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Puternica macara constituie un ajutor prețios pentru 
brigăzile ds zidari ale lui Nagy Dezideriu și Both Ște
fan. Cu ajutorul macaralei, lucrările înaintează din plin 
la blocul J 4 cu 60 apartamente din cartierul Livezeni.

ACTUALITATEA 
în Valea Jiului 

Pe șantier
De două zile au început 

probele tehnologice ale insta
lației de încălzire din centrala 
termică nr. 1, a rețelelor ter
mice exterioare ce leagă blo
curile de centrală, precum și 
a instalației interioare de în
călzire din blocurile legate la 
centrala termică rtr. 1 Livezeni.

In excursie
. Conducerea Școlii medii din
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tacă frontul de cărbune neîntre
rupt. Ciocanele de abataj păcăue 
fără încetare. Cu ajutorul cioca
nelor, perforatoarelor și al explo
zivului oamenii sfarmă cărbunele. 
Apoi după ce pușcăturile au zgu
duit adîncurile, iar transportoarele, 
se pun în mișcare, cărbunele ia 
drumul spre ziuă. Se revarsă ea 
un șuvoi negru, nesfîrșit, întrupînd 
rodul entuziastei bătălii a mineri
lor cu stratul de cărbune. In ca
drul acestei bătălii au cîștigat mi
nerii brigăzii lui Bîrluț Clement 
izbînda ce și-a găsit răsunetul bine 
meritat în cadrul întregii exploatări, 
productivitatea de 7 tone/post

Mugurii acestei victorii mine
rești au apărut în brigadă cu mai
mulți ani în urmă. Minerul Bîrluț 
Clement a deschis primul abataj 
frontal în stratul 5 de peste 6 ani 
De atunci a pregătit brigadierul 
prin perfecționarea continuă a or-
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devenit cuvinte de ordine pentru în- ♦ 
treaga brigadă. Organizator price- ♦ 
put, om apropiat de ortacii lui, brb 4
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rațiile cerute de ciclul de produc- 4 
ție. Cu răbdare și perseverență mi
nerul s-a ocupat de toți oamenii

nomiile realizate de colectivul ex
ploatării se ridică la i 030 000 lei. 
întrecînd cu 530 000 lei obiectivul 
stabilit în angajament. Minerii lo-
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In ascensiunea sa neîntreruptă 
spre atingerea cotei finale a între
cerii socialiste — realizarea inte
grală a angajamentului anual, co
lectivul minei Lonea a cucerit o 
izbîndă de seamă: și-a înfăptuit 
integral și înainte de termen princi
palele obiective ale angajamentului. 
Din adîncurile Lonei au fost tri
mise la zi în primele 9 luni ale 

anului 21000 tone cărbune în pius. 
cu 2 000 tone peste prevederile an

post, cu 21 kg pe post mai mare, 
decît se prevăzuse în angajament.

Printre colectivele care se află 
în prima linie a bătăliei desfășura
te de minerii exploatării pentru 
sporirea productivității muncii se 
află și brigada minerului Bîrluț Cle
ment din sectorul IV. Contribuția 
minerilor acestei brigăzi Ia reali
zarea productivității de 1,275 tone 
pe post pe exploatare e socotită 
la mare valoare. In cadrul acestei 
brigăzi s-a realizat un randament 
record de 7 tone/post.

Unde, cum s-a cucerit această 
victorie minerească ? Intr-un abataj 
frontal. Un frontal ca multe altele ; 
U’n perete drept și masiv de căr
bune lung de zeci de metri. Para

T\imineață senină de 
toamnă... Pe dru

mul ce duce la șantierul 
blocului cu 200 apartamen
te, doi tineri mergeau gră
biți fără să-și vorbească. 
Erau tinerii Banciu Florea 
și Biro Petru, care cu o 
seară in urmă fuseseră pri
miți ln rindurile organiza
ției U.T.M. Mergeau reflec
tată la recomandările ce li 
se făcuseră: Să învețe me
reu pentru a stăpini me
seria de zidar, să se situe
ze in fruntea întrecerii so
cialiste.

Dar iată-i urclnd scările 
și grăbindu-se care să a- 
jungă primul la etajul III, 
actualul loc de muncă al 
brigăzii din care fac parte. 
Au ajuns deodată, dar pri
vind in jur au constatat că 

plecaseră de la cămin 
devreme ca de obicei, 
le-o luaseră înainte. 

Zidarii Tălpeanu Petru,
Băltaru Octavian. Filip Ra
du, Molnar loan și Matei 
Vasile, gata pregătiți pen
tru începerea lucrului, dis
cutau cu aprindere în timp 
ce Pișcurearui Pavel, șeful
brigăzii își nota ceva in (Con
carnetul său de buzunar. tinua

— Cum spuneți că stăm re în
cu planul, tovarășe Pișcu- pag-
reanu 2 — îl întrebă unul 3-a)

Petrila a organizat ieri 
o excursie la care par
ticipă 29 de elevi frun
tași la învățătură. Gru
pul de elevi, . întovără- 

de profesorul Groza Liviu. 
plecat aseară prin O.N.T.. 
trenul, spre București. In

------------------------ -Hr 
lui și din regiune în valoare 
de aproape trei milioane lei. 
Zilele trecute, au sosit în sta
ția Petroșani 8 vagoane 
220 mașini de gătit și 
pentru încălzit. Totodată 
mai fost descărcate în serile 
trecute două vagoane cu dife
rite tipuri de vase emailate.

Inireceri 
de atletism

In ziua de 29 octombrie, la 
Petroșani, s-a desfășurat eta
pa orășenească a campionatu
lui R.P.R. de cros, pe echipe 
și individual, ediția 1964

a
cu
cursul zilei de azi elevii vizi
tează Expoziția realizărilor e- 
conomiei naționale.

Mărîuri de sezon
ln ultimele zece zile, în de

pozitul I.CR.M. Petroșani au 
sosit mărfuri de sezon pentru 
oamenii muncii din Valea Jiu-

ÎN PRIMA 1.1 NT E
lei cu frontul, înșiruiți într-o linie 
perfectă se aliniază stîlpii meta
lici G.H.H. ce susțin tavanul de 
roci subterane cu ajutorul grinzi
lor de funie. Intre linia stîlpilor 
și peretele de cărbune se întinde 
un culoar subteran feeric lumi
nat. Din acest culoar,, minerii a-

■ Victorie minerească înfr-un abataj frontal Iz
bînda — productivitate de 7 tone|post ■ La teme
lia succesului: organizarea superioară a muncii.
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La al treilea etaj

Am execu
tând peste 

de zidărie 
metri pă-

cu 3 la 
mai pu- 

aceste 
angaja-

proporție de 16 
vom respecta.

cuvinte le spu- 
chipurile tineri-

din membrii brigăzii.
— Pînă acum binișor — 

veni răspunsul, 
tat în această 
35 metri cubi 
exterioară, 500 
frați de tencuieli și 100 
m p de zidărie interioară. 
Am lucrat bine dar se pu
tea și. mai bine. Luna tre
cută am depășit planul cu 
18 la sută, iar angajamen
tul l-am întrecut 
sută. Să vedem ce 
tem face in 
zile. In orice caz 
meatul de a da lucrări pes
te plan in 
la sută îl 
Nu-i așa ?

Ultimele 
se privind 
lor din brigadă.

— Cit despre calitate, a- 
dăugă brigadierul, să fim 
cit se poate de exigeați cu 
noi înșine și atunci ne si
tuăm în fruntea întrecerii. 
Intr-un cuoînt, să lucrăm 
bine și cu spor.

Cind maistrul Popescu 
Mihai trecu pe la etajul M. AVRAM

ganizării muncii, terenul pentru. 
realizarea unor randamente sporite 
In urmă cu un an realizările bri
găzii s-au apropiat de nivelul ce. 
lor obținute în prezent. Dar, toi 
atunci îri activitatea brigadierului 
a survenit un fapt demn de remar 
cat. In sector s-a ivit necesitatea 

deschiderii unui nou abataj • fron
tal. tot în stratul 5, dar -Intr-un 
alt bloc. Era deci nevoie și de 
o brigadă noua de frontaliști La 
formarea acestei noi brigăzi’ — s-a 
angajat minerul Bîrluț Clement. 
Și-a părăsit brigada fruntașă, or
tacii cu care lucrase ani de-a rîn- 
dul și în fruntea cărora a repur
tat nu puține succese în sporirea 
producției și a productivității mun
cii. I s-a încredințat o brigadă 
nouă, oameni noi, cu felul de a 
muncii, de a concepe munca dife
rit. Totuși, ascensiunea a continuat. 
Cu rîvnă, pasiune și tenacitate, bri
gadierul a continuat să persevereze 
pe traiectoria străbătută pînă a- 
tunci spre atingerea unor randa
mente mereu mai mari. Oamenii 
trebuiau învățați să organizeze 
munca cît mai bine, să folosească 
judicios utilajele, să execute corect 
și în timpul cel mai scuri fieca-

Cu echipele de contrei obștesc 
prin unitățile comerciale din Lupeni

control
comite-

Majoritatea echipelor de 
obștesc ce activează pe lîngă 
tul sindicatului minei Lupeni desfă
șoară o activitate bună, fac periodic 
controale prin unitățile comerciale 
din oraș, prilej cu care sesizează de
ficiențele constatate, dau sugestii și 
fac propuneri pentru îmbunătățirea 
activității unităților comerciale în ce 
privește aprovizionarea, igiena, buna 
deservire etc.

Curățenie, corectitudine 
și bună deservire

Deplasîndu-se în unitățile alimenta
re ai căror gestionari sînt tov. №- 
velt Iosif, Ceteraș Simion și Ciora 
loan, membrii echipei de control obș
tesc, din care fac parte tov. Drîmbo- 
reanu Florica, Gabor Nicolae și al
ții, au apreciat felul în care colec
tivele acestor unități aranjează vitri
nele spre a dat un aspect plăcut ma
gazinelor. modul în care se face de
servirea consumatorilor. Personalul a- 
cestor unități se achită în mod con
știincios de îndatoririle ce le revin, 
fapt ce a făcut ca în condicile de 
sugestii și reclamații ale magazinelor 
respective să fie adresate numai cu
vinte îmbucurătoare lucrătorilor 
aici.

Deservire civilizată, curățenie 
xemplară, respectarea gramajului
constatat comisiile de control obștesc 
și Ia bufetele T.A.P.L. ai căror res
ponsabili sînt Abrahtțm Vasile, Zde- 

de

e-
au

re operație. Intre timp, brigadierul 
a fost oaspetele brigăzii de fronta- 
liș.ti de la Lupeni, cea condusă de 
minerul Ghioancă Sabin. Vizita a 
constituit un valoros schimb da 
experiență și, mai ales, prilej de 

învățăminte. Bîrluț Clement a vă
zut la Lupeni cum se montează 
noile armături moderne, cum se ri
dică stîlpii, cum se fixează grinzi 
de funie. întors la Lonea, a reușit 
să facă noi pași pe calea perfec
ționării, organizării muncii în aba
taj. Disciplina, folosirea din plin a 
timpului de lucru, ridicarea eonii 
nuă a pregătirii profesionale

gadierul nu și-a precupețit efortu 
rile, priceperea pentru a-i ajuta 
să-și perfecționeze pregătirea pro
fesională, să însușească toate ope-
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din abataj, in acest fel s-a ajuns < 
ca în scurt timp colectivul condus » 
de el să devină o brigadă- comple 
xa. să lucreze pe baza fluxului con
tinuu. Toți membrii brigăzii, in 
orice schimb s-ar afla, sînt capabili 
să execute toate operațiile. Iată ce 
a chezășii ii folosirea Ia maximum a 
timpului de lucru în abataj, extra
gerea în medie a 30 
lună și atingerea pe 
a unei productivități 
tone cărbune pe post 
gada de frontaliști 
Clement.

de fîșii pe 
această bază 
record de 7 
de către br:- 

a lui Bîrluț
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neac Aurora, precum și în unitatea 
O.L.F. (responsabil Sanda Dumitru), 
unde în ultimul timp reclamațiile din 
partea consumatorilor sînt tot mai 
puține.

De ce lipsesc unele produse f’

Prin controalele făcute, echipele de, 
control obștesc au constatat că majo
ritatea unităților alimentare nu sînt 
aprovizionate cu tocană de legume, 
fasole verde la borcan, pastă de roșii 
pește sărat și proaspăt, lămîi'și sare 
de lămîie, ulei la sticlă etc.

De ce lipsesc aceste produse ?
Iată și răspunsul consemnat de 

echipele de control obștesc în pro
cesele verbale întocmite. La depozi
tul I.C.R.A. Lupeni există o parte din 
aceste produse dar, de multe ori se' 
mai uită să se trimită la magazăie. JcE 
ultimul timp în orașul Laponi - nu a 
existat ulei la sticlă, iar la Petro
șani a existat din abundență. Aceasta 
datorită faptului că serviciul corner- 
cial al O.C.L. Alimentara Petroșari 
n-a făcut o justă 
lui pe localități.

De asemenea, 
obștesc din care 
her Viliam, Pop
constatat că în unele unități O.L.F. 
se simte lipsă de cartofi, cu toate că 
depozitul O.L.F. nr. 2 are contractat 
pentru perioada de 
Din această cantitate 
au fost însă livrate.

repartizare a ttfeie-

echipele de control 
fact parte tov. Fe- 
Samuilă și alții за

iarnă 800 toae, 
numai 195 tone

Secția mecanică, U.R.U.M.P. Aici, 
piesele — roți, axe, pinioane, bucșe, 
lagăre — sînt prelucrate, primin- 
du-și forma definitivă, înainte de a 
lua drumul către exploatări și pre. 
parații.
coroane

1N CLIȘEU: Polizarea unei 
dințate.

I

Unde
• La

de 
în 
de 
va

conducere a' cercului

clubului muncitoresc 
va organiza la ara

mergem mîine ?
ora 20, Teatrul de stat „Va

lea Jiului", va prezenta în sala 
spectacole din Petroșani comedia 
trei acte „Fii cuminte, Cristofor" 
Aurel Baranga. Același spectacol 
avea loc și în matineu la ora 11.

• Cercul literar „Minerul" din 
Petroșani va ține o ședință de lucru 
la ora 9, la sediul Comitetului oră
șenesc pentru chltură și artă (Sfa- 
tuL popular orășenesc). Cu această 
ocazie va avea' Ioc și alegerea nou
lui comitet de 
literar.

• Biblioteca 
din Aninoasa 
10, in sala de lectură a bibliotecii, 
o dimineață de basme pentru copii. 
Asemenea dimineți de basme vor a- 
vea loc și la celelalte cluburi : din 
Valea Jiului.

• La cluburile muncitorești. , din 
Petrila și Aninoasa se vor organiza 
la ora 19,. seri distractive pentru ti
neret..

• Campionatul de fotbal categoria 
В programează, la Petroșani, întîl- 
nirea dintre formațiile Jiul și C.S.M. 
Sibiu. Meciul dintre cele două. for
mații va începe la ora 15.

• In cadrul campionatului regio
nal,de fotbal, se vor întâlni la ora 15 
pe stadionul din Lonea, Parîngul din 
localitate și Preparatorul Petrila.
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NOTE SI COMENTARII

Pe drumuri de munte
După o vreme capricioasă cu vini, 

ploaie și îngheț în zonele alpine, 
soarele s-a ivit dintre nori parcă 
mai vesel, mai strălucitor. Cabanele 
din Retezat au devenit din nou ne
încăpătoare. Aurită de brumele noc
turne ale toamnei, vegetația munți-

grohotișurile căldărilor glaciale, apar 
seară de seară în jurul lacurilor. In 
mina amatorilor de inedit aparatele 
fotografice percutează neîntrerupt. 
Natura, schimblnd de la o zi la alta 
aspectul acestor locuri abia dacă le 
permite să imprime pe peliculă săi-

Vedere de toamnă din apropiere de Gura Apei. Masivul Retezat.

Undele de radio 
în bucătărie

La Salonul de ustensile de bucă
tărie, recent inaugurat la Paris, șe 
află expus un nou accesoriu de 
bucătărie care stîrnește curiozitatea 
publicului : cuptorul „rece“. Un bu
cătar îmbrăcat în alb scoate dintr-un 
asemenea cuptor o tavă cu prăjituri 
foarte apetisante, frumos rumenite, 
bine mirositoare și aburind. Prăjituri 
coapte intr-un cuptor rece I Curioșii 
se apropie de cuptor, introduc o 
mina și ating pereții interni ai cup
torului : sînt reci. Dar mina nu tre
buie lăsată prea mult în cuptor. Cor
pul omenesc conține apă și undele 
„reci" folosite de acest nou cuptor pot 
rumeni nu numai o friptură de vițel 
ci și mina curiosului. Acest cuptor 
se bazează pe. folosirea undelor ra
dio. Asemenea unde cu o frecvență 
de cîțiva centimetri, au particulari
tatea de a transporta energia electrică 
care se transformă în căldură în 
corpurile care conțin peste 50 la su
tă apă. Pereții metalici ai unui cup
tor care nu conțin apă nu absorb 
această căldură, ci o trec asupra căr- I 
nii sau aluatului care trebuie copt. I

FAIR
Echipa feminină de fotbal din 

Ipswich (Anglia) a hnrecut e-mpa 
feminină Stownarket cu șase goluri

lor oferă turiștilor imagini de neui
tat. Estompindu-se puternic pe al
bul cezarului sau pe fondul cenușiu 
al rocitpr metamorfice, galbenul roș
cat ai frunzelor, verdele proaspăt al 
pinilor și cleștarul limpede al pira- 
ielor farmecă acum la tot pasul prin- 
tr-un încîntător colorit. Față de alte 
anotimpuri, în răritura desișurilor ce 
foșnesc metalic la cea mai mică a- 
diere, viețuitoarele pădurii se arată 
mai des omului. Cerbi și căprioare, 
cu nările fremătind de plăcere, se a- 
propie îndrăzneț de sărăriile și frun
zarele amenajate de vînăiori, iar ca
prele negre săgetînd fulgerător peste

bateca măreție e frumuseților îniil- 
niie în cale. Ieri, Ungă Gura Apei, 
cețuri lăptoase îmbrâcau înălțimile 
in haine cenușii, umede și triste. 
Azi, cuprul topit al razelor solare 
dau împrejurimilor tonuri luminoase, 
pline de prospețime și bucurie. In a- 
ceastă împărăție a imenșilor coloși 
de piatră asemenea surprize se țin 
lanț In tot anotimpul de toamnă.

Dincolo de cabană, noul drum 
tăiat în stîncă ușurează urcușul spre 
culmile dinspre miază-zi. Cucerite, 
tărîmurile Retezatului se oferă de 
aici omului, ca un tablou de o ue- 
mailntilnită feerie.

ANECDOTE
r~\ doamnă din „lumea bună" îi 

mărturisește unei prietene: 
„Fiica mea îmi seamănă pe zi ce 
trece tot mai mult". „Cum așa, nici 
ea nu face nimic toată ziua" ? în
trebă prietena.

I egea talionului, adoptată pen-
4-1 tru cei trecuți de 60 de ani: 

„Ochi pentru ochi și proteză pentru 
proteză".

Ine știe prin ce se deosebește 
cămila de celelalte animale. 

Ce are cămila și nu are nici un alt 
animal ?

— Pui de cămilă domnule pro
fesor.

Nu te teme, Toto, nenea docto
rul n-o să-ți facă nimic i

— Daa ? Atunci, de ее am venit 
fa el ?

Ii î
II

Chimie șî muzica
Gompozițorul rus Borodin, care 

a dat o însemnată contribuție la 
a lumii, 
de bază

avea o-

Admirație sinceră
Deșt analfabet, săteanul libanez 

Hatoun are o mare admirație pen
tru filozofi. El a dat celor patru 
-.opii ai săi următoarele prenume: 
Socrate, Pitagora, Platon și Aristo- 
tel.

descoperită, Leyrat are toate șan
sele să-și vadă dorința împlinită: 
acum este urmărit pentru vagabon
daj și insultă la adresa poliției, In
cit are să stea probabil la 
post" pînă la primăvară.

„adă-istoria culturii muzicale 
considera că profesia sa 
este chimia.

Borodin — compozitorul
biceiul să scrie notele lucrărilor 
sale muzicale cu creionul. Dar 
cum scrisul cu creionul se șterge 
ușor Borodin-chimistul își acope
rea manuscrisele

"i sau cu 
Chimistul venea 
muzicianului.

> gelatină
i Chimiste

cu o soluție de 
un albuș de eu. 
astfel în ajutorul

Glorie și mizerie
Fostul campion olimpic de înot, 

c americanul Johnny Weismuller, ca- 
( re l-a întruchipat pe Tarzan în 
» atîtea filme, se află în stare de 
J mizerie. Un tribunal din Loș An- 
7 geles i-a pus sechestru pe ultimele 

și modestele sale venituri : drep- 
turtle de autor care îi reveneau 

I în urma publicării unei cărți de 
memorii. Omul care s-a bucurat de 

$ o imensă popularitate în întreaga 
i lume, nu mai are astăzi din ce 

trăi. încă unul din episoadele mo- 
r dutai de viață capitalist.

VARIETĂȚI
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r-, La adăpost
Pierre Leyrat, în vîrstă de 42 

de ani, vagabond, fără domiciliu 
stabil, era îngrijorat de apropierea 
iernii, El a intrat într-o bodegă 
din Marsac (Franța) și i-a cerut 
patronului să anunțe poliția că a 
furat o motocicletă pe care a aban
donat-o pe drum, din lipsă de com
bustibil.

Poliția a deschis o anchetă și 
a constatat că nu se semnalase nici 
un furt de motociclete. Interogat, 
Leyrat a mărturisit că 

toată 
să-și 
dură

Cu

Libertate... 
costisitoare

ba expoziția horticolă internațio
nală de la Viena, opt maimuțe au 
evadat șî au trebuit cinci ore de 
eforturi pentru a le prinde.

In cele cinci ore de libertate, 
maimuțele au pricinuit pagube tn 
valoare de 100 000 șilingi, strivind 
qrhidee rare și rupînd crengile pal. 
mierilor.

Ciocnire nocturna

Festes-Saint-AndrP
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inventase 
povestea ca să fie închis și 
asigure în felul acesta căl
in timpul iernii.
toate că minciuna i-a fost

Intr-o noapte cînd se întorceau 
de la o petrecere cu motoreta, 

tinerii Francis Calmet și Emilien 
Costes din 
(Franța) s-au ciocnit de un ob
stacol pe care nu-1 observară. Cînd 
s-au ridicat, cu contuzii pe față 
și pe corp, tinerii au constatat că 
obstacolul era un imens porc mis
treț. Amețit de izbitură, acesta și-a 
revenit curind și a dispărut In 
pădurea vecină, fără să te ...ceară 
socoteală băieților.

Cînd doi se ceartă....
Printre stațiile C.F.R. care au fost 

modernizate în ultimul timp prin in
troducerea centralizării electrodina- 
mice, se numără și stația Livezenî. 
Acest fapt a ușurat munca persona
lului din stație creînd condiții pen
tru o mai mare siguranță a circula
ției. Tot aici, în stația Livezeni, a 
început încă din luna aprilie, con
struirea unui pod bascul de mare 
capacitate 100 tone — pentru u- 
șurarea diferitelor cîntăriri de va
goane.

După ce a fost amînată în cîteva 
rînduri data punerii lui în exploa
tare, în sfîrșii la 30 septembrie a,c., 
podul bascul a fost gata, verificat 
și dat în funcțiune I

Pînă acum însă nici un vagon nu 
a fost cîntărit pe acest pod bascul I 
Motivul ? El a fost construit la un 
nivel mai jos decît nivelul liniei eu 
2—3 cm îneît e necesar ca pe o por
țiune de 30—40 m de o parte și de 
alta a podului bascul linia să fie Im 
sată mai jos.

Sectorul Construcții C.F.R. care a 
instalat podul bascul spune că el se 
pricepe la construit, dar nu și la re
pararea liniilor: această lucrare, în 
valoare de 13 000 lei a fost prevă
zută în proiect și virată doar Sec
ției L 5 Petroșani. Dar întruoît su
ma a fost virată înainte de executa
rea lucrărilor, secția de întreținere 
nu mai are acum nici un „motiv" 
să se grăbească...

PLAY
la unu, (dus ...numeroase păruieli și 
îmbrînceli. La un moment dat, pen
tru a protesta împotriva unei ho- 
țărîri a arbitrului, componentele e- 
chipei Stownarket s-au așezat toate 
unsprezece pe tușe și jocul a trebuit 
suspendat pentru zece minute. Îna
inte, din cauza unui fault nesancțio
nat de către arbitru, jucătoarea ata
cant Shirley Ellis a chemat pe te
ren ... pe fratele șî pe mama ei pen
tru a-1 aduce la ordine pe conducă
torul meciului. Spre sfîrșitul primei 
reprize, o jucătoare din echipa Ips 
wich a fost transportată la spital din 
cauza unei răni provocate de ...muș
cătura unei adversare. încolo meciul
6-a desfășurat sub semnul unei per
fecte sportivități.

Pe cînd împăcarea între cei doi 
certăreți și punerea în funcțiune a 
țânțarului — pod bascul — din gara 
Livezeni ?

C. IOhJESCU 
corespondent

Gropile trebuie astupate
Din cauza circulației intense, în 

asfaltul șoselelor se formează uneori 
gropi care îngreunează mult transpor
tul rutier, ducînd și la avarierea ma
șinilor. Asemenea gropi sînt în pre
zent îndeosebi în Piața Victoriei — 
Petroșani, Dărănesti, Peirila. Paro- 
șeni, Coroești etc.

Toamna, în aceste gropi se adună 
apa ploilor iar mașinile — mai ales 
seara — trecînd cu viteză stropesc 
pînă departe apa noroioasă, murdă
rind totul în jur, fără a mai vorbi 
de stricăciuni ca ruperea arcurilor, a 
mecanismului de direcție etc. Iarna 
aceste gropi contribuie la infiltrarea 
umezelii în patul drumului ceea-e 
duce la distrugerea asfaltului pe mări 
porțiuni.

Zilele uscate de acum sînt priel
nice pentru lichidarea acestor gropi. 
Dar. tovarășii de la secția de dru
muri trebuie șa se grăbească, pentru 
că timpul nu așteaptă,..

Cu puțin spirit 
gospodăresc

Cînd au venit în Valea Jiului, au
tul mele i.C.O. erau noi, curate, fru
moase, făcînd o impresie plăcută pub
licului călător. De atunci însă, aspectul 
ior s-a schimbat mult: pe unele ma
șini vopseaua este zgîrîată, scorojită, 
există scaune cu spătare și bare de 
mînă rupte, la unele mașini ilumi
nația interioară sau semnalizarea de 
la taxatoare la șofer este defectă, Iar 
la o bună parte din autobuze geamu
rile atît laterale cit și cele din spate 

sînt murdare.
Rezolvarea acestor probleme nu ce

re din partea colectivului sectorului 
de transporturi auto a I.C.O. mari 
investiții financiare : un aparat de 
sudură pentru repararea spătarelor 
rupte, un electrician care să refacă 
instalația de iluminat și de semna
lizare, apă și eîrpă pentru spălarea 
geamurilor...

Cu spirit gospodăresc autobuzele 
noastre pot fi din nou carate, fru
moase I

ȘT, Ml HAI

Din lumea științei și tehnicii,
Macara portală uriașă

La Uzina constructoare de mașini 
„Matalna" dta Maribor (Iugoslavia) 
a fost construită cea mai mare ma
cara portală din Europa. Ea cîntă- 
rește 1 490 tone, este înaltă de 67

Recorduri în tehnica 
miniaturizării

Specialiștii sovietici au creat cel 
mai mic aparat de sudură din lu

me. Aparatul poa
te să sudeze pie
se cu o suprafață 
eît a 500-a parte 
dintr-un centime
tru și fire avînd 
diametrul cît ju
mătate din grosi
mea pielii. Durata 
minimă de func
ționare a apara
tului este a suta 
parte dintr-o se
cundă.

☆

La Moscova a 
fost creat un a- 
parat care utili
zează tantalul pen
tru a sutura plă
gile globului ocu
lar. Sutura meca
nică este compu
să din agrafe cu 
o tangime de 2 
mm și o grosime 
de 0,1 mm.

După vindeca
rea plăgii de pe 
cornee, agrafele 
sînt scoase eu ufi 
instrument special.

metri și poate ridica 500 tone. Ma- 
caraua se deplasează pe șine cu un 
ecartament de 45 m, este prevăzută 
cu o centrală telefonică automată 
cu 20 de numere, care asigură legă
tura telefonică atît cu interiorul, <âi 
și cu exteriorul, preeum și cu un as
censor pentru personalul care o de
servește.

Folosită la șantierele navale, noua 
macara va permite să se construias
că nave din blocuri foarte mari, re- 
dueîndu-se mult durate lucrărilor.

Din cauză că mașina de la I.C.O. nu vine cu regu
laritate să ridice gunoiul din cartierul Viscoza Lupeni, 
cutiile special amenajate în acest scop devin neîncă
pătoare.

Muncitorul de la I.C.O. in dilemă:
— ffnde o fi cutia de gunoi ? Parcă sici ti era locul.
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Pe șantierul Livezeni

din
ale

Secția a 111-a textilă este una 
cele mei importante subunități 
întreprinderii „Viscoza" Lupeni. Aici 
se prelucrează și tot de aici, sub 
forma produsului finit, își iau dru
mul spre întreprinderile beneficiare 
firele de mătase. Realizarea ritmi
că a sarcinilor de producție, asigu
rarea une» calități rnereu superioare 
firelor sînt deci cerințe primordiale 
în fața colectivului secției,. A fost, 
așa dar, firesc ca, cu prilejul adu
nării generale de dare de seamă și 
alegeri, comuniștii din cadrul aces
tei secții șă analizeze cu răspundere 
felul cum se achită colectivul de în
datoririle ce-i revin în ansamblul 
activității fabricii, felul cum a mili
tat pe această linie organizația de 
bază în frunte cu biroul ei.

Darea de seamă prezentată în a- 
dunare de tov. Constanța Moldovan, 
Secretara organizației de bază, a scos 

-,h evidență succesele de seamă ob
ținute de colectivul 
te cu comuniștii în 
mior de plan și a 
de întrecere. Secția 
acest an cu 6,2 tone 
multă decît au prevăzut 
de plan. Sarcina de creștere a pro
ductivității muncii a fost realizată, 
de asemenea, cu succes, 
înfr-o proporție de 101,6 la

Succesele secției poartă 
ectivității politico-educative 
pe care a desfășurat-o în 
analizată organizația de partid, co
muniștii, printre care Pataki- Susana, 
Gheonea Virginia, 
Albert 
dar as 
borski 
tivului 
realizarea ritmică 
producție. Eficiența muncii politice 
desfășurate de organizația de partid 
este ilustrată, de altfel, și prin fap
tul că în cadrul secției nu există 
nici o brigadă și nici un muncitor 
care să nu-și realizeze sarcinile de 
plan.

Acestea sînt, așa dar, succesele 
selectivului. In adunarea de alegeri 
s-a vorbit însă prea puțin despre

secției, în frun- 
realizarea sarci- 

angajamentelor 
a prelucrat în 

mătase mai 
sarcinii e

respectiv, 
sută.
pecetea 

susținute 
perioada

Moga Veronica, 
Magda, Maghiar Susana, Ma- 
loana, VIadi.fl eseu Maria, Ta- 
Anuța, spre a insufla colec- 
o răspundere sporită față de 

a planului de

Mai aproape
Organizației de bază din cadrul 

sectorului I. F. Lupeni îi revin 
sarcini mari și complexe. Răspîndite 
pe piraiele Stînconi, Mierleasa, So- 
hodol și altele, gurile de exploatare 
sînt greu de cuprins.

Despre felul în care organizația 
de bază, membrii de partid au des
fășurat munca politică de mobilizare 
a colectivului sectorului la îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de plan 
la toate sortimentele, în adunarea ge
nerală de dare de seamă și alegeri 
s-a discutat pe larg. In darea de 
seamă prezentată de tov. Pobijan. 
secretarul organizației de bază, s-a 
arătat că sarcinile la producția glo
bală au fost realizate în proporție de 
107,93 Ia sută, iar Ia producția mar
fă s-a înregistrat o depășire de pes
te 12 la sută. Aceste succese au fost 
obținute pe baza creșterii productivi
tății muncii cu mai bine de 9 la 
sută, prin exploatarea rațională a 
fondului forestier, valorificarea supe
rioară a lemnului, mecanizarea pro
ceselor grele de muncă etc. Dar adu
narea generală nu a trecut în re
vistă doar realizările. In adunare s-a 
vorbit mai ales despre lipsurile 
mai există în activitatea organiza
ției, despre măsurile ce trebuie luate 
pentru remedierea lor.

Este un fapt pozitiv că numărul 
sortimentelor de material lemnos, li
vrate economiei naționale a crescut 
considerabil, că la marea lor majori
tate sarcinile de plan au fost depă
șite. Totuși, la un număr de 7 sorti
mente sînt rămîneri în urmă față de 
plan. La sortimentul bușteni de fag 
pentru gater, bunăoară, rămînerea în 
urmă se ridică la 404 mc. Rămînerea 
în urmă se datorește în bună mă
sură gurilor de exploatare de pe pî- 
rîul Stînconi (maistru Petric Dioni- 
sie) și de pe Valea Mierleasa (mai
stru Motoc Octavian). Să nu fi fost 
oare condiții de realizare a planului 

Aja toate sortimentele ? Adevărul e 
altul. Condiții au fost. La locurile 
cheie, acolo unde se hotărește soar
ta producției lucrează membri de 
partid harnici și conștiincioși, cu o 

ce

64 la sută din 
mătașe de cali- 
extra plus prima, 
fost realizat doar

Răspundere sporită fa|ă de „marca fabric îî**  
realizări. Toți coaHMnștiî care au 
luat cuvinte) in adunare s-au oprii 
în schimb, și aceasta e foarte bine, 
asupra indicatorului deficitar în ac
tivitatea secției: calitatea produc
ției. Colectivul secției nu și-a res
pectat unul din principalele obiec
tive din angajamentul de întrecere, 
aceea de a obține 
producția totală 
taie superioară — 
Acest sortiment a
înfr-o proporție de 62,5 la sută. De 
asemenea, procentul de deșeuri s-a 
ridicat în perioada analizată la 9 la 
sută față de norma admisă de numai 
6 la sută.

Unii se mulțumesc să explice ne- 
realizarea indicatorului de calitate 
prin apa murdară ce i-ntră în proce
sul de fabricație cu ocazia ploilor. 
Dar nu numai apa e vinovată pen
tru slaba calitate a firelor, s-a ară
tat în adunare, ei și neglijența în 
manipularea mătăsii din partea unor 
muncitori. Din secție au plecat de
seori bobine necorespunzătoare, pur- 
tînd pete de ulei, murdărite cu mî- 
na, moi, сц șupra șau subtorsionări. 
Ce dovedesc toate acestea ? Faptul 
că în secție mai sîn-t lucrători și 
printre aceștia se numără Huțanu 
Margareta, Pasztor Maria. 
Maria, care nu dovedesc 
răspundere suficientă pentru firul 
produs. Numeroase muncitoare, în
tre care tov. Bojian Sofia, Marton 
Megda. Văduva Mariana au sesizat 
o serie de deficiențe prin remedie
rea cărora se pot face pași însem
nați spre reducerea deșeurilor. In 
secție lipsește apa caldă pentru ca 
muncitoarele să se spele pe mîini 
de pete de uleî, cărucioarele 
transport sînt deseori defecte 
care cauză cad bobinele, lipsesc 
pace pentru bobine, cartoane
Membrul de partid Cîmpeanu loan 
a arătat că nici mecanicii care în
trețin mașinile nu lucrează întot
deauna cu atenție spre a evita la 
ungerea lagărelor pătarea cu ntiri a 
mașinilor; Iată doar eîteva deficien
țe, a căror remediere va trebui să 
stea în atenția conducerii secției și

Moga 
încă o

de 
din 
ea- 
etc.

de oameni, de
La ex? 
la funi-

bună pregătire profesională, 
ploatarea Mierleasa, mecanic 
eular este tovarășul Enășescu Stelian. 
El a obținut cu funicularul de tip „Mî- 
neciu" cea mai mare productivitate 
pe sector. Pricepere și hărnicie au 
dovedit și Topor Nicolae, șef de bri
gadă la exploatarea Sohodol, Rotun- 
du Dumitru, șef de brigadă la ex
ploatarea Straja, Avram Gheorghe și 
încă mulți alții. Că sarcinile de plan 
n-au fost realizate integral aceasta 
se datorește faptului că nu s-a acor
dat atenția cuvenită realizării ritmi
ce a planului la toate sortimentele. 
In discuții membrii de partid au 
propus soluții concrete pentru lichi
darea rămînerii în urmă.

Ținînd seama că iarna bate la ușă, 
iar în anotimpul rece condițiile de 
muncă sînt mai vitrege, participanții 
la discuții au venit cu propuneri mai 
ales în ceea ce privește crearea de 
condiții optițne pentru asigurarea rit- 
micității producției. Comuniștii au ea 
rut conducerii sectorului să creeze 
de pe acum condițiile tehnico-organi- 
zatorice și materiale necesare pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan pe 
1965 la zi încă din prima lună a anu
lui. Pentru aceasta este necesar să 
fie pregătite stocurile de iarnă, par
chetele să fie înzestrate cu atelaje 
de scos lemnul, să fie puse la punct 
utilajele etc.

Realizarea ritmică a sarcinilor de 
plan depir.de în mare măsură de 
condițiile de trai ale muncitorilor. De
și s-au obținut numeroase realizări 
și în această direcție, darea de sea
mă le-a oglindit în mică măsură. 
Pentru muncitorii forestieri ș-au con
struit în anii noștri cabane încăpătoa
re, înzestrate cu mobilier conforta
bil, aparate de radio, biblioteci, di
ferite jocuri distractive. S-au chel
tuit, de asemenea, sume importante 
pentru protecția muncii lucrătorilor 
forestieri. Mulți dintre salarații de 
la sectorul forestier Lupeni și-au pe
trecut concediile de odihnă în dife
rite stațiuni balneo-climaterice. Dar 
în discuțiile purtate tovarășii Stan- 
cău toen, Dineu Bucur, Motoc Oc

a întreprinderii, spre a er. a condi
ții optime mnncitoriloi pentru îm
bunătățirea continuă a calității fi
relor. .

In încheierea dezbaterilor pe mar
ginea dării de seamă, a luat euvîn- 
tul tovarășul Bălan Vidiente, mem
bru al Biroului Comitetului regional 
de partid, președintele Consiliului 
regional al sindicatelor. După ce a 
felicitat colectivul pentru succesele 
obținute, vorbitorul s-a oprit pe larg 
asupra sarcinilor de viitor ale co
muniștilor din secție, îndeosebi în 
ceea ce privește mobilizarea colec
tivului la îmbunătățirea calității pro
ducției. Pentru viitor obiectivul prin
cipal al muncii politice desfășurate 
de membrii de partid trebuie să fie 
îmbunătățirea calității firelor de mă
tase. Neîndeplinirea angajamentului 
asumat de colectivul secției în pri
vința îmbunătățirii calității firelor 
trebuie să constituie un semnai de 
alarmă pentru toți comuniștii, a a- 
răiat vorbitorul. Pentru reducerea 
rebuturilor este necesar să perseve
reze mat mult și cadrele tehnice și 
grupele sindicale. Sub îndrumarea 
organizației de partid, conducerea 
tehnico-administrativă este chemată 
să asigure condițiile tehnico-mate- 
riale necesare pentru pregătirea pro
ducției anului viitor, pentru realiza
rea indicatorilor prevăzuți pentru a- 
nul 1965, inclusiv la calitatea pro
ducției, încă din acest trimestru.

☆
După terminarea dezbaterilor 

marginea dării de seamă au
alese noile birouri ale celor 4 orga
nizații de bază constituite pe sub- 
secțiile răsucit. . depănat, sortare, 
bobinaj. Divizarea organizației de 
bază în 4 organizații noi este rodul 
muncii perseverente a comuniștilor 
pentru întărirea rîndurilor lor' prin 
primirea în partid a celor mai buni 
muncitori și, totodată, o garanție că 
în viitor își vor desfășura activita
tea cu și mai multă eficacitate asi- 
gurînd obținerea unor noi succese 
sporirea productivității muncii, 
îmbunătățirea calității firelor 
mătase.

pe 
fost

în 
în 
de

sînt

fost încă acoperite, 
de viață ale mun- 
nu pot fi rupte de 
este un lucru cert.

cerinfele Ier
tavian și alții au arătat că mai 
încă lipsuri în domeniul aprovizionă
rii magazinelor pentru foresiieri. că 
unele cabane, deși terminate de mul
tă vreme, nu au

Că problemele 
citorilor forestieri 
cele de producție
Noul birou al organizației de bază 
are datoria să acorde o mai mare a- 
tenție condițiilor de viață ale fores
tierilor. De asemenea, trebuie să se 
ocupe mai mult de educarea munci
torilor, să organizeze cu regularitate 
expuneri cu caracter profesional, cul
tural și științific, să vegheze ca pre
sa de partid să pătrundă la timp 
pînă în cele mai îndepărtate locuri 
de muncă. împletind în mod armo
nios problemele de producție cu cele 
de viață, noul birou va reuși să 
ridice pe o treaptă superioară acti
vitatea organizației de bază de mobi
lizare a colectivului de foresiieri la 
realizarea și depășirea sarcinilor de 
plan.

De curînd la Policlinica Petroșani s-a înființat primul cabinet de boli 
de inimă din Valea Fiului. Cabinetul a fost înzestrat cu aparatură modernă, 
lată-l pe medicul specialist Krauss Simian și pe sora medicală Firan 
Elena executind mttd Меж o eleeiro cardiogramă.

Uinem a tografe
1 noiembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE’. 
Dragoste la zero grade; REPUBLI
CA: Rebelul magnific; PETRILA: 
Frații corsicani; LIVEZENI: Bătri- 
nul și marea: ISCRONl: A dispă
rut o navă; ANINOASA: Hoțul din 
San Marengo; VULCAN: Cascada 
diavolului; CRIVIDIA: Tudor — seria 
I-II; PAROȘENI: Ultimul tren din 
Gun Hill; LUPENI — MUNCITO
RESC : Imblînzitorii de biciclete; 
CULTURAL: Lumea comică a lai 
Harold Lloyd; BĂRBĂTENI: Gene
ralul; URICANI: Dragoste Iurtei 
de-o seară.

Succese la calitate
Se discută mult în cadrul colecti

vului șantierului de la Livezeni des
pre calitatea lucrărilor. Constructo
rii sînt hotarîți s-o îmbunătățească 
tot mai muM. Au ieșjt în evidență 
în ultima vreme o serie de lucrări 
a căror execuție e menită să cores
pundă tuturor exigențelor. Astfel, au 
fost evidențiate și date ca exemplu 
lucrările de finisaj exterior de la 
blocul F 3, executate de 
zidari a lui Negrutescu 
rile de zidărie aparentă 
dă de la coșul centralei
2 și zidăria aparentă din bolovani 
de rîu executate de brigada de zidari 
а lui (saliger Ștefan, precum și par
doselile de mozaic executate la com
plexul comercial de brigada de mo
zaicari condusă de Negoiță Dumitru. 
Inițiativa de a se evidenția pe șan
tier

brigada de 
Ilie, iucră- 
de cărămi- 
termice hr.

cete mai bune lucrări executate

LA AL. TREILEA ETAJ
(Urmare din pag. I-a)

trei, la tronsonul unde lucrau mem- 
• brii brigăzii lui Pișcureanu, ii găsi, 

pe fiecare dintre aceștia muncind de 
zor. Șeful brigăzii tocmai le explica 
tinerilor Banciu Florea și Biro Petru 
cum să corecteze denivelările ivite 
la suprafețele zidurilor din beton.

— Am zis că trebuie să punem 
un accent deosebit pe calitatea mun
cii noastre. Dulgherii șantierului, e- 
xecuttnd pentru prima rlată cofrăge 
din panouri mari și neaoînd experi
ență, au dai denivelări la suprafe
țele zidurilor din beton. Noi, care 
venim în urma lor, sîntem datori 
să le remediem. Cu putină Indemî- 
nare putem face o treabă bună,

PUBLICITATE
- Hi—"

A N U H-J 
întreprinderea de raorărit și 

panificație Petroșani
ANGAJEAZĂ 

pentru moara de grîu din Lu
pe ni

— Gestionari gafa
— Gestionari făină A
— Electricieni
— Mecanici — lăcătuși
— Morari calificați 
Informații la sediul întreprin

derii : Petroșani, strada Clemen
ței nr. 30 (Fabrica de Pîitte) te-. 
tefon 148.

Exploatarea 
minieră Lupeni 

ANGAJEAZĂ

— Mecanici de mina
— Electricieni de mină

Doritorii se vor prezenta 
sediul exploatării. 

în cursul unei săptăniîni va fi cefi- 
tinuată și ar fi foarte bine dacă a-*r  
extinde și la celelalte șantiere.

Constructori fruntași
Printre evjdențiații în întrecere de 

pe șantierul nr. 2 construcții Petro
șani se află și zidarii din brigada 
condusă de Rădulescu Marin. A- 
ceastă brigadă lucrează în prezent 
la construcția blocului J 3 cu 60 a- 
partamente. In cursul lunii ce a tre
cut brigada și-a depășit sarcinile de 
plan cu 1,54 la sută, iar lucrările e- 
xecutate de brigadă au primit cali
ficativul de foarte bine.

Asemenea brigăzi fruntașe mai 
sînt pe șantier. Brigada de instala
tori condusă, de tov. Andraș Ștefan 
și-a depășit, de asemenea, sarcina de 
plan cu 1,47 la. sută, cu 7 la sută 
peste indicele mediu realizat de ce
lelalte brigăzi cu care se află în în
trecere.

Așa judecau și zidarii Tălpeanu 
Petru, Filip Radu, Viiițan Nicolae, 
Vasian Gavril, precum și alți mem
bri ai brigăzii care făceau exact a- 
celași lucru: umpleau golurile apă
rute la suprafețele zidurilor din be
ton cu o indeminare de remarcat.

...Pînă la sfîrșitul șutului mai erau 
două ore, dar membrii brigăzii lui 
Pișcureanu aveau planul zilei înde
plinit. La al treilea etaj munca însă 
n-a încetat. Membrii brigăzii lui 
Pișcureanu tencuiau de zor despăr
țiturile dintre apartamente ca ' să 
termine elț mai repede lucrarea în
credințată și 
îndeplinirea 
Lupeni.

să adauge noi cifre la 
planului pe șantierul

MARGARETA MICA

întreprinderea 
de explorări miniere 

„Hunedoara"
I

Gu sediul în orașîil Deva str. 
Minerului nr. 2 Telefon 1560

ANO AJEAZA
— Maiștri minieri și electro

mecanici subteran prin concuss
— Mineri subteran
— Ajutori mineri — subteran
— Lăcătuși de mină — sub

teran
— Artificieri — subteran
и- Electricieni
— Tehnician normator
Angajările se fac pentru Sec
ția de explorări miniere Poia

na Ruscă, Teliuc.
— Mecanici pentru Atelierul 

de Reparații Bărbăteni
— Strungari pentru Atelierul 

de reparații Bărbăteni
— Tehnician normator pentru 

Secția explorări miniere Brfcani
Cei care se vor angaja, vor 

beneficia de prevederile Н.Ѳ.М. 
Ю53/1959, privind acordarea 
sporului de șantier.

Pentru informații suplimentare 
cei interesați se vor adresa la 
sediul întreprinderii, Serviciul 
personal învățămînt.

depir.de


Noul рріт^ншйзЬы 
al Vietnamului <fe sud?

SAIGON 30 (Agerpres).
Prefectul orașului Saigon, Tran 

Van Huong, a fost desemnat vineri1 
oficial în postul de prim-ministru al*  
Vietnamului de sud. Anunțat de nu
mirea șa oficială, bătrânul Huong, 
după cum relatează agenția A.P., a 
exclamat: „Nu știu dacă în Ioc să 
mă felicitați n-ar fi mai bine să-mi 
prezentați condoleanțe".

Agențiile de presă sînt unanime 
Jn aprecierea faptului că Huong are 
de făcut față unei situații catastro
fale și că o nouă schimbare a gu
vernului, violentă sau neviolentă, 
este. posibilă chiar înainte de sfîrși- 
tul anului acesta. Observatorii de 
presă se întreabă dacă „formula ci
vila" își va putea dovedi eficiența 
în ce privește lupta împotriva parti
zanilor sud-vietnamezi, ale căror ac
țiuni au devenit în ultimul timp tot 
mai îndrăznețe.

Demonstrații studențești 
în India

DELHI 30 (Agerpres).
In statul indian Orissa au avut 

loc în ultimele zile violente demon
strații studențești. Autoritățile au 
închis universitățile și școlile supe
rioare din șase orașe principale ale 
acestui stat, pentru a stăvili demon
strațiile. Intre poliție și demonstranți 
au avut loc ciocniri, care s-au soldat 
cu numeroși răniți. Joi s-a anunțat 
că unitățile militare au primit ordi
nul de a interveni în sprijinul poli
ției.

Studenții din acest stat și-au ma
nifestat de cîteva săptămîni nemul
țumirea față de regulamentele uni
versitare și taxele таті.

Guvernul Smith
și-a schimbat tactica

SALISBURY 30 (Agerpres).
Presiunile interne și externe exer

citate asupra autorităților rasiste 
sud-rhodesiene în legătură cu inten
ția acestora de a declara indepen
dența unilaterală a țării, au deter
minat guvernul Smith să-și schimbe 
întrucîtva în ultimul moment atitu
dinea.

In declarația făcută în Parlament, 
convocat special pentru examinarea 
implicațiilor pe care acest act l-ar 
avea asupra țării, primul ministru 
Smith a subliniat că rezultatele re
ferendumului din 5 noiembrie în 
problema independenței „nu vor con-

Situația din Sudan s-a normalizat
KHARTUM 30 (Agerpres).
Un nou guvern de tranziție a fost 

format în Sudan — anunță postul 
de radio Omdurman. Guvernul va fi 
condus de Serre El Khalifa.

Se anunță, de asemenea, că ge
neralul Ibrahim Abboud a rămas în 
funcția de șef al statului. Atribuțiile 
sale au fost însă limitate în confor
mitate cu Constituția din anul 1ІВ6. 
Postul de radio Omdurman a cotnu- 
nîcat, de asemenea, că pe baza a-

№eiiiil labarisl ИИ lolăfll sa № 
eiiM da ml li R. S.1.

LONDRA 301 (Agerpres).
Citînd surse bine. informate, co

respondentul la Londra al agenției 
France Presse anunță că „guvernul 
laburist este, ferm hotărât să insti
tuie embargou asupra exporturilor 
de arme britanice în R.S.A., dar di
vergențe de vederi au izbucnit în 
sînul cabinetului în legătură cu mo
dalitățile unei astfel de măsuri". 
Preocupat să se țină de promisiu
nile electorale, de a nu strica rela
țiile cu țările africane și de a se 
conforma rezoluțiilor O.N.U., guver
nul laburist preconizează să anunțe 
cît mai curând încetarea livrărilor de 
armament în R.S.A.

Deși laburiștii sînt llofărîți în a- 
ceastâ direcție, agenția France 
Presse întrevede o greutate în insti
tuirea apropiată a embargoului, în- 
trucît numeroase firme britanice au 
contracte cu R.S.A. în curs de exe
cutare, în special în ce privește co
manda pentru 15 avioane de vînă- 
foare, de tipul „Buccaneer", în va- 

unilaterală a independenței" bazată 
pe referendum.

Observatorii constată că retrage
rea lui Smith este doar o tactică, 
determinată de opoziția față de pla
nurile sale manifestată cu o vigoa
re la care se pare că nu se aștepta. 
Pericolul unui act unilateral a fost 
cel mult amînat, dar nu lichidat. 
De altfel. Smith a găsit necesar să 
facă o rezervă, declarând că „în a- 
numite împrejurări" înfăptuirea pla
nurilor privitoare la proclamarea u- 
nilaterală a independenței s-ar putea 
dovedi necesară „pentru salvarea 
țării". 

cordului dintre reprezentanții forțe
lor armate ale țării și ai frontului 
național s-a pus capăt regimului mi
litar de pînă acum, au fost repuse 
în vigoare libertățile fundamentale, 
a fost ridicată starea de asediu. 
Restricțiile de orice fel au fost anu
late.

Gel tîrziu pînă în luna martie 
1986 urmează să aibă loc alegeri 
pentru o Adunare Constituantă care 
să elaboreze o nouă Constituție.

loare de 20 milioane lire sterline și 
potrivit contractului, primul avion 
urmează să fie livrat în circa două 
Juni.

CÎTEVA RÎNDURIÎN
MOSCOVA. Paul Hasluck, minis

tru de externe al Australiei, care a 
făcut o vizită în Uniunea Sovietică, 
a părăsit vineri Moscova îndrepțtn- 
du-se spre Bruxelles. In timpul șe
derii sale la Moscova, ministrul de 
externe dl Australiei a avut convor
biri cu Alexei Kosighin, președintele 
Consitiiilui de Miniștri al U.R.S.S. 
și cu Andrei Gromlko, ministrul a- 
facerilor externe al U.R.S.S., în pro
bleme. care prezintă interes reciproc 
pentru cele două țări.

HAVANA. In centrul provinciei 
Oriente — orașul Santiago De Cuba 
— s-a deschis joi primul Congres 
al medicilor din Cuba, la care parti
cipă peste 550' de delegați.

NEW YORK. Secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a anunțat joi 
seara că la conferința de la Ottawa, 
care se va întruni săptămina viitoare 
pentru a examina problemele practi
ce și tehnice ale operațiunilor in sco
pul menținerii păcii, Organizația Na
țiunilor Unite va fi reprezentată 
printr-un observator în persoana ge
neralului indian I. Rikhue, consilier 
militar al secretarului general al 
O.N.U.

BUDAPESTA. La fabrica Ikarus a 
fost realizat prototipul unui nou au
tobuz pentru transportul a 180 de 
persoane. Acesta este înzestrat cu 
un motor de 180 C.P. și poate dez
volta o viteză de 60 km pe oră. Au
tobuzul este dotat cu instalații fri-

In Bolivia incidentele 
continuă

EA PAZ 30 (Agerpres).
Situația din Bolivia unde, de pes

te o săptămînă, au loc grave tulbu
rări, continuă . să se mențină încor
dată. Joi, în capitala țării, La Paz, 
a avut loc un „Marș pentru liber
tate", organizat de sindicate și aso
ciațiile studențești, ostile guvernu
lui, care au cerut anularea stării de 
asediu și restabilirea libertăților sin
dicale și parlamentare. Participanții 
la această manifestație au atacat 
și ocupat clădirea Ministerului Să
nătății Publice, precum și aceea a 
ziarului pro-guvernamental „La Na- 
cjon", aflate în cartierul universitar 
unde au ridicat baricade. Ei au fost 
atacați de trupe și civili înarmați 
cate, după ciocniri violente, au reo
cupat sediul Ministerului Sănătății 

gorifice, dulapuri și fotolii care per
mit efectuarea unor călătorii mai 
lungi în condiții optime.

LEOPOLDV1LLE. Forțele răsculate 
din Congo au început la 29 octom
brie un puternic contraatac împotri
va pozițiilor trupelor guvernamen

tale din localitatea Uvira. După cum 
anunță corespondentul agenției Uni
ted Press International, luptele pen
tru cucerirea orașului continuă de a- 
proape 48 de ore.

MADRID. Agenția France Presse 
anunță că numărul victimelor ma
nevrelor militare americano-spanioie, 
„Steel Pike I“, care se desfășoară 
pe coasta de sud a Spaniei, a cres
cut pînă acum la 14 marți și 12 
răniți.

PRAGA. Peste lacul de acumulare 
Ortik de pe rîul Vltava se constru
iește un mare pod în arc. Construc
torii cehoslovaci au început deja 
montarea primelor secțiuni ale arcului 
de oțel al podului. La construcția 
podului sînt folosite mașini de con
strucție moderne. Lungimea părții 
arcuite a podului este de peste 330 
de metri, înălțimea arcului de 42 
metri, iar greutatea pieselor de oțel 
— de peste 4500 tone.

KARACI. Sîmbătă încep în Pakis
tan alegerile pentru desemnarea unui 
colegiu electoral compus din 80 000 
de membri, care îl va alege pe pre
ședintele Republicii. Alegerile vor 
dura două săptămîni.

Publice și localul ziarului „La Na- 
cion".

Agenția France Presse anunță că 
3 persoane au fost ucise și aproxi
mativ 20 au fost rănite în cursul in
cidentelor din capitală. S-au semna
lat ciocniri și în alte orașe boliviene.

Deși, potrivit surselor guverna
mentale, trupele au reocupat mina 
San Jose, din apropierea orașului 
Oruro, lupte între armată și minerii 
înarmați au continuat în regiunea 
Huanuni. Spre această regiune au 
fost trimise întăriri militare. In o- 
rașul Cocnabamba, poliția a 
focuri de. armă în aer și а агшісат 
grenade cu gaze lacrimogene pentru 
a împrăștia o demonstrație antigu
vernamentală a elevilor și studenți
lor. Posturile de radio aflate în mîî- 
nile minerilor continuă să lanseze 
apeluri, în care cheamă să se opună 
rezistență „masacrului organizat din 
ordinul președintelui Estenssoro". 
După cum transmite agenția France 
Presse, autoritățile încearcă să a- 
runce răspunderea evenimentelor din 
ultimele zile asupra partidelor de 
opoziție, în special asupra Partidu
lui revoluționar al muncitorilor. Fa
langei socialiste boliviene și Parti
dului național revoluționar de stin
gă, condus de liderul sindical Juan 
Lechin, fost vicepreședinte al Boli- 
vieî. Lechin a intrat în clandestmi- 
tate și a sosit miercuri în regiunea 
minieră Huanuni.

Intr-un comunicat dat publicității 
de Federația sindicală a minerilor 
se anunță că a fost decretată „gre
va generală pe o durată nedetermi- 
nată în toate minele naționalizate și 
mobilizarea muncitorilor".

O premieră 
neobișnuită

BRUXELLES 30 (Agerpres).
In capitala Belgiei a avut loe 

marți O premieră neobișnuită a Sim
foniei a IX-a a lui Beethovej. Sim
fonia a fost prezentată într-o con
cepție coregrafică a lui Maurice Be- 
jart, conducătorul grupului „Baletul 
secolului XX". Bejart a invitat 8Ѳ de 
dansatori din mai multe părți ale 
lumii pentru a da o nouă expresie 
leit-motivului poemului lui Schiller 
„Oda bucuriei", care simbolizează j 
înfrățirea oamenilor de pretutindeni. 
Această nouă concepție de prezen
tare a celebrei simfonii a obținut un 
deosebit succes.

stitui un mandat pentru proclama
rea independenței". Parlamentul a 
aprobat joi o moțiune care mențio
nează că a luat notă de atitudinea 
guvernului britanic și „respinge orice 
politică care duce spre proclamarea

Declarația ministrului 
de externe al Greciei
ATENA 30 (Agerpres).
întrebat în legătură cu formarea 

unei comisii în cadrul N.A.T.O., cu 
misiunea de a contribui la îmbună
tățirea relațiilor greco-turce, minis
trul de externe al Greciei. Costopou- 
los, a declarat joi seara, într-o con
ferință de presă, că „guvernul grec 
nu acceptă ca chestiunea Ciprului să 
fie discutată în Consiliul N.A.T.O.".

■Ministrul grec a precizat că este 
de acord cu discutarea în Consiliul 
N.A.T.O. a unor probleme litigioase 
existente între Grecia și Turcia (am
bele membre ale N.A.T.O.), în spe
cial privind apele teritoriale și în le
gătură cu hotărârea Turciei de a ex
pulza cetățenii greci stabiliți pe te
ritoriul ei.

S. U. A. în preajma alegerilor
Marți, 3 noiembrie, aproape 70 

milioane de americani vor trece prin 
fața urnelor pentru a alege pe viito
rul președinte al S.U.A.

Problemele asupra cărora insistă 
c.andidații ia președinție, care de 
altfel au . făcut obiectul propagandei 
partidelor democrat și republican 
de-a lungul întregii campanii electo
rale, exprimă poziții distincte care 
și-au găsit expresia în însăși plat
formele electorale ale celor două 
partide. Această confruntare de po
ziții deosebește actuala campanie e- 
lectorală de toate campaniile post
belice în care a dominat bipartiza- 
nîsmul, conform căruia, în mod ta
cit, nu erau discutate public proble
mele politice majore ale S.U.A.

Discuția publică asupra progra
melor partidelor a avut drept rezul
tat, așa cum menționează majorita
tea ziarelor americane, că partidul 
democrat a cîștigat un avans net a- 
supra republicanilor. Sondajele pre
electorale, deși se referă la un nu
măr restrâns de cetățeni și criteriile 

-pe baza cărora se organizează nu 
sînt totdeauna dintre cele mai judi
cioase, indică o tendință probabilă. 
Luate în ansamblu, ele „sînt descu
rajatoare pentru Goldwater", potri
vit majorității agențiilor de presă 
și. observatorilor politici. 'Rezultatele 
ultimelor anchete făcute de institu
tul ,,Gallup" arată că 64 la sută din 
alegători se pronunță în favoarea 
lui Johnson și 29 la sută pentru 
Goldwater. „New York Times" sub
liniază că pentru republicani „decli
nul a devenit evident chiar și în for
tărețele lui Goldwater, care sînt sta
tele Alabama, Mississippi și Loui
siana".

Candidatul partidului democrat a 
primit un certificat favorabil al opi
niei publice americane. Un număr de 
33 de laureați ai Premiului Nobel 
au publicat un manifest în sprijinul 
democraților. „Am examinat cu grijă 
poziția președintelui Johnson și a se
natorului Goldwater, se arată în a- 
cesi document, și am constatat că 
Johnson îndeplinește condițiile (de a 

fi președinte — N. R.) în timp ce 
adversarul său nu le îndeplinește" 
Candidatura lui Johnson este, de a- 
semenea, susținută de majoritatea 
organizațiilor sindicale, ale negrilor, 
ale oamenilor de cultură, ale oame
nilor politici. 3 980 de publicații spri
jină campania lui . Johnson, iar pe 
cea a lui Goldwater doar 335.

Avansul democraților este expli
cat de faptul că în politica internă 
Johnson prezintă un program „de 
război împotriva sărăciei", de apă
rare a drepturilor civile ale negrilor, 
a programelor de asigurări sociale, 
reducerea numărului șomerilor, încă 
destul de ridicat, cifrîndu-se la circa 
4 milioane. In relațiile externe John- 
son urmează politica predecesorului 
său, Kennedy, considerată mai rea
listă și ținînd în mai mare măsură 
seama de situația internațională ac
tuală. In probleme importante ca 
cea a războiului și păcii, a răspun
derii președintelui ' față de folosirea 
arsenalului atomic, revenite deseori 
în discursurile candidaților, pozi

țiile lor sînt diferite cu toate insis
tențele de ultimă oră ale lui Gold
water de a înlătura imaginea pe ca
re și-a creat-o încă de la începutul 
campaniei de „om al războiului".

In cercurile publicistice america
ne se comentează că venirea iui 
Goldwater și Miller în fruntea parti
dului republican, a dat naștere unui 
curent nou „extremist și periculos". 
Ziarele apreciază că pe măsură ce 
se apropie ziua alegerilor apare tot 
mai evidentă lupta dintre două cu
rente politice fundamentale și că a- 
cum, aproape de sfîrșitul campaniei, 
problema care se pune cu ascuțime 
în rîndul americanilor este nu nu
mai înfrângerea lui Goldwater ci și 
completa eliminare a curentului său, 
considerat ca extrem de „aventuros".

Deși rezultatele alegerilor rămîn 
să fie confirmate abia marți, se poa
te afirma de pe acum că în actuala 
campanie electorală s-au înfruntat 
deschis opinii diferite într-o serie de 
probleme interne și externe majore. 
Verdictul alegătorilor americani, î;^ 
aceste condiții, va fi deosebit de 
semnificativ.

FL. ȚUHJ
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