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Minerii au încheiat cu succes și a zecea iună
Cărbune cocsificabil peste plan

Minerii de la Uricani au încheiat 
luna octombrie cu un nou succes de 
seamă în lupta pentru sporirea pro
ducției de cărbune cocsificabil. Din 
abatajele minei au fost extrase peste 
planul lunar încă 2585 tone de căr
bune cocsificabil. Sporul de produc
ție a fost obținut în cea mai mare 

- parte pe seama creșterii productivi
tății ^muncii. In majoritatea abata- 
jețpr cameră ale exploatării s-au 
realizat randamente medii de 6—8 
tone cărbune pe post. La dobîndi- 
rea acestor rezultate și-au adus

contribuția colectivele sectoarelor II 
și I care au extras peste prevederile 
planului 1337 și respectiv, 1248 tone 
de cărbune.

In primele 10 luni ale anului mi
nerii de Ia Uricani au livrat centre
lor siderurgice , din țară 27 741 tone 
de cărbune cocsificabil. Numai din 
abatajele în care lucrează brigăzile 
minerilor Pînzaru Alexandru, Bora 
Grigore, Circiumaru Victor, Maftei 
Stan și Manolache Vasile au fost 
extrase în acest timp peste plan mai 
mult de 14000 tone de cărbune 
sificabil.

coc-

în pagina a 4-a :
• Marea sărbătoare a poporului algerian.
• O cuvîntare a premierului Fidel Castro.
• Normalizarea situației din Sudan.
• Crearea în S.U.A. a unui comitet pentru prevenirea înmulțirii 

lor nucleare.
• In urma - atacului reușit al partizanilor sud-vietnamezi.
• Pentru independența insulei Porto Rico.

arme-

Aportul minerilor aninoseni
După o lună de muncă rodnică, 

dintre exploatările miniere din Valea 
Jiului, cea de la Aninoasa, a realizat 
cea mai mare depășire, extrăgînd 
peste sarcinile de plan 3107 tone 
de cărbune. In luna octombrie, ran
damentul realizat pe exploatare a 
depășit pe cel planificat cu 38 kg 
cărbune pe post. Colectivele sectoa
relor IV și I an contribuit în mod

obțî-
Din-

deosebit la frumoasele succese 
nute de colectivul s 
tre brigăzi, realizări 
tragerea cărbunelui 
conduse de minerii I 
diu Vasile, Moisiu 
Aurel, Roman Petru 
Gheorghe.

De la începutul anului, 
ninoseni au depășit lună 
sarcinile de plan. După 10 luni, can
titatea de cărbune trimisă la ziuă, 
peste prevederi, se ridică la 20 889.

exploatării.
de seamă în ex- 
au obținut cele 
Ianc Victor, De- 
Remus. Cristea

1 și Cîmpeanu

minerii a- 
de lună

(Іашіюіііі Miciți
Pe baza rezultatelor obținute în 

luna octombrie în depășirea sarci
nilor de plan, pe primele locuri în 
întrecerea socialistă se situează 
următoarele exploatări:

Față
Față de an-

Exploatarea de plan gaja-
ment

Uricani 105,1% 103%
Aninoasa 104,1% 102%
Petrila 101,8-»/, 99 %
Lupeni 101,1% 98%
Lonea 100,1% 97%

In întrecerea dintre sectoare, pe 
primele locuri s-au clasat:

! Sect. III Lupeni .110% -.106%
Sect. IV Aninoasa 109% 108%
Sect. I В Lupeni 108% 105%
Sect. I Lonea 107% 104%

1 Sect. V Lonea 106% 103%
: Sect. I Aninoasa 105% 104%.
;i Sect. II Uricani 105% 102%
li Sect. IV Petrila 103% 102%

La secția de construcții metalice a u.k.u.m.e. se tac ditente an- 
samble pentru stația de filtrare a apei de la preparația Petrila.

IN CLIȘEU: Comunistul Costache Dumitru asamblînd cadrele unui pod.

Emisiunile noastre locale
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Frumoasa rapsodie romînă a lui 
George Enescu a devenit cunoscută 
ascultătorilor emisiunilor locale ale 
centrului de radioficare Lupeni. Me
lodia ei anunță de cinci ori pe săp- 
tămînă pe cei aproape 1200 posesori 
de difuzoare că începe emisiunea 
locală. Și, de fiecare dată, materia
lele transmise în cadrul emisiunii 
locale prezintă cele mai noi știri din 
localitate, jurnale de întrecere,- fapte 
de viață și probleme ce interesează 
Un mare număr de ascultători ai e- 
misiunilor locale.

Exploatarea minieră Lupeni este 
cea mai mare unitate economică d.in 
orașul nostru. Prin emisiunile-. lo
cale s-a acordat un loc de seamă 
popularizării brigăzilor și sectoare
lor .miniere, prin știri,, jurnale de 
întrecere, reportaje, materiale : de a- 
naiiză precum și prin expuneri fă
cute de fruntași șî evidențiați în 
întrecere, de tehnicieni și - ingineri. 
Printre aceștia enumerăm pe tova
rășii Petre Constantin, miner șef de 
brigadă, ing. Dinulescu Lucia, ing. 
Făgurel Gheorghe .și alții.

La întocmirea emisiunilor locale, 
de un real ajutor sînt membrii co
lectivului de redacție - 
Victor, Anghel . Tra'ia’n, 
Dumitru, înv. Maine Ana, 
Nicolae, ing. Ene loan, 
Arthur șî alții, precum și
torii și corespondenții, noștri pentru, 
emisiunea locală între care mențio-

Ploile torențiale căzute în tot j 
cursul nopții de 20 spre 21 oc- « 
tombrie au provocat creșterea * 
apelor și totodată îngrijorarea 
oamenilor muncii din Valea Jiului.

Văzînd că ploaia nu mai con- j
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de plan și angajamentele, 
fie îndeplinite integral. La 
Tigoianu Florea, a vorbit 
unei emisiuni despre preo- 

contribuția comuniștilor,
tenește, mecanicul excavatorist 
Boaru Ioan de pe șantierul 
I.C.M.M. Petrila, și-a dat sea
ma că săpăturile, utilajele și 
materialele de pe șantier, datorită 
creșterii apelor, se află în pri- 

♦> mejdie. Fără' să mai piardă timp, 
în plină noapte, el s-a deplasat 
la fața loctllui.

La ora 4 dimineața, tovarășul 
Boaru se afla deja pe șantier. 
Aici a constatat că apele adu
nate pe șantier nu se mai pu
teau scurge prin sistemul de ca
nalizare din cauza aluviunilor 
și a materialului lemnos îngră
mădite pe grătarele canalului 
scurgere, Neavînd pe unde 
se scurgă apele amenințau 
inundarea întregul șantier 
chiar o parte a preparației 
trila.

Nu era 
mecanicul 
seama că 
acționeze, 
mecanicii 
Nicolae și 
la excavatoriștii Rădulescu Gheor
ghe și Radu loan, la dulgherul 
Frumușelu Constantin precum și 
la șoferul Nițoiu Gheorghe care, 
pătrunși de un înalt simț de răs
pundere, au venit în grabă pe 
șantier. '

Cu toții au trecut ia acțiunea 
de descongestionare a grătarului 
canalului de scurgere. Deși ploua 
și condițiile de muncă erau 
foarte grele, Boaru loan cu or
tacii săi au reușit să salveze de 
la inundație o bună parte a lu
crărilor de săpături de la casa 
filtrelor, materialele și utilajele 
depozitate pe șantier.

Pentru fapta de eroism de ca
re au dat dovadă și pentru grija 
manifestată față de bunurile 
obștești, tovarășul Boaru loan 
împreună cu ceilalți au fost 
licitați de către conducerea 
treprinderii și de colegii 
muncă.

Ing. R. GOMBOȘ 
I.C.M.M. Petroșani
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Pe

dartimp de pierdut, 
excavatorist îșî dădu 
singur nu putea să 
El a făcut apel la 

de buldozere Szatmary 
Szatmary Francisc,

lor

fe- 
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Brigada zidarului Both Ștefan se numără printre cele mai harnice 
ale șantierului Livezeni. Iată cîțiva zidari din brigadă, lucrînd la, ulti
mul etaj al blocului J 4 cu 60 apartamente.

- Cblarini 
Cîmpeanu 
dr. Aldica 

Popescu 
colabora-

O anunț
Descărcările electrice in

tense ce se observau în de
părtare precum și vîntul ne
obișnuit de puternic din sea
ra zilei de 13 octombrie, 
prevesteau furtuna care a- 
vea să se dezlănțuie asupra 
Văii Jiului. Și această pre
vestire nu a întirziat să se 
adeverească. In jurul orei 
20, vîntul batea cu o viteză 
de cca. 80—90 km pe oră, 

de ploaie și descărcări elec-însoțit
trice. Curentul electric s-a întrerupt 
in citeva sectoare ale Văii Jiului. Din 
acest moment sectorul de rețele e- 
lectrice I.R.E.H. a intrat în alarmă.

Prin telefon dispecerul local a fă
cut cunoscut conducerii I.R.E.H. de
ranjamentele produse de furtună pe 
liniile de înaltă și joasă tensiune 
din sectoarele: Lupeni, Paroșeni, Pe
troșani, Petrila și Lonea.

Dispecerul local . primea telefon 
după telefon de la consumatorii de 
curent electric cum
pline, stația C.F.R., spitalul, tipogra
fia ș. a. care cereau
restabilirea curentului 
iluminat.

Prin comenzile de

sînt fabrica de

cu insistență 
de forță și

manevră date

Lcl da topic.
de dispecerul local tablourilor de dis
tribuție din Valea :iului, s-au asigu
rat cu energie electrică exploatările 
miniere, astfel că producția ■ minelor 
nu a suferit de pe urma calamități
lor naturale.

Restabilirea liniilor avariate, ce
rea un volum mare de muncă și o 
bpnă organizare a echipelor de re
parații. Muncitorii din echipele de 
întreținere a rețelelor electrice din 
sectoarele Văii Jiului s-au prezentat 
la datorie multi dintre ei fără ă aș
tepta să fie chemați de la casele lor 
la circa 20—30 minute după între
ruperea curentului. In atest timp 
furtuna continua și ploua cu gălea
ta. Echipele au fost dirijate în sec
toarele avariate de ing. Vasiu Vic
tor, de la secția I.R.E.H. Petroșani 
și de comunistul Ciornei Ioan, mais
tru șef reparații și întreținere rețele 
electrice.

Muncitorii conduși de maiștri ' pri- 
cepuți în ale meseriei, conștieflți de 
sarcina încredințată, însuflețiți de 
dorința de a înlătura în cel mai 
scurt timp defecțiunile provocate de 
furtună și de a reda viața orașului, 
au muncit cu însuflețire — ca și în 
multe alte cazuri — in condiții grele, 
cățărați în noapte pe stilpii de -înaltă

sau joasă tensiu
ne. Astfel, după 6 
ore de muncă în
cordată, defecțiuni

le au fost înlăturate. La ora 3 noaptea 
muncitorii au plecat la casele lor.

In ziua de 14 octombrie în jurul 
orei 21,40, din cauza unor izolatori 
crăpați din noaptea precedentă și a 
ploiicare a continuat să ;cadă, au 
luat naștere curenți de scurt circuit 
pe doi stîlpi de lemn de la linia de 
6 RV U.E.P. spre stația 3 Petrila, 
provocind aprinderea stîlpilor și apoi 
scoaterea liniei de sub
Ploaia ’care a continuat în tot 
nopții nu ’ a împiedicat echipa 
irului Melțer Mihai, 
de muncă intensă, să 
țiunile de pe rețea.

Echipele care s-au 
intervenții rapide la
variilor din 13—14 octombrie a.

năm pe tov. Coman Sever, Cincora 
Mircea, ' Păcurar Cornel. Popovici 
Mihâi, Tigoianu Florep. Enciu Gheor
ghe, Bădău Nicolae, Albert Magda, 
Meszaros Ioana și mulți alții. Mi
nerul șef de brigadă Petre Constan
tin a vorbit în cadrul unei emisiuni 
locale despre felul cum își organi
zează munca în brigadă pentru ca 
sarcinile 
Itiate să 
fel tov. 
în с'Й drill
cuparea și 
dis ’ preparația la realizarea planu
lui. De altfel.- în planul de emisiuni 
sînt cuprinse materiale care reflectă 
munca colectivelor de la mină, pre- 
parăție, din construcții, de la Visfc- 
za„ cooperativa. „Deservirea". I.L.L., 
I.C.O., din unitățile comerciale etc.

Tot pe această cale' se face și sti
mularea muncitorilor harnici inclu- • 
zîndu-se în emisiuni programe mu
zicale dedicate lor. Pe acei însg'rțpre 
au dovedit nepăsare față de proble
mele producției, brigăzile de agita
ție i-au criticat în programele lor. 
Tot în scopul combaterii unor defi
ciențe a fost inclusă în programul 
stației emisiunea satirică intitulată 
„Perinița cu ace".

Au mai rămas două luni. din. anul 
1964. In acest răstimp colectivul de 
redacție își va intensifica și mai 
mult-munca -în scopul mobilizării 
bfigăzilor miniere, de preparatori, 

■ .constructori, filatori, ca sarcinile de' 
prodticție ale acestui an* să fie în
deplinite integral și, înainte de ter
men. In acest scop ne va fi de un 
mare folos sprijinul , colaboratorilor 

. .și. corespondenților noștri, cărora le 
cerem să ne ajute spre a îmbunătăți 
continuu conținutul emisiunilor lo- 

„ cale.
■ .MARGARETA CITA 

..responsabila comitetului de redacție

in cele
înlăture

tensiune, 
cursiil 
mais- 

5 ore 
defec-

evidențiat prin 
înlăturarea a-

c., 
sînt cele conduse de maiștrii șefi 
Ciornei foan din sectorul Petroșani, 
Hodan losif din sectorul Vulcan, 
Muriteanu Liviu din sectorul Lupeni 
și Melțer Mihai din sectorul Petrila- 
Lonea.

Muncitorii evidențiați in mod deo
sebit sînt tovarășii: Laig losif, Bo- 
fochi Zoltan, Ohental loan, Luca 
Păiru, Ghidan Mihai, Balog luliu, 
Nicoară Nicolae și Codreanu loan.

mărfuri vîndute 
peste plan

Buna aprovizionare a magazinului 
alimentar nr. 77 din Lupeni’condus 
de Nivelt losif și strădania persona
lului de a servi cumpărătorii intr-un 
mod cît mai civilizat au contribuit 
la abținerea unor frumoase rezulta
te în muncă de către colectivul ma
gazinului. Astfel, de la începutul a- 
nului și pînă în prezent, acest ma
gazin a vîndut peste sarcina de 
plan mărfuri în valoare de 162 653 
Iei. La această realizare o deosebită 
contribuție a fost adusă de către 
vînzătoarete Horvath Irina, Hildas O- 
tilia și Haidu Iuliana.

Rezultate bune în desfacerea măr
furilor obține și unitatea alimentară 
nr. 34 condusă de Radu Elena.

ȘTEFAN JUftGA
A. IONESCU 

corespondent
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Леѵеіе au muncit mult 
pentru victorie

Вирй victoria la scor obținută bl 
Șipissare, la Satu Mare, înflăcăra- 
țjl suporteri ai Jiului au așteptat cu 
Ugitimă nerăbdare evoluția ;* teren 
propriu a echipei lor favorite.

Meciul a început promițător. Chiar 
din primul minut de joc, Jiul por? 
pește vijelios la aiac obllgîndu-i pe 
?ijii0ni să se apere eu întreaga edii- 
pȘ. In asemenea condiții sra și nor- 
inpl ca spectatorii să prevadă o vic
torie la scor a gazdelor. In minu
tul 6, Peronescu trage un șut de zile 
piarj, dar mingea trece milimetric 
as lingă poarta apărată de Coman. 
iureșul s-a dovedit un fcc de paie. 
Iii continuare jiulișții slăbesc alurg, 
pwmițînd oaspeților să iasă din dis
pozitivul de apărare și să se apro
pie tot mai mult de poarta lui Gram. 
In minutul 14 ei șînt chiar pe punc
tul de a înscrie dar Cazan are o in

Găzut la pămînt, portarul Goman 
posește în plasă.

tervenție salutară salvînd pe de li
nia porții.

Timp de aproape zece minute, pe 
teren domnește o acalmie supără
toare. Se joacă la mijlocul terenului 
de parcă nici una dintre echipe nu 
intenționa să cucerească cele două 
puncte puse în joc. Abia în minutul 
22 Peronescu, respectînd parcă tra
diția, singur în fața porții, trage... 
înalt peste bara transversală. La 
cîteva minute după aceasta îl imită 
Libardi care șutează alături de 

CAMPIONATUL REGIONAL
O etapă favorabilă gazdelor

poarta goală. Cea mai mare ocazie 
din prima repriză este ratată de șa
tra gazda îțț minutul 43. Crăciun e- 
xaeutâ o lovitură liberă de la <HF₽a 
30 m de poartă, balonul întâlnește 
bara, revine în teren și Csutak de ia 
5 m de pontă șutează... exact îu bra
țele lui Coman.

in repriza secundă gazdele intră 
pe teren decise să încline balanța 
victoriei în favoarea lor. Rînd! pe 
rînd, Casandra, Libardi și Csutak 
ratează ocazii din cele mai favora
bile. Golul care plutește în aer este 
înscris ta minutul 52 de către Li
bardi. Bucuria spectatorilor n-a du
rat însă dacît două minute. Profi
tând de o gravă greșeală a apărării, 
Lauîeeqc de la G.S.M- Sibiu, înscrie 
dintr-un unghi dificil, în colțul opus 
al porții, fără ca Gram să schițeze 
vreun gest.

nu mai poște interveni și mingea po-

Deși mai era timp suficient pentru 
a marca goluri, ambele echipe s-au 
întrecut parcă în a practica un joc 
steril, lipsit de eficacitate. Or fără 
șuturi la poartă nu se pot înscrie 
goluri. Semnificativ în acest sens 
este faptul că după accidentarea por
tarului Coman (în min. 72), înlocui
torul său nu s-a întâlnit timp de 18 
minute cu balonul.

Despre latura pozitivă a specta
colului fotbalistic oferit de echipa 
noastră nu șînt prea multe lucruri 

de spus. Ne vom referi mai mult la 
lipsurile manifestate în acest joc de 
către componențli echipei.

Cu toate că nu prea a avut de 
lucru, Gram ș dat dovadă de nesi
guranță, iar ieșirile lui inoportune 
pînă aproape de mijlocul terenului 
au creat un pericol permanent pen
tru propria-i poartă.

Apărarea s-a comportat sub aș- 
Stări. Deposedările de balon ala 

zerșarilor nu s-au făcut întot. 
degpna la momentul oportun, iar 
odată intrată în posesia balonului, 
în loc să pașeze cu precizie spre a 
se iniția contraatacuri, degaja la 
întâmplare. De fapt dintr-o asemenea 
degajare defectuoasă a lui Nicoară 
s-a creat faza din care sibienii au 
egalat.

Halfia a jucat, în acest meci, Sub 
orice critică. Crăciun a fost un sim
plu spectator pe teren. S-a mișcșt 
lent, frînînd acțiunile de atac ale 
echipei,, a tras puțin și imprecis la 
poartă. Csutak, posesor a] unei teh
nici destul de bune, a fost în per
manență deposedat de balon de către 
adversari, iar pasele trimise de el 
au fost fără adresă. Despre atac 
se poate spune că a fost aproaoe 
inexistent. Martinovich Peronescu, 
Libardi, Casandra. iar apoi Ștefă- 
nescu, în loc să joace simplu și e- 
ficace s-au încurcat în propriile lor 
combinații.

Cum justifică jucătorii de la Jiul 
inconstanța aceasta de formă supă
rătoare ? De ce oare echipa nu poa
te juca și acasă tot la fel de bine 
ca și in deplasare? Să fie oare tea
ma de a nu se face de rușine în fatș 
suporterilor șau jșpheștlmafea adw- 
sarului ? Nici unul, nici altul, nu 
șînt motive întemeiate de a juca sub 
posibilități pe teren propriu.

Fotbal știm, elemente talentate a- 
veni. Deci să practicăm un fotbal 
la nivelul posibilităților, a prestigiu
lui de care ae bucură acest frumos 
sport în Valea Jiului.

La fluierul arbitrului Octavian 
Comșa din Craiova, care a condus 
corect și autoritar, s-au aliniat urmă
toarele formații: JIUL : Gram, Ni- 
cașră. Frank, Peteanu. Cazan, Cră
ciun,' Csutak. Martinovici, Perones
cu. Libardi, Casandra (Ștefănescu). 
G.S.M. : COMAN (Buzatu), Ene. 
Flichiș, NACU, Văcaru, Nunu, Re- 
cer. POPA (Cherciu), Dombrovski, 
Laufceac, COMȘA.

C. MATEE8CU 
D. CRIȘAN

Cu meciul de duminică, prima 
parte a campionatului republican de 
handbal în 7 — fete s-a încheiat. Re
prezentativa Școlii medii din Petro
șani a ținut, ca în acest final, să a- 
ducă tnflăcarațllor e| suporteri sa
tisfacția unei victorii de prestigiu. 
Meciul se anunța greu. Echipa Pro
gresul din București are în lot jucă
toare de mare valoare ca Chită și 
Dumitrescu. Superiorității tehnice și 
rutinei oaspetelar, elevele le-au opus 
voința și elanul, arme specifice tine
reții și credința arzătoare în victo
rie. Primele minute se joacă oarecum 
timorat. Așa se și explică faptul că 
ambele echipe ratează toate ocaziile 
de a deschide всогиі. Primele care 
scapă de emoții sînt elevele. In mi
nutul 4, unul din numeroasele ata
curi nu poate fi oprit decît prin fault. 
Arbitrul Schuster Otto, din Sibiu, 
care a condus corect și autoritar, 
dictează în mod just lovjtură de la 
7 metri. Pușcașii execută imparabll 
și conducem cu 1—0. încurajate de 
gol, elevele atacă dezlănțuit dar por
tarul echipei saape apără totul. Cî
teva intervenții salutare are în a- 
ceastă parte a întâlnirii și Duncea 
Lia. portarul echipei pștroșănene. La 
patru minute după înscrierea primu
lui gol, Măndiță trage puternic de la 
distanță majorînd scorul la 2—0. 
Oaspetele reduc țtjșă din handicap 
prin Ghiță, iar în minutul 22 egalea
ză prin Dumitrescu. Prima repriză 
se încheie cu scorul de 2—2.

Parțea a doua a întâlnirii e mult 
mai dinamică. Atacînd pe un front 
larg, elevele gu multe ocazii de a 
înscrie (iar le ratează. Iu minutul 
30. ele beneficiază de o lovitură de 
la 7 metri dar.Kellner trage în bară. 
Ocazii favorabile ratează în minu
tele 31 și 32 Măndiță și Barabaș 
care trag pe lîngă bară. Scăpate de 
«ub presiunea elevelor, oaspetele ies 
la atac și rutina și-a spus euvîntul. 
Bucureșteneele preiau conducerea cu 
3—2 prin galul înscris de Ghiță. ț-a 
seprt timp însă șînt egalate prin

♦ ★
Sîmbătă, a șyut loc la Lupeni fi

nala cgmpianaiuiu! republican de 
handbal, juniori și junioare. a Văii 
Jiului. Au participat echipele Școlii 
ăftortiye dă elevi din РйгэдМ ?f 
Școlii medii din Lupeni.

Mult mai bine pregătită, echipa dt 
fete de la S.S.E. Petroșani, a cîști- 
ggt detașat cu 14—8. La băieți ele
vii de la Lupani au luptat cu ardoa
re pentrp un rezultat favorabil și au 
reușit acest lucru. Faptul că au pier
dut întâlnirea numai la un gol dife
rență (scor 10 1|) în compania 
celor mai buni hțndbaliști juniori 
din Valea Jiului dovedește din plin 
acest lucru.

Arbitrul Purică din Petroșani care 
a arbitrat ambele întâlniri a avut pe 
parcurs o comportare diametral e- 
pusă.

transformarea de către Pușcașu a 
unei lovituri de la 7 metri- Tot prip 
ea luăm conducerea cu 4—3. Văzîn- 
du-se conduse, oaspetele dau semne 
de nervozitate, iar Victorița Dumi
trescu adresează cuvinte jignitoare 
arbitrului, fapt care îi atrage elimi
narea de pe teren pentru 3 minute. 
ІП minutul 47 beneficiem din nou de 
o lovitură de la 7 metri. Pușcașu 
trage, mingea revine în teren și 
Barabaș, atentă, înscrie prin plon
jon. Ultimul gol al întâlnirii este

O săritură- spectaculoasă, șut ta 
poartă, dar... nu și gol.

marcat de tânăra Vlad Ioana, astfel 
că partida se încheie сц victoria 
meritată ■ elevelor la scorcl de 6—3.

D. C.

★
Foarte corect și autoritar la me

ciul fetelor, el a arbitrat cu unele 
scăpări în cel al băieților. De fapt, 
el a eliminat jucători cu duiurfisiț 
de pe teren și la scorul de 10—10 a 
prelungit meciul pînă s-a mai înscris 
un punct — dintr-o lovitură de la 
7 m acordată în favoarea echipei din 
Petroșani.

Regretabilă este și comportarea 
elevilor de la Lupeni, care chiar în 
aceste Condiții, trebuiau să presteze 
un handbal mai curat și fără faul
turi și mai ales să fi dat dovadă că 
nu sînt certați cu educația și mo
rala sportivă.

Este de datoria forurilor care or
ganizează aceste întreceri sportive 
să dea dovadă de mai mult simț de 
răspundere.

Prof. M. N1CHITESCU
In cadrul etapei а IX-a a campio

natului regional de fotbal, toate e- 
chipele gazdă au obținut victoria.

Jucînd pe teren propriu, echipa 
Parîngul Lonea a cîștigat doar cu 
1—0 meciul cu Preparatorul Petrîla. 
O replică dirză au dat-o echipei 
Aurul Brad jucătorii de la Știința 
Petroșani care au pierdut, în depla
sare, numai cu 1—0.

O altă echipă din Valea Jiului, 
Minerul Aninoasa a fost învinsă la 
Hațeg de către echipa Unirea cu 
Ивгиі de 2—0. Meciul dintre Mine

CLASAMENTUL
1. Dacia Orăștie В 53 0 15: 7 13
2. Textila Sebeș 9 5 2 2 27:13 12
3. Minerul Ghelar 9 5 2 2 15: 9 12
4. Parîngul Lonea 2 5 2 2 15:11 12
5. Știința Petroșani 9 4 2 3 15: 7 18
6. Aurul Zlatna 9 5 0 4 17:12 10
7. Minerul Vulcan 9 4 2 3 10:11 10
8. Aurul Brad 9 4 1 4 21 НВ 9
9. Minerul Aninoasa 9 3 2 4 10:14 8

10. Refractara Alba 9 3 2 4 11:17 8
ÎL Unirea Hațeg 9 2 2 Ș 7:14 6
12. Preparatorul Petrila 9 2 1 6 10:19 5
J8. Constructorul Hunedoara 9 2 1 6 10:23 5
H. C.F.R. Simeria 8 1 2 5 Fi 15 4

rul Ghelar și Minerul Vulcan a dat 
cîștig de cauză ghelărenilor cu 2—1.

Alte rezultate: Constructorul Hu
nedoara — Refractara Alba 2—1; 
Dacia Orăștie — Aurul Zlatna 2—1; 
Textija Sebeș — C.F.R. Simeria 4—1.

Etapa viitoare: Preparatorul Pe- 
trila — Minerul Aninoasa; C.F.R. 
Simeria — Unirea Hațeg; Aurul 
Zlatna — Textila Sebeș; Refractara 
Alba — Dacia Orăștie; Minerul Vul
can — Constructorul Hunedoara; 
Știința Petroșani — Minerul Ghelar; 
Parîngul Lonea — Аигці Brad.
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Campionatul republican de cros

I
» Joi, 29 octombrie, la Petroșani 

s-a desfășurat etapa orășenească 
a campionatului republican de 
cros individual și pe echipe, ediția 
1964—1965. La întreceri au parti
cipat peste 100 de tineri și tinere 
din Valea Jiului.

Prima probă a concursului, a 
! fost aceea de 600 metri, rezervată 
J junioarelor de categoria a Jl-a. încă 
I« de la plecare, în fruntea plutonu

lui se instalează eleva Mariaș 
Iuliana de la Straja Lupeni, care 
de altfel cîștigă detașat. Pe locul 

4 secund s-a clasat Ileana Surd de 
1’ la Școala de 8 ani nr. 4 Petroșani 

care a dovedit cu acest prilej reale 
calități pentru atletism.

Distanța rezervată juniorilor 
• de categoria a doua a fost de 
2 1 200 metri. Participarea unui nu- 
1 măr de aproape 50 de concurenți 
J a făcut ca această probă să fie ex- 
î trem de disputată. Și aici, primul 
• loc a revenit, fără nici o dificul- 
’ tate, juniorului Mihail Andrei de 
1 lș profesională din Petre- 

șani, urmat de Cșrvațchi Andrei 
— Straja Lupeni și Coman Con
stantin de la Elevul Petroșani.

Pe distanța de 700 mețri rezer
vată junioarelor de categoria a 
I-a și-au disputat primele locuri 
numai 9 concurente. După ce Ioa
na Vlad de la S.S.E. Petroșani a 
cpndus o bună parte din această 
distantă, ea cedează pe ultima 
sițtă de metri, fiind întrecută de 
Maria Szfike, toț de la S.S.E. Pe
troșani, iar locul III a revenit e- 
levei Alice Kiss de la aceeași 
școală. De menționat că toate trei 
sirt-ț cpmponepte de bază âîa echi
pei de handbal ce mtivează în 
seria a II-a a campionatului repu
blican, categoria A-

Ultima probă a fast aceea de 
2 000 metri rezervată juniorilor de 
categoria I-a și la care a-au între
cut 29 de tineri. După 1 60Q metri, 
în fruntea plutonului se aflau: 
Safta Tonta. Dobroiu Gheorghe și 
Balas! Carol, toți de la Minerul 
Eugeni. D« altfel, și după epui
zarea celor 400 metri cît au mei 

'avut de parcurs, ei au trecut în * 
aceeași ordine linia de sosire.

Clasamentul primelor trei echipe « 
care vor participa la etapa regio- ’ 
naiă se prezintă^astfel :

JUNIOARE CAT. A II-A : Stra- î 
ja Lupeni. 9 puncte; Elevul Petre- 2 
șani, 19 puncte și Școala generală J 
de 8 ani nr. 4 Petroșani, 22 pune- * 
te; JUNIORI CAT. A II-A : Straja • 
Lupeni. 36 puncte; Școala profe- * 
sională Lupeni, 37 puncte și Ele- J 
vul Petroșani, 38 puncte; JUNL J 
OARE CAT. l-a : S.S.E. Petro- j 
șani și Comerțul socialist Petre- » 
șani; JUNIORI CAT. I-A : Minerul J 
Lupeni, 12 puncte; Școala profe- * 
sională Lupeni, 33 puncte și Școa- | 
Ja profesională Petroșani. 38 t 
puncte. $

Eșțe nejustificată absența de la , 
acest concurs a asociațiilor de la î 
LM. Petroșani, Școala medie Vul- J 
can și Retezatul Uricani care, deși * 
anunțate, nu au trimis nici un con- « 
curent la întreceri. J

S. BALO1 ♦ 
corespondent j 
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Alegeri ив oryaniatafiile Де partid

Mllitînd activ pentru întărirea 
disciplinei

de partid care 
cadrul adunării

sectoarelor 
lemnos, ma-

Mai miiiți membri 
au luat cuvîntul în 
generale pențru darea de seamă și 
alegeri a organizației de bază nr. 7 
de la mina Aninoasa au relatat fapte 
care reflectă rezultatele muncii po
litico-educative desfășurate în scb- 
pui întăririi disciplinei în rînduriie 
colectivului. Tovarășul Mîrza Aurel, 
șaful serviciului administrativ-gospo- 
dlresc arăta că, datorită ridicării 
conștiinței muncitorilor din acest 
sector, numărul absențelor nemoti- 
vate nu trece de 2—3 pe lună. Deși 
această organizație de bază reunește 
membri de partid care lucrează in 
multe locuri de muncă depozitul 
de lemn al minei. Ia descărcarea 
materialelor în gara Iscroni, maga

- «Іа de materiale, serviciul de pază, 
dtfejite servicii administrative ete. 
■A-ь» a reușit să desfășoare o activi
tate susținută pentru mobilizarea sa- 
lariațHor ța muncă disciplinată. To
varășii ing. Țelu Florian. Lany Ma
ria, Michel Sami și alții au subli
niat că prjn aprovizionarea la timp 
și în condițiuni bune a 
spbterane cu material 
teriale și elemente din beton, prin 
asigurarea bunei funcționări a trans
portului de materiale și de personal, 
a băii etc. corectivul acestui sector 
a adus o contribuție prețioasă la 
succesele obținute de colectivul mi
nei Aninoasa în realizarea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor de în
trecere pe acest an.

Aceste realizări sînt — așa cum 
s-a subliniat în cadrul adunării ge
nerale pentru darea de seamă și a- 
legeri •— rezultatul muncii entuzias
te și disciplinate a colectivului, 
mobilizat de organizația de 
S-ș străduit să fie la înălțimea 
cinilor.

Discuțiile purtate în cadrul 
nării generale au arătat însă că în
tărirea disciplinei de partid, a discl- 

' plinei în producție în cadrul între
gului colectiv trebuie să preocupe 
în continuare organizația de bază. 
Această necesitate este izvorîtă din 
faptul că, dat fiind specificul activi
tății acestui sector, abaterile de la 
disciplină, influențează negativ pro
cesul de producție în celelalte sec
toare. Și, cu toate că în această 
privință lucrurile stau mult mai bine 
dpcît în anii țrecuți, se mai semna
lează încă unele abateri de la disci
plină. Așa de pildă, tovarășul Biro 
Ludovic, contabilul șef al minei, a

I

1

care 
bază 
sar-

adu-

O JUMĂTATE DE KILOMETRU
ZI șl noapte, activitatea în tria

jul gării Petroșani nu încetează. 
Sosesc și pleacă trenuri, se compun 
sau se desfac garnituri cu vagoane 
conținînd a mare diversitate de măr
furi. Cărbuni și lemne, cărămizi și 
textile, mașini și alimente — dar 
cîte produse nu trec prin „mîna“ 
harnicilor ceferiști;

...A plecat un tren din gară I Du
pă multă strădanie, vagoanele au 
fost alese și grupate în garnitură, 
lăcătușul de revizie Drăgodan Du
mitru a controlat convoiul verificînd 
buna funcționare a frînelor și iată 
momentul cînd impiegatul Corneanu 
fon dă drum liber trenului 2679. Un 
fluierat scurt și locomotivele se în
văluiesc de aburi, în sforțarea de a 
urni garnitura grea. Mecanicii Roșu 
Vasile și Arcoși Koloman împing 
regulatorul de viteză în plin, dau 
nisip sub roti ca tracțiunea să prin
dă mai bine în timp ce fochiștii Măr
cii Iulian șj păncișor Severin îndoa
pă continuu gura de jar a cazanului

— Nu-I de glumă - spune me
canicul Roșu, de pe locomotiva 
150 1006. Trenul nosțru are suprato- 
naj însemnat, numără 112 osii cu 
peste J780 tone 1 Dar îl ducem noi, 
doar am dus altele șl mai grele.

Convoiul merge însă greu, loco
motivele se forțează vizibil să tragă 
trenul pe pantele pronunțate ațe 
Peșterii Во];; și Băniței. Mecanicii 
fac față totuși. Doar au experiență. 
Numai brigada locomotivei 150 1006 
a parcurs în 29 zile din octombrie 

arătat că mai sînt unij funcționari 
care nu-șj fac conștiincios datoria, 
nu folosesc așa cum trebuia timpul 
de lucru. Asemenea abateri se ma
nifestă, de asemenea, la depozitul 
de lemn, la celelalte servicii din ca
drul sectorului. Gu toate acestea, 
gazeta de perete nu a publicat ma
teriale care să ia poziție fată de a- 
ceste Încălcări ale disciplinei și nici 
grupele sindicale nu au fost îndru
mate să ia în discuție întîrzierile de 
la lucru, unele neglijențe etc.

In cadrul dezbaterilor s-a subliniat 
că este necesar ca organizația de 
bază, și sub conducerea ei nrgani. 
zatia U.T.M.. grupele sindicale, să 
militeze mai susținui pentru înlătu
rarea abaterilor de la disciplină, sub 
orice formă ș-ar manifesta. Totoda
tă, noul birou va trebui să ia mă
suri pentru a întări răspunderea 
membrilor organizației de bază pen
tru respectarea disciplinei de partid 
Unii membri de partid cum sînt inv. 
Moldovan Petru. Butea Marfa, Si- 
mion Gheorghe. Pintilie Ioan au lip
sit de la adunările generale ale or
ganizației de bază. Este adevărat, 
biroul a stat de vorbă cu acești to
varăși. dar unii dintre ei au conti
nuat să nu vină cu regularitate la 
adunările generale si pe aceștia bi
roul nu i-a nus în discuția comuniș
tilor . din sector.

Cazul candidatului de partid Po»- 
par Nicolae arată, de asemenea, că 
trebuie insistat mai mult pentru 
cultivarea unei atitudini înaintate
față de muncă. Acesta venea tîrziu 
la lucru și pleca mai repede, nu fo
losea din plin timpul programului 
de lucru. Membrul de partid 
caru Miluță, căruia i-a fost 
tizat acest candidat spre a se 
de creșterea lui. nu l-a ajutat 
juns și iată că atunci cînd s-a dis
cutat cererea lui Poenaru de primi
re în partid, adunarea generală a 
hotărît să-i prelungească stagiul de 
candidat cu încă 6 luni.

Noului birou i s-a cerut să des
fășoare o activitate susțiriuță pentru 
respectarea cu strictețe a disciplinei 
de partid și, cu ajutorul comuniști
lor, să mobilizeze întregul colectiv 
al sectorului 
venind astfel 
jlnul luptei 
rea continuă 
ne. pentru îndeplinirea angajamente
lor anuale de întrecere.

Prise- 
repar- 
ocupa 
îndea-

la muncă disciplinată, 
și mai puternic în spri- 
minerilor pentru spori- 
a producției de cărbu-

5638 km remorcînd 39 000 sute/tone 
dintre care 7 900 reprezintă șuprato- 
naj. Totuși, în aceste condiții, ea a 
economisit în perioada respectivă 
16 000 kg combustibil. Realizări a-

țN CLIȘEU : Mecanicul Roșu și fochistul Marcu fă- 
cînd revizia locomotivei 150 1 006, înainte de a pleca din 
gara Bănită.

reale ale

ale sta-

PUBLICITATE
Uzina electrică Vulcan

reall- 
crea- 
bazei

Comunistul Laezko Zoltan, electrician la mina topea
2, lucrează Ia repararea unui întrerupător de mină-

P. R.
lei
modul 
acțivî- 

șociaje,

pe 
de 
fo-
a-

MAISTRUL POP

MARX, ENGELS, LENIN 

№pre «ffiaaiRisfflul 
științifie

392 pag., 9 lei
Lucrarea reprezintă o 

culegere de fragmente 
djn operele clasicilor 
marxism-ieninismului gru
pata în unsprezece capi
tole, fiecare dintre ele 
carespunzînd unei proble
me de bază a comunis
mului științific.

Carteș reprezintă un 
material deosebit de va
loros pentru cei ce stu
diază socialismul științi
fic în învățămîntul de 
partid și de stat cș și 
pentru toți cei ce doresc 
să-și îmbogățească cu
noștințele de marxiam- 
leninism.

Prof. ing.
SIMION ȚAIGAR

Veniturile populației 
$i nivelul de trai 

In R. P. R.
296 pag., 8,50 lei 

Cartea îmbină tratarea 
aspectelor teoretice ale

Cind a venit la sector, 
mulți l-au privit cu neîn
credere. Plnă la venirea 
lui, la sectorul IX C al 
minei Lupeni toți maiștrii 
erau oameni cu o vechime 
respectabilă in muncă. De 
aici neîncrederea 'față de 
tinărul maistru Pop Tibe- 
riu care venise 
băncile școlii.

Au trecut multe 
atunci. In aceșț
maistrul Pop ÎȘÎ apropiase 
pe nesimțite oamenii din 
subofdinea lui.

Intr-o dimineață maistrul 
a fost anunțat că in abata
jul 2/1 s-a produs o defec
țiune din care сайга lucrul 
a fost întrerupt. Trei elec
tricieni au fost trimiși de

de pe

luni de 
răstimp

Urgență să remedieze de
fecțiunea. .Maistrul se in- 
ielesesc eu șeful echipei 
constituite ad-hoc să țină 
legătură prin telefon cu el, 
tot la un .fieri л

Zis și făcut. Maistrul, da 
la un capăt al firului iele-, 
fonic era înștiințat de sta
diul lucrărilor de remediere 
a defecțiunii, iar el dădea 
îndrumările și explicațiile 
necesare, intr-Un cuolfti 
conducea întreaga lucrare.

După o așteptare, cere 
maistrului i se păru fără 
de sfirșit, șeful echipei îl 
anunță că defecțiunea a 

lucrul, 
a № 

fost remediată și 
întrerupt la abataj, 
tul fi reluat.

La ieșirea din

său și

mitiă 
maistrul i-a felici
tat pe cei trei e- 
lectrieienj pentru 
promptitudinea cu 
care ац acționai 
la remedierea de
fecțiunii dîndu-l 
ca exemplu și 
pentru ceilalți.

1. ARDELLANU 
corespondent

1 780 000 kg
iată 

a 
de 
de

ur-

semănătoare are la activul 
brigada locomotivei 150 1014, pe ca
re lucrează acum mecanicul Arcoși 
Koloman — avînd la fel economii 
de 11615 kg combustibil.

O jumătate de 
kilometru lungi
me,
greutate — 
ce reprezintă 
cest convoi 
vagoane pline 
cărbune, care 
că pe panta Bă
niței tot mai sus. 
Insa, mecanicii 
sînt oameni pri
ceput!, cgre-și 
strunesc cu di
băcie caii-puiere 
ai locomotivelor. 
Garnitura trenu- 

2679 ajunge 
bine și pleacă 

regularitate 
stațiile de pe 

parcurs. Este u- 
ntil din numeroa
sele trenuri 
pleacă djn 
pe parcurs 
ninpu-se 
trenuri 
toare.

PROGRAM DE RADIO
4 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,45 Soliști de 
muzică ușoară, 8,00 Sumarul presei, 
8.06 Muzică populară interpretată 
la diferite instrumente, 9,00 Uverturi 
ia operete, 10,03 Teatru la microfon ; 
„Svejk în al doilea război mondial" 
de Bertold Brecht, 12,03 Potpuriuri 
de muzică ușoară, 12,30 Lecția de 
limba franceză. Ciclul Iț (reluarea 
emisiunii din 3 nommbfje), 12,45 
Muzică populară din R.S.F. Iugo
slavia. 14,30 Roza vînturilOT, 15,00 
Din folclorul muzieșl șl regiunilor 
patriei; melodii populare din Mol
dova, 16,10 Cîntăreți romîni de o- 
peră, 16,40 Muzică ușoara romîneas- 
că, 17,15 O realizare de seamă a cer
cetătorilor literari din țara noastră : 
„Istoria literaturii romîne“ (vol. I), 
18,30 Program muzical pentru frun
tași și evidenția ți în întrecere» so
cialista. 19,20 Muzică de dans, 20,40 
Lecția de limba rusă. Ciclul IJ, 21,15 
La microfon : Satira și umorul (re
luare), 22,15 Muzică de dans. PRO
GRAMUL Ii. 9,03 Melodii populare. 
9,35 Album de melodii, 10.00 Poemul 
simfonic „Marea Neagră" de Ale-

care 
gmâ, 
întîl- 

altecu
asemănă-

MIHAI ȘTEFAN

temei cu analiza 
zărilor obținute în 
rea ai dezvoltarea 
materiale necesare ridi
cării sistematice a nive
lului de trai. în crește
rea veniturilor 
populației și a fondurilor 
socîal-culturale ale sta
tului etc.

Asigurărlle sociale 
de stet în R.

136 pag., 2 
Broșura arată 

de organizare a 
tații de asigurări 
precum sj atribuțiile or
ganelor sindicale și admi
nistrative în acest dome
niu. Se pune accent 
activitatea desfășurată 
sindicate și metodele 
losițe de ele pentru a 
sigura acordarea la timp 
și în mod just a dreptu
rilor de asigurări sociale, 
precum și pentru gospo
dărirea judicioasă a fon
durilor prevăzute în bu
getul asigurărilor socială.

Angajează!
— 15 muncitori ««calificați 

combustibil.
Pentru informații suplimentare, 

pot prezenta la Uzina electrică 
combustibil, între areje 6—14.

pentru secția

doritorii se 
Vulcșn, secția

І- S’- I. C. R. A. Petroșani
Angajează i 

Inginer chimist alimentar.

Informații suplimentare la sediul întreprinde

rii I.C.R.A. — Petroșani, strada Clemenței nr. 1, 

telefon 461.

A Ж Ж Ж т 
întreprinderea de mqrarit

Șl PANIFICAȚIE PETROȘANI 
Angajează i 

Pșntru moara de grîu din Lupeni
— Gestionari gri».
— Gestionari ffcpă.
— Electricieni.
— Mecanici-lăcătuși.
— Morari calificați
Informații la sediul întreprinderii din Petroșani, 

strada Clemenței nr. 30 (fabrica de pline), te
lefon 148.

xandru Pașcanu, 11,31 Muzică ușoa
ră interpretată de Mihaela Păsărin 
și Norocel Dimitriu, Ц.5Ѳ Cîntece 
și jocuri popul arg, 12,15 De toate 
pentru toți (reluare), 13,31 Săptă- 
mînș muzicii sovietice — muzică de 
estradă de compozitori sovietici, 14,00 
Cîntă Maria Grișan și Mihail Ar- 
năutu — muzfcă din opere, 14,30 
Cîntece de dragoste și jocuri popu
lare, 15,30 Valsuri vocale și orches
trale, 18,00 „Am îndrăgit o melodie11 
— emisiune de muzică ușoară romî- 
nească. 18,30 Lectură dramatizată 
din volumul „Hanul Ancuței" de 
Mihail Sadoyeanu, 19,30 Lecția de 
limba engleză. Ciclul I, 20,15 Școala 
și viața, 21,15 Muzică ușoară.

Cinematografe
4 noiembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Unde-i generalul ?; REPUBLICA: 
Singurătatea alergătorului de cursă 
lungă; PETRILA: Locotenent Cris
tina.
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a poporului algerian
ALGER 2. Corespondentul Ager

pres, C. Benga, transmite :
Douăzeci și una de salve de tun,, 

trase la miezul nopții de sîmbătă 
spre duminică, au anunțat deschide
rea festivităților prilejuite de a 10-a 
aniversare a izbucnirii- luptei armate 
a poporuiui algerian pentru cuce
rirea independenței.

Străzile Algerului au fost împodo
bite sărbătorește cu steaguri și arcuri 
de triumf. Pancarte uriașe au fost 
înălțate pe vîrfurile celor mai înalte 
clădiri din oraș. O mulțime imensă 
a umplut străzile din primele ore ale 
dimineții. Șiruri lungi de oameni 
s-au îndreptat spre cimitirul El Alia, 
unde la mormintele eroilor revoluției 
au fost depuse coroane de flori din 
partea Comitetului Central al Fron
tului de Eliberare Națională al Al
geriei și din partea guvernului al
gerian. O coroană de flori a fost de
pusă și de delegația’ R. P. Romîne, 
condusă de tovarășul Gheorghe A- 
postol, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri, în me
moria eroilor revoluției algeriene.

Evenimentul principal al zilei l-a 
constituit uriașul miting, urmat de 
o paradă militară, și o demonstra
ție care a avut loc în piața centrală 
din Alger. Peste 3 000 de oaspeți de 
-peste hotare și aproape 150 000 de 
locuitori ai capitalei Algeriei 
participat la aceste manifestări.

La tribuna oficială au luat 
alături de conducătorii statului
gerian, oaspeți de peste hotare, prin
tre care și conducătorul delegației 
R. P. Romîne.

In cuvîntarea rostită cu acest pri
lej, președintele Ben Bella a făcut

noastră.
cu ma-

a avut

an

loc, 
al-

un bilanț al realizărilor obținute de 
poporul algerian, în toate domeniile 
activității sale, în cei doi ani care 
au trecut de la cucerirea indepen
denței. El a insistat asupra necesi
tății consolidării acestor realizări. 
„Nu trebuie să pierdem din vedere 
faptul că în cadrul dezvoltării țării 
apar numeroase probleme noi, a de
clarat Ben Bella. De aceea este ne
cesar să perfecționăm continuu or
ganismele de stat, să le adaptăm Ia 
nevoile noastre, să îndreptăm greșe
lile care apar în munca 
Trebuie să întărim legătura 
sele.

La parada militară, care
loc în continuare au participat peste 
15 000 de soldați și ofițeri ai arma
tei populare naționale. Numele 
unor unități sau care blindate au a- 
mintit vechilor luptători ai revolu
ției de cîmpuri de luptă sau de eroi 
care s-au acoperit de glorie în anii 
lungi ai războiului, pentru indepen
dență.

Demonstrația a peste 30 000 de lo
cuitori ai capitalei a încheiat aceste 
festivități considerate ca fiind cele 
mai mari pe care le-a cunoscut Al
gerul.

Președintele Ben Bella a oferit în 
cursul aceleiași zile, un dejun în 
cinstea șefilor de delegații străine, 
participante la festivități. Seara, 
Palatul poporului, a fost oferită 
recepție în onoarea delegațiilor și 
corpului diplomatic, după 
sala Majestic a avut loc 
tacol de gală.

Manifestații și parade 
precum și mari serbări populare, au 
avut loc. duminică în toate regiunile 
Algeriei.

la
o
a 

încare 
un spec-

militare,

Grearea în S.U.A. a unui Comitet 
pentru prevenirea înmulțirii armelor nucleare

WASHINGTON 2 (Agerpres).
Purtătorul de cuvînt al Casei Albe, 

George Reedy, a anunțat că preșe
dintele Johnson a hotărît crearea 
unui Comitet consultativ special în
sărcinat cu studierea măsurilor pen
tru a preveni proliferarea armelor 
nucleare și a numit în fruntea aces-

tui comitet pe Roswell Gilpatric, fost 
ministru adjunct al apărării. El a 
subliniat că sarcinile acestui comi
tet prevăd „explorarea, cît mai amă
nunțit posibilă, a măsurilor pe care 
le-ar putea lua Statele Unite, în co
laborare cu alte guverne, sau sin
gure, pentru a împiedica proliferarea 
armelor nucleare".

■ Convorbirile Lin Șao-ți, 
Ciu En-lai—Keita

PEKIN 2 (Agerpres).
După vizita pe care a făcut-o în 

R.P.D. Coreeană, R. D. Vietnam și 
R. P. Mongolă, Modibo Keita, pre
ședintele Republicii Mali, s-a reîn
tors la 1 noiembrie la Pekin, pentru

a-și continua vizita în R. P. Chi
neză.

In aceeași zi, Liu Șao-ți, președin
tele R. P. Chineze și Ciu En-lai, 
premierul Cohsiliului de Stat, au 
reluat convorbirile cu președintele 
Keita.

al 
că 
în 
li-

Ocuvîntare a premierului Fidel Castro
HAVANA 2 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la ședința de închi

dere a primei consfătuiri naționale 
a lucrătorilor din transporturi din 
Cuba, Fidel Castro a scos în eviden
ță succesele primilor cinci ani ai 
revoluției și și-a exprimat convinge
rea că, în următoarea perioadă de 
cinci ani, progresul va fi și mai ma
re, întrucît condițiile au devenit mai 
bune și multe probleme au fost re
zolvate.

Vorbind pe larg despre planurile 
pentru sporirea producției de zahăr, 
Fidel Castro a subliniat că anii cri
tici au trecut. Noi vom obține o pro
ducție de 10 milioane tone zahăr, a 
spus vorbitorul, dar nici această 
cifră nu este definitivă. Noi trebuie 
să producem și mai mult zahăr. Fi
del Castro și-a exprimat, de aseme
nea, convingerea că în viitorii 10

ani vor spori considerabil încasă
rile de valută provenite din crește
rea vitelor.

Aceste sarcini uriașe, a 
primul ministru al Cubei, pot fi în
deplinite prin eforturile 
popor, în condițiile pregătirii largi 
de cadre tehnice cu o înaltă califi
care. întreaga noastră țară, a sub
liniat el, s-a transformat în prezent 
într-o școală. 600 000 de muncitori 
și țărani își vor ridica nivelul de 
cultură generală. 1 300 000 de copii 
urmează anul acesta cursurile.

In continuare, primul ministru a 
subliniat că acum un an, transpor
tul era unul din cele mai înapoiate 
sectoare. In decurs de 11 luni, si
tuația s-a îmbunătățit considerabil. 
In prezent el aduce cu 30 milioane 
peso mai multe venituri decît în a- 
nul trecut.

continuat

întregului

Bornalizarea sliaatlei 
lin Шао

CAIRO 2 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat ziarului 

„Al Ahbar", ministrul de externe 
noului guvern sudanez a declarat 
situația în țara sa este calmă 
prezent Ea întrebarea care sînt
niile politicii externe ale noului gu
vern, el a răspuns: „acțiuni pentru 
salvgardarea păcii în conformitate 
cu Carta O.N.U., lupta împotriva co
lonialismului și neocolonialismului, 
acțiuni în vederea întăririi politicii 
de nealiniere, realizarea colaborării 
cu țările arabe.

Același ziar a avut o convorbire 
telefonică cu secretarul general al 
președintelui republicii, Abu Clig-^e, 
care a spus că în țară viața а т%- 
venit la normal, că 
funcționarii au reluat 
armata s-a întors în

O
KHARTUM 2 (Agerpres).
Președintele Sudanului, 

Abboud, a depus jurămîntul 
președintelui Curții supreme 
tiție, angajîndu-se „să aplice consti
tuția din 1956 și amendamentele ca
re i-au fost aduse de către reprezen
tanții forțelor armate și ai Frontu
lui național unit".

muncitorii 
lucrul și 
cazărmi.

și 
că

I

Ibrafiim 
în fața 
de jus-

SOFIA. La 1 noiembrie a plecat 
din Sofia primul avion, bulgar pe 
noua linie aeriană Sofia—Atena— 
Damasc,

In urma atacului reușit 
sud-vietnamezi

capabile să transporte bombe nuclea
re. Prezența bombardierelor „B-57“ 
Ia baza de la Bien Hoa nu a fost 
dezvăluită pînă în prezent- Cele a- 
proximativ 100 de obuze, care au că
zut.- asupra bazei, au fost, potrivit 
surselor americane, fabricate 
S U.A. în anii 1944—1945.

al partizanilor
NEW YORK 2 (Agerpres).
Atacul reușit al partizanilor sud- 

vietnamezi împotriva bazei aeriene 
de la Bien Hoa reține atenția comen
tatorilor, relevîndu-se 1 faptul’ că a- 
cesta a avut loc la numai 20 kilo
metri de capitală și a provocat, în
tre altele, distrugerea a șase bom
bardiere cu reacție de tip „B-57",

in

TOKIO. Luni a avut loc la Tokio 
o consfătuire a conducătorilor parti
dului de guvernămînt liberal-demo
crat din Japonia. Cu acest prilej 
s-a hotărît convocarea, ia 9 noiem
brie, a unei sesiuni extraordinare a 
parlamentului pentru alegerea nou
lui prim-ministru al Japoniei.

Pentru independenfa insulei Porto Rico
SAN JUAN 2 (Agerpres).
Secretarul genera! al Mișcării pen

tru independența insulei Porto Rico, 
Juan Mari Bras, a declarat că în 
ciuda amenințărilor guvernatorului 
Luis Munoz Marin, această organi-

Astăzi alegeri în S. U. A.

zație va declara „grevă electorală" 
în cursul alegerilor pentru guverna
torul insulei, care urmează să aibă 
loc la 3 noiembrie. El a reafirmat 
poziția acestei organizații privind 
dezlipirea insulei Porto Rico de Sta
tele Unite și obținerea independen
ței totale.

PEKIN. La 1 noiembrie, Мао Tze- 
dun a primit" pe Mohammed Zahir 
Șah, regele Afganistanului,- cu căS 
a avut o convorbire prietenească.

ploile torențiale 
s-au abătut în 
Tunisiei 9u pro- 
puțin 28 de per- 
autoritățile tuni-

TUNIS. Furtunile, 
și inundațiile care 
ultimele zile asupra 
vocat moartea a cel 
soane, au anunțat
siene. Șapte persoane sînt date dis
părute, iar trei au fost rănite. Mai 
multe case au fost distruse.

dată publicită- 
ajunul alegerilor ameri- 
la 3 noiembrie 1964, con
tă din cei aproximativ 114 

de americani care îndepli-

don Johnson din partea partidului 
democrat și Barry Goldwater din 
partea partidului republican), iar în 
funcția de vicepreședinte pe unul 
din candidații - (senatorul Hubert 
Humphrey din partea partidului de
mocrat și William Miller președin
tele partidului republican).

Oficial, campania electorală a luat 
sfîrșit luni cu discursurile rostite de 
către cei doi candidați la posturile 
de radio și televiziune. Observatorii 
politici din capitala S.U.A., aprecia-

Pentru a 44-a oară în istoria Sta
telor Unite ale Americii, alegătorii 
americani sînt chemați azi în fața 
urnelor, pentru a alege președintele, 
vicepreședintele, 35, senatori, 435 
membri ai Camerei Reprezentanților, 
25 guvernatori și cîteva mii de alți 
candidați la diferite funcții locale. 
Fișa indicativa 
ții în 
cane de

' semnează 
milioane
nesc condițiile de vîrstă pentru a 
vota, numărul celor care vor exer
cita acest drept este de aproximativ 
71 milioane; 20 milioane de alegă
tori înscriși se vor abține de la vot, 
iar 23 de milioane nu s-ău înscris 
în listele electorale sau au fost îm
piedicați să o facă datorită multiple
lor „censuri", printre care examenul 
de cunoaștere a constituției america
ne, domiciliul stabil
perioadă de timp, un anumit venit 
net anual și neștiința de carte. In ce 
privește partajarea regională, lista 
menționează că vor participa la vot: 
din estul țării 32 la sută, din vestul 
mijlociu 33 la sută, din sud — 18 
la sută și din vest 17 la șută. Una 
din consecințele aplicării legii drep
turilor civile care acordă drept de 
vot și populației de culoare, se re
flectă în următorul procentaj : din 
cei 71 milioane care vor participa 
la vot, 92 la sută sînt albi și 8 ia 
sută negri. Ei vor trebui să aleagă 
în funcția de președinte al S.U.A. 
pe unul din cei doi candidați (Lyn-

Comentariul zilei
ооооооооооооооооооооееооооооооооооооо

bază din Kenya au escaladat pen
tru prima dată piscul Mawezi al

pe o anumită

ză aproape unanim șansele pe care 
le au candidații democrați la actua
lele alegeri prezidențiale. „In mod 
virtual, scrie agenția U.P.I., toate 
barometrele politice indică faptul că 
președintele Johnson va obține vic
toria în alegerile de marți". Deși la 
cartierul general al partidului repu
blican continuă să fie exprimate spe
ranțe într-o victorie a lui Goldwa
ter, aceeași agenție scrie că „greu 
pot fi găsiți republicani rezonabili 
care să nu recunoască avansul pre
ședintelui Johnson". Pentru agenția 
Associated Press, Goldwater, în ciu
da optimismului manifestat, „pare să 
fie de pe acum conștient că va fi 
înfrînt". Intr-un amplu comentariu 
consacrat alegerilor, corespondentul 
din Washington al agenției France

ultim sondaj făcut de către 
„New York Times" în 50 de 

atribuie lui Johnson victoria 
din ele. Alte 16 state înclină

„T e I v o d“
V/1RȘOPM 2 (Agerpres).

La Institutul de cercetări științi
fice pentru pescuit din Gdynia a 
fost construit prototipul unui apa
rat de televiziune pentru filmări 

♦ subacvatice „Telvod". Este vorba 
de un aparat de formă tubulară, 
în interiorul căruia este fixată o 
cameră impermeabilă de televi
ziune.

„Telvod" poate fi folosit în cer-

♦
♦

*
♦

*

4
4
4 

muntelui Kilimanjaro înalt de a- i
i

Presse sublinia în preziua alegeri
lor : „pentru cei care au avut sar
cina să străbată țara pe urmele ce- 
Гог doi candidați, pare sigur că son
dajele opiniei publice reflectă o miș
care ce nu poate fi răsturnată". 
Corespondentul exprima ideea că 
„încă înainte de a avea loc, alegerile 
prezidențiale' americane au intrat în 

, istoria .politică a Statelor Unite ca 
marcînd agonia unui conservatorism 
înverșunat, reprezentat de senatorul 
Goldwater și respins de imensa ma
joritate a alegătorilor americani".

Un 
ziarul 
state 
în 27
spre alegerea lui Johnson. Dacă el 
va obține .victoria și în acăste state, 
numărul statelor care vor vota în 
favoarea lui Johnson va fi de 43. 
ceea ce ar însemna o „victorie pe 
scară largă". Potrivit sondajului, 
candidatul partidului republican, 
Barry Goldwater nu are asigurat 
decît votul a două state — Alabama 
și Mississippi.

„Verdictul aproape unanim al ex- 
perților din Washington subliniază 
agenția Reuter, este că numai un 
număr masiv de abțineri ar putea 
oferi o oarecare șansă lui Goldwater, 
dar ultimele sondaje ale opiniei pu
blice indică faptul că nimeni nu se 
poate aștepta Ia așa ceva. Strategia 
senatorului din Arizona folosită pen
tru a obține victoria pare să fi su- 

i ferit un eșec".
I. PUȚINEI-.U

REDAGȚIA ȘI ADMINISTRA IA i Petroșani, str. Republicii nr. 56. Tel. interurban 322, automat 260.*

♦
♦
♦
♦
f cetările subacvatice, în supraveghe- 
f rea năvoadelor pescărești, în veri- 
J ficarea construcțiilor subacvatice
♦

T
♦

♦

proape 6 000 metri, relatează agen
ția Reuter. In drum, alpiniștii au 
găsit sfărlmăturile 
„Dakota" care s-a 
nouă ani In urmă,
5 000 metri înălțime

• letul unui bivol a cărui prezență 
la această altitudine este inexpli
cabilă.

unui avion 
prăbușit cu 

iar la peste 
au găsit sche-

4
І

etc.

Zăcămînt de carbonat 
de mangan

SOFIA 2 (Agerpres).
In regiunea de nord-est a Bul

gariei a fost descoperit un impor
tant zacămint 
mangan.

Lucrările de
» gicey continuă, 

presupun existența în această re
giune a unor importante zăcăminte 
de oxid de mangan.

♦
♦
♦
♦
♦
І

de carbonat de

Patrtr gemeni
NEW YORK 2 (Agerpres).
La Jackson, statul Tennessee, o 

negresă a născut patru gemeni 
doi băieți și două fete. Mama 
noii născuți se simt bine.
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4
4
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Arestări pentru furt 
de pietre prețioase

NEW YORK 2 (Agerpres).
Biroul federal de investigații 

arestai trei persoane — două 
Miami și una la New York — 
cuzate de participare la furtul unor 
pietre prețioase evaluate la peste 
300000 dolari de la Muzeul de is
torie naturală din New York.

prospectări geolo- 
Oamenii de știință

♦
V
»
♦
♦

Escaladarea piscului Mawezi
NAIROBI 2 (Agerpres).
Doi militari britanici de la o

Tiparul 1 LPЛ. subunitatea Petroșani
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