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al brigăzii conduse de minerul Vîtca 
loan, se armează cu stîlpî metalici.A intrat în funcțiune linia de 220 kV 

Paroșeni-Bărbătești
de 8 spre 9 noiembrie
linia aeriană de foarte

a fost conectată la sistemul ener- 
înaltă tensiune de 220 kV Paroșeni

va îmbunătăți alimentarea cu ener- 
de la Craiova și Slatina aflate în

In noaptea 
getic național 
— Bărbătești.

Prin construirea acestei linii se 
gie electrică a combinatelor chimice 
construcție.

Linia Paroșeni — Bărbătești în lungime de 65 km traversează pasul 
Prin folosirea unei mecanizări com- 
transportul materialelor 
și montaje energetice 

cu aproape 50 de zile

Vulcan Ia o altitudine de 1600 m. 
plexe, ia întinderea cabluFilor și la 
ții, muncitorii Trustului de construcții 
și dat în funcțiune noua linie aeriană 
decit termenul

de
au 

mai

construc- 
terminat 
devreme

planificat.

Magazin evidențiat
Magazinul „Menaj" nr. 70 din 

Lupeni, condus de responsabilul 
Mărcii Vasile se bucură de apre
cierea cumpărătorilor. Buna aprovi
zionare, curățenia exemplară, de
servirea civilizată a atras în fie
care lună din acest an numeroși 
cumpărători. Ca urmare, de la în
ceputul anului și pînă în prezent 
aici au fost vîndute peste sarcinile 
de plan mărfuri Hrt valoare de 
63 110 let

IOAN ARDELEANV 
corespondent

Alegerile
în grapele sindicale

In aceste zile —— —
se desfășoară in SAMO1LĂ MOMELI
Valea Jiului a- președintele C.L.S. 
dunări de dăr’ —
de seamă și alegeri ia nivelul gru
pelor sindicale.

Adunările generale ale grupelor 
sindicale ce se desfășoară în trei 
etape, începînd de la 10' noiembrie 
și pînă la 15 decembrie a.c., trebuie 
să constituie un prilej de întărire
a capacității organizatorice a sindi
catelor, de mobilizare activă a oa
menilor muncii la o participare mai 
directă și mai concretă la îndeplini
rea sarcinilor economice.

in prima etapă vor avea loc a- 
legeri în grupele sindicale din re
țeaua învățămîntului elementar, în 
școlile medii, profesionale, tehnice de 
maiștri și în invățămîntul superior. 
In etapa a doua, se vor ține alegeri 
în grupele sindicale din instituții și 
comune, iar în ultima etapă în grupele 
sindicale din întreprinderi și șan
tiere.

Avind in vedere că nivelul dez
baterilor depinde în mare măsură 
de felul cum au fost pregătite a- 
dunările, comitetele sindicatelor și 
comitetele de secții trebuie să acor
de o atenție deosebită acestui lu
cru. Adunările generate de dări de 
seamă și alegeri se convoacă cu cel 
puțin trei zile înainte.

Comitetele sindicatelor, pe baza 
instructajului făcut de Biroul C.L.S. 
Petroșani, vor lua măsuri pentru 
instruirea comitetelor de secții și 
a birourilor grupelor sindicatelor în 
vederea pregătirii temeinice a adu
nărilor de alegeri. Dările de seamă 
să fie astfel întocmite încît să cu
prindă toate aspectele muncii des
fășurate de grupele sindicale și 
sarcinile de viitor. Dările de sea
mă ale birourilor grupelor sindi

cale trebuie să analizeze temeinic 
munca politică și organizatorică 
desfășurată de grupele sindicale, 
felul corn . a fost organizată între
cerea socialistă pentru realizarea 
sarcinilor de plan și angajamente
lor de întrecere. In mod deosebit, 
dările de seamă să reflecte preo
cuparea birourilor grupelor sindi- 

î cale, a muncitorilor pentru crește
rea productivității muncii, reduce

rea prețului- de 
cost, îmbunătăț rea 

Petroșani calității produse
lor, introducerea 

tehnicii noi și îmbunătățirea conti
nuă a condițiilor de muncă și de 
viață, activitatea culturală și efica
citatea ei.

Adunările de alegeri care vor a- 
vea loc în sectoarele miniere să a- 
nalizeze în mod temeinic activitatea 
desfășurată de grupele sindicale în 
vederea extinderii inițiativelor „două 
fîșii pe zi" în abatajele frontale, 
„două cîmpuri pe schimb și aripă 
de abataj" în abatajele cameră, 
„nici un vagonet de cărbune rebutat 
pentru șist", măsurile luate pentru 
sprijinirea brigăzilor rămase în ur
mă, reducerea consumului specific 
de lemn de mină etc.

Problemele de producție ce se vor 
dezbate în adunările de alegeri tre
buie să fie strîns legate de sarci
nile specifice și concrete ale fiecă
rei întreprinderi, secții, sectoare, 
șantiere și instituții.

In dările de seamă trebuie scoasă 
în evidență activitatea maiștrilor 
în procesul de producție, modul în 
care aceștia au ținut evidența rea
lizărilor in întrecerea socialistă, cum 
s-a militat pentru răspîndirea expe
rienței înaintate a fruntașilor și 
evidențiaților. Nu trebuie scăpat din 
dările de seamă preocuparea birou
rilor și grupelor sindicale în ce 
privește întărirea disciplinei în mun
că, acțiuni de prevenire a îmbolnă
virilor și accidentelor, trimiterea la 
odihnă și tratament.

Dările de seamă trebuie să ana
lizeze stilul și metodele de munca 
folosite de birourile grupelor sindi
cale pentru înfăptuirea sarcinilor 
în toate domeniile de activitate, 
modul în care au fost traduse în 
viață propunerile făcute de munci
tori cu prilejul adunărilor lunare 
ale grupelor sindicale, . preocuparea 
pentru у respectarea principiului mun
cii colective.
’ “ Comitetele sindicatelor și comite
tele de secții trebuie să ia măsuri 
pentru o temeinică pregătire și des
fășurare a adunărilor de alegeri, să

(Continuare in pag. 3-a)

CĂRȚI- ACȚIUNI, CITITORI

•-< Expuneri
din „istoria arfelor"

La clubul sindicatelor din Lupeni 
s-a inițiat de curînd un ciclu de 
expuneri din „Istoria artelor". To
varășul Tellmann Iosif, responsabi
lul cercului de pictură, ,i prezenla: 
zilele trecute, o expunere despre 
viața și activitatea marelui pictor 
spaniol Goya. Printre cei care au 
audiat expunerea se 
Constantin, Csatai 
Valeria, Balas Ioan 
amatori din Lupeni.

numără Popa 
Emil, Petrișor 
și alți pictori

Sfudenfii în
Asociația sportivă 

de mine din Petroșani a organizat 
duminica trecută pentru studenți o 
excursie la cabana Rusu. Cei 55 de 
studenți care au participat la ex
cursie s-au întors la institut recon 
forțați și cu impresii de neuitat 
Peisajul pădurii ruginii de fag, ae
rul ozonat de munte le-au răsplătit 
pe deplin efortul depus la ascen
siunea înălțimilor din jurul caba
nei.

excursie
a Institutului

Concert de muzică 
populară

Orchestra populară „Trandafir de 
la Moldova" a Sfatului popular oră
șenesc Bîrlad, aflată în turneu prin 
Valea Jiului a prezentat duminică 
seara, în sala cinematografului din 
Bărbăteni spectacolul „Pe plaiuri 
moldovene". Concertul s-a bucurat

Soliștii vocali Tita Băr- 
Ioan Crețu au fost re- 
repetate rînduri pe

de succes, 
bulescu și 
chemați în

de spectatori.
sce

nă

Prima lecție 
la Universitatea 
muncitorească

orașul Pefrîla și-a început ac-In
tivitatea Universitatea ’ muncitoreas
că, ale cărei cursuri vor fi audiate 
in acest 
muncii. 1 
patriei noastre" 
perea oficiată ’..a cursurilor 
sității.

1 an de 250 de oameni ai 
Lecția .Primii locuitori ai 

a inaugurat înce- 
.uriiver-

— Tovarășa bibliotecară, dați-mi 
vă rog lucrarea lui G. Gălinescu 
„Scrinul negru" — ceru un tinăr 
intinzind bibliotecarei un vraf de 
cărți pe care le citise.

— Astăzi vreau să împrumut vo
lumul 17 al Operelor lui M. Sado- 
veanu — spuse o elevă prietenei ca
re o însoțea.

...In țața mesei, unde ședeau cele 
două bibliotecare ale Bibliotecii oră
șenești din Petroșani, s-au perindat 
In ziua aceea zeci de cititori. Au 
fost cercetate, răsfoite și apoi împru
mutate sute de volume de cărți, din 
rafturile bibliotecii. Satisfăcînd cerin
țele cititorilor, cele două bibliotecare 
s-au străduit să pună la dispoziția 
acestora lucrările literare cerute.

Munca rodnică desfășurată de mi
cul colectiv al bibliotecii centrale din 
localitate, iese in evidență din nu
meroasele acțiuni pe care lucrătorii 
acesteia, ajutați de un grup de co
laboratori. au desfășurat-o in cursul 
anului. Numai dacă cercetezi eviden
țele. registrele, statisticile, ținute la 
zi de către tov. R. Bălșan, respon
sabilul bibliotecii, îți dai seama de 
varietatea acțiunilor . cu . cartea . între
prinse. in întreprinderi,. instituții, car
tiere etc.

Colectivul Bibliotecii orășenești a- 
cordă o mare importanță cultivării 
in riadul oamenilor muncii de dife
rite profesii a gustului pentru citit. 
In acest scop, de la începutul anului 
și pină in prezent, s-au organizat 34 
acțiuni cu cartea. Dintre acestea, 
de multă apreciere s-a bucurat con- 
cursul-ghicitoare cu tema „Contem
porani cu viitorul". Concursul a fost 
organizat la o joie de tineret și a 
reunit peste 200 de tineri. Printre 
manifestările reușite se mai pot a- 
minți: simpozionul intitulat „Litera
tura Hunedoarei socialiste", la pre
gătirea căreia și-au dat concursul 
profesoarele Mitrică Qctavia și Ti- 
lescu Maria, apoi recenzia romanului 
..Dispariția unui om de rînd".

In cultivarea atit la tineri cît și la 
•irstnici a deprinderii de a citi, co

lectivul bibliotecii a folosit și alte 
mijloace. In cartierele orașului s-au 
organizat 29 cercuri de citit care nu
mără sute de cititori. Prin interme
diul acestor cercuri, iubitorii cărții 
iau cunoștință de cele mai noi lu
crări literare.

O mare importanță se acordă asi
gurării condițiilor de a schimba de 
către cititori cît mai des cărțile ci
tite. In acest scop s-au organizat bi
blioteci de casă, în num&r de 15, 
care îngăduie cititorilor să aibă la 
îndemînă cărțile preferate.

Acțiunile întreprinse cu cartea de 
către colectivul Bibliotecii orășenești 
din Petroșani au adus rezultatele 
scontate. In cele zece luni trecute 
din acest an biblioteca a fost vizi
tată de peste 2700 cititori care au 
împrumutat aproape 45 000 volume 
de cărți. Printre cititorii cei mai ac
tivi sînt socotiți pensionarul Mun- 
teanu Ferdinand, muncitorii Cucu 
Victor. Laszlo luliu, Dumitru Ioan 
și mulți alții. Creșterea necontenită 
a numărului cititorilor este determi
nată și de faptul că fondul de cărți 
al bibliotecii este îmbogățit mereii 
cu noile lucrări apărute. Așa de e- 
xemplu, numai în acest an, biblioteca 
a fost înzestrată cu peste 2100 vo
lume noi.

M. CHIOREANU

Nici un leu locafii
Colectivul sectorului transport de la preparația l.u 

peni a reușit ca în primele zece luni ale anului 1964 să 
reducă media de staționare a vagoanelor cu o oră de 
vagon.

Acest rezultat s-a obținut printr-o bună organizare ;• 
manevrei de către dispecerii de transport, prin asigura 
rea la timp a încărcării cu vagoane goa-le, introducerea 
și scoaterea vagoanelor la rampele de descărcare în ce' 
mai scurt timp posibil cît și expedierea Ia timp a marș- 
rutelor cu cărbuni cocsificabili pentru Hunedoara. Per 
sonalul de manevră a luat parte activă la descărcarea 
vagoanelor sosite cu materiale pentru E. M. Lupeni. 
E. M. Uricani și Viscoza-Lupeni care periclitau depă
șirea mediei de staționare, iar prin acțiunile de muncă 
patriotică au întreținut în stare curată piața de ma
nevră.

La aceste acțiuni s-au evidențiat în rrtod deosebit

brigada de muncă patriotică condusă de tov. Hâmzu 
Gh„ șefii de manevră Feher ittliu. FHip Aurel; meca
nicii Sava loan, Păcuraru loan, Bulzan Mircea, Mure- 
șan Șt., fochiștii Rusu loan, Galben Nicolae. Briscan 
loan, manevranții Briscan Mănase, Bach Mihai, Enache 
Stelian, Dobre Vasile, Vicar Constantin și alții.- La ob
ținerea rezultatelor arătate a contribuit și echipa de 
revizie și reparare a locomotivelor condusă de tov. Po
pescu Ernest, care a efectuat reparații de bună calitate, 
ca și harnicii muncitori Ghenț Petru, Iacob loan, Bă- 
lașa Constantin, Tița loan și alții care au întreținut 
liniile în bune condițiuni asigurind astfel siguranța cir- 
culației și au contribuit la ■ înfrumusețarea întreprinderii 
noastre.

NICOLAE HROSTEA
șef sector transport 

preparați* Lnpmi
Dintre proiectanții de la biroul tehnologic ai UJLUJAP, commM 

Beșiuadă Constantin (în cUpca) dispune de o înaltă ойкжг praieriemA.



SfTEAGUL ROȘU

Minerul a
Fără să reușească să atingă ni

velul tehnic așteptat de spectatori 
da la două echipe din categoria B, 
Altoiul disputat duminică pe stadio
nul din Lupeni între echipele Mi
nerul și A.S.M.D. Satu Mare a ofe
rit și unele faze frumoase. Fotba
liștii de la Satu Mare au ripostat 
eu dîrzenie încă de la începutul în
tîlnirii, încădrîndu-se în ritmul im
pus de gazde. In prima repriză jo
cul a avut perioade egale de domi
nare. Echipa gașdă, cu puțin mai 
inferioară din punct de vedere al 
tehiticii individuale, a practicat un 
joc dur, eu numeroase faulturi care, 
în cele din urmă au descurajat în 
mod vădit pe fotbaliștii de la Satu 
Mare. Ocazii clare de gol au fost 
ratate de ambele părți. De la Mine
rul a ratat Pleian în minutele 3 și 
10, Staudt și Ciurdărescu în minu
tele 22 și 44, iar de la oaspeți Me- 
szaros în minutul 24. Cel mai bun 
jucător al echipei gazde a fost, fără 
îndoială, 
fantezie în atac, a pasat 
cu precizie, s-a infiltrat 
prin driblinguri subtile în 
oaspeților, dar a ratat des 
proplere. De la Satu Mare s-au re
marcat extremele Szilagyi și Tiron 
prin pătrunderile lor rapide în dis
pozitivul apărării localnicilor.

Pauza a fost nefavorabila oaspe
ților. Ieșind din ritmul ce li s-a 
impus le început, lipsiți de un plus

Pleian care a dovedit 
mingea 
adeseori 

careul 
din a-

cîștigat la
de voință, jucătorii de la Satu Ma
re п-au mai reușit să facă aceeași 
partidă ca în repriza întlia- Pri 
rnele minute ale reprizei secunde 
nu fost identice cu cele din prima 
repriză. Minutul 59, cînd Ciurdii- 
resou — de nerecunoscut în aceas
tă mlîlnire — a fost înlocuit cu 
Precup, a marcat tnclioarea balan
ței în favoarea echipei gazde. Acest 
lucru dovedește că schimbarea lui 
Ciurdărescu a iest inspirată. Ar fi 
de așteptat din - partea conducerii 
lotului Minerul să promoveze cu 
curaj tinerii jucători, cu atîț mai 
mult cu cît si alți jucători rutinați, 
cum sînt Sima și Cărare au fost 
printre cei mai slabi de pe teren 
in tot timpul -întîlnirii. Plusul de 
agresivitate de care a beneficiat Mi
nerul prin introducerea lui Precup 
a adus, cîteva minute mai tîrziu, go
lul victoriei. In minutul 71, Dan 
venit din apărare în ajutorul ata- 
canților, interceptează în careul oas
peților mingea șutată din corner și 
o trimite cu capul în plasă pe sub 
portar. Golul dă aripi localnicilor. 
Ei asaltează poarta oaspeților, dar 
nu mai reușesc să înscrie dovedind 
aceeași exasperantă ineficacitate ca 
în alte partide. Trag șuturi impre
cise de la mică distanță spre poar
ta 
zii
căm însă că în bună măsură scorul a 
rămas nemodificat datorită

limită t 1-0
fiilor prompte și spectaculoase ale 
portarului Pop de la Satu Mare, 
care și-a salvat echipa din situații 
critice. Echipa oaspeților și-a re
venit abia cu clteva minute înain
te de sfîrșitul întîlnirii. Atacurile 
ei sînt însă sporadice. La un con
traatac lansat dintr-o pasă în a- 
dîncime, pe extrema dreaptă, cu 
un minut înainte de fluierul final, 
oaspeții au fost la un pas de ega- 
lare: mingea e ridicată peate zidul 
apărătorilor de la Minerul, din lo
vitură liberă de la marginea careu
lui și ajunge la un jucător aflat în 
ofsaid. Acesta marchează, după ce 
arbitrul semnalase ofsaid.

A arbitrat cu scăpări
(el nu a acordat doi : 
clar în careul Minerului 
fel de clar în careul 
Formațiile : MINERUL : 
Szeneș, DAN, LUBAN, Stanciu, Si
ma, COTROAZA, PLEIAN, Ciurdă- 
rescu (PRECUP), Cărare. A.S.M.D. 
SATU MARE : POP, Moholea, Bor- 
bely, MARIN, Kuki, Nagy, SZILA- 
GYI, MESAROS, Triff, Gavril (Fie
rea), Tiron.

Ritter Iosif 
Hm: unul 
și altul la 
oaspeților).

Sziklay,

oaspeților și ratează oca- 
dare. Trebuie să remar-

interven-

CAMPIONATUL REGIONAL
Știința a jucat

Intîlnirea de fotbal dintre Știința 
Petroșani și Minerul Ghelar a atras 
pe stadionul din Petroșani numeroși 
spectatori. Au venit să vadă cum se 
va comporta echipa ca-re în meciul 
de antrenament, din săptămîna tre
cută, a învins cu scorul de 4—2 pe 
Jiul Petrila. Reprezentativa studen
ților din Petroșani n-a înșelat spe
ranțele suporterilor ei. Studenții. în 
special în prima repriză, au practi
cat un fotbal la nivelul unei echipe 
da categoria B. Acțiuni de atac bine 
concepute din punct de vedere tac
tic, deschideri lungi pe extreme, cu 
centrări precise încheiate cu șuturi 
Îs poartă, schimburi de locuri reu
șite, pase dintr-o bucată au fost 
doar cîteva din armele care le-au 
adus studenților o superioritate te
ritorială permanentă, 
•cocul nu a luat 
mari, acest lucru se 
tarului de la Ghelar. 
numerice a oaspeților 
celat Borundel, cît și 
zele de finalizare.

Încă din primul minut al partidei, 
studenții se instalaseră în jumătatea 
de teren a oaspeților, „bombardînd" 
din toate pozițiile poarta. In minu
tul 5 se ratează o mare ocazie. Apoi, 
în minutul 9, arbitrul Matei loan 
din Deva nu acordă 11 metri în fa
voarea studenților la un henț vizi
bil în careu. Spre a-și repara gre
șeala a început să arbitreze în com
pensație. Ocazii de goi stnt ratate 
șl în minutele 12 și 23. Dominarea

ca la... carte
în minii- 
ștînga și

teritorială este concretizată 
tul 25. O centrare de pe 
Răsădeanu țîșnește, ajunge mai re
pede la minge decît portarul și în
scrie. In același minut are loc pri
ma și ultima acțiune de poartă din 
repriza I-a a oaspeților. Al 
gol al studenților este înscris 
nutui 35. Acțiunea a pornit 
pe extrema stingă. Centrarea 
cabilă este reluată cu capul în pla
să, printr-im plonjon, de Răsădeanu. 
A fost un gol de o rară frumusețe.

In repriza a li-a jocul scade din 
intensitate. Cel care domină sînt 
însă tot studenții. La un contraatac 
oaspeții reduc scorul la 2—1. 
In minutul 76 Lică înscrie făcînd ca 
«corul să devină 3—1 în favoarea 
studenților.

doiiea 
în mi- 
tot de

irtipe-

39 de medalii olimpice
Sportul roniînesc de performanță 

are astăzi o prezență marcantă pe 
plan mondial. Ascensiunea sa este 
exprimată elocvent prin rezultatele 
obținute în marile competiții care 
s-au organizat de-a lungul anilor, 
Și pentru că cifrele, ori cît de seci 
ar părea ele, reflectă totuși în mod 
grăitor realitatea, să apelăm la ele. 
Iată de pildă, care este situația în 
cedrul Jocurilor Olimpice, 
pînd la edițiile de la Helsinki 
Melbourne (1966) și Roma 
sportivii Republicii Populare
au cucerit în 8 ani mai multe vic
torii decît reușiseră să realizeze re
prezentanții Romîniei în aproape o 
jumătate de secol înainte de 1944: 
27 de medalii fată de 2 I

Medaliile olimpice de aur au 
cununat activitatea unor sportivi 
căror nume au rămas înscrise
cartea de aur a sportului mondial. 
Ne referim la Iosif Sîrbu (tir), care 
a adus Romîniei nu numai prima 
medalie de aur, ci și un valoros re
cord olimpic; la Leon Rotman (ca
noe), care a realizat la Melbourne 
excelenta performanță de a cuceri 2 
medalii de aur (probele de 1000 și 
10 000 metri); Nicolae Linca (box) 
Sportiv, care s-a impus la 
unde a cucerit medalia 
categoria seml-mijlocie; 
Petrescu, care odată cu
campion olimpic, a . egalat și recor
dul mondial în proba de pistol vi
teză; la cunoscuta atletă lolanda 
Balaș, care a doborît de 14 ori re-

cordul mondial al probei de săritură 
în înălțime „ridicîndu-Г de la 1,75 
m la 1,91 m și devenind de șase ori 
campioană balcanică, de trei ori cam
pioană europeană și de trei ori cam
pioană 
Dumitru 
mitrescu 
tnînl ea
grea, Mircea Dobrescu (box); Olga 
Orban (scrimă), 
cadrul Jocurilor

La acestea se 
dalii obținute la 
an de la Tokio,
ținută la aruncarea suliței de tînăra 
atletă Mlhaela Peneș, noul record 
Olimpic la săritura, în înălțime fe
mei 
mai 
cură 
plan

mondială universitară; la 
Pîrvulescu (lupte), Ion Du- 
(talere) și la alți sportivi ro- 
Vaaile Tiță, Gheorghe Ne-

Pârtiei - 
(1962), 
(I960), 
Romîne

care s-au impus în
Olimpice.

adaugă încă 12 tne- 
Olimpiada din acest 
Medalia de aur ob-

In
ele 
în

a lolandei Balaș, au ridicat și 
mult prestigiul de care se bu- 
sportul din țara noastră pe 
mondial.
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Melbourne, 
de aur la 
la Ștefan 
titlul de

►
I

Bine galeria! I
Duminică 8 noiembrie. Decor ț 

de toamnă tirzie. Deși soarele ț 
strălucea pe bolta azurie, frigul f 
înțepător te făcea să te glndești f 
cu regret la paltonul lăsat аса- • 
să. Dacă jucătorii echipei de fat- І 
bal de la Știința s-au încălzit r 
plnă la transpirație, luptînd cu ~ 
ardoare 
ției pe 
cărațil 
zit" la

Instantaneu

!

Dacă totuși 
proporții mai 
datarește por- 

apărării supra- 
în care a ex- 
pripelii în fa-

D. GRIȘAN

ALTE REZULTATE : Aurul Zlatna 
— Textila Sebeș 4—1; Preparatorul 
Petrila — Minerul Aninoasa 1—2; 
C.F.R. Simeria — Unirea Hațeg 2—0; 
Refractara Alba Iulia — Dacia Q- 
răștie 1—1; Minerul Vulcan — Con
structorul Hunedoara 2—0; Parto- 
gul Lonea — Aurul Brad 1—1.

ETAPA A XI-A: Aurul Brad — 
Preparatorul Petrila; Minerul Ghe
lar — Parîngul Lonea; Constructo
rul Hunedoara — Știința Petroșani; 
Dacia Orfiștle — Minerul Vulcan; 
Textila Șebeș — Refractara Alba 
lulfa; Unirea Hațeg —- Aurul Zlatna; 
Minerul Anlnoasa — G.F.R. Simeria.

CLASA M E N T U L
к**»*-* K

1. Dacia Orăștie 9 5 4 0 18: 8 14
2. Parîngul Lonea 10 6 3 2 16:12 13
3. Știința Petroșani 10 6 2 8 18: 8 12
4. Textila Sebeș 10 6 2 3 28:17 12
6. Aurul Zlatna 10 8 0 4 21:13 12
6. Minerul Ghelar 10 5 2 3 18:12 12
7. Minerul Vulean 10 6 2 3 12:11 12
8. Aurul Brad 10 4 2 4 22:19 10
9. Minerul Aninoasa 10 4 2 4 12:16 1Q

10. Refractara Alba 10 3 3 4 12:18 9
li. C.F.R. Simeria 9 2 2 6 9;I5 8

12. Unirea Hațeg 10 2 2 6 7:18 8
13. Preparatorul Petrila 10 2 1 7 11:21 6
14. Constructorul Hunedoara 10 2 17 10:25 5
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VIOREL STRAUȚ

*Handbaliștii noștri ne-au adus în acest an satisfacția multor victorii. 
Zîmbetul de pe fețele jucătorilor dov edește că victoria nu le-a scăpat nici 
de astă dată. Foto: Riegherhaupt Alexandru

sasu 3-0 în numai 45 de minute
a

cu

de 
nu

In prima etapă a campionatului. 
Știința Petroșani a întîlnit echipa 
C.S.M. Cluj.

La prima evoluție acasă, studen
ții au obținut o victorie categorică 
3—0.

Este adevărat că replica dată 
clujeni a fost slabă, însă aceasta
scade cu nimic din meritele învingă
torilor. Jocul prestat de echipa Ști
ința Petroșani a plăcut celor pre- 
zenți, în special, prin variația acțiu
nilor de atac cît și prin evoluția ei 
în ansamblu.

Valoarea atinsă de majoritatea ju
cătorilor petroșăneni, Ia acest înce
put de campionat, este bună ceea ce 
dă speranțe justificate suporterilor 
pentru evoluții care să ducă la ocu
parea unui Ioc fruntaș în serie și 
poate chiar a primului loc.

In acest joc s-au observat și u- 
neie deficiențe. Va trebui pus mai 
mult accentul pe precizia serviciilor, 
alternarea serviciilor liftate cu cele 
în forță, preluarea și menținerea unui 
ritm susținut de-a lungul întregii 
partide.

Și acaca dtera cwvtaie despre

joc. încă de la început Știința Pe
troșani își impune superioritatea și 
Cîștigă primul set detașat -. 15—4. 
La începutul setului II, jucînd mai 
puțin atent și intr-un ritm lent, lo
calnicii permit clujenilor să preia 
inițiativa și să conducă pînă la 9—7, 
cîteodață la o diferență mai mare. 
Urmează o suită de 8 puncte succe
sive 
cest

In 
bine 
gînd

De-a lungul jocului s-au remarcat 
Gibu (ce! mai bun de pe teren), Co- 
jocaru, Pemeș și Șchiopu de la Ști
ința Petroșani, iar de Ia C.S.M, 
Quj, Ștefan Nicolae (nr. 7) s-a de
tașat în mod deosebit.

A arbitrat foarte bine
Ștefan dm Ploiești.

Au jucat formațiile: Știința Petro
șani : Cojocaru, Pusac, Perneș, Cibu, 
Șcluopu, Mircea- Horincaru, 
Bazilu; C.S.M. 
Marin, Goarna, 
Pop Gomei și

și studenții își adjudecă și a- 
set: 15—9.
setul III petroșănenii joacă mai 
și conduc de la început cîști- 
în final cu 15—5.

Dădinski

Cluj: Rusu, 
Szentkiralyi, 
Pop Radu.

Sziiagy,
Ștefan,

Drăgan,

G««iEL TAUTU

pentru, culorile asocia- . 
care o reprezintă, înflă- î 
ei suporteri s-au „încăl- j 
riadul lor. Au făcut o ț 
de s-au „cutremurat" tri- 
„Hai Știința", „Hai Ștl- 

s-a auzit aproape de-a lun
gul întregului meci. Cu dragos-

î 
î r

I î
! 
î
•
• galerie
♦ bunele.
I ința"
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tea lor arzătoare față de echipă, î 
’ cu elanul specific tinereții, ei * 
. și-au încurajat faooriții atU In 
• perioadele de dominare cît șt în 

momentele critice. Ce bine ar fi 
dacă și suporterii Jiului și-ar sus
ține cu atîfa ardoare echipa...

Dar să revenim la suporterii 
j Științei. E drept că ne obișnui- 
. sem încă de la meciurile de 
* \rugbi ca studenții să aibă o ga

lerie in 
nică, în 
întrecut
Științei,

i 
t V
4

t
TT 
z *
I
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î
mare formă, dar dumi- 
meciul i„ _ *,___
pe ea însăși. Suporterii I 
oeniți

eu Ghețarul, s-a

Științei, oeniți în număr m, 
pe stadion (se zice că nici un î 
student n-a lipsit de la acest î 
meci) au venit cu pancarfe... І 
mobilizatoare. Dacă echipa me- T 
rită felicitări pentru victoria ob- T 
ținută în lotri nhefărenilor, are- ♦ 
leași felicitări merită și suporte- î 
rli ei pentru felul cum au pur- І 
tat-o spre victorie. Bine galeria! f

i.......

ținută în lotri nhețărenilor, are-

Recerd puțin obișnuit
Locuitorii orașului suedez Vinko- 

der au putut asista timp de 4 zile și 
jumătate Ia un spectacol neobișnuit, 
în pafcul orășenesc. Acrobatul Rune 
Ulsson, în vîrstă de 22 
orașul Kumia, a liotărît 
cordul de stat pe sînmă. 
să-și mențină echilibrul
104 ore și 25 minute. In acest timp, 
Ulsson a băut 100 cești de cafea.

de ini. din 
să bată re- 
EJ a reușit 
pe sîrmă
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CUM RE ALIZAM PLANUL ?
cu care co- 

A de la mi
Bilanțul de realizări 

munlștli din sectorul I 
na Lupeni s-au. prezentat în fața 
adunării generale pentru darea de 
seamă și alegeri arată că în acest 
sector s-a desfășurat. o muncă sus
ținută pentru înfăptuirea sarcinilor 
puse de partid în fața industriei 
noastre carbonifere. Colectivul aces
tui sector și-a fixat ca obiectiv de 
întrecere pe anul 1964 să extragă 
peste prevederile planului cantitatea 
de 1 500 tone cărbune cocsificabil 
și să realizeze 70 000 Iei economii. 
Membrii și eandidații de partid din 
această organizație de bază au avut 
satisfacția de a raporta, cu prilejul 
adunării generale pentru darea de 
seamă și alegeri, că aceste obiec
tive au fost îndeplinite cu mult 
înainte de termen. Așa cum s-a 
Subliniat în adunare, au fost ex-

1

Știți povestea cu fetița rătăcită 
în pădure care a găsit drumul că
tre casă datorită iscusinței sale de 
a-și umple buzunarele cu cenușă 
pe care a presărat-o pe drum 4 Aii 
doua oară insă fetița a presărat

<

drumul cu firimiiuri de pline — 
dacă vă mai amintiți — pe care- 
le-au ciugulit păsările, iar la în
toarcere nu a mai găsit drumul. 
Pun pariu însă că versiunea mo
dernă a pooestirii nu o cunoașteți i 
Și nici pe autori nu-i cunoașteți. 
Să vedeți: povestea au încercai 
s-o „scrie" cei din sectorul de 
transport al minei Lonea. Sau mai 
precis, cei ce se ocupă cu trans
portarea cărbunelui de la 
Lonea la preparația Petrila. 
vestea insă nu se 
la „fața locului", 
încumeți s-o 
de la Petrila 
traseul căii ferate înguste. „Au
torii" au schimbat ceva din 
elementele povestirii „pe, ici, pe 

c$/\,.șl anume in punctele esen
țiale" cum zicea marele Coragiale. 
Adică firimiturile de pîine le-au 
înlocuit cu bulgări de cărbune, iar 
buzunarele sînt tancurile de căr
bune pe care „fetița" a uitat să le 
închidă bine la plecarea din Lo
nea sau lieț și astfel au presărat 
drumul de la Lonea către Petrila 
cu bulgări de cărbune. Na peste 
tot. Aici puțin, dincolo pu(in, dar 
vorba veche: „unirea f ace pute
rea", numai că în povestea noas
tră (adică a celor de la transport), 
unirea... puținului risipii, 
pierderea de cărbune.

Cei de la transporturi 
să scrie în versiune nouă 
te veche, dar nu se prinde căci pen
tru asemenea „povești" nu se plă
tesc drepturi de autor. Se pot plăti 
însă — la o adică — daune de 
către cei ce se fac vinovați de ne
glijență.

mina 
Po- 

poate „citi" declt 
adică dacă te 
iei per pedis I

la Lonea pe

mărește

au' vrut 
o poves-

I. GIOCLEI

Alegerile 
în grupele sindicale 

(Brmare din pag. l-a)
asigure condițiile pentru ca fiecare 
membru de sindicat să-și poată 
spune părerea în mod critic și auto
critic, să facă propuneri de îmbu
nătățire a muncii și pe această cale 
să aontrlbuie la ridicarea pe o 
treaptă mai superioară a nivelului 
muncii sindicale

Îndrumarea de către organizațiile 
de partid a activității grupelor sin
dicale pentru pregătirea adunărilor 
de alegeri se va răsfrînge pozitiv 
asupra întregii munci sindicale, va 
contribui la creșterea rolului grupe- 

' lor sindicale, la sporirea forței de 
mobilizare a oamenilor muncii din 
întreprinderi și instituții la traduce
rea în viață a sarcinilor pe care 
partidul le-a pus în fața sindica
telor.

trase peste plan, pe baza creșterii 
productivității muncii 
mai bine de ЗѲ00 
iar economiile se 
lei.

Darea de seamă 
gător că membrii 
partid au fost în permanență în 
lruntea luptei pentru obținerea a- 
cestor succese. Comuniștii sînt pre- 
zenți peste tot acolo tinde se hotă 
răște soarta producției, unde prind 
viață cifrele de plan și angajamen
tele de întrecere. Dintre cei 62 mem
bri de partid și 8 candidați, cîți 
numără organizația de bază, 
sînt șefi de 
schimb, 25 mineri, 
ceilalți 
partid 
maiștri 
canică 
transport, au desfășurat o susținută 
muncă polițjico-organîzatorică pen
tru îndeplinirea sarcinilor de pla-.i 
și a angajamentelor de întrecere, 
îndeosebi brigăzile conduse de to
varășii Taloș Ioan, Velek loan, Gli- 
gor Nicolae, au adus cele mai im 
portante contribuții la buchetul 
succese cu care întregul colectiv 
sectorului a ținut să întîmpine 
dunărea pentru darea de seamă 
alegeri

Ceea 
crările 
rea de 
pentru

, viitor. Și, în mod firesc, mersul îna
inte presupune scoaterea în eviden
ță a deficiențelor care mai există, 

, analiza aprofundată a cauzelor lor, 
$ luarea de măsuri pentru înlăturarea 

acestor cauze. Dezbaterile adunării 
generale s-au axat pe trei dintre 
problemele care într-adevăr consti
tuie verigi de bază pentru îmbună
tățirea întregii activități economice 
a colectivului sectorului

In primul rînd, ridicarea la plan 
a tuturor brigăzilor rămase în urmă. 
Din numărul total al brigăzilor din

i sector, numai jumătate și-au înde—, grapelor de partid, pe activizarea 
. plinit și depășit cu' regularitate
". sarciojie de plan. De ce acest lucru.?

Pentru că biroul organizației de 
bază n-a insistat îndeajuns ca în 
mod permanent, conducerea sectoru
lui să asigure tuturor brigăzilor

planificate, 
tone de cărbune, 
ridică la 286 000

a arătat convin
și eandidații de

10 
brigăzi, 14 șefi de 

Atît ei cît și 
membri și candidați de 

care lucrează ca tehnicieni, 
sau artificieri, la partea me- 
sau deservesc instalații de

de 
al 
a- 
și 

a organizației de partid, 
ce a caracterizat însă lu- 

adunării generale pentru da- 
seamă și alegeri este grija 
îmbunătățirea muncii de

Spălătoria 
mașinilor

cărbunelui Coroești, cota 23. Spălătorul Rusz Ștefan supraveghează ftmcțîona- 
de zețaj.

Pe urmele materialelor publicate
Sesizarea a avut

In articolul „A 
toamna", publicat în nr. 4654 al 
ziarului nostru, se cere Comitetului 
orășenesc pentru cultură și artă din 
Petroșani să acorde o mai mare 
atenție ridicării nivelului muncii 
culturale la căminele sătești.

Comitetul orășenesc pentru cultu
ră și artă din Petroșani a analizat 
cele- sesizate și 
fost juste.
pentru 
late.

bătut

a apreciat că au 
Au fost luate măsuri 

remedierea lipsurilor semna-

fost luate măsuri 
publicarea în ziarul nostru 

materialului intitulat 
ce-

Au
După

nr. 4649 a
„Promptitudinea și calitatea 
rințe principale", întreprinderea o- 
rășenească de industrie locală dtrt 
Petroșani ne informează că au fost 
luate măsuri pentru remedierea ne
ajunsurilor semnalate. Tîmplăria 
pentru blocurile J 1 și 3 3 a fost 

condiții pentru realizarea pianului- 
Tot atît de importantă pentru îm

bunătățirea activității economice a 
sectorului este și aalgurarea ritmi
cității producției. Realizările secto
rului oscilează de la o lună la 
alta, de la o săptămînă Ia alta. 
Nerealizarea, de cele mai multe ori 
a planului în perioada de început 
de lună, urmată de asaltul de sfîr- 
șit de lună constituie o practică ce 
dezvăluie deficiențe în organizarea 
procesului de producție. Planifica
rea judicioasă a producției fiecărui 
abataj, asigurarea de condiții pen
tru îndeplinirea și depășirea pla
nului la fiecare toc de muncă, în 
fiecare zi, întărirea grijii părții me
canice pentru buna funcționare a 
utilajelor sînt condiții care concură 
la ritmicitatea realizării planului.

Cea de-a treia problema asupra 
rezolvării căreia a insistat aduna
rea generală, este calitatea produc
ției. In perioada care s-a scurs din 
acest an, sectorul 1 A de ia mina 
Lupeni a fost penalizat cu 663 tone 
de cărbune, in brigăzile lor, to
varășii Micită Alexandru. Jeler Ni» 
colae, Stepan Iulian, Galea Nicolae 
nu acordă atenția cuvenită alegerii 
șistului din cărbune. Controlul con
ducerii sectorului, al maiștrilor și 
tehnicienilor asupra calității e încă 
sporadic, insuficient. In adunare s-a 

i stabilit ca sarcină pentru noul bi
rou să desfășoare o susținută mun
că politico-organizațorica în vederea 
aplicării la fiecare loc de muncă 
a inițiativei „Nici un vagonet 
cărbune rebutat pentru șist".

Ridicarea la plan a brigăzilor ră
mase în urmă, asigurarea ritmicită
ții producției, intensificarea preocu
pării pentru extragerea unui căr
bune cocsificabil de calitate necesi
tă din partea organizației de partid 
măsuri operative pentru înlăturarea 
lipsurilor. In acest scop noului bi
rou al organizației de bază i s-a 
cerut să pună un accent mai mare 
pe ridicarea nivelului activității

de

tuturor membrilor de partid astfel 
ca ei să fie mobilizatori activi ai 
colectivului spre indici ridicați în 
producție, să exercite cu multă com
petență dreptul de control asupra 
conducerii tehnice.
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executată și livrată deja șantierului 
de construcții, iar celelalte comenzi 
care se cereau a fi executate la 
termen au fost urgentate.

In scrisoarea de răspuns primi
tă din partea conducerii întreprin
derii ni se comunică, de asemenea, 
că la cariera Strîmbuța a fost cu
rățit de pămînt locul de muncă 
și s-a făcut un studiu pentru ame
najarea unei alte cariere cu stații 
de concasare la Gambrinus,

Motorui a fost expediat
Corespondentul Constantin Dăni- 

lă ne-a scris că, datorită nelivrării 
la timp a motorului culbutorului de 
către S.R.E. Vulcan, calitatea căr
bunelui la mina Arținoasa a avut 
de suferit. Conducerea secției de 
reparații electrice din Vulcan ne-a 
răspuns că, în urma acestei sesi
zări, motorul culbutorului a fost 
rebobinat de urgență și expediat la 
mifia Aninoasa.

Un nou planșeu peste bloc și clădirea crește cu încă un etaj. Bri
gada lui Nagy Dezideriu de pe șantierul l.ivezeni are o mare experiență 
in aceste lucrări, realizîndu-le intr-un timp scurt.

Din scrisorile corespondenților 
voluntari

De ce nu funcționează 
difuzoarele ?

strada Cuza Vodă din Petro- 
adeseori, după orele 19 difu-

Pe 
șarii, 
zOarele nu mai funcționează. Abo- 
nații vor însă să asculte emisiunile 
stației locale de radiofjcare, muzică 
sau știri cotidiene și deci au încu- 
noștiințat pe tovarășii de la stație 
de acest neajuns. Măsuri nu s-au 
luat însă nici plnă în prezent. De 
ce nu funcționează permanent difu
zoarele ? fată o întrebare care ar tre
bui să preocupe mai mult pe tovarășii 
de la stația de radioficare.

IO AN CIUR

Economii prin inovații
In yele 10 luni care au trecut de 

Ia începutul anului, la cabinetul teh
nic al minei Lonea au fost prezen

tate 41 de propu
neri de inovații. 
Dintre acestea 
de inovații au 
fost aplicate 
succes, iar 8 
află în stadiul 
experimentare. Ino- 
valiile aplicate au 
adus exploatării 
economii postcal- 
culate în valoare 
de 69 805 lei.

Pentru eforturile 
tor creatoare, ino
vatorii au fost 
compensați cii di
ferite 
bani 
zează

In dorința de a 
veni în sprijinul

22

-u
se 
de

re-

desume
care toialt*

10 000 lei.

PROGRA M DE RADIO
li noiembrie

Soliști de muzică populară, 17,10 Re
cital Nicolae Herlea — arii din o. 
pere, 18,00 „Am îndrăgit o melodie" 
— emisiune de*muzîeă ușoară romî
nească, 18,30 Lectură dramatizată, 
19,30 Lecția de limba engleză. Ciclul 
I, 19,45 Muzică din operete, 20,15 
Școala și viața, 20.35 Melodii de es
tradă interpretate de orchestre de 
coarde, 22,15 Arii celebre din opere.

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 
presei 8,06 Cîntece și jocuri popu
lare, 9,00 Scene din operetele com
pozitorilor noștri, 10,03 Teatru la 
microfon . „Mincinosul". Comedie de 
Carlo Goldoni, 12,03 Muzică ușoara, 
12,30 Lecția de limba franceză. 
Ciclul II (reluarea emisiunii din 10 
noiembrie), 13,00 Fragmente din o- 
pera „Boema" de Puccini. 14,30 Roza 
vînturflor, 15,00 Din cîntecele și dan
surile popoarelor, 16,10 Arii și duete 
din opere, 16,40 Concert de muzică 
ușoară romînească. 17.15 Un clasic 
al literaturii iugoslave — Branislay 
Nușici, 18,30 Program muzical pen
tru fruntași și evidențiați în între
cerea socialistă. 20,40 Lecția de lim
ba rusă. Ciclul II, 21,15 Cine știe 
cîștigă (reluare), 22,15 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 9,03 Melodii 
populare, 9,35 Muzică ușoară, 11,50 
Melodii populare, 12,15 De toate pen
tru toți (reluare), 13,30 Orchestre 
de muzică ușoară, 14,30 Cîntece și 
jocuri populare, 15,30 Din albumul 
melodiilor de muzică ușoară, 16,30 

inovatorilor, comitetul sindicatului de 
la E. M. Lonea a organizat un ciclu 
de conferințe tehnice care s-au pre
zentat și se vor prezenta periodic 
în fața inovatorilor. Astfel de con
ferințe s-au ținut la sectoarele IV, 
V, VI. Ele s-au bucurat de multă a- 
preciere din partea inovatorilor.

ȘTEFAN NAGY

Crește numărul 
evidentiafilor

La secția înfîia a I.I.S. „Viscoza'* 
Lupeni întrecerea socialistă cunoaș
te un avînț deosebit.. La consfătui
rile lunare de producție, majoritatea 
muncitorilor din secție și-au luat 
angajamente concrete, iar evidenția- 
ții au fost popularizați în articole 
scrise la gazeta de perete. Datorită 
sprijinului permanent acordat de 
maiștrii celor care rămîneau. în ur
mă, popularizării experienței înain
tate, mulți dintre muncitorii care au 
avut rămîneri în urmă au trecut în 
rîndul evidențiaților. De la începu
tul anului și pină în prezent, un nu
măr de 18 muncitori se mențin lună 
de lună printre evidențiații în între
cerea socialistă.

TITUS MISCHffi

LECTORAT CU PĂRINȚII
Recent, la Școala generală de 8 

ani nr. 2 din Petroșani, s-a deschis 
lectoratul cu părinții. In cadrul pri
mei ședințe a lectoratului, tOV. prof. 
C. Voiciloiu a expus conferința: 
„Rolul familiei în formarea unei 
concepții științifice despre lume la 
copii1’. Cei aproape 100 de părinți 
care au participat la lectorat au ur
mărit cu viu interes conferința.

PETRILA : îndrăgostitul;
- MINERUL: Descoperi- 
Julian Boli; LIVEZENI: 

ISCRONI:

Cinem atografe
li noiembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Moral '63; REPUBLICA: Pășesc prin 
Moscova; 
LONEA 
rea lui
Noaptea pe autostradă;
Cuba 58; VULCAN : Valea vulturi
lor; CRIVIDIA; Petru cel isteț; PA- 
ROȘENI ; Clubul cavalerilor; LU- 
PENI — MUNCITORESC: Kafoian; 
BARBATENI: Cristina și berzele.



4 STEAGUL ROȘU

Ненію ввеі toroanp Не Ііоіі Із Mausoleul 
lui 1,1. Im de (ălre delegații de pallid 

li de sial a IP. Romine
MOSCOVA 8 (Agerpres). TASS transmite:
Ion Gheorghe Maurer, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 

președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romine, împreună cu de* 
legația de partid și de stat a Republicii Populare Romine, pe care o 
conduce, a vizitat duminică Mausoleul lui Lenin. Delegația a depus 
o coroană de ilori. Pe panglica coroanei, avind culorile steagului ro- 

Inesc, se afla inscripția: „Marelui Lenin, din partea delegației de 
partid și de stat a Republicii Populare Romine. Moscova, 8 noiembrie 
1964''.

In timpul vizitării Mausoleului, delegația a fost însoțită de K. Rud
nev, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

D. Rusk a începui seria unor conferințe 
cu liderii europeni

WASHINGTON 9 (Agerpres).
Secretarul de sfat al S.U.A., Dean 

Rusk, a început seria unor conferin
țe cu liderii europeni cu care discu
tă probleme ale organizației N.A.T.O. 
După cum relevă agențiile de pre
să ofensiva împotriva acțiunilor pre
ședintelui de Gaulle, potrivnice pro
punerilor S.U A. de creare a flotei 
nucleare multilaterale a N.A.T.O., a 
început prin întîlnîrea între Dean 
Rusk șî Joseph Luns, ministru de

IN RUHR

Alte 36 de 
urmează

BONN 9 (Agerpres).
Intr-o conferință de presă ținută 

recent la Essen, președintele Fede
rației proprietarilor de mine carbo
nifere din Ruhr, Helmut Burckhardt, 
a declarat, potrivit agenției France 
Presse, că un număr de mine cu о 
capacitate totală de producție anuală 
de 40,6 milioane tone vor fi închise 
în vederea realizării programului vest- 
german de raționalizare.

Agenția adaugă că, de fapt, au

Chombe intenționează să participe 
ia sesiunea O. N. U.

NEW YORK 9 (Agerpres).
Știrea că premierul congolez Moise 

Chombe intenționează să vină la se
siunea Adunării Generale a O.N.L). 
pentru a lua cuvîntul în problema 
congoleză, îi preocupă în mod foarte 
serios pe delegații altor țări afri
cane.

Agenția U.P.I. apreciază această 
plănuită vizită a premierului congo
lez ca o nouă încercare de propa
gandă, după eșecul suferit luna tre
cută la Cairo, cînd șefii statelor ne
angajate au refuzat să-l primească 
la conferință. Mai mult el încearcă 
să-și atragă atenția și recunoaște- 

Declarația 
lui N. Sianuk

PNOM PENH 9 (Agerpres).
Luînd cuvîntul cu prilejul sărbă

toririi celei de-a 11-a aniversări a 
independenței Cambodgiei, prințul 
Norodom Sianuk a declarat că uni
cul mijloc pentru obținerea păcii în 
Indochina îl constituie neutralizarea 
acestei regiuni. El a propus convo
carea unei conferințe a Vietnamului 
de sud, Laosului și Cambodgiei, la 
care să participe toate partidele și 
mișcările politice din aceste țări, 
pentru a examina problema neutra
lizării țărilor respective. Prințul Sia
nuk a subliniat că situația din Viet
namul de sud constituie o sursă de 
pericol pentru securitatea Cambod
giei și a cerut Statelor Unite să re
nunțe la sprijinirea războiului din 
această (ară. „Numai neutralizarea 
Vietnamului de sud, garantată de 
țările din Est și din Vest va putea 
reinstaura pacea și va rezolva în a- 
celași timp problema Cambodgiei". i 
a spus Sianuk.

externe al Olandei. Rusk se va întîlnî, 
de asemenea, cu Henry Spaak, mi
nistru de externe al Belgiei, iar că
tre sfîrșitul lunii noiembrie se pre
vede o întîlnire cu ministrul de ex
terne vest-german, Schroeder.

Luns, i-a dat asigurări lui Rusk 
că Olanda își va baza hotărîrile 
sale cu privire la crearea forțelor 
nucleare multilaterale „nu pe opozi
ția franceză față de aceasta ci pe 
meritele planului însuși".

mine carbonifere 
să fie închise

și fost deja închise o serie de mine, 
iar alte 36 urmează să fie închise, 
ceea ce va face ca peste 60 000 de 
mineri să fie nevoiți să-și schimbe 
profesia.

Aceste măsuri au creai nemulțu
miri în jindul minerilor și, avînd în 
vedere faptul Să în anul viitor vor 
avea Ioc alegeri generale în R.F.G., 
în cercurile politice se apreciază că 
cancelarul Ludwig Erhard va trebui 
să accepte un compromis în această 
problemă.

rea din partea O.N.U. după ce a- 
ceasta, mai bine de doi ani, a luptat 
împotriva lui, după ce predecesorul 
lui U Thant, Dag Hammarskjoeld, 
a murit în Africa, încercînd să. so
luționeze problema secesiunii lui 
Chombe.

Delegații țărilor afro-asiatice la 
O.N.U. se consultă în prezent în le
gătură cu modul în care vor reac
ționa dacă Moise Chombe va veni 
ia sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U.

In cîteva
ALMA AT A. Kazahs lanul a pro

dus 500 000 chintale de orez, ceea 
ce reprezintă o recoltă record.

Mecanizarea complexă a înlo
cuit aproape în întregime munca 
manuală, ingrășămintele minerale 
au fost aplicate pe toate planta
țiile cu ajutorul avioanelor.

Se prevede ca pînă în 1970 su
prafața plantațiilor de orez să. 
fie sporită de 4 ori.

NEW YORK. Președintele John
son a invitat pe Mc-Namara, mi
nistrul apărării al S.U.A., la fer
ma sa din Texas, pentru a dis-' 
cuta cu el în legătură cu bugetul 
militar federal. Tot în Texas. John
son se va întîlni cu secretarul de 
stat, Dean Rusk, cu care va avea 
un schimb de vederi în problemele 
diplomatice.

TOKIO. Potrivit datelor furni
zate de administrația municipală 
a capitalei Japoniei, la sfîrșitul 
lunii septembrie orașul Tokio avea 
o populație de 10 627 000 locuitori, 
cu 2 000 mai puțini decît în lima 
august.

VARȘOVIA. Fabrica „Eltra" din 
Bydgoszcz, specializată în produc -

S1T0 - HOOL PRIM MINISTRU 
Al JAPONIEI

TOKIO 9 (Agerpres).
Luni dimineața, Eisaku Sato a 

fost desemnat în funcția de șef al 
partidului de guvernămînt liberal 
democrat și confirmat în postul de 
prirti-ministru al Japoniei.

Desemnarea lui Sato a intervenit 
în ultimul moment, după ce, într-o 
scrisoare adresată partidului, fostul 
premier Ikeda și-a dat avizul pen
tru Sato. Luni dimineața, formalită
țile s-au succedat fără dificultățile 
ce se așteptau, ca urmare a impa
sului în care se aflau negocierile 
duminică noaptea. Mai întîi, el a fost 
desemnat cu aplauze candidatul unic 
ăl Partidului liberal democrat pen
tru ca la ora 13 00, ora locală (4.00g. 
m.t.) Dieta japoneză să se întru
nească în sesiune extraordinară, în 
cadrul căreia Sato a fost ales prim- 
ministru.

Eisaku Sato este fratele fostului 
premier Kishi. El este cunoscut ca 
fiind un reprezentant al aripei de 
dreapta a partidului de guvernămînt. 
A deținut diverse posturi ministe
riale în ramurile construcțiilor, in
dustriei, comerțului exterior iar pînă în 
luna iunie a fost ministru de stat 
însărcinat cu organizarea Jocurilor 
Olimpice. A fost ales de patru ori 
în Camera reprezentanților, iar în 
partid a avut o poziție influentă, fi
ind ales în două rînduri secretar ge
neral al partidului. La alegerea lui 
ca președinte al partidului, Sato s-a 
angajat să continue cu fidelitate, po
litica predecesorului său, Hayato 
Ikeda.

Emigrarea oamenilor de ștîinfâ 
vest-germani

BONN 9 (Agerpres).
Emigrarea oamenilor de știință 

vest-germani spre Statele Unite, ca
re în ultima perioadă a luat propor
ții îngrijorătoare, a provocat o se
rioasă preocupare în rîndurile auto
rităților de la Bonn.

După cum transmite agenția Reu
ter, ministrul vest-german al cerce
tărilor științifice a propus un plan 
în trei puncte menit a pune capăt 
acestei tendințe. Potrivit declarației 
sale, se simte nevoia unor măsuri în 
vederea modernizării institutelor de 
cercetări pentru a da posibilitate oa
menilor de știință vest-germani să 
fie folosiți în. diferite domenii de 
cercetare. Acestora trebuie să li se 
asigure condiții pentru desfășurarea 
unei munci de strictă cercetare, pre
cum și o remunerare corespunzătoa
re pentru rezultatele obținute. De a-

rînduri
ția de aparate de radio portative 
cu tranzistori, a produs un nou 
model — „Koliber-3“, construit du
pă cele mai noi cerințe tehnice din 
polistiren colorat.

Noul aparat are două lungimi de 
undă — medii și lungi. El este 
prevăzut, de asemenea, cu un re
gulator de ceasornic deșteptător 
care poate emite, la ora indicată, 
o melodie plăcută.

BONN. După cum informează 
agenția France Presse, aproximativ 
3 000 de tineri din numeroase lo 
calități ale Bavariei de nord au 
cinstit sîrnbătă seara memoria vic
timelor terorii naziste din lagărul 
dd exterminare de la Flossenbuerg.

Potrivit agenției, cei trei mii de 
tineri au participat la un marș al 
tăcerii pe drumul pe care îl urmau 
condamnați! spre locul execuției 
din așa numita „văgăună a morții".

CIUDAD DE MEXICO. Se aș
teaptă ca populația Mexicului să 
crească în următorii 16 ani cu 
mai mult de 50 la sută și să a- 
jiingă la un total de 64,4 milioane 
oameni, se, arată intr-un raport 
publicat duminică la Washington.

SITUAȚIA DIA BOLIVIA
LA PAZ 9 (Agerpres).
Semnele unei tensiuni între noul 

regim militar bolivian și liderii po
litici civili locali s-au manifestat 
duminică, cînd au început să apară 
unele reacții față de politica juntei 
în problema ambasadorilor bolivieni, 
trimiși să reprezinte țara, transmite 
agenția Associated Press.

Partidele politice și-au exprimat 
surpriza că noul regim s-a decis să 
confirme funcțiile tuturor ambasado
rilor numiți de fostul președinte ai 
Boliviei, Victor Paz Estenssoro.

Observatorii politici din capitala 
boliviana au luat acest fapt ca in
dicație a unor fricțiuni între forțele 
militare și cele civile și continuă să

BRAZILIA

Lacerda a fost desemnat drept candidat 
pentru alegerile prezidențiale

RIO DE JANEIRO 9 (Agerpres).
La 8 noiembrie, Congresul parti

dului „Uniunea democratică națio
nală". ținut ia Sao Paulo, l-a de
semnat pe Carlos Lacerda, guverna
torul statului Guanabara, drept can
didat pentru viitoarele alegeri pre
zidențiale. După vot, Lacerda a ros
tit un discurs în care a expus în li
nii mari programul său. Printre 
punctele acestui program figurează 
lărgirea bazelor partidului, măsuri 

semenea, este necesar ca autoritățile 
să prevadă un sistem de salarizare 
superior nivelului internațional.

Ministrul a propus, în altă ordine 
de idei, să se înființeze în S.U.A. un 
oficiu care să ia contact cu oame
nii de știință vest-germani aflați aici 
pentru a-i readuce în R.F.G.. promi- 
țîndu-Ii-se o salarizare și funcții mai 
bune.

Cu toate că ministrul nu a preci
zat numărul savanților vest-germani 
aflați în S.U.A., din statisticile a- 
mericane reiese că între anii 1949 și 
1961 aproximativ 4 300 de oameni 
de știință și ingineri vest-germani au 
emigrat în Stafele Unite. Potrivit aces
tor statistici, 400 de oameni de știință 
vest-germani își desfășoară activita
tea în diferite universități america
ne. Numărul celor folosiți în indus 
trie și în servicii, guvernamentale 
este cu mult mai mare.

Populația actuală a Mexicului este 
de aproape 40 de milioane oameni, 
fiind una dintre cele mai popu
late țări în, care se vorbește limba 
spaniolă.

KHARTUM. Duminică, la Khar
tum au fost arestați șapte inalți 
ofițeri din armata sudaneză. Ci
tind surse sudaneze, coresponden
ții de presă relaieazu. cu ai escațti 
sînt acuzați de a fi pregătit un 
complot antiguvernamental.

WASHINGTON. Agenția U.P.I. 
relatează că la baza de instrucție 
militară din California a fost în
registrat cel de-al 100-lea caz de 
meningită. Numărul morților se 
ridică pînă acum la 15. Epidemia 
de la această bază militară a de
terminat Ministerul Apărării al 
S.U.A. să interzică trimiterea de 
noi recruți pentru a fi instruiți 
aici. S-a anunțat că în cursul lunii 
decembrie cursurile de instruire de 
la această bază vor fi suspendate.

BRUXELLES. In cadrul turneu
lui pe care-l întreprinde printr-o 
serie de țări vest-europene pentru 
a se interesa de situația muncito
rilor turci emigrați în aceste țări, 
Buelent Ecevit, ministrul muncii 
al Turciei, a sosit luni dimineața 
la Bruxelles, venind de la Haga. 

se facă speculații asupra faptului că 
restabilirea calmului este temporară.

Deși la La Paz, problemele gu
vernamentale presante se acumulea- 
ză, subliniază agenția Associated 
Press, Barrientos și-a petrecut we
ekends într-un voiaj la Cochabam
ba. cel de-al doilea oraș al țării și 
la Oruro, orașul minerilor, unde a 
participat ia manifestațiile organiza
te cu ocazia victoriei răsculaților. 
El urmărește totodată să asigure re
gimului în fruntea căruia se află 
sprijinul conducerii minerilor din 
Oruro. Barrientos, împreună cu cei 
15 membri ai juntei, pe care o con
duce, depune eforturi, stibh'maafj 
A.P., pentru a evita violența.

pentru sprijinirea monedei naționale 
— cruzeiro. — prin crearea unui 
„fond internațional de sprijinire a 
cruzeiro-ului“, acordarea unei prio
rități problemelor educației și inte
grării naționale. Lacerda a spus că 
Brazilia este „un vast imperiu care 
își are coloniile sale în interiorul 
frontierelor sale" și a preconizat ac
celerarea dezvoltării țării, fără a 
menționa mijloacele concrete pentru 
realizarea acestei dezvoltări.

Celelalte două mari partide bra
ziliene — partidul social democrat 
și partidul laburist urmează să-și 
desemneze și ele candidații prezi
dențiali.

In legătură cu problema 
prețului unic 
al cerealelor 

în Piața comună -
O -V

BONN 9 (Agerpres).
Referindu-se la impasul în ^are se 

află problema prețului unic al cerea
lelor în Piața comună — cea mai 
spinoasă problemă care amenință 
C.E.E. cu destrămarea — Rolf Lahr, 
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe al R.F.G., a declarat 
că „guvernul federal va ceda insis
tențelor franceze în ceea ce privește 
realizarea „Europei verzi" (piața co- , 
mună agricolă — n. r.), dar nu se ' ' 
poate cere Bonn-ului să facă un 
astfel de „cadou" cu cinci ani îna
inte". Din această declarație reiese 
că guvernul vest-german își menține 
ideea ca, potrivit Tratatului de la 
Roma care pune bazele Pieței co
mune, integrarea agrară să fie ter
minată în anul 1969.

Pe de altă parte, Rolf Lahr a a- 
firmat că „atitudinea guvernului fe
deral german în problema armoni
zării prețurilor europene la cereale, 
nu pune în pericol tratativele tari
fare din cadrul rundei Kennedy. El 
consideră că S.U.A. nu vor ridica 
chestiunea cerealelor înainte de sfîr
șitul anului 1965".

Crește costul vieții 
în Brazilia

RIO DE JANEIRO 9 (Agerpres).
Potrivit datelor furnizate de Insti

tutul „Vargas" din Brazilia, costul 
vieții în - această țară a crescut în 
ultimele 9 luni cu 64,3 la sută. Nu
mai în cursul lunii octombrie prețu
rile la numeroase mărfuri alimen
tare au înregistrat creșteri între 5 
și 10 la sută. Prețurile la carne și 
unt au crescut cu peste 6 la sută, 
la zahăr cu aproape 9 la sută, iar 
la confecții între. 5 și 10 la sufăȚ'^'— 
Prețurile la medicamente au cres
cut, de asemenea, în cursui lunii oc
tombrie cu 4,5 Ia sută.
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