara cîm- 
pului de luptă, datorită accidentelor 
aeriene 
anunță, 
militari 
nieri în

Vineri 
olimpice 
Echipa 
U.R.S.S. 
învingînd
(15-7; 15-6; 
Reprezentativa R. P. Romîne a între
cut cu 3-1 (11-15; 15-9; 15-11;
15-13) echipa S.U.A. Alte rezultate: 
R. S. Cehoslovacă — Coreea de sud 
3-0; Japonia Olanda 3-1; R. P. Bul- 
garia-R.P. Ungară 3-1.

Clasament.: 1. U.R.S.S. medalia de 
aur; 2. R. S. Cehoslovacă medalia 
de argint; 3. Japonia medalia de 
bronz; 4. R. P. Romînă; 5. R.P. Btil- 
garia; 6. R. P. Ungara.

In derbiul competiției feminine e- 
chipa Japoniei, campioană a lumii, a 
învins cu scorul de 3-0 (15-11; 15-8; 
15-13) echipa U.R.S.S. După desfă
șurarea acestui joc, 
se prezintă ’ astfel : 
pioană olimpică și 
2. U.R.S.S. medalia 
P. Polonă medalia
P. Romînă; 5. S.U.A.; 6. Coreea 
sud.

clasamentul fina! 
1. Japonia cam- 
medalia de aur;; 
de argint; 3. 
de bronz; 4.

R. 
R. 
de

sau datorită altor cauze. Se 
de asemenea, că numeroși 
americani au căzut prizo- 
mîinile partizanilor.

fi satisfăcute, deținuții au acceptat ‘ 
să se reîntoarcă în celule și i-au • 
eliberat pe ostateci.

WASHINGTON...— Fostul pre- (!
ședințe al S.U.A., Dwight Eisen- с 
hower, a fost internat joi în spi- 'j 
talul Walter Reed din Washington, < 
suferind de inflamația căilor res- J 
piratorii. )

TIRANA. — in perioada ianua- ? 
rie-septembrie, întreprinderile de ’ 
comerț exterior din R. P. Albania 
și-au majorat exporturile cu 20 la 
sută față de perioada 
toare a anului trecut, 
exporturile de produse 
trol, crom, feronichel. 
de tutun au crescut în 
rioadă de trei ori și jumătate.

PRAGA. — In R. S. Cehoslovacă 
se publică anual circa 60 milioane 
de cărți. Clubul cititorilor numără 
1400 000 membri. In anul 1961 

s-au tipărit aproximativ 5,5 milioane 
de 
ca 
tru 
de 
1961. S

FRANKFURT PE MAIN. — Tri- S 
bunalul din Frankfurt pe Main. P 
unde se judecă procesul foștilor ) 
criminali de război de la Auschwitz, ț 
a hotărît să trimită un judecător V 
și o parte din cei 22 de acuzați «, 
pe locul fostului lagăr al marții \ 
pentru o confruntare a acestora j1 
cu locul unde au săvîrșit groaz- ? 
nicele lor crime. ?

corespunză- 
Au crescut 

miniere, pe- 
Exporturile 
această pe-

cărți pentru copii. Se așteaptă 
anul viitor tirajul cărților pen- 
copii să crească cu un milion 
exemplare. în raport cu anul
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GIMNASTICA

s-aa
aur

res-

Latînina (U.R.S.S. 
de bronz; sol i Г,- 

(U.R.S.S. — 19,599 
2. Polina Astahova

La Metropolitan Gimnasîum 
decernat ultimele 5 medalii de 
ale competiției de gimnastică.

Iată clasamentele la probele
pective : Feminin : bîrnă Ceaslavska 
(R. S. Cehoslovacă) — 19,449 meda
lia de aur; 2. Tamara Manina 
(U.R.S.S.) — 19,399 medalia de ar
gint; 3. Larissa 
19,382 medalia 
Larissa Latînina 
medalia de aur;
(U.R.S.S.) — 19,500 medalia de ar
gint; 3. AnikoDucza Janossi (R.P. Un
gară) — 19,300 medalia de bronz; mas
culin : sărituri: 1. Haruhiro Yamashita 
(Japonia) — 19,600 medalia de aur; 2. 
Viktor Lisitski (U.R.S.S.) — 19,325. 
medalia de argint; 3. Hanni Juha- 
ni Rantakari (Finlanda) — 19,300 
medalia de bronz; paralele 1. Yukio 
Endo (Japonia) — 19,675 medalia de 
aur; 2. Shuji Tsurumi (Japonia) 
— 19.450 rtledalia de argint; 3.
Franco Menichelli (Italia) — 19,350 
medalia de bronz; bară : Boris Shah- 
lin (U.R.S.S.) — 19,625 medalia de 
an.r; 2. Iurî Titov (U.R.S.S.) — 
19,500 medalia de argint; 3. Miro
slav Cerar (Iugoslavia) — 19,500 
medalia de bronz. \

BASCHET
Turneul de baschet s-a încheiat 

odată cu desfășurarea tradiționalu
lui meci dintre echipele S.U.A. și 
U.R.S.S. Baschetbaliștii americani 
au cîștigat cu scorul de 73-59 (39-31) 
devenind din nou campioni olimpici. 
Clasamentul final : 1. S.U.A. meda
lia de aur; 2. U.R.S.S. medalia de 
argint; 3. Brazilia medalia de bronz; 
4. Porto Rico; 5. Italia; 6. R. P. 
Polonă.

Tiparul i I.P.H. subunitatea Petroșani 4» 369


