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Au. rămas de. domeniul trecutului 
mizeria și, condițiile > grele de muncă 
pentru muncitorii forestieri. Astăzi în 
toate exploatările forestiere din Va- 
lei Jiului,: tăietorilor de pădure le 
sînt asigurate condiții optime de lu
cru. In acest an au fost cheltuite din 
fondurile statului 283 000 lei pentru 
protecția muncii, echipament de pro
tecție etc.

Au fost trimiși la odihnă și trata
ment în acest an 100 muncitori fo- 
resțieri. In toate cabanele din parche- 
tele forestiere au fost introduse pa
turi individuale de fier dotate cu ca- 
zarmamentul necesar. Nici munca cu 
cartea nu este neglijată. Bibliotecile 
din sectoarele forestiere au fost în
zestrate an de an cu cărți politice, 
beletristice și de specialitate în valoa
re de pînă la 4 000 lei.

File din întrecere
Primii pe vale

Pe baza producției extrase pînă 
în dimineața zilei de 26 octombrie, 
în întrecerea ce se desfășoară între 
exploatările miniere din Valea Jiului 
primul loc continuă să-l ocupe minerii 
de la Aninoasa care au trimis pre- 
pa rației Petrila cu 2 545 tone cărbune 
mai mult decîț prevăd sarcinile de 
plan. In aceeași perioadă, randamen
tul planificat a fost depășit cu 48 kg 
cărbune, pe post. La succesul exploa
tării și-au adus aportul, mai ales, 
sectoarele 1, 1Г și IV care au trimis 
la ziuă între 100 și 1 700 tone de 
cărbune mai mult decît . era planifi
cat.

Evidenfiafii trimestrului III
La sfîrșitul trimestrului II, la mina 

Aninoasa, steagul roșu de evidențiat
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A fost o întllnire emoționantă. 
Veniți să participe la simpozionul 
organizat de către Comitetul de 
Cruce Roșie din Petroșani, nume
roși donatori de sînge s-au înttlnit 
cu acei care le poartă adîncă recu
noștință pentru salvarea vieții lor.

Nu. n-au venit toți cei 1 026 oa-
• meni care în acest an, ta chemarea 

ț organizațiilor de Cruce Roșie din 
r localitățile Văii 
» în mod onorific, 
♦ sîngele lor pen

tru salvarea de 
vieți. Nici sala 
teatrului de 
stat, care a 
găzduit simpo
zionul, nu e atit de încăpătoare 
să-i poată primi pe toți. Dar clțiva 
din cei prezenți au ținut să facă 
cunoscut sentimentul care i-a ani
mat spre gestul uman de donare 
de sînge. La rîndul lor, o parte din 
acei care își datorează viața sîn
gelui dătător de noi puteri, și-au 
exprimat recunoștința față de do
natorii onorifici.

După expunerile medicilor Mar
tin Virgil, Pascu Dumitru și Le
pădata Constantin, primul care a 
luat cuvirttul a fost un donator o- 
norific, artificierul Dima Mișu de 
la mina Petrila.

— La apelul Crucii Roșii mulți

Jiului au dăruit, 
o părticică din
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prezentat să devenim do- 
anbrifici de singe, convinși 

o înaltă indato- 
In prezent, nu
de singe 

a crescut 
trăiește!

de

îndeplinim

la ex* 
la 143.

ne-am 
naiori 
că ne 
rire cetățenească,
mărul donatorilor 
ploatarea noastră

— Tăticul meu 
Cu 'aceste cuvinte

' semnificație pioniera .Costea 
din Petrila și-a exprimat 
bucurie de a-l vedea pe tatăl ei din 
nou In mijlocul familiei.

Cu un ăn în ur
mă cerul senin al 
copilăriei pionie

rei Costea Elena 
S-a întunecat din- 
tr-o dată, aflînd 

că tatăl ei este grav bolnav. Me
dicii insă au stat de veghe și în 
urma unei transfuzii de singe, pe
ricolul a fost înlăturat.

Au mai vorbit donatorii ono
rifici de singe Pechiu Adriana, Pa
vel Gheorghe, Csaky Alexandru, 
dr. Ponova Teodor, precum și to
varășii Marcan Maria, Ghenlng 
Stanca, Enăcfiescu Viorica și Con
stantin Dumitru cărora li s-d sal
vat viața cu ajutorul sîngelui do
nat. Aceștia din urmă au adus 
donatorilor călduroase mulțumiri
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pentru gestul lor de un înalt ama- i 
nit ar îsm. J

MARGARETA MICA l4

în întrecerea socialistă a fost acor
dat sectoarelor I, II șî VIII ateliere. 
■De cîteva zile, cele trei drapele au 
dispărut din vitrina care le-a găzduit 
timp de trei luni.

Ieri, la Aninoasa a avut loc ședința 
de producție pe exploatare. S-a vorbit 
despre succesele obținute de colectiv 
în trimestul III — 3 691 tone de căr
bune extrase peste plan. depășirea 
randamentului cu 56 kg pe post, pla
nul de pregătiri îndeplinii în propor
ție de 101 la sută: pentru sporirea 
randamentelor și aplicarea de iniția
tive valoroase au fost evidențiate bri
găzile conduse de minerii David Ioan, 
Asmarandei Augustin, Cristea Aurel, 
Pentek Alexandru, Schneider Francisc, 
Ianc Victor, Biro Ștefan, Hiittter 
Martin.

Pentru aportul deosebit ce l-au a* 
dus la realizările exploatării, le-au 
fost decernate steagurile roșii de sec
toare evidențiate în întrecerea Socia
listă pe trimestrul III. Timp de trei 
luni, vitrina din holul birourilor mi
nei va găzdui patru drapele roșii.

Printre tinerii care lucrează la termocentrala Paroșeni, macaragisțul 
Călugării Marin este unul dintre muncitorii harnici și disciplinați.

In termen scurt
- »< J. ' o . ' ,
In mod obișnuit, la abatajele cameră 

din stratul 3 de la Aninoasa, după 
ce s;a terminat de exploatat cărbu
nele de la culcuș, timp de 4-5 zile 
se executau, -succesiv lucrările d* 
prăbușire și .atacare a unei noi felii. 
Prin buna organizare a muncii,‘bri
gada minerului Cristea Aurel — lu- 
rează în prezent la abatațnl Йі’И eră nr.

8. la sectorul I — a scurtat durata 
necesară lucrărilor de atacare la nu
mai două zile. Și iată că după ce 
felia а Ilî-a de sub orizontul VIII 
a fost curățată complet de cărbune, 
abatajul a fost podit rapid, apoi pră
bușit și s-a trecut la săparea atacarii 
în steril, lungă de 7 metri și avînd 
un profil de 9 mp. După o întrerupe
re de două zile lucrătoare, de la a- 
batajul nr. 8 a plecat spre ziuă căr
bune extras din preabatajul feliei a 
IV-a. Alături de brigadier, au dove
dit hărnicie minerii Angheluță.Enache, 
Botnar Eugen, Karll Gheorghe. aju
torii mineri Brădățan Ilie și iancu 
Nicolae, vago
netarul Drăghici 
Dumitru.

In interiorul noii preparată de la Coroești.

LA MINA LUPENI

Mina Lupeni se află de multă vre
me în rîndul colectivelor de frunte 
în luptă pentru realizarea sarcinilor 
de plan șî a angajamentelor. La fie
care analiză, la fiecare bilanț mi
nerii de aici raportează succese în
semnate. Care este explicația ?

La comitetul de partid al minei se 
. poate afla cu ușurință că ia baza 

realizărilor de Seamă ale colectivului 
se află Întotdeauna pregătirea chit* 
zuttă a condițiilor de lucru pentrll pe
rioadele viitoare. In prezent la ordi
nea zilei se află pregătirea exploată
rii pentru anotimpul friguros, Peri
oada de iațnă a fiecărui an este în 
grija conducerii inc' Se la prima 
brumă, încă dim primele zile de toam
nă. Pregătirile se desfășoară într-un 
ritm susținut și astfel, la primul în
gheț, la prima zăpadă, colectivul va 
putea afirma : „Sintem pregătiți!“. ,

Conducerea minei și comitetul, de 
partid au. stabilit din vreme ce anu
me măsuri tehnice și organizatorice 
trebuie aplicate pentru a face față 
sarcinilor sporite din viitor. Ritmul 
pregătirilor este urmărit cu răspunde
re și competență, iar acolo unde lu
crurile bat pasul pe loc, se intervine 
operativ, eficient.

lată cîteva exemple : In primul rind 
s-au creat stocuri corespunzătoare de 
materiale printre care peste 12-000 mc 
lemn de mină, armături metalice, bol- 
țari, piese de schimb pentru utilaje. 
Toate instalațiile de încălzire a aeru
lui de Ia puțurile „Ștefan", „Ileana"

t

și „Carolina" au fost revizuite și re
parate. S-a amenajat un cuptor pen
tru preîncălzirea aerului și se lucrea
ză intens la protejarea conductelor de 
aer. comprimat împotriva înghețului. 
La galeriile de coastă nr. 1 și 2 și 
altele s-a terminat revizuirea conduc
telor și ventilatoarelor, protejarea , di
verselor instalații sensibile la frig. 
Pentru recondiționarea stîlpilor meta
lici Т.Н. s-a montat o presă speciala.

Măsuri corespunzătoare se înfăptu
iesc la transport, punctul nevrafglte 
al producției de fiecare zi. La supra- 
față Șî în subteran se lucrează la 
repararea liniilor ferate. Vagoneții vor 
trece prin fala echipei de revizie, cu 
care prilej se va schimba unsoa;ea la 
osii. Funicularele nr. 4 și 5 sînt, de 
asemenea, în atenția echipelor de în
treținere. O seamă de alte măsuri 
„mărunte" ca : repararea sobelor de 
încălzit, completarea geamurilor lipsă 
Ia ateliere și hale, curățirea canale
lor de scurgere, alcătuirea echipelor 
de intervenții în caz de înzăpeziți’ 
și îngheț sînt urmările zi de zi.

Pregătirile pentru anotimpuf frigu
ros se desfășoară cu siguranță în 
ritm susținut și la alte exploatări mi
niere din bazinul nostru. Am consem
nat însă pregătirile ce se fac la Lu
peni pentru a evidenția o experiență 
bună, gîndindu-ne, în același timp, că 
pe această cale își vor intensifica rit
mul pregătirilor de iarnă și cei rămași 
în urmă.

D. VO1CAN

In pas cu cerințele producției
Comitetul sindicatului minei 

Lonea, sub conducerea comi
tetului de partid, desfășoară o 
muncă susținută pentru cu
prinderea în sfera activității 
cultural-educative a unui nu
măr tot mai mare de salariați. 
l.ri această activitate, comite
tul sindicatului se sprijină e- 
fectiv pe comitetele de secții 
și birourile grupelor sindicale, 
ceea ce îi dă posibilitatea să 
cunoască -îndeaproape cerințele 
locurilor de muncă și să fo
losească mijloace educative e- 
ficace în sprijinul realizării 
sarcinilor de plan.

Un obiectiv de seama al 
muncii culturale este popu
larizarea experienței și meto
delor avansate de muncă în 
scopul generalizării acestora. 
Majoritatea responsabililor cul
turali din comitetele de secții 
șî grupele sindicate urmăresc 
cu regularitate modul în care 
se îndeplinesc angajamentele 
de întrecere și inițiază acțiuni 
menite să ajute la obținerea 
de rezultate tot mai bune în 
producție. De exemplu, în gru
pele sindicale din sectorul l 
sînt cei. mai mulți fruntași și 
evidențiați în întrecere. Expe
riența fruntașilor ca și rezul

tatele lor sînt popularizate pe 
larg prin diferite mijloace. 
Intr-o adunare lunară a gru
pei sindicale din schimbul I, 
de, pildă,. s-a desprins că deși 
în' îmbunătățirea" calității căr
bunelui s-au obținut unele 
rezultate, totuși unele brigăzi 
de pe stratul 3-nu aleg cu 
regularitate șistul vizibil. Prin
tre măsurile stabilite peiitru 
lichidarea acestor deficiențe 
se numără și îmbunătățirea 
agitației vizuale. In urma a- 
dunării s-a trecut la confec
ționarea de lozinci mobiliza
toare și panouri sugestive ca
re au atras atenția minerilor 
asupra modului în care se 
poate extrage o producție de 
calitate. Din inițiativa comi
tetelor de secții s-au organizat 
discuții între muncitorii bri
găzilor cu rezultate mai sla
be în ce privește calitatea 
producției, cu care prilej evi- 
dențiații în întrecerea socia
listă au împărtășit din expe
riența lor. Printre alții, bri
gadierii Policiuc Dionisie. 
Burdea Nicolae și alții au 
vorbit în fața minerilor des
pre felul cum aplică pușcarea 
selectivă, despre modul în ca
re ortacii lor aleg șistul vizi

bil. In, acest fel -interesul .co
lectivului față de calitatea 
proddeției a crescut. Minării 
sectorului I au cele mai puține 
tone de cărbune, rebutate pen
tru șist pe exploatare.

Popularizarea experienței 
înaintate, a metodelor bune 
de muncă se face și prin-alte 
mijloace. - Astfel, responsabilii 
culturali ^din comitetele ’ de 
secții sprijină activ în muncă 
colectivele de redacție ale ga
zetelor de perete. ' Prin grija 
responsabililor culturali, frun
tașii și evidențiații . întrecerii 
socialiste scriu articole la ga
zetele de perete în care înfă
țișează metodele folosite de ei 
în lupta pentru mai mult căr
bune. Asemenea articole au 
fost scrise de tov. Danciu 
Moise, Bîrluț Clement, Com- 
podi loan și alții, care aplică 
cu rezultate bune inițiativele 
„două cîmpuri pe schimb și 
aripă de abataj" în abatajele 
cameră și „două fîșii pe zi“.

Paralel cu popularizarea a 
ceea ce este înaintat și valoros 
se acordă atenție dezvoltării 
unei opinii de masă împotriva

(Continuare in pag. 3-a)
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MINERUL A CIȘTIGAT CU 2-0
După rezultatul de egalitate obți

nut la Mediaș de Minerul, miile de 
suporteri ai echipei iupenene erau 
convinși că echipa "C.F.R. Timișoara 
va fi învinsă la scor. Așteptările au*

1 portarilor au fost însă înșelate. Fot* 
baliștll de ia Minerul au practicat 
ш> joc de slabă factură tehnică. De
și pe tot parcursul întîlnirii, gazdele 
ah dominat autoritar, din numeroasele 
ocazii clare de gol au fructificat doar 
două. Încă de la începutul partidei, 
echipa lupeneană atacă masiv cu pa
teu înaintași; Pleian și Cărare com
bină frumos pe extrema Stîngă și 
centrează cu precizie spre careul oas- 

. pețitor, dar ceilalți înaintași șuteazâ 
slab spre poartă. Primul gol a fost 
marcat în minatul 16. La o lovitură 
liberă în favoarea gazdelor. Țurcaii 
aflat în careul oaspeților, sare înalt 
șl trimite mingea cu capul la Co-

troazl, Acesta, șutea ză puternic de la 
aproximativ 2 m, tn poarta goală. In 
continuare jocul se desfășoară mai 
mult la mijlocul terenului. Ambele 
echipe dau adeseori pase greșite și 
practică un joc confuz. Oaspeții se 
apără aupranumerlc șl încearcă uneori 
sfi atace pe extreme. La o astfel de 
încercare, Panici — extrema stîngă a 
timișorenilor — primește o pasă 
lungă, înaintează liber Spre poarta 
lui Sziklay, dar e ajuns la timp în 
careu de Szeneș, cărei „suflă" cu 
ușurință mingea. Fotbaliștii de la Mi
nerul reușesc deseori să depășească 
apărarea oaspeților, pătrund în careu 
dar ratează copilărește ocazii clare 
de gol - ВйШаЬ și Tiîrcan In mi
nutele 30 și 34. In minutul 34 Țur- 
can aleargă pe extrema atingă, depă
șește doi jucători timișoreni, pasea
ză mingea lui CotrOază și acesta îna-

CAMPIONATUL REGIONAL
Știința din nou învingătoare la scor

Duminică s-au 
echipele Știința 
— două dintre echipele noastre frun
tașe care activează în campionatul 
regional. Acest derbi al Văii Jiului 
a atras pe stadionul din Petroșani 
numeroși spectatori dintre care mulți 
din Lonea.

Meciul s-a ridicat la nivelul aș
teptărilor. Ambele echipe au jucat 
Vioi, creînd multe faze aplaudate de 
către spectatori. Studenții cu o mai 
bttnă pregătire tehnică și fizică au 
•iștigat la scorul de 4—0 (l**-0) 
КВІ eficace jucător s*a dovedit 
șl de data aceasta Răsădeanu 
a marcat trei goluri.

Deși învinsă la scor, echipă

întîlnit la Petroșani 
și Parîngul Lonea

. Cel 
a fi 
car*

Lunea a arătat unele lucruri frumoa
se, unii dintre jucătorii săi posedînd 
un bun bagaj de. cunoștințe tehnice.

Alte rezultate: Preparatorul Pe- 
tfila — Unirea Hațeg 3—0; Aurul 
Zlatna — Constructorul Hunedoara 
4—1; Refractara Alba — Minerul 
Ghelar 2*-0. Celelalte meciuri au fost 
amînate.

Etapa viitoare : Parîngul Lonea — 
Preparatorul Petriia; Aufui Brad 
Știința Petroșanii Minerul Ghelar — 
Minerul Vulcan; Constructorul Hu* 
nedoara — Refractare Albă; 
Orăștie — Aurul Zlatna; 
Sebeș **- C.F.R. Slmeria; 
Hațeg — Minerul Aninoasa.

Dacia 
Textila 
Unirea

din

С 1 a 8 a m e n t u
1. Dacie Orăștie 7 4 3 0 13: 6 11
2. Știința Petroșani 8 4 2 2 15: 6 10
3. Aurul Zlatna 8 6 0 3 1G:1G 10
4. Minerul' Ghelar 8 <4 2 2 13: 8 10
6. Parîngul Lonea 8 4 2 2 14:11 10
6. Textila Sebeș 7 4 f 2 19: 8 »
F. Minerul Vulcan 7 3 2 2 7: 8 8
8. Refractara Alba 8 3 2 3 10:15 8
9. Aurul Brad ? 3 1 3 19:16 7

№ Minerul AninoâSa ? 3 1 3 6: 8 ?
ii. Preparatorul Petriia 8 2 1 5 10:18 5^
11 C.F.R. Simeri* 7 1 2 4 6:11 4
18. Unirea Hațeg 8 І 2 5 5:14 4
І4, Constructorul Hunedoara 8 1 1 6 8:22 3

I

Juniorii do la Jiul la a 4-a victorie
li! cadrul campionatului republican 

de juniori, tinerii fotbaliști de la 
Jiul au întîlnit pe teren propriu pe 
Mi de la Știința Craiova.

Avîfid în Achim. un bun coordona
tor, juniorii echipei Jiul aii obținut 
Victoria cu 2-0 (0-0). Dacă în pri
ma repriză gazdele n-au putut mar
ee nici un gol, aceasta se datorește 
pe de o parte impreciziei în șut a 
taalntării, iar 
rtrii ferme a

pe dă altă parte apâ- 
craiovenilor. In partea

a doua a intîlnirii, prin deschideri 
lungi pe extreme, jidliștii au reușit 
să destrame apărarea oaspeților în
scriind cele două goluri prin Șink 
și Achim. S-au re1, 
de Gavtiș, Achim

De remarcat că 
de la Jiul este la 
cere o obține la 
situează printre echipele fruntașe din 
seria în care activează.

rcat de la gaz- 
și llie.
echipa de juniori 
a 4-a victorie pe 
Zero, fapt dare o

Metalul Hunedoara 3-1
deschiderea meciului 
și C.F.R. Timișoara,

Minerul Lupeni
Duminică, în 

dintre Minerul 
tn cadrul campionatului republican de
juniori, a avut loc întîlnirea dintre 
juniorii echipei Minerul șl cei ai e- 
chipei Metalul-Hunidoara. Prestînd 
un joc frumos colectiv, cu pătrunderi

spectaculoase pe extreme, juniorii 
lupenenl au marcat trei goluri. Abia 
cu trei minute înainte de sfîrșitul 
întîlnirii juniorii din Hunedoara au 
reușit, datorite utiel greșeli a apă* 
rării gazdelor, să reducă din tiandi* 
cap. intilnirea a luat sfîrșit cu sco
rul de 3-1.

intează nestingherit pe linia de cor* 
ner pînă în apropierea porții, trage 
din apropiere dintr-un unghi dificil 
pe lîngă portar. Scorul devine 2-0. 
Pînă la sfîrșitul primei reprize nu s-a 
semnalat nirnic deosebit.

In repriza a doua după numai două 
minute. Cărare, infiltrat în careul 
oaspeților interceptează, demarcat o 
pasă de pe extrema stîngă dar luf- 
teazâ de !a aproximativ 3 m de poar
tă. In minutele 61 și 68 Țurean, apoi; 
Cotroază ratează alte două ocazii cla
re de gol. In minutul 70, Fodor de* 
pășește în viteză apărarea fotbaliști
lor lupeneni, ajunge în careu și de 
la distanță mica trage puternic spre 
mijlocul porții. Sziklay reține însă 
spectaculos. Aceada n fost de altfel 
unica încercare grea prin care a 
trecut duminică Sziklay. In continua
re Minerul ratează copilărește. Co
troază în minutul 75 și Cărare în 
minutul 88. Bîlbîielîle în fața porții 
oaspeților, șuturile slabe de la distan* 
ță sau pe lîngă poartă, jocul lipsit 
de voință — iată ce a caracterizat 
de-a lungul întîlnirii echipa gazdelor. 
Scorul putea fi deCl mult mal mare, 
dar se pare că fotbaliștii de la Mi
nerul au uitat că suporterii lor aș* 
teapță de la ei un joc de calitate. 
Pentru a înlătură acest neajuns con
siderăm că n-ar fi rău dacă antre
norii echipei ar pune un accent mai 
mare în timpul antrenamentelor pe 
tehnica individuală a jucătorilor

Iubitorii handbalului din
Jiului iu așteptat nu legitimă nerăb
dare Intilnirea dintre echipele Ștfiri* 
ța Petroșani și Steaua București. Și 
aceașta dl ti două motive; In primul 
rînd, pentru a-1 vedea la lucru pe 
jucătorii de la Steaua In majori
tate comptatenți ai reprezentativei 
noastre naționale care a cucerit re
cent titlul de campioană mondială, 
iar în al doilea rînd, evoluția în e- 
chlpa Știința a cîțiva juniori printre 
care Roman, Mărculescu, Vîjdea ș.a.

Se poate spune 
fără tăgadă că 
spectatorii — ve- 
niți în mate nu
măr la acest meci 
— au „gustat" 
din plin frumuse
țea acestui sport. 
S-a jucat în vi
teză, cu faze pal
pitante la ambele 
porți și, ceea ce 
e măi important, 
s-au 
luri 
unul 
decît 
înțeles că „vioara 

au fost ju- 
la 

și-au 
fața
ca*

marcat go-' 
multe (33), 
mai frumos 
altul. Bine-

V. STRAUȚ
-

I-a“ 
cătorii de 
Steatia care 
etalat, în 
spectatorilor, 
litățile lor tehnice 
și tactice. Au 
combinat subtil, 
au tras cu preci
zie la poartă, re* 
pliindu-se ia timp 
in apărare. Chiar 
în minutul 4 ei 
marcă primul gol 
prin Jianu că după 
să majoreze scorul 
dea (2). In acest

se regăsesc, cele două lovituri 
de Barabaș și 
fără dificultate 
în minutul 13, 
la 6—0 pentru 
ghidelor este 

15.

nu
slabe trase la poartă
Goarna fiind apăra ti
de către Tale. Pînă 
oaspeții ridică scorul 
ei. Primul punct sl 
înscris de Barabaș în minutul 
Cei de la Steaua continuă să-și im
pună jocul și reușesc să maree, pînă 
ia afirșiiul primei reprize, încă 6 
puncte, față de 4 ale studenților.

In repriza secundă gazdele intră 
pe teren hotărîte să schimbe rezul*

la poarta echipei Steaua.

1 Ц У " 1 1
П li ЯT 1 - J

alte două minute 
la 30 prirt No* 
răstimp studenții

Jocurile Olimpice și dragostea
În ziua deschiderii Jocurilor Olimpice doi tineri japonezi s-au că

sătorit chiar în incinta stadionului după ritualul budist. Tsukasa 
Kaujiki, în vîrstă de 29 de ani a cărui zi de naștere cade la 10 
brie, a vrut să se căsătorească de ziua aniversării sale într-un 
grandios și neobișnuit. Nici nu putea să viseze 
din partea organizatorilor cinci locuri la stadionul 
pentru el și logodnica sa 
preot și martori.

Masa Aki noto, de 24

mai mult...
Național, 

ani, ți alte

El a 
două 
trei

octom* 
cadru 

obținut 
locuri 
pentru

prima repriză e prea mare 
să mai fie recuperată. Ceea 
pot face studenții este ca 
sfîrșit să înscrie încă, trei

Rezultat

Hr enri de
■i pei de călărie a

tatul ce Ie-a fost defavorabil pînă a- 
tunci. Acțiunile lor sînt acum mai 
clare, șuturile la poartă mai puter
nice și mai precise. După 15' minu
te, studenții reușesc să se apropie 
numai la cinei puncte fată de oas
peți. Scor 15—10. Diferența de punc
te din
însă ca
ce mai
pînă la
goluri, iar oaspeții cinci.
final 13—20 pentru Știința.

Echipa noastră a dat o ripostă 
hotărîtă experimentatilor jucători de 
ia Steaua. In repriza secundă %a a 
jucat de la egal ia egal cu cea de 
la București, dovedind că e o echi
pă capabila să facă rezultate toi 
mai bune.

Iată jucătorii folosiți în această 
partidă : ȘTIINȚA : Mărculescu. Bo- 
cănici, 
văiaîă, 
nescii.
gescu,
■sescu,
au, PCntek.

a echî-Patricia, membrăd’Auvergne și soția sa
S.U.A. la Jocurile Olimpice, îșî petrec luna de 

miere la Tokio. Ei au așteptat cu nerăbdare călătoria în Japonia, sperînd 
că Vor fi tot timpul împreună îh ambianța magnifică care domnește aici. 
Dar ghinion I Disciplina olimpică foarte sirînsă interzice participanților sâ 
iasă din cantonamente, după cum interzice și persoanelor străine accesul 
în aceste cantonamente. Ca atare, cei doi ău fost nevoifi să aștepte sfîrși
tul Jocurilor.

la Tour

Intilnirea de rugbi dintre Știința 
Petroșani și Gri vița Rație din Bu
curești a abundat în faze ce au înain
tat pt spectatori. Duelul aerian pen
tru balon, e doar una din ele.

ȘTIAȚI CĂ...
• Clubul tinerilor prieteni ai sos* 

monauților din Moscova șl-a redes
chis curaurile. Programul clubului, 
la cere vor participa tineri
virata de 12 ani în sue, va cuprinde. 
cursuri de eeromodelism, psrașu* 
Hem, astronautică, foto etc.

Konl, Cosma, Dumitru. Șu. 
Roman, Barabaș, Vîjdea, Io- 
Drig. STEAUA: Tale, Geor- 
Nodea,
Oțelea,

Bulgara, Jianu, Ro- 
iacob. Totan, Albes-

G. MATEESGU

de la

• In cursul ultimilor trei ani, 
șase cosmanauțl sovietici au primit 
100 000 de scrisori din 50 de țări ale 
lumii.

• 1. Kotkln. VînfitOr din districtul 
național al nențitor (U.R.S.S.) a îm
puțeai pe malul unui rfu din tundră 
o rață sălbatică care ivea două 
inimi. Asemenea caturi aînt extrem 
de rare.

• Se știe el accidentele de 
mobil efnt mal frecvente acolo 
circulația aste mai intensă.

Totuși, recent, In inaula 
(iugoslavia) s*au ciocnit două
mobile... singurele existente pe a- 

ceastă insulă.

autb- 
uflde

Bracl
auto*

Elevele victorioase 
în deolasare

După recenta infrîngere pe teren 
propriu, putini suporteri ai echipei 
de handbal în 7 fete, S.S.E. Petro
șani, mai sperau duminică în victo
rie, mai ales că se juca in deplasare. 
In meciul cu Voința Sighișoara, fe
tele s-au întrecut însă pe ele însele: 
Încă din primele minute .de joc, s-a 
observat că elevele sînt puse pe 
fapte mari. Întreaga formație a1 ju- 
cat foarte bine, iar portărița Duncea 
Lia s*a dovedit Imbatabilă. Ea a 
apărat aproape tot ce i s-a tras. 
De-a lungul celor 50 de minute de 
joc, «a n-a putut fi „păcălită" decît 
de trei ori. In schimb, eievele au în
scris, prin Măndiță, Kiss și Pușcașu 
de cite două ori fiecare, Barabaș și 
Munteanu cite un gol. 8 puncte în 
poarta gazdelor. E un succes care s 
făcut să săltăm citevB locuri în cla
sament, șl să cedăm lanterna învin
selor noastre. Iubitorii handbalului 
din Petroșani așteaptă ca în ultimul 
meci din tur, echipa lor favorită să 
confirme ascensiunea ei de formă.
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Sarcini importante în fața
Colectivul secției întreținere are un 

rol important în ansamblul activității 
Uzinei de reparat utilaj minier din 
Petroșanii Йипа funcționare a mași
nilor Unelte, a utilajelor și instala
țiilor și, ștrîns legat de aceasta, rea
lizările colectivului uzinei în îndepli
nirea sarcinilor de plan șl angaja
mentelor de întrecere depind în bună 
măsură de activitatea secției intre- 
țlnere.

Reunind muncitori cu o înaltă cali
ficare, care simt răspunderea pentru 
sarcinile ce le revin, între care mem
brii de partid Pașca Francisc, Tere- 
hy Adoif, Kezan Ștefan din atelierul 
mecanic, Rub Iosif, Narlța Pompiliu 
Belel Petru de la metrologie, colec
tivul secției execută reparații inter
ne de calitate, într-un timp scurt și 
la un preț de cost mal mic deCît 
cel planificat. Printre lucrările de ma
re* importanță pentru procesul de pro
ducție în uzină se numără reparația 
capitală a macaralei de 5 tone de 
la turnătorie, ridicarea și punerea în 
funcțiune a podului rulant din secția 
construcții metalice, precum și a ma
caralei de la curățătorie, reparațiile 
executate la foarfecă ghilotină, mași 
na de îndoit armături Т.Н., moderni
zarea halei tratamentului termic ele.

îndeplinirea indicilor planului de 
producție pe perioada care a trecut 
ptnă acum din acest an, îmbunătăți
rea calității lucrărilor, obținerea de 
economii în valoare de. 50 000 lei 
sînt realizări care se datoresc compe
tenței cu care biroul organizației da 
bază a îndrumat conducerea secției 
pentru asigurarea Unor condiții bune 
de lucru, muncii politice desfășurate 
de birou, de comuniști.

Ceea ce a caracterizat lucrările a- 
dufiăril generale pentru darea de sea
mă și alegeri a fost preocuparea co
muniștilor de a îmbunătăți în conti
nuare activitatea colectivului secției. 
Așa cum au subliniat în cuvîntul lor 
mai mulți participant la . discuții, 
principala condiție pentru obținerea de 
noi succese în activitatea economică 
o cc-nstituie ridicarea la un nivel mai 
înalt a muncii de partid în secție.

S-a apreciat că rezultatele în ce 
pricește munca de primire în partid 
sînt sub posibilități. Tovarășii Radu 
loan, Pasca Francisc și alții au ară

Fierăstrăul mecanic — această minunată unealtă modernă a muncito
rului forestier de azi — taie cu mare ușurință uriașul copac I

In pas cu cerințele producției
{Urmare am pag. l-a)

Indisciplinei și neglijenței. Intr-o a- 
dunare a grupei sindicale din schim
bul I dm sectorul li, membrii de 
Sindicat au luat poziție față de ati
tudinea tov. Ciobanu Alexandru și 
Kertes? Adalbert care absentează 
nemotivat de la serviciu. La fel au 
procedat și alte grupe sindicale din 
acest sector atunci cînd minerii din 
brigăzile conduse de tov. Molnar 
Traian. Fatol Vasile și Nedelcu Nî- 
colae dădeau producție cu mult șist 
vizibil. Ajutorul colectivului a fost 
de un real folos. Cei în cauză dove- 

v dese acum mai multă disciplină și 
.-‘ răspundere față de muncă.

Un alt mijloc eficient al activită
ții culturale este munca cu cartea. 
Popularizarea cărții la locul de 
muncă este ușurată de cele 15 bi- 
blldteci mobile existente. în sectoa
rele minei. Majoritatea responsabi-

tat că față de condițiile existente în 
secție, unde lucrează numeroși tineri 
harnici, dornici de a intra în rîndul 
comuniștilor, numărul de 2 candidați 
primiți de la ultimele alegeri și pînă 
în prezent e mult prea mic. Noului 
birou i s-a cerut să repartizeze unui 
număr mai mare de comuniști cu 
experiență sarcina de a ee ocupa de 
1-2 ufemiști sau tovarăși din activul 
fără de partid care solicită primirea 
în partid spre a-1 ajuta să se ridice 
la nivelul cerințelor." PfebcupîndU-se 
de îmbunătățirea muncii de primite 
în partid, noul birou va asigura creș
terea capacității organizației de bază 
de mobilizare a colectivului la în
făptuirea sarcinilor economice

Cu multă tărie s-a pus problema 
intensificării preocupării pentru creș
terea, educarea și ridicarea calificării 
tineretului. Tovarășul Rub fosil arăta 
că la metrologie se cere din partea 
tuturor muncitorilor o înaltă calificare. 
Sînt însă aici unii muncitori mai în 
vîrstă, eu o înaltă calificare, dar oa
re nu consideră dă e o datorie a lor 
să transmită tinerilor ceea ce știu. 
Organizația de partid va trebui să 
preconizeze înființarea unui curs de 
ridicare a calificării ia metrologie, în 
cadrul căruia muncitorii specialiști 
să-i ajute pe tineri să pătrundă tai
nele meseriei. Asemenea măsuri tre
buie luate și pentru tinerii electricieni 
și lăcătuși-montori. Membrii de partid 
să dea exemplu de felul cum trebuie 
ajutați tinerii să devină muncitori Cu 
un inalt grad de pregătire profesio
nală și să-1 mobilizeze și pe ceilalți 
muncitori cu experiență la îndeplini
rea acestei îndatoriri.

Una din sarcinile de răspundere 
pentru rezolvarea căreia noul birou 
al organizației de bază va trebui sa 
desfășoare o activitate susținută, es
te activizarea tuturor membrilor de 
partid. Discuțiile au reliefat că 
sînt cîțiva membri de partid, în
tre care tov. Gherman Eleonora, 
Ghiorghios I. și alții care în pro
ducție nu sînt la înălțimea sarci
nilor, nu participă la dezbaterea pro
blemelor puse în discuția adunărilor 
generale și nici la învățămînt nu par
ticipă cu regularitate. Pentru reme
dierea acestei situații, adunarea a ce
rut ca noul birou să repartizeze sar- 

iilor culturali din comitetele de sec
ții, cum sînt tov. Andraș Gheorghe, 
Ciolpan loan, Blaga Susana și alții 
sprijină colectivul bibliotecii clubu
lui în organizarea de diferite ac
țiuni cu cartea. Printre acțiunile or
ganizate Se numără în primul rînd 
prezentarea unor recenzii. In perioa
da trecută din acest an au fost pre
zentate la cele trei guri de mină și 
în sala bibliotecii 50 recenzii și 46 
acțiuni cu cartea tehnică și beletris 
tică, la care au participat im număr 
de aproape 3 000 de salariați, iar nu
mărul cititorilor din sectoarele mi
nei Lonea a crescut cu peste 500 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut. Colectivul bibliotecii clubului, 
sprijinit îndeaproape de responsabilii 
culturali, au mai organizat în acest 
an 37 recenzii, 19 simpozioane, 5 
concursuri pe teme, iar comisia in
ginerilor și tehnicienilor împreună 
cu comisia culturală au organizat 

noului birou 
cin вѳмІриіибЮвге tuturor membrilor 
de partid, să controleze îndeplinirea 
lor și să introducă In practică me
toda de a solicita comuniștilor «ă ra
porteze în fața adunării genetale de 
modul în care își îndeplinesc sarci
nile ce le-au fost repartizate.

Hotărîrea adoptată de adunarea ge
nerală constituie pentru noul birou, 
pentru toți membrii și candidați! de 
partid un program de muncă în ve
derea ridicării nivelului muncii orga
nizației de bază. Pentru înfăptuirea 
prevederilor ei, noul birou e dator 
să desfășoare o activitate susținută.

HO TA 
Promisiuni da, 
„ulei 400" ba

Tractoriștii și mînuitoriî de fierăs
traie mecanice din exploatarea fores
tieră „Voievodu", sectorul I. F. Lo- 
nea, duc o acută lipsă de ulei mine
ral „400". Neajunsul duce le nefe- 
tosirea a numeroase utilaje, lucru ca
re împiedică brigăzile să-și realizeze 
sarcinile de plan. Deși sesizata în 
mai multe rînduri, conducerea sec
torului I. ₽. Lonea a promis că va 
rezolva chestiunea îri decurs de cîte- 
va zile.

Au trecut două săptămîni. Mecani
cii forestieri de la exploatarea Voie
vod и nu au primit nici pîrtă acum 
uleiul attt de necesar. Primesc doar 
noi promisiuni. Aceasta fiind situa
ția, mecanicii Sava Apostol, Ilea Flo
rian și Stitz Ștefan întreabă :

— In afară de promisiuni, condu
cerea I.F. Petroșani hu are nimic de 
zis în această privință î

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

„Imbunafafirea colitâfii producției,.
In numărul din 4 octombrie a.c. 

al ziarului nostru, a fost publicat ar
ticolul „Un imperativ în fața colec
tivului minei Vulcan — îmbunătăți
rea calității cărbunelui " — în care se 
critica preocupare nesatisfăcătoare a 
colectivului acestei exploatări față de 
realizarea unuia din principalii indi 
catori ai planului de producție — îm
bunătățirea calității cărbunelui. Pen
tru depășirea normei admise de cenu
șă la producția extrasă cu 2 puncte, 
s-a arătat în articol, exploatarea a 
lost penalizată îh primele 3 trimes
tre cu 14 896 tone de cărbune.

Depășirea conținutului de cenușă 
la cărbunele extras se datorește, în 
buna măsură, nealegerii șistului vizi
bil la locurile de muncă. Conducerea 
minei a motivat nealegerea șistului, 
printre altele și prin iluminatul ne
corespunzător al unui mare nUmăr 
de abataje din cauza lipsei de ca
bluri de iluminat și becuri de 24 V. 
Asupra acestui neajuns a fost atrasă 
atenția organului de resort — Direc
ția comercială din cadrul C.C.V.J.

Zilele trecute redacția noastră a pri
mit un răspuns la articolul sus a- 
mintit din partea Direcției comerciaie 
în care se afirmă următoarele:

„Nealegerea șistului vizibil la mi
na Vulcan nu se datorește lipsei .le 
cabluri și de becuri întrilcît acestea 
au existat în permanență în stoc în 
depozitul nostru central. Spre exem- 

пші multe cicluri de conferințe teh
nice și de cultură generală. Printre 
conferințele ținute amintim: „Roade 
ale Industrializării socialiste", „In
fluența umidității asupra sănătății 
omului din mină", „Productivitatea 
muncii în abataje și căile creșterii 
ei“ etc.

Comitetul sindicatului a îndrumat 
comisia culturală să sprijine activi
tatea formațiilor artistice de amatori 
în pregătirea Unor programe a* 
decvate procesului tte producție, In 
acest an brigăzile artistice de agi
tație precum și cete 6 formații ar
tistice au prezentat 34 spectacole. 
Majoritatea programelor prezentate 
de brigăzile artistice de agitație 
s-au ținut in sălile de apel ale celor 
trei guri de mină. Toi în acest an 
au mai fost organizate seri *18 o- 
dihnă pentru fruntași și evidential 
precum și 6 serbări cîmpenești,

IOSIF ȘANDRU 
președintele comitetului sindicatului 

minei Lonea

DUPĂ 3®
0mul din foiogrufiu alăturată se 

тира eu întreținerea și reperarea 
евгпрпЯіМгёпЯ, pompptrt tie mina, a 
instalațiilor mecanice de la pufuri, 
lanțuri elevatoare Muncește ca 
maistru principal la serviciul gene
ral pi U cheamă Pop Andrei. De la 
meseriașii atelierului mecanic al mi
nei Aninoasa am aflat lucruri deo
sebit de frumoase despre tovarășul 
Pop Andrei. Price
perea sa profesio
nală și comporta
rea demnă se bu
cură de o meri
tată stimă atit 
din partea celor 
tineri 'cit și a ce
lor vii etniei.

L-am vizitat In 
frumoasa sa locu
ință (a beneficiat 
de cîieva sile de 
concediu) pentru a 
ne completa în
semnările culese 
la mină. Și iată- 
ne di scutind des
pre locuri de 
mutică din subte
ran, despre oa
menii alături de 
care a lucrat pes
te treizeci de ani.
linii din oamenii pe care i-a format 
de-a lungul anilor ca meseriași sînt 
azi ingineri, maiștri, alții ofițeri.

De mai mulfi ani s-a făcut cunos
cut ca unul dintre inovatorii iscu
siți. .1 propus spre aplicare peste 20 
de inovații. Uiiele au fost concepute 

plificare arătăm : E.M. Vulcan a pri
mit în ultima perioadă (trimestrul III 
«1964 3 000 rn de cablu de iluminat 
șl de forță și 2 600 ffi cablu cauctu- 
cat. lh privința becurilor cererile ex
ploatărilor au fost, de asemenea, sa
tisfăcute integral, ele nelipeirtd nici 
odată din depozitul central Văruita".

Rămîne deci ca miiia Vulcan să se 
aprovizioneze cu materiale necesare 
spre a asigura iluminatul corespun
zător al abatajelor în vederea alege
rii în condiții optime a șistului vi
zibil la locurile de muncă. FRANGISG VE»Ei®

Prin muncă patristică
La garajul I.G.O. Petroșani se execută o serie de lucrări menite eă 

aaigtlre buna desfășurare a transportului în comun, printre care pavafea 
curții garajului, construirea de boxe pentru autoturisme și altele.

Colectivul de muncitori și tehnicieni de aici sprijină prin muncă patrio
tică această acțiune. Astfel, in ultimele zile aii fost strînse în acest scop de 
la Jieț o cantitate de 36 rn c bolovani de rîu. La această acțiune s-au prestat 
un număr de 80 de ore muncă patriotică. S-au evidențiat tov. Ștolț Pavel, 
Românită Gheorghe, Cristea Ioan, Link Ioan, Bodor Ioan, Dărămoș Bu- 
getiia. Soare Aurel și alții.

PROGRAM DE RADIO
28 octombrie

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 
presei. 8,06 Muzică populară, 10,00 
Teatru la microfon: „Rusalka" de 
Pușkin, 12,03 Muzica ușoară, 12,30 
Lecția de limba franceză. Ciclul II 
(reluarea emisiunii din 27 octom
brie), 13,00 Arii și duete din opere, 
14,10 Prelucrări corale, 14,30 Roza 
vîntarilot, 15,00 Muzică populară in
terpretată de Maria Firulescu și Nelu 
Stan, 16,10 Arii din1 opere, 16,40 Es
trada soliștilor de muzică ușoară, 
17,15 Emisiune literară, 18,30 Pro
gram muzical pentru fruntași și e- 
vidențiați în întrecerea socialistă, 
19,20 Emisiunea distractivă „Dialog 
cu muzica ușoară", 20,40 Lecția de 
limba rusă. Ciclul II, 20,55 Frag
mente din operete și comedii muzi
cale interpretate de orchestra Man- 
tovani. 21,15 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 9.03 Melodii populare, 
9,35 Muzică ușoară, 11,30 Potpu
riuri de muzică de estradă, 11,50 
Melodii populare. 12,15 De toate 
pentru toți (reluare), 12,45 Melodii 
lirice din operete. 13,30 Melodii dragi 
— muzteă ușoară, 14,30 Din folclo
rul muzical al regiunilor patriei — 
melodii din Moldova. 15,05 Gîntece, 
IS,30 Muzică ușoara, 16,30 Prelu
crări de folclor de .compozitori din

DE ANI...
cu alțl tehnicieni. Toate ia un toc 
au adus exploatării economii 'in va
loare de sute de mii lei. Cea care se 
referă ia schimbarea capacelor de 
vagonete este aplicată la toate ex- 

■ pivotările • miniere din Valea Jiului.
Ulterior a fost preluată și de uzina 
constructoare. Anul trecut a propus 
ca rampelg de puț să fie confecțio
nate din tuburi de rambleu utilitate, 

nu din profile U 
— care sint scum
pe, Asemenea 
rămpe, confecțio
nate din tuburi, 
găsești azi la pu
țul principal, la 
orizonturile IX Și 
X, la puțul 
orb central nr. 6 
de la mina Ani- 
nodsa. In acest 
an a construit un 
filtru de ulei care, 
adaptat la com- 
presoare, aduce 
exploatării intr-o 
singură lună, eco
nomii de 1100 li
tri ulei.

S-ar putea scrie 
midie despre co
munistul Pop An-, 
drei, despre inova

țiile propuse, despre faptul că de 
cinci ani activează ca maistru in
structor ocupîndu-se cu răbdare de 
practica ucenicilor, că in primăvară 
a devenit purtător ăl insignei 
de fruntaș in intrecerea socialistă, 
iar in august, in preajma sărbătorii 
eliberării patriei, alături de Medalia 
Muncii (cu care a fost decorat in 
1954) i-a, fost prins pe piept Ordinul 
Muncii clasa Ill-а. Mai surprinde 
oare atunci că ortacii lui de la tdt- 
Tier, tovarășii din conducerea exploa
tării, de la comitetul de partid tți 
vorbesc cu cuvinte de laudă despre 
maistrul principal de la seroiclal 
general ?

După 30 de ani de muncă rodnică 
in aceeași exploatare și în același 
atelier, in ciuda firelor argintii din 
păr, comunistul Pop Andrei este un 
om cu inima tinără, un Inovator pa
sionat și un maistru de nădejde.

țări socialiste, 17,10 Recital de ope
ră : baritonul Octav Enigăfescu, 
18,00 „Am îndrăgit o melodie" — e- 
misiune de muzică ușoară roitlî- 
neașcă, 18,30 Lectură dramatizată 
din volumul „Crima lui Sylvestre 
Bonnard" de Anatole France, 19,05 
Muzică populară argentiniană inter
pretată de Irite Ney și cvintetul 
Abalos, 19,30 Lecția de limba engle
ză. Ciclul I, 19,45 Muzică din ope
reta „Vînzătorul de păsări" de Zeller, 
20,15 Școala și viața, 20.35 Muzică 
de estradă, 21,30 Discul romînesc în 
Festivalul internațional „George E- 
nescu — 1964".

(лпеш a togrrafe
28 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Dragoste la zero grade; REPUBLI
CA: Rebelul magnific; PETRlLA 5 
Electra; 1SCRON1 : Păpușile rid: 
VULCAN: Vichingii; CRIV1DIA: O 
perlă de mamă; PAROȘENl : Nori 
albi; LUPENl — MUNCITORESC: 
Nu se poate fără dragoste; CULTU
RAL : Lumea comică a lui Harold 
Lloyd; BARBĂTEN1 . împărăția oglirt- 
zilor strîmbe; URlCANl: Valea vul
turilor.



4 ЗТЕАвОК ROȘB

Vizita în U. R. S. 
a R. P,

MOSCOVA 26, (Agerpres).
La invitația Sovietului Suprem al 

U.R.S.S., la Moscovă a sosit, luni 
într-o vizită de două săptămîni în 
Uniunea Sovietică o delegație a Ma

S. a unei delegații 
Mongole
relui Hural Popular al R. P. 
gole, condusă de Batocirîn 
gherel, președintele Marelui 
Popular.

Mon-
Altan-
Hural

Succesul solistului C. Fînățeanu la Riga
RIGA 26 (Agerpres).
Cornel Fînățeanu, artist al Tea

trului de Operă și Balet din Bucu
rești, care a evoluat pe scenele tea- 
trelor mai multor orașe ale Uniu
nii Sovietice și-a încheiat turneul în

orașul Riga. Aici, pe scena Teatru
lui Academic de Operă și Balet al 
Letoniei, cîntărețul romîn a apărut 
în spectacolele „Bărbierul din Se- 
vila" și „Rigoletto", bucurîndu-se de 
succes.

Demisia 
premierului Ikeda 
TOKIO 25 (Agerpres-).
Primul ministru japonez Hayato 

Ikeda, într-o declarație făcută lui 
Zenko Suzuki, șeful secretariatului 
Cabinetului, la Centrul național de 
oncologie, unde se află internat, a 
spus că a hotărît să demisioneze 
atît din funcția de prim-ministru, 
cît și din cea de șef al partidului 
liberal-democrat.

Directorul 
tumoarea la 
Ikeda nu a 
tratamentul
Ikeda se află internat de la 9 sep
tembrie.

Campania 
din S.

electorală 
U. A.

Centrului a declarat că 
laringe de care suferă 
dispărut complet și că 

va trebui să continue.

Politica externă 
a tînărului stat — Zambia

LUSAKA 26 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în cadrul unei con

ferințe de presă organizată la 25 
octombrie la Lusaka, președintele 
Zambiei, Kenneth Kaunda, a făcut o 
declarație in care s-a referit la unele 
probleme ale politicii externe a tî
nărului stat independent și la o se
rie de probleme privind relațiile 
Zambiei țtu țările Africii, Kenneth 
Kaunda a subliniat în declarația sa 
că Republica Zambia va promova 
în domeniul politicii externe o poli
tică de reangajare și de prietenie cu 
toate țările lumii.

El- a făcut cunoscut coresponden
ților de presă că împreună cu Julius 
Nyerere, președintele Republicii U- 
niie Tanganica și Zanzibar au adre
sat premierului britanic Wilson o 
scrisoare în care își afirmă opoziția 
lață de „referendumul" organizat în 
Rhodesia de șud de Ian Smith, pri
mul ministru al acestei țări.

Declarafia împăratului Haile Selassie
ADDIS ABEBA 26 (Agerpres). 
împăratul Etiopiei Haile Selassie 

1, a declarat în cadrul unei confe
rințe de presă că în timpul întreve
derilor pe care le-a avut la Addis 
Abeba cu președintele R. F. Germa
ne. Henrich Lubke, au fost discu
tate importante probleme economice

și politice, ce vor constitui baza 
unui acord între cele două țări.

Răspunzînd la o întrebare în le
gătură cu conflictul de frontieră 
dintre Etiopia și Somalia,* el și-a 
exprimat speranța că se va da do
vadă de înțelepciune ,in rezolvarea 
lui.

Incidente în capitala Sudanului
pre- 
avut 
inci-

KHARTOUM 26 (Agerpres).
Apelul lansat populației de 

ședințele Ibrahim Abboud n-a 
darul să pună capăt gravelor 
dente din capitala Sudanului.

Duminică seara noi incidente au 
avut loc între populație și armata 
care continuă să patruleze pe stră
zile capitalei. In timpul noilor cioc
niri au fost ucise alte trei persoane. 
Numărul inorților în ultimele cinci 
zile, de cînd au început incidentele, 
este de 8. Sute de persoane au fost 
arestate.

WASHINGTON 26 (Agerpres).
Campania electorală din S.U.A. a 

intrat practic în ultima săptămînă 
înaintea alegerilor prezidențiale, de 
la 3 noiembrie. Gandidații demo- 
crați și republicani și-au propus 
pentru această săptămînă un pro
gram încărcat într-un ultim efort 
de a cîștiga un număr cît mai mare 
de voturi în ziua alegerilor. Preșe
dintele Johnson a pornit duminică 
îhtr-o călătorie de două zile în trei 
state din sudul S.U.A. (Florida, 
Georgia și Carolina de sud), state 
care totalizează un număr de 34 de 
voturi în viitorul colegiu electoral 
și care nu au stabilit încă pentru 
care din candidați vor vota. In 
cursul acestui turneu electoral, re
latează agențiile occidentale de pre
să, Johnson va avea de înfruntat 
problema spinoasă a drepturilor ci
vile. El a rostit primul discurs Ia 
universitatea „Florida Atlantic" din 
Boca Raton, în apropierea fortului 
Lauderdale (statul Florida). Ches
tiunile de . fond ale problemelor ra
siale vor fi abordate în discursurile 
de la Orlando și Jacksonville unde 
s-au produs în ultima vreme inci
dente. Johnson va trebui să fie din 
nou la Washington marți pentru a 
se întîlni cu 
rilor externe 
don Walker.

Texas,
California, 
campania 

săptămînă 
lui la Sa-

rul Hubert Humphrey, candidat al 
partidului democrat la postul de vice
președinte al S.U.A., a plecat în a- 
ceeași zi lă Chicago, după care ,în 
drum spre Wisconsin se va opri la 

. Milwaukee, Racine, Green Bay și 
Madison.

Candidatul republicanilor, Barry 
Goldwater, se află în prezent într-un 
turneu electoral în statul 
după ce anterior a vizitat 
Principalele momente în 
lui Goldwater în această 
se așteaptă să fie vizita
lisbury (statul Maryland), precum 
și discursul televizat pe care îl via 
rosti la adunarea de la Madison 
Square Guarden. Goldwater va pleca 
marți în Pensylvania.

In legătură cu problemele ridica
te în campania electorală, agenția 
Associated Press atrage atenția a- 
supra apelului direct adresat de pre
ședintele partidului democrat, John 
Bailey, candidatului republican Barry 
Goldwater, căruia -îi cere să pună 
capăt „șuvoiului de invective 
sulte pe care el le-a proferat" 
tuala campanie electorală la 
democraților. In scrisoare, el
ră că de 30 de ani, de cînd face po. 
litică, n-a auzit într-o campanie e- 
lectorajă atîtea invective și insulte 
la adresa adversarului.

și ІП- 
în ac- 
adresa 
deci a-

populația
în marea

religioase

ÎN CÎTE VA RÎNPURI
de la inPHENIAN. La 24 octombrie, dele

gația Uniunii Tineretului Muncitor 
condusă de Gheorghe Stoica, secre
tar al C.C. al U.T.M., care face o 
vizită tn R.P.D. Coreeană, a fost 
primită de Pak Kim Ciol, vicepre
ședinte al C.C. al Partidului Muncii hală de producție, care produce în 
din Coreea. A fost, de asemenea, fiecare secundă
prezent K.0 Son Jun, vicepreședinte tronice. Pînă în
al C.C. al Uniunii Tineretului Mun- „Anna Seghers"
citoresc Socialist din Coreea.

Pak Kîm Ciol a avut o convorbi
re prietenească cu membrii delega
ției.

CIUDAD DE MEXICO. Răspun
zînd invitației societății petrolifere 
de stat „Petroleos Mexicanos" din 
Mexic, la 25 octombrie a sosit la 
Ciudad de Mexico o delegație de 
petroliști sovietici condusa 
Baibakov, ministru al 
președintele Comitetului de 
tru industria petroliferă de 
Comitetul de
U.R.S.S.

BOLOGNA, 
inaugurat, in 
italian al instrucției 
Gul, un. radiotelescbp gigant capa
bil să capteze radiațiile venind 
la o distanță de mai mulți ani 
mină.

PEKIN, înainte de eliberare. 
China lucrau numai 1 000 de trac
toare la • fermele înființate de auto
ritățile gomindaniste. In 1952 au 
fost înființate primele stațiuni de 
mașini și tractoare, iar numărul a- 
cestora a crescut rapid din 1958, 
cînd a început producția în masă a 
tractoarelor. In prezent, pe ogoarele 
R. P. Chineze lucrează 100 000 trac
toare (calculate în tractoare conven
ționale de cîte 15 C.P.L iar numă
rul S.M.T.-urilor este de patru ori 
mai mare decît în 1'957.

DELHI.. La Delhi a avut loc o de
monstrație de protest împotriva creș
terii prețurilor. La demonstrație au 
participat aproximativ 20000 de fe
roviari, care cereau reducerea pre-

menea, 3 000 de funcționari i 
stituțiile de slat din Delhi.

GERA. La fabrica de 
lămpi „Anna Seghers" din 
am Rennweg, regiunea 
(R.D.G.), a fost construită o nouă

tuburi și
Neuhaus

I Gera

cîte 3 tuburi elec- 
1970, întreprinderea 
urmează să-și du

bleze producția.
CAIRO. In regiunea Zafar din O- 

man au avut loc noi ciocniri intre 
forțele revoluționare omaneze și tru
pele britanice stabilite in această 
regiune. Ca măsură represivă, auto
ritățile engleze au început o campa
nie de arestări in rindul populației 
locale.

După, cum anunță agenția M.E.N., 
reprezentanța imamului Omanului la 
Cairo a adresat 3 memorandumuri 
comitetului O.N.U. pentru Oman, in 
care s-a explicat situația din regiu
nea luptelor și s-au înfățișat atroci
tățile comise de autoritățile britani
ce impotrii'a populației acestei țări.

LAGOS. Reprezentanții a 
state africane.. (Liberia, Nigeria. Mali. 
Guineea, Etiopia, Republica unită 
Tanganica. și Zanzibar, Sudan și Ca
merun) membre ale Comitetului în
sărcinat cu. alcătuirea Băncii de dez
voltare a Africii s-au întrunit luni 
ia Lagos pentru a stabili proble
mele ce yor fi dezbătute de către 
Consiliul guvernatorilor la sesiunea 
din 4 noiembrie. Lucrările vor dura 
patru zile.

PRAG A. 1 abrica de sticlă de la 
Chribska. aparținind întreprinderii 
Borske Skol, a împlinit recent res
pectabila virstă de 550 de ani. Ea a 
fost înființată in anul 1414. Atît pro
dusele vechi cît și cele noi ale aces
tei fabrici pot fi văzute la o expozi
ție deschisă cu prilejul aniversării 
la Muzeul din Nooy Bor.

CAIRO. La Cairo are loc în pre
zent prima conferință medicală afro- 
asiatică. La lucrări iau parte repre
zentanți a 36 de 

țarilor la produsele alimentare și та- frica. In centrul 
țorarea salariilor. Împotriva crește
rii prețurilor au demonstrat, de ăse-

de N. K. 
U.R.S.S., 
stat pen- 
pe lîngă 

stat al planificării al

La Bologna a fost 
prezența ministrului 

publice, Luigi apt

de 
lu-

în

probleme privind 
afro-asiatice în

țări din Asia și A- 
dezbaterilor stau 

colaborarea țărilor 
domeniul medical,

noni ministru al aface- 
al Marii Britanii, Gor- 
La rîndul său, senato-

Un tezaur din primul 
mondial

război

Incidentele, după cum se știe, au 
început joi seara cînd un grup ma
siv de studenți au organizat o de
monstrație ■ la Khartoum, cerînd gu
vernului șă renunțe la aplicarea unor 
măsuri arbitrare față de 
din sudul țării, alcătuită 
ei majoritate din negri.

Unul din liderii secției
din sudul țării, Aly Mirghani, a de
clarat că „singura cale de rezolvare 
a crizei este revenirea la formele 
democratice de conducere", în timp 
ce fostul lider al Partidului unio
nist, Izbaii Azhary, a trimis preșe
dintelui Abboud o telegramă. în care 
condamnă atitudinea autorităților 
față de populație și cere retragerea 
armatei în cazărmi și „restaurarea 
democrației".

armatei ger- 
mondial s-ar 
linia de de- 
israeliand-si-

crescător de pă- 
Tel Aviv, a primit 
unui ofițer de stat 
hartă 
locul

TEL AVIV 26 (Agerpres).
Ziarul \ „Yedioth Aharonoth" rela

tează că un tezaur al 
mane din primul război 
găsi îngropat exact 'sub 
marcație. a frontierei
riene. Acest tezaur, cuprinzînd piese 
de aur turcești, s-ar afla acolo din 
1916 într-un loc cunoscut de auto
ritățile israeliene, dar care din 
cauza situației încordate existente la 
frontieră, nu pot parveni nici israe- 
lienilor și nici sirienilor.

Ziarul relatează că un oarecare

veche indi- 
tezauruluî. 

au luat în 
pînă cînd.

Moshe Skszydlak, 
sări de la sud de 
în 1945 din mîna 
major german, o 
cînd cu precizie
Autoritățile israeliene nu 
serios această poveste 
recent, documente datînd din anul 
1938 și găsite în arhivele consula
tului german din Ierusalim, arată că 
guvernul hitlerist a ordonat consu
lului să facă „cercetări stăruitoare*1 
pentru a regăsi tezaurul.

Noul guvern laburist și situați^ 
din Rhodesia de sud

este mult mai cate- 
„independenței" Rho- 

în condițiile menține- 
albe. Ținută. în rezer-

Situația din Rhodesia de sud se 
impune din nou atenției cu o acui
tate deosebita. Venirea la putere în 
Anglia a unui guvern laburist a 
schimbat într-o măsură apreciabilă 
datele •, problemei. Ambiguitatea po
ziției guvernului conservator dă
duse c oarecare posibilitate de ma
nevră autorităților rasiste sud-rho- 
desiene. ’ Eventualitatea proclamării 
unilaterale a independenței Rhode- 
siei de sud devenise ceva mai înde
părtată după convorbirile Home- 
Srnith de luna trecută, guvernul en
glez de atunci părînd înclinat să a- 
corde independența cerută de colonii 
albi cu acoperirea unui pretins re- 

‘ ferendum (în curs actualmente). Po- 
'ziția laburista 
goric contrară 
desiei de sud 
riî dominației
vă citva timp, independența unila
terală a devenit în ultimele zile slo
ganul oficial al guvernanților de la 
Salisbury. Refuzul lui Ian Smith de 
a da curs invitației primului minis
tru britanic, Harold Wilson, de a 
veni Ia Londra pentru convorbiri, 
ca și demiterea generalului J. An- 

. derson, comandantul armatei sud- 
rhodesiene, cunoscut pentru împotri
virea sa față de un act unilateral, 
atestă acest lucru. („Demiterea lui 
Anderson. scrie agenția France 
Preșse, a fost primită la Londra cu 

, îngrijorare, apreciindu-se că ea con
stituie un indiciu ăl dorinței guver
nului sud-rhodesian de a proclama 
în mod unilateral independența 
țării**).

Este, desigur, paradoxal că inde
pendența, acest cuvînt care parcurge 

I astăzi Africa în lung șî lat, capătă

în cazul Rhodesiei de sud un sens 
retrograd și potrivnic intereselor a- 
fricane. In fapt, independența ar fi 
menită, în concepția autorităților de 
la Salisbury, să consolideze pozi
țiile minorității albe, care, desprin
să de sub tutela Londrei, și-ar pu
tea exercita în voie dominația asu
pra celor aproape patru milioane de 
africani.

Independența cu sau fără acordul 
Angliei — iată care este prin urma
re scopul imediat al guvernului sud- 
rhodesian. Ceea ce se poate spune 
fără a greși este că, dacă aceste 
planuri vor fi aplicate, ele se vor 
lovi de o foarte vie opoziție atît în 
interiorul cît și in exteriorul țări: 
Oricare ar fi rezultatele „referen
dumului" organizat în rîndul șefilor 
de trib, nimeni nu se îndoiește asu
pra împotrivirii înverșunate a popu
lației africane față de o independen
ță care ar transforma Rhodesia de 
sud într-un stat de tipul Republicii 
Sud-Africane, Conducătorii mișcării 
de eliberare au avertizat că procla
marea unilaterală a independenței 
va antrena constituirea unui gu 
vern african în exit și intensifica
rea luptei împotriva dominației albe

Chiar în sinul minorității albe e- 
xistă o opoziție considerabilă față 
de un act unilateral, opoziție care 
își găsește explicația fie într-o apre
ciere mai lucidă a situației, fie în 
înclinațiile sentimentale ale unei 
părți a coloniilor albi către Anglia 
(în ochii acestei părți independenta 
unilaterală echivalînd cu e rebeliu
ne împotriva metropolei). „Rhodesia 
National Party", partid al opoziției 
europene, a declarat că va refuza 
să recunoască orice guvern care s-ar

răzvrăti împotriva metropolei. Acest 
partid, condus de fostul prim-minis
tru al Federației Africii Centrale,
Roy Welensky, dispune, după păre
rea observatorilor, de poziții apre- ț
ciabile.

Pe plan economic, Rhodesia de 
sud ar avea de făcut față, în cazul 
unui act unilateral, multor dificul
tăți. Ea ar pierde în special tarifele 
preferențiate de care beneficiază în 
țările Commonwealthului și care îi 
permit să exporte în condiții favo
rabile principalele sale produse.

Conștienți. după cît se pare, de 
riscurile pe care le implică un act 
unilateral, guvernanții sud-rhodesieni 
contează în planurile lor pe spriji
nul Republicii Sud-Africane și al 

' Portugaliei-, Rhodesia de sud. scrie 
agenția France Presse. ar putea 
preconiza la momentul oportun con
stituirea împreună cu R.S.A. și co
loniile portugheae din Africa a unei 
„alianțe sfinte" destinată „salvării 
civilizației occidentale în partea me
ridională a continentului african". 
Luna trecută, primul ministru sud- 
rhodesian Ian Smith, a făcut . vi- 
zită la Lisabona iar emisarii săi au 
plecat la Johannesburg cu scopul 
declarat 
tre cele

Dacă 
latărilor 
de 5 noiembrie a fost aleasă pentru 
proclamarea unilaterală a indepen
denței Rhodesiei de sud, atunci 
poate aștepta la izbucnirea unei 
ze grave în regiunea 
fricii în măsură să 
cea și securitatea în 
a lumii.

de a strînge legăturile din- 
trei țări.
ar fi să se dea crezare re- 
privitoare la faptul că data

se 
cri.
A- 

pa-
centrală a 
pericliteze 
această parte

N. RATEȘ
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