
Proletari din tonte țârfle, uniți-vi!
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Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Printre minerii harnici din sectorul III al exploatării Uricani se numără 
și cei din brigada lui Pecsiș Samoilă care își depășesc lună de lultă sar
cinile de plan.

IN CLlȘEU I Un schimb din această brigadă.

Ci planii pe 11 luni 
îndeplinit

Minerii din Uricanî au raportat 
îndeplinirea cu 17 zile mai devreme 
a sarcinilor de plan la extragerea 
cărbunelui pe 11 luni. Ei au extras 
în acest an aproape 27 800 tone de 
cărbune peste sarcina de plan la zi.

Acest rezultat este rodul aplicării 
cu succes a unui complex de măsuri 
tehnico-organizatorice și al extinderii 
unor procedee avansate de lucru care 
au dus Ia creșterea randamentului pe 
exploatare la 1,554 tone de cărbune 
pe post. In același timp minerii din 
Uricani, prin reducerea cheltuielilor 
de producție au obținut economii su
plimentare Ia prețul de cost în va
loare de peste 800 000 de lei. Gele 
mai însemnate cantități de cărbune 
au fost extrase de către minerii din 
brigăzile conduse de Sorescu Cons
tantin, Pînzaru Alexandru, Cîrciuma- 
ru Victor, Stan Maftei care ău obți
nut randamente de 8 și 10 tone de 
cărbune pe post.

Răsplată a muncii
sectoarele minei Lupeni își des- 

fă, .ura activitatea 703 fruntași și 
alte sute de evidențiați în întrece
rea socialistă. Conducerea minei, îm
preună cu comitetul sindicatului au 
luat măsura ca acei muncitori care 
obțin rezultate deosebite în între
cerea socialistă să fie stimulați cu 
diferite sume de bani. Astfel, mine
rul șef de brigadă Petre Constantin, 
a fost premiat cu 1800 lei pentru 
măsurile luate la locul de muncă în 
vederea lichidării din timp a unei 
surpări, care ar fi produs o pierde
re de 500 tone cărbune.

Pentru merite deosebite în muncă 
au fost premiați și minerii Doroftei 
Mihai, Praja Traian, Diana Chițu, 
Sălceanu Petru și alții.

La depoul C. F. R. Petroșani
Activitatea într-un depou de 

locomotive nu cunoaște stag
nare nici o clipă. Noaptea, la 
fel ca ziua, pe vreme bună 
sau rea. locomotivele trebuie 
pregătite pentru ca la ora fi
xată să poată pleca în bune 
condițiuni la remorcarea tre
nurilor de călători sau de 
marfă.

S-a îmbunăfâfit 
calitatea reparațiilor

In fața colectivului de mun
citori : de la atelierul depoului 
stă în permanență un obiectiv 
important: îmbunătățirea re
parațiilor. Munca depusă de 
către echipele de lăcătuși, 
montatori, strungari și fierari 
a făcut ca locomotivele ce au 
fost reparate aci să aibă cea 
mai bună comportare în tim
pul exploatării și să nu se în
registreze nici o defectare în 
parcurs. Un alt obiectiv este 
reducerea timpului afectat pen
tru reparații, adică de imobi

O instalație de 300 de tone
Dacă cineva vizitează in aceste 

zile Uzina de reparat utilaj minier 
din Petroșani privirea-i este atrasă 
de o panoramă puțin obișnuită. De 
cum pășește pe poarta uzinei, in 
față ii apar ansambluri metalice de 
proporții uriașe, vopsite în verde și 
negru și notate cu diferite cifre. Nu 
trebuie să stărui prea mult pentru 
că și portarul uzinei te lămurește pe 
loc despre destinația acestor utilaje.

— Sînt instalațiile de limpezire a 
apelor reziduale 
de la preparațiile 
Lupeni șl Petrila 

iți vine răs
punsul prompt,

...In hala sec
ției construcții metalice munca își 
urmează cursul normal. Podul rulant 
poartă în „ghiare" muțind de la un 
loc la altul, potrivit cerințelor flu
xului tehnologic materiale, piese și 
ansamble grele. Ghilotinele mușcă 
Cu lăcomie segmente din profilele 
metalice. Sudorii — asemenea unor 
croitori — ,cos" diferite ansam
bluri. Din cină în cind se mai o- 
presc din lucru, privesc saiisfăcuți 
sudura, apoi parcă cu mai multă ho- 
tărîre își reiau lucrul.

Privind acest furnicar de oameni, 
cu greu îți dai seama care la ce re
pere sau utilaje lucrează. Fiecare cu 
specialitatea lui, fiecare își are mun
ca lui precisă și o execută cu multă 
conștiinciozitate.

Dar ca în fiecare sector de mun
că, și aici la construcții metalice 
sînt oameni de bază, lucrători cu o 
înaltă calificare cărora, fără teamă, 
li se pot încredința lucrări din cele 
mai complicate.

Conducerea secției îți vorbește cu

IN SEMNĂRI 
DE REPORTER

lizare a locomotivelor. Preocu
parea tuturor muncitorilor a 
făcut ca timpul de imobilizare 
cu ocazia reparațiilor să fie 
redus cu 3 la sută. In aceas
tă muncă s-a evidențiat echi
pa condusă de tînărul Deatcu 
Dumitru.

Economii 
de combustibil

Reducerea consumului de 
combustibil stă, de as’emenea, 
în centrul preocupării întregu
lui colectiv de muncitori din 
depou. Buna întreținere a în
tregului parc de locomotive a 
făcut ca în depoul Petroșani 
să nu existe locomotive cu

pierderi de combustibil. La a- 
cest lucru au contribuit și re
parațiile de calitate ce s-au e- 
fectuat de către atelierul de
poului, precum și folosirea 
rațională a aburului în parcurs 
de către mecanici. Luna oc
tombrie, ca și celelalte luni 
de altfel, a fost încheiată cu o 
economie de combustibil con
vențional ce se ridică la 447 
tone. De ' la începutul anului 
și. pînă în prezent au fost e- 
conomisite 6522 tone combusti
bil convențional, cu care se 
pot remorca 1640 trenuri de 
marfă de tonaj maxim pe dis
tanța Petroșani—Simeria și 
înapoi.

SPECTACOL PENTRU MINERI
Duminică, 15 noiembrie, e- 

levii Școlii de 8 ani din Pe- 
trila au prezentat la clubul 
muncitoresc din localitate, un 
frumos spectacol pentru mi-

neri. Cîntecele, dansurile și 
recitările din program s-au 

bucurat de succes. Au partici
pat peste 660 de spectatori.

Fotografia alăturată înfățișează pe 
toy. dr. Dumitru Pascu, directorul 

spitalului Petroșani, expunind comu

nicarea de specialitate „Aspecte ale 
traumatismelor grave in industria 

carboniferă". In fotografia de jos: 

asistența în timpul consfătuirii.
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multă căldură despre acești oameni. 
Cozma Ioan, prim-maistru la aceas
tă secție. Voinici Ștefan, secretarul 
organizației de bază de partid îți 
înșiră o sumedenie de nume citin- 
du-le parcă dintr-un registru.

— Hantz Eugen, spune tpv. Coz
ma, cu lăcătușii săi, a • executat una 
din cele mai complicate lucrări ale 
instalației. Este vorba de sita curbă 
în care se montează filtrele. Pentru 
modul în care a executat lucrarea, 

întreaga brigadă 
a fost premiată 
din .fondul de l 
la sută.

— T halit luliu, 
completează tova

rășul Voinici Ștefan, a trasat, rezer
voarele. Nu odată s-ă’,tntîmplat ca 
împreună cu ortacii săi să fie găsit 
și după-amiezile lucrind de zor ta 
asamblarea rezervoarelor.

Aceleași cuvinte de laudă li s-au 
adus și brigăzilor de^ lăcătuși con
duse de Ionică Gheorghe, Bariia 
Gheorghe, sudorilor ’ Rtlsu VJasile, 
Gorun Mircea, Chis Nicolae și alto
ra care lucrează 
la această instala
ție importantă.

...De la tînărul 
inginer Olah Ghe
orghe, șeful sec
ției am aflat că 
instalația pentru 
purificarea apei 
a fost proiecta
tă de specialiști 
de la U.P.D.

F. G.

(Continuare în 
pag. 3-a)

După Cum s-a mai anunțat, sim- 

băță dimineața a avut loc la Petro

șani o consfătuire științifică a chi

rurgilor din regiunea Hunedoara cu 

tema : pojitraumatismele.

Au fost prezentate mai multe co

municări. pe această temă. Consfă

tuirea s-a bucurat de o bună apre
ciere, ea.constituind un prețios schimb 

de experiență pe tărimul chirurgiei.

Alegeri în organizațiile de partid

La toate exploatările forestiere — 
organizații de bază puternice

Lucrările adunării generale a orga
nizațiilor de bază din cadrul între
prinderii forestiere Petroșani ■ pentru 
darea de seamă și alegerea noului 
comitet de partid au scos cu putere 
în relief că între creșterea organiza
țiilor de partid, a capacității lor or
ganizatorice, și rezultatele pe care 

. colectivul acestei întreprinderi le obți
ne în realizarea sarcinilor economice 
elaborate de partid, există o evidența 
proporționalițate. Darea de seamă pre
zentată în fața adunării de către tov. 
Gorboi Mihai, secretarul comitetului 
de partid, a scos în evidență reali
zări de seamă în îndeplinirea- sarcini
lor de plan și a angajamentelor de 
întrecere pe 1964. In perioada celor 
10 luni care au trecut pînă acum din 
acest an, s-au realizat peste plan 
4 020 m c bușteni gater rășinoasc; 
2 777 m c cherestea rășinoase, 1 072 
m c cherestea fag. Creșterea volumu
lui producției s-a realizat în primul 
rînd pe seama sporirii productivității 
muncii cu 7,16 la sută față de nive
lul planificat. In comparație cu pe
rioada corespunzătoare a anului tre
cut, productivitatea muncii a crescut 
cu 14,46 la sută, ceea ce constituie 
un frumos succes.

Aceste realizări valoroase sînt re
zultatul creșterii rîndurilor organi
zației de partid din întreprindere, al 
sporirii influenței și a rolului ei de 
conducător politic. In cadrul între
prinderii, nu cu mult timp în urmă, 
a fost constituit un comitet de partid, 
iar în cadrul sectoarelor forestiere au 
luat ființă organizații de bază. In 
perioada care a trecut de la ultimele 
alegeri și pînă în prezent, rîndurile 
organizației de partid din întreprin
dere au continuat să crească. In acest 
interval de timp organizațiile de bază 
din exploatările forestiere din Valea 
Jiului au. primit 25 membri de partid 
și-11 candidați. Ga urmare a țreș- 

<terii ijunțărului membrilor șî căngi?;., 
daților de partid, recent a luat fiin
ță o nouă organizație de bază lh 
gaterul Lonea.

Organizațiile de bază din cadrul 
sectoarelor forestiere au desfășurat 
o activitate susținută pentru crește
rea indicelui de utilizare superioară 
a masei lemnoase, pentru folosirea 
eficientă a mașinilor și instalațiilor 
forestiere care ușurează și fac mai 
rodnică munca forestierilor. îndepli
nirea și depășirea planului la toate 
sortimentele destinate exportului, rea
lizarea în 10 luni a planului pe între
gul an la sortimentele lemn de foc. 

lemn pentru construcții rurale -și la 
alte sortimente, obținerea unui co
eficient de utilizare a-masei lemnoase 
atît la fag«cît și la brad mai mare 
decît cel planificat, creșterea valorii 
metrului cub de lemn livrat — iată 
doar cîteva din succesele care re
flectă îmbunătățirea activității econo
mice a acestei întreprinderi.

Rolul organizațiilor de bază în în 
treaga viață a sectoarelor forestiere a 
crescut mai ales datorită faptului că 
locurile hotărîtoare ale producției au 
fost' încadrate cu mult mai multi 
membri și candidați de partid. Edili 
catoare în această privință sînt urmă
toarele două cifre : față, de 17,2 . la 
sută la sfîrșitul anului trecut, în pre
zent 61 la sută din întregul efectiv 
de membri și candidați de partid lu
crează în cadrul exploatărilor fores
tiere, acolo unde prind viață sarci
nile de plan.

Atît darea de seamă,.; cit și nume
roși partieipaiiți la discuții au - arătat 
că în cadrul exploatărilor forestiere, 
trebuie luate măsuri pentru îmbună
tățirea continuă a procesului de pro
ducție, pentru înlăturarea deficiențe
lor care mai există. însuși specifi
cul activității sectorului forestier, cu 
locuri de muncă răsfirate pe întin
deri mari,, implică anumite dificultăți, 
Iată de ce s-a pus un accent deosebit 
pe necesitatea îmbunătățirii substan
țiale a muncii de primire, astfel ca 
în cadrul tuturor exploatărilor fores
tiere să-și desfășoare activitatea or
ganizații de partid puternice care să 
mobilizeze colectivele la muncă rod
nică

Necesitatea îmbunătățirii muncii de 
primire e impusă și de faptul că în 
ultima perioadă o parte din organi
zațiile de bază de la I.F. Petroșani 
au muncit slab în această direcție. 
Organizațiile de bază de la secto
rul •LM'.T.F.. Ocolul silvic Petroșani. 
''■’Olul silvic-- Lupeni, sectorul Lupâni 
nu, au primit în acest an nici un can
didat, iar organizațiile de bază din 
cadrul sectoarelor Roșia și Cîmpu 
lui Neag au primit doar cite 1—2 
candidați. Tovarășul Enciu Gheorghe 
a arătat că organizația de bază din 
sectorul Roșia, avînd un număr res- 
trîns de membri și candidați de partid 
nu a desfășurat o muncă susținută 
la toate locurile de muncă pentru 
realizarea planului. Aceasta a contri
buit la rămînerea. în urmă a secto-

(Continuare în pag. 3-a)
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Dovedind o mart; putere de lupift

JIUL A
Desfășurată intr-un decor de sfîrșit 

de toamnă și pe un teren desfundat, 
partida dintre Jiul Petrila șl A.S.A. 
Tg. Mureș a reușit să satisfacă pe 
deplin înflăcătații suporteri ai echipei 
gSSde, Nu numai scorul realizat CI 
șl jdCul dinamic, practicat de jiuliștl 
de-a lungul celor 90 de minute, care 
priîi ГІШ11 impus și-au Sufocat pur 
și simplu adversarii, au făcut ca 
spectatorii să plece mulțumiți de la 
Million. De data aceasta echipa Jiul 
a dovedit că, atunci cînd vrea, poate 
să realizeze un joc frumos, cu șuturi 
ia poartă Și goluri multe. Nici tere- 
iHll greu, nici apărarea supraaglo
merată a oaspeților n-au constituit 
obstacole în fața atacului impetttos 
al jiuliștilor. InCepînd cu portarul 
Zamfir și terminînd cu extrema stîn- 
Ră GaSandra, toți jucătorii de la Jiul 
și-au făcut datoria într-un mod exem 
pier în acest meci.

Zamfir a avut intervenții sigure și

€t$TIGAT LA SCOR
nului. In permanență cei doi halii 
s-Su încadrat în linia de atac trăgînd 
mult și periculos la poartă. De altfel 
primul din suita celor șapte goluri 
a fost înscris de mijlocașul Vlad, 
printr-un șut de la circa 18 m in
troducerea lui în formație S-a do 
vedit cît ве poate de inspirată, aceas
ta și prin 
țiuniie de 
a procedat 
Său lent.

De fapt 
lungul întregului 
toane, trecînd cu Ușurință din atac 
în apărare și invers, înjghebînd ac
țiuni bine orientate din punct de ve
dere tactic.

Vorbind despre atac, Se poate spu
ne că de astă dată a fost la înăl 
țime. Cu tot terenul greu, el a comb! 
nat frumos și a tras din orice po 
ziție la poartă. Redăm mai jos cîteVa 
faze mai importante ale întîlnirii :

făptui cil nu a frînat ac 
atac ale echipei așa cum 
unebri Cracîtiri, prin jocul

halfia a funcțional de-a 
meci ca două pis-

poarta oaepețăor oprit cu greutate

riculoă dat portarul, atent, apără. Dh> 
numeroasele ocazii ale jtuilștttor, pri
ma concretizata a fost aceea din mi
nutul І4 eind Vlad a înscrie un gol 
frumos. Jiul continuă să joace din 
ce ta ce mal bine. in minutul 28 l i- 
bardt majorează «corul Іа И-Й, ca numai 
două minute mai tîrziu fundașul sting 
al oaspeților Să maree în propria 
poarta. Gu acest scor se încheie pri
ma repriăă.

La reluare, m minutul 47, Jiul 
este din nou pe punctul de a înscrie 
dar mingea șutată pe Jos de Pero
nescu se oprește... in tiofâi aproape 
de linia porții. Scorul este majorat 
totuși în minutul 56 de către Libardi 
dintr-o pasă a lui Peronescu. Același 
Libardi, marcă spectaculos încă două 
goluri în minutele 64 Și 87. Scorul 
final de 7-0 este pecetluit în penul
timul minut dfe joc de către Marti
novich De remarcat că îh minutul 
60 Cazan de la Jiul a ratat o lovitu
ră de la 11 metri, trâgînd în bată.

Echipa oaspe s-a prezentat ne
așteptat de slab. Pe întregul parcurs 
al mecitiiiii jucătorii de la Tg. Mureș 
n-au avui decît două acțiuni de 
poartă, dovedind serioase lacune atît 
în ataC Cît și în apărare.

Pentru feiul cum s-a comportat în 
acest meci dăm mai jos întreaga 
formație a Jiului cu majuscule: 
ZAMFIR. PENZES. PETEANU.
FRANK, CAZAN, VLAD, CSUTAK, 
MARTlNOVlCl. PERONESCU, LI- 
BARD1. CASANDRA. •

D. CR1ȘAN 
G. MATF.ESC.U

Uliul din numeroasele atacuri la 
№ portar.

ieșiri inspirate din poartă. Apăra 
rea formată din Penzeș, Peteanu. 
Frank, CaZân, a fost tot timpul la 
post, nedînd posibilitate atacanților 
adverși să-și creeze Situații de gol.

.. ;—. a 
eu autul itate mijlocul tere

Halfia, în formula Vlad, Csutak, 
doninat

încă din primul minut de joc, e- 
dilpa gazdă se instalează’ îh jumă
tatea de teren a oaspeților. O acțiu
ne de atac pe partea dreaptă se 
soldează cu un șut la poartă al lui 
MartirioVicî care trece însă peste 
bară. In minutul 3 Csutak trage pe

CAMPIONATUL REGIONAL
După 

Minerul 
dă eu «dorul de 2—0 în faja echipei 
&F.R, Slmeria. Meciul a avut loc 
1* Lonea, deoarece terenul din Ani- 
ittliaa este suspendat.

O comportare bună a avut«o In 
etapa a Xl-a și echipa Știința Petro
șani Care a terminat îs egalitate 
(0—0) la Hunedoara cu echipa Con
structorul din localitate. Punctul a- 
due din deplasare de către studențl 
este eu aht mai prețios cu cît lupta 
pentru primul loc. în clasament este 
tneR deschise... De subliniat că e- 
chipel Știința, în urma liotărîrli со- 
mialei regionale de fotbal, i s-a dat 
etștlg de cauză ca urmare a contes
tației făcute după meciul cu Aurul 
Zlatna. Acest lucru a făcut ca Știin
ța Petroșani să se afle doar la un

ci serie de insuccese, echipa 
Aninoasa a clștigat duminl- după etapa

Aurul
5—0;
Lonea

Brad 
Mine-
1—0; 

Vulcan

punct diferență de Dacia Orăștie, 
clasată pe primul loc 
a XLa.

ALTE REZULTATE: 
— Preparatorul Petrila 
nd Ghelir — Parîngul
Dacia Orăștie — Minerul 
2—1; Unirea Hațeg — Aurul Zlatna 
1-3; Textila Sebeș — Refractara 
Alba 7—l (meciul s-a întrerupt în 
minutul 78).

ETAPA VIITOARE: Preparatorul 
Petflla — C.P.R. Simeria; Aivrul 
Zlatna — Minerul Aninoisa; Re
fractara Alba — Unirea Hațeg; Mi
nerul Vulcan — Textila Sebeș; Ști
ința Petroșani — Dacia Orăștie; 
Parîngul Lonea — Constructorul’ 
Hunedoara; Aurul Brad — Minerul 
Ghelsr.

Juniorii de la Jiul, 
învingători în deplasare

Jucînd în deplasare cu juniorii de 
la Minerul Deva, tinerii fotbaliști de 
la Jiul Petrii a au repurtat o cate
gorică victorie eu 4—0, trecînd ast
fel pe primul loc în seria în care ac
tivează.

Prima repriză a aparținut gazde
lor care au dominat cu autoritate, 
fără însă să maree vreun gol atît 
din cauze impreciziei înaintașilor 
cît și a apărării ferine a oaspeților. 
Primul gol a fost marcat de către 
Achim. La un Contraatac acesta a 
șutat fulgerător în colțul drept al 
porții, făcînd inutilă intervenția por
tarului.

In repriza a două, cei care domi
nă sînt juniorii de la Jiul eare reu
șesc să înscrie alte trei goluri prin 
Toth (de două ori) și Teodoroni. 
S-au remarcat îh mod deosebit de 
la Jiul : Iile, Gavriș, AchHn șl Șink.

Campionatul po asociație, 
mijloc de menținere

Pentru menținerea formei sportive 
în perioadele fără o activitate cern- 
petițională, consiliilor asociațiilor 
sportive le revine sarcina de a se 
preocupa de organizarea sampionz- 
tului pe asociație la ramurile ce Se 
pot practica in perioada respectivă.

Ne aflăm în pragul Moronului de 
iarnă. O seamă de aaoctațil sportive 
au luat deja unele măsuri pentru 
pregătirea șl procurarea msteflaiuiu! 
șl echipamentului sportiv neeaasr 
secțiilor de schi și alpinism. smens 
jarea piftiilor de schi precum și ffi 
vederea pregătirii sportivilor pentru 
viitorul sezon. Secțiile de box, care 
Iși vor începe activitatea oficială 
încă din luna ianuarie 1806, au im
pulsionat pregătirea sportivilor prin 
efectuarea antrenamentelor de 3-4 
ori pe săptămînă, In aceailă direc
ție, bine se prezthfă situația te Mi
nerul Vulcan și promițător Ia Jiul 
Petrila și Minerul Lupeni, Recent a 
început campionatul republican de 
popice la care a-au înscria șl parti
cipă 13 echipe din Valea Jiului.

Pentru a nu 
sportivilor care 
ramuri sportive 
tenis de iliasă, 
și altele, a căror activitate la unele 
discipline a încetat de mult, iar la- 
altele se Va încheia curînd. est? tle- 
voie ca asociațiile sportive, eu spri
jinul instructorilor voluntari, și ai 
antrenorilor, să treacă la organiza
rea Campionatului pe asociație Ia 
ramurile; tir, șah, tenis de masă, 
haltere, 
năretul 
ganizat 
sus,, să 
re în timpul verii au practicat dife
rite discipline sportive. De altfel, în 
această direcție am putea spune că 
atît la Lupeni cît și la Petroșani, 
unde exista săli de sport, se poate 
practiea în bune condiții baschetul 
voleiul și chiar handbalul.

Asociațiile sportive Vlseoza și 
Csnstreetorul din Lupeni. Voința

stagna pregătirea 
participă la alte 

ca: volei, handbal, 
atletism, șăh, haltere

lupte etc. unde, pe lingă li
căre nu practică în mod pr
una din disciplinele de mâi 
fie angrenați șl sportivii că

a formal sportive
Itetroșaiii. și Lupeni, Energia Pato
geni, Minerul Vulcan, Minerul Ani- 
tioasa și altele, cu toate cB în anii 
precedenți au obținut rezultate bune 
în organizarea camptonstului intern, 
in ultima vreme toată activitatea a* 
cestora s-a mărginit numai la o sec- . 
ție Sau două, fără să se organizeze 
mtreceri între sectoare sau aacțll <fe 
muncă la fotbal, volei, handbal in 
sezonul de vara sau șah, tenis de 
masa, popice, haltere, in timpul ier
nii. La №1 s-au petrecut lucrurile și 
ta schi. Asoolațli cu posibilități ma
teriali! au preferat să acorde echipa
ment șl schiuri U 10-16 
luna decembrie șl să fie 
aprilie, ceea ce 
tul de tineri care ar fi 
participe la concursuri 
această posibilitate din lipsă de e- 
ehlpamenl și material sportiv.

Cimploiiaiul sa&riațtei apo^ive 
irebuie să fie organizat in așa -4«l 
ca ta întreceri să fie etiprlnsă ma
rea majoritate a 
riilor muncii, iar 
pîonat să im se 
gur concurs sau 
două, ci el să aibă continuitate pînă 
cînd majoritatea tineretului din sec
ție sau uzină va li prinsă in între
ceri. Dar pentru a ne bucura de 
succese, consiliile asociațiilor spor
tive trebuie să desfășoare o muncă 
intensă de popularizare a campio
natului la locurile de muncă, stațiile 
de radiofittare și gazetele de perete, 
tar eampionli să fie stimulați și în 
același timp popularizați.

Inetruetorilor sportivi voluntari, le 
revine sarcina de a depune 0 mun
că susținută fn ce privește orfani- 
zarea. Campionatul pe asociație еот- 
stituie doar un mijloc important de 
atragere a maselor largi de tineri 
la practicarea diferitelor dtecipllfie 
sportive, un mijloc de menținere a 
femei sportivilor.

S. BALOi 
G.S:G. Petroșani

-------------------

VOLEI

Sillili Рііпииі -
După jocul excelent realizat de 

studenți duminica trecută, un public 
numeros a fost prezent în sala 
I.M.P. pentru a încuraja formația 
locală în meciul cu Semănătoarea 
București, eontînd pentru campiona
tul republican, seria li-a.

Și de această dată Știința a jucat 
bine, reaiizînd faze spectaculoase 
prin care și-a dominat adversarul. 
In acest meci s-a remarcat îmbună
tățirea preluării 
excelent realizat

a due

sportivi în 
restituit în 

ca rea
dmit ăă 

să nu albă

tineretului și oame- 
dureta acestui cafti- 
limiteze la un sifi- 

la o săptămînă

W*' *«•«♦-<

CLASAMENTUL
1. Dacia Orăștie 10 6 4 0 1S: Я IQ
2. Șttinja Petroșani ii 6 3 а Sit 4 18
3. Textila Sebeș ii 8 3 3 ЗЗіів 14
4. Minerul Ghetar ii В 9 3 І7НЯ 14
3. Parîngul l.bftea ii 0 3 3 ЮііЗ 18
e. Aurul Brad 11 s 8 4 Я71ІИ IS
7. Minerul Vulcan II 3 0 4 13:13 19
8. Minerul Апіпеам ii 3 0 4 І4іі3 19
8. Aurul Zlatna 11 3 0 в 90Ш0 IU

10. Refractara Alba H 3 3 8 ІЗгЗВ 9
І1. Unirea Hațeg li 3 я в 1І1І8 8
10. G.F.R, Simeria 10 я я В 0:17 В
13. Constructorul Hunedoara 11 0 я 7 10:33 В
14. Preparatorul Petrila it 0 1 8 ІІіМ 3

și mai ales jocul 
în linia ll-a.

Iftcepînd jocul, 
în forță. Știința 
domină Insistent 
reușind sft ciștige 
primul set la 7. 
Setul El II-lea й 
fost mai echili
brat datorite re
venirii echipei bu 
cureștene șj... une 
lor erori de arbi 
traj din finalul 
lui. Totuși, știin
ța putea cîștiga 
și acest set dacă 
juca de la înce
put bine, nepermi- 
țtod echipei Samă 
natocree ce aibă

SeniD9IO»l!3 №«№i h
inițiativa. Jucînd însă sub posibilități 
studenții sînt învinși cu 18—11.

După acest „duș rece1' Știința joa
că din nou bine șl setul iii îl con
duce de la un capăt ta altul șl aîș- 
tigă cu 16—5.

Ultimul set, cel mai echilibrat din
tre toate, a cerut localnicilor o aten
ție deosebită spre a-1 putea ctșiiga. 
După ce ău condus eu lă—8, o pe
rioadă de slăbire a ritmului de jee 
и permis oaspețiloi să ajungă ta 
13—- io și imediat 14—12. Studenții 
reușesc șî ultimul punct al setului, 
cîștîgînd cu aceasta și meciul.

De-я lungul jocului s-au remar
cat ; Ardelea, Popescu și Schafăr 
de lâ Semănătoarea București. De 
ia Știința s-au detașat Cibu, Horin- 
caru, Șchfopu și Permeș.

A arbitrat cu scăpări Anton IO- 
nescu din București. Au jucat for
mațiile : 
Cojocarii, 
Mircea, 
Sziiagy;
REȘTI: Ardelea, Popescu, Dumitres
cu, Schafâr, Băcăuariu, Radu, Pelin, 
Rusu, Vintici.

CORNEL TAUTU

ȘTIINȚA PETROȘANI î 
Cibu, Horiflcaru, Permeș, 

Șchfopu, Puaâc, Mazllu, 
SEMĂNĂTOAREA BUCU-

în patru rîndurl
In meciul cu A.S.A. Tg. 

Mureș, echipa Jiul a marcat t 
goluri St*A că ргішммй Mei 
unul.

focul vostru pe deplin
In sfârșit dădu dovadă
Ѳ6 trlgMd la poertă-n „рИй",
ОеімЙс «и> «ura-, gr ti
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La toate exploatările forestiere —
organizații de
bL'ruiwe din pag. l-a)

rului, ceea ce a influențat negativ 
realizările pe întreaga- întreprindere.

Rezultatele sub posibilități, în ее 
privește manca de primire în partid, 
nu se datorase numai faptului că în 
rîndurile muncitorilor forestieri exis 
tă îbcă o fluctuație ridicată. In Ceij 
mai ffiulte btgariiZații de bâză, la 
munca de primire participă doai 
membrii birourilor, fără să fie atrași 
la sprijinirea celor care solicită pri
mirea în ptfrtid toți membrii de 
partid cu experiență. Noului comitet 
i s-a cerut să acorde o atenție spo 
rita îmbunătățirii muncii cu activul 
fără de partid, să îndrume birourile 
organizațiilor de bază spre- a repar
tiza membrilor de partid sarcina de 
■ se ocupa de cite 1 —2 tovarăși din 
activul fără de partid. Hotărîree a- 
doptată de adunare prevede ca acti
vul fără de partid să fie sporit la 
250 tovarăși.

0 măsură importantă preconizați! 
prill ’hotărîree adoptată de adunarea 
generală atît pentru îmbunătățirea 
activității economice a întreprinderii, 
eît și pentru crearea condițiilor de 
îmbunătățire a muncii de primire în 
partid este stabilizarea unui mat mare 
efectiv de muncitori la toate sectoa
rele forestiere. Legat de aceastz, este 
neceSar să se folosească din plin 
condițiile Create în vederea îmbunată 
țirii condițiilor de cazare.

In cadrul adunării generale s-a 
cerut să se acorde o atenție sporită 
întăririi organizațiilor de bază mici, 
cum sînt cele de la sectoarele 
I.M.T.F. Lupeni și Roșia. In rîndul 
candiflaților și a noilor membri de

O zi a inovatorilor
Recent, din inițiativa comitetului 

sindicatului de la E. M. Lonea s-a 
’ analizat muncă depusa în trimestrul 

HI de către comisia inginerilor și 
tehnicienilor. La analiză a luat parte 
conducerea tehnică a exploatării, in
gineri, tehnicieni, inovatori, repre
zentanți ai comitetului sindicatului. 
Din referatul prezentat de irig. Ni- 
coară tasefina, a reieșit felul în care 
G'.Î.T. a muncit în trimestrul III și 
satcifiile pe care această comisie le 
afe de rezolvat pe viitor. Din refe
ratul prezentat de către irig. Focșa 
Elena cu titlul „Probleme eu privire 
la alegerea, utilizarea corectă șl în- 
tfețf *ea echipamentului de protec
ție" reieșit o serie de sarcini ca
re stau ta țâța tuturor inginerilor,

* tehnicienilor eît și a muncitorilor în 
general.

In continuarea analizei, tag. Cioa
ta Adriana, șeful cabinetului tehnic 
al E. M. Lonea a prezentat un re
ferat privind activitatea inovatorilor 
ta ultimele luni. Din acest referat a 
rezultat că la cabinetul tehnic au 
fost prezentate în această perioadă 

L 41 de inovații. Dintre acestea, 22 au
' fost acceptate pentru aplicare, 8 se
V află în faza de experimentare sau 

confecționare, iar restul în studiu. 
Economiile postea Icul a te pe această 
perioadă se ridică ia 69 805 lei, iar 
recompensele plătite efectiv la 9 704 
lei. In această perioadă s-au mâl re
zolvat 23 dosare restanță.

Ca lipsuri a reieșit ей din planul 
tematic pe acest an nu a fost rezol

redus consumul 
de baritâ

Unul din obiectivele colectivului 
preparației din Lupeni, pentru acest 
ah, este reducerea consumului speci
fic de baritâ. Datorită preocupării co
lective, consumul de barită a fost 
redus simțitor. Comparativ cu pri
mele 10 Juni ale anului trecut In 
anul acesta consumul de barită a 
fost micșorat de la 1,36 kg la 0,67 
kg tona de cărbune preparat. La 
reducerea consumului de barită au 
contribuit îndeosebi muncitorii din 
echipa condusă de Mazăre Grlgore. 
Merită, de asemenea, a fi evidențiați 
muncitorii spălători Palan Radu, Olo
gii loan, precum șl cet din echipa 
lui Gyfirgy Ștefan.

Datorită eforturilor maiștrilor și 
muncitorilor din sectorul preparare, 
reducerii consumului de barită și a 

■s, cheltuielilor de secții, în perioada de 
timp care a trecut de la începutul 
anului s-au obținut la prețul de cost 
eeonomii în valoare da 500000 lei.

bază puternice
partid să fie primiți in primul rînd 
cel mal buni șefi de echipă, mecanici 
de ferastraie, de funiculare. șefi de 
Brigăzii, cdnducători auto și expedi
tori,

Îmbunătățirea muncii de primire 
va oferi condiții pentru crearea de 
noi organizații de bază la depozitele 
finale, în Cadrul serviciului de in
vestiții precum și în alte sectoare um 
portante, fapt care va contribui la 
îmbunătățirea substanțială a activi 
ații întreprinderii.

Luînd cuvîntul în cadrul adunării, 
tovarășul Ghioat.că Victor, secretar 
al Comitetului orășenesc de partid a 
arătat că dacă munca de primire îti 
partid nu s-a ridicat la nivelul po
sibilităților, aceasta se. datorește și 
îndrumării insuficiente a birourilor 
organizațiilor de bază de către comi
tetul de partid.

îndeplinirea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor de întrecere pe între
gul an 1964, realizarea cu succes a 
prevederilor sporite ale planului pe 
anul viitor. înlăturarea efectelor cala
mităților naturale din cauza cărora 
activitatea exploatărilor forestiere a 
avut mult de suferit — a subliniat 
vorbitorul — cer din partea întregului 
colectiv eforturi susținute. Comuniștii 
trebuie să se situeze în fruntea lup
tei pentru rezolvarea acestor sarcini. 
Intărindu-și necontenit rîndurile. mî- 
litînd pentru ridicarea la un nivel 
înalt a rolului membrilor de partid, 
organizațiile de bâză din cadrul I.F , 
în frunte cu Comitetul de partid, vor 
mobiliza cu succes colectivele ex
ploatărilor forestiere din Valea Jiu
lui la înfăptuirea sarcinilor mult spo
rite care le stau în față.

vată decît o singura problemă șl a- 
ceasta cu caracter mecanic, adică 
„Dispozitivul mecanic pentru curăți
rea silozurilor", inovație realizată de 
un colectiv condus de inovatorul 
Vachold Mihai, inovația se găsește 
în fază de experimentare.

In fiadful exploatării a fost orga
nizat un concurs cu premii pe teme 
de inovații Câte va dura pînă la sftt- 
șitul acestui an.

Cabinetul tehnic popularizează în 
rîndurile inovatorilor, cărți tehnice, 
broșuri (fișe S Ё) care ajută inova
torii în munca lor. In urma studierii 
acestor documente au fost depuse Ia 
cabinetul tehnic propuneri ca: „Șa
blon pentru fixarea moacelor în puț'“ 
și „Dispozitiv de măsurat pante în 
galerii", G.I.T. sprijină munca Ino
vatorilor în sensul că le dă indica
ții despre felul cum trebuie să se o- 
rienteze în munca de concepție. De 
asemenea, s-au format colective de 
inovatori pe guri de mină care prin 
activitatea lor aduc o. contribuție de 
seamă în activitatea C.I.T.

ȘTEFAN NAGY 
corespondent
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V. I. LENIN
ЭДЕКг. COMPLETE 

val. ЭО
584 pag. 12 tel
Volumul cuprinde scrierile din pe

rioada iulie 1916 - februarie 1917.
In lucrările guprinke în acest vo

lum. V. 1 Lenlti continuă să elabo
reze teoria și tactica partidului bot 
șevlc în problemele războiului, pății 
șl revoluției. In aceste lucrări, el 
duce mai departe învățătura sa des 
pre imperialism, teoria să Cu privire 
la revoluția socialistă și 1» dictaturii 
proletariatului. El dezvoltă ceflcluzille 
sale despre posibilitatea victoriei so
cialismului la început întf'b singura 
țară sau în cîteva țări și despre fnt* 
mele variate de IreCefe la sociăllem. 
problema importanței pe care 0 pre 
zhlta lupta pentru revendicări demo
cratice in condițiile imperialismului, 
învățătura leninistă in problema нй» 
țional-colouială.

.1. . .ііГііі-гД»Шй*Гі

Un termen
Construcțiile industriale sînt un 

factor de seamă în realizarea și de
pășirea sarcinilor de plan ale exploa
tărilor miniere din Valea Jiului. De 
realizarea și darea lor în folosință 
la timp, depinde buna organizare a 
procesului de producție' In subteran, 
sau la suprafață în exploatările mi
niere. l.C.M.M. Petroșani execută în 
Valea Jiului pentru exploatările mi
niere o gamă variată de lucrări, din
tre care unele, lucrări Speciale Care 
cer o pregătire tninuțloa«ă, 0 CunbBȘ- 
tere pînă în cele mai miei amănunte 
a bfoiectelor tehnice.

Printre lucrările pe care le execută 
I.C.M.M., însă, sînt unele vitregite 
de o preocupare atentă la care ar 
avea dreptul, atît din partea cons
tructorului eît și din partea benefi
ciarului. O astfel de lucrare e insta
lația provizorie de încărcat cărbune 
de la mina Dîljâ, Insteliția aceasta 
a avut termen de predare 15 septem
brie Я.С.. termen pentru care nici 
constructorul și ; nici beneficiarul 
(C.C.V.J.) nu au cerut o derogare. Deci 
au fost create toate condițiile pentru 
respectarea termenului. Lucrările - 
însă — nu se prezintă așa cum ar 
trebui. Sîntem în 15 noiembrie 
două luni pbste termen — șl insta
lația nu e în măsură să funcționeze. 
La aceasta șf-au dat concursul în e- 
gală măsură, atît C.GV.J. prin ne- 
livrarea la timp a utilajelor de mon
tat sau livrarea de utilate care au 
necesitat modificări, cit și I.C.M.M 
prin lipsa urtei organizări judicioasa 
a lucrului. Să concretizăm : scheletul 
benzii transportoare de cărbune, pus 
la dispoziție de beneficiar a trebuii 
să fie modificat deoarece П-â cores
puns ca dimensiune. Un grafiîc ma 
nual de 15 tone, de asemehea, așteaptă 
să i se aducă modificări. Sfat utilă# 
pe care beneficiarul, dintr-b cauză 
sau alta — nici pînă acum mi le-a

„Cu socotitorul 
în fața, adunările 
și scăderile sînt 
destul de ușoare" 
— pare a spune 
elevul Vaum Emil 
dim clasa l-a A 
de la Școala me
die Vulcan

Z*X

In atelierele 
preparației Lupeni 
se confecționează 
multe utilaje ne- 
cesate diferitelor 
Șeețil. Iată în 
clișeu echipa luf 
Pascu Dumitru 
lucrînd Ія ciurul 
nt. 2 pentru sec
ții de spălire 
mediu den*.

nerespectat
livrat LG.M.M.-ufaL E cazul benzii 
transportoare cu racleți de la casa de 
curățit vagpnete și al celor două cîn- 
tare. Ce facem însă cu celelalte lu
crări Cafe nu ăîfit terminate deși exe
cutarea for ntt a măi fost condiționa
tă de sosirea utilajelor ? La casa cul- 
butoruiui nu este executată complet 
instalație de forță, nu a foăt montat 
culbutarut și pîittia metalică pentru 
euva eUlbutbrului deși a fost confec
ționată іи atelier din luna aprilie. 
La aceasta se lucrează abia acum. 
Mu e executat circuitul pentru vago- 
uete, nemaivorbind de măruntele 
completări inerente la orice lucrare. 
Termenul de predare al acestei lu
crări а fost depășit - și acesta e uu 
fapt împlinit — dar în prezent la 
acest obiectiv nu lucrează decît 5 
lăcătuși, 2 zidari și 8 muncitori neca
lificați, în talal 15 oameni, care exe
cută și diferite lucrări, la magazia de 
materiale cuplată cu instalația de în
cărcat cărbune, Din totalul de 150-160 
de muncitori cili număra - lotul 
de {tonsfracții. Dîlja, numai a zecea
i ierte lucrează la acesfc obiectiv al 
cărui terrtien de pfeaare a fost de
pășit cu două luni!

Minerii dtljeni, eu hărnicia care
ii caracterizează, e de așteptat să dea 
producție mai înainte de termen și 
atunci itistklăția de încărcat cărbune 
va trebui să funcționeze. Ori, e știut 
că la orice lucrare se mai ivesc în 
timpul rodajului o serie de comple
tări ai remedieri, care necesită timp. 
In ritmul actual de lucru, construc
torii își vor putea crea acel timp de 
rodate a utilajului șl executare s re
medierilor ? Sînt lucruri la care tre
buie să gîndeaseă deopotrivă atît be
neficiarul lucrării Cit și executantul.

18 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,45 Muzică u- 
șoară interpretată de soliști vocali, 
8,tt> Sumarul presei, 8,06 Melodii 
populare, 0,00 Muzică din operete, 
10,03 Teatru la microfon: „îndrăz
neala" de Gh. Vlad. 12,03 Muzică 
ușoară, 12,30 Lecția de limba fran- 
etati. Ciclul II (reluarea emisiunii 
din 17 noiembrie), 13,00 Concert din 
opere. 14,30 Roza vinturitor, 15,00 
Din foiclorui muzical al regiunilor 
patriei — muzică din CMtenia, 16,10 
Fragmente din opera „Directorul de 
teatru" de Mozart, 16,40 Concert de 
muzică ușoară romînească, 17,15 Ci
tind din volume apărute în colecția 
„Patria noastră", 18,30 Program mu
zical pentru fruntași și evidențiați 
în întrecerea socialistă. 20,40 Lecția 
de limba ruaa. Gicltd II. 21,15 La 
microfon: Satira ei umorul (relua
re), 22,15 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 9,03 Melodii populare. 
0,35 Muzică ușoară, 11,30 Muzică ro- 
mtoaăacă de estradă. 11,60 Melodii 
populare, 12,15 Be toate pentru toți 
(гейшге), 13,30 Melodii de dragoste, 
1430 fita oînieeele și dansurile po- 
poaaetor, 15,05 Qntă corul Radiote-

© instalație
de 300 de tone
(Urmare din pag. l-a)

și executată în întregime (partea 
construcții metalice) la U.R.U.MiP, 
Ea cîntărește peste 300 tone. Și încă 
un amănunt: întreaga lucrare va fi 
terminată cu aproape o lattS de zile 
mai devreme decît termenul plani
ficat.

...Se apropie timpul and apele 
Jiului tn prezent negre, se vor tim- 
pezi. Cită bucurie pentru cei rtlfâi pi 
mari care, în timpul căldurilor da 
vară, se vor putea bălăci in apa 
cristalină. Să nu mai vorbim de pes
carii amatori care își nor petreee 
timpul liber pe malurile celor două 
Jiuri așteptînd să se „prindă" In 
cirlig vreun păstrăv rătăcit.

Dar importanța economică deose
bit de mare pe care o are limpezire» 
apelor Jiului consta in faptul cu Ch 
vor alimenta cu apă until din otth 
mai mari combinate chimice din 
țară: combinatul chimic de Im Iței- 
nlța din regiunea Oltenia, aflat In 
construcție.

lată cit de mare este contribuția 
lucrătorilor din secția construcții 
metalice a Uzinei de reparat utilaj 
minier din Petroșani la dezvolfarta 
industriei noastre socialiste.

Pe bună dreptate ei merită eu 
prisosință toate laudele. Sini oa
meni harnici și pricepuți.

leviziunii, 15,30 Soliști de muzică U- 
șoară, 16,30 Muzică populară, 18,00 
„Am îndrăgit o melodie" — emisiu* 
ne de muzică ușoară romîneaacă,
18.30 Lectură dramatizată din po
vestirile lui Al. Brătescu-Voinești,
19.30 Lecția de Iknba engleză. Ciclul 
I, 20,15 Școala și viața, 20,35 Mu
zică ușoară, 22,15 Laureați ai celui 
de-a! Ill-lea Concurs internațional 
„George Enescu" — Evelina Stolțe- 
va. In program «rii din opere.

Cinematografe
18 noiembrie

PETROȘANI - 7 NOIEMBRIE; 
Călătorie în baton; REPUBLICA: 
Falsificatorul; PETRILA : Misterele 
Parisului; LONEA — MINERUL: 
Primul troleibuz; LIVEZENI: Ф 
perlă de mamă; 1SCRONI: Călăto
rie în aprilie; VULCAN : DezrădS- 
Cinații; CR1VIDIA : Drum spre ehei; 
PAROȘENI : Noua prietenă a tatii; 
LUPENI — MUNCITORESC: Otltal 
din fotografie; CULTURAL: Inspec
torul și noaptea; BARBATENf) 
Agatha lasă-te de crime.
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In urma demisiei 
președintelui Sudanului

KHARTUM 16 (Agerpres).
In urma demisiei lui Ibrahim Ab- 

boud din postul de președinte al Su
danului, prerogativele șefului statu
lui au fost transferate Consiliului de 
Miniștri. Funcția de comandant șef 
al armatei, deținută pînă în prezent 
de Abbotrd, a fost atribuită genera
lului Mohammed Ahmed Khawad. 
care va conduce armata în strînsă

70000 de muncitori americani 
în grevă

NEW YORK 16 (Agerpres).
Peste 70 000 de muncitori ameri

cani se află în grevă, transmite a- 
genția United Press International, și 
printr-o posibilă grevă a feroviarilor 
numărul lor ar putea să crească.

Greva de la societatea Ford a 
intrat în cea de-a doua săptămînă. 
Societatea a anunțat că în prezent 
numărul greviștilor se ridică la 22 900

In câteva
BONN. — Subsecretarul de stat al 

S.U.A., George Ball, a sosit la Bonn, 
unde va avea convorbiri cu cance
larul vest-german, Ludwig Erhard, și 
cu ministrul afacerilor externe. Ger
hard Schroeder.

ATENA. - ’■udreas Paoandreu, 
fiul primului ministru al Greciei, 
care a deținut funcția de ministru 
adjunct pentru coordonarea probleme
lor economice, a anunțat duminică 
noaptea că a demisionat din guvern. 
In declarația sa, Andreas Papandreu 
a menționat că a fost nevoit să de
misioneze din funcția pe care a de- 
ținut-o datorită unor puternice ata
curi îndreptate împotriva sa de anu
mite cercuri economice.

WASHINGTON. — Președintele 
Lyndon Johnson a acceptat demisia 
principalului său consilier economic, 
Walter Heller. In locul lui a fost 
numit Gardner Ackley.

TOKIO. — Primul ministru al Ja
poniei. Eisaku Sato, s-a pronunțat 
în favoarea reorganizării Direcției 
apărării naționale în Minister al A- 
părării. Intr-o convorbire avută cu șe
ful direcției, Koidzumi, Sato a decla
rat, de asemenea, că Japonia tre 
buie să-și întărească capacitatea de 
apărare prin forțe proprii și nu tre
buie să se bizuie în această problemă 
pe alte țări.

ROMA. - Luni dimineața în fața 
sediului partidului democrat-creștin 
din Roma au explodat două bombe, 
pricinuind avarierea clădirii și răni
rea paznicului. A fost < ’•donată o an
chetă în legătură cu cauzele acestei 
explozii.

CIUDAD DE MEXICO. — La in
vitația ministrului de externe mexi
can, reprezentanții tuturor țărilor la- 
tino-americane, cu excepția Cubei, se

Un nou conflict politic și militar în Brazilia
RIO DE JANEIRO 16 (Agerpres)
Guvernul brazilian a anunțat că 

trupe federale au fost trimise în sta
tul Goias, și la nevoie va fi folo
sită aviația pentru a-1 sili pe guver
natorul acestui stat. Mauro Borges, 
să se supună unui ordin al Ministe
rului Justiției de a apare în fața 
unei comisii de anchetă care anali
zează acuzațiile aduse împotriva :a 
de „favorizare a subversiunii". Guver
natorul Borges a refuzat pînă acum 
să se supună acestui ordin și, după 
cum transmite agenția Associated 
Press, el a declarat că acuzațiile au 
fost scornite de oponenții săi politici 
cu scopul de a-1 sili să-și părăsească 
postul. In acest fel, apreciază agenția 
Associated Press, „în Brazilia s-a 
creat un nou conflict politic și mili
tar".

Agențiile occidentale de presă re
latează că Borges, care a avut le

colaborare cu un Consiliu național 
al apărării, format din șase per
soane și prezidat de primul minis
tru. Khalifa.

Abboud și-a anunțat demisia în- 
tr-o cuvîntare transmisă de postul 
de radio Omdurman. Se crede că el 
va părăsi țara pentru a rămîne cît- 
va timp în străinătate. Unele știri a- 
firmă chiar că el a și plecat la Lon
dra.

muncitori de la mai multe uzine de 
o importanță deosebită.

De o săptămînă continuă și greva 
de la compania „Allis-Chalmerș". La 
trei uzfne ale acestei companii mun
ca a fost reluată, dar în unitățile din 
statele Wisconsin și Illinois, unde 
lucrează aproximativ 9 000 de mun
citori nu s-a ajuns încă la un acord.

rânduri
vor reuni în cursul acestei săptămîni 
în capitala Mexicului pentru a discu
ta planurile privind declararea A- 
mericii Latine zonă denuclearizată.

TOKIO. — Duminică a avut loc 
în capitala Japoniei o nouă demons
trație împotriva prezenței submari
nelor atomice americane în porturile 
japoneze. Agențiile subliniază că pes
te 20 000 de studenți și muncitori au 
demonstrat în fața clădirii Dietei ja
poneze. cerînd interzicerea accesului 
submarinelor atomice americane în 
apele teritoriale ale Japoniei.

PHENIAN. — La invitația preșe
dintelui Nasser, Țoi En Ghen, preșe
dintele Prezidiului Adunării Populare 
Supreme a R.P.D. Coreene, va face 
o vizită în R.A.U., între 21 și 26 
noiembrie.

BONN. — La Bonn s-a anunțat 
că ministrul afacerilor externe al 
R.F. Germane, Gerhard Schroeder, va 
face la 11 decembrie o vizită la 
Londra, unde va avea convorbiri cu 
colegul său englez Patrick Gordon 
Walker și cu alți reprezentanți ai 
guvernului britanic.

RIO DE JANEIRO. - Tribunalul 
Sao Paulo a revocat ordinul de de
tențiune preventivă cerută pentru 74 
de activiști ai Partidului Comunist 
Brazilian, printre care și Luis Carlos 
Prestes. Referindu-se la o decizie an
terioară a Tribunalului suprem, ju
decătorul Barreto, de la tribunalul 
din Sao Paulo, a declarat că „ideo
logia comunistă nu este un motiv 
de condamnare la închisoare".

DELHI. — Luni s-a deschis la 
Delhi sesiunea ordinară a Parlamen
tului indian. Sesiunea va examina 
probleme legate de elaborarea celui 
de-al patrulea plan cincinal al In
diei. precum și situația alimentară 
din țară.

gături cu fostul președinte al Brazi
liei, Joao Goulart, se bucură de un 
sprijin puternic atît în Parlamentul . 
statului Goias cit și în rîndurile opi
niei publice. Aceasta explică de alt
fel și hotărîrea sa de a rezista la 
toate presiunile exercitate cu scopul 
de a-1 sili să demisioneze.

In capitala statului Goias, Goiania. 
s-a anunțat că trupele locale și poli
ția sînt notărîte să-l apere pe gu
vernator. In același timp, elemente 
neidentificate au pătruns în clădirea 
arsenalului din Anapolis de unde au 
luat o cantitate de arme automate și 
alt material de război. Postul de ra
dio Goiania a anunțat că în jurul 
palatului guvernatorului au fost să
pate tranșee și instalate cuiburi de 
mitraliere.

Duminică seara, guvernatorul Bor
ges a dat publicității un manifest io ’ 
care a exprimat dorința sa de a co-

LUĂRI DE POZIȚIE 
ÎMPOTRIVA CONSTITUIRII F. N. M.

Declarația agenției TASS
MOSCOVA 16 (Agerpres).
In legătură cu acțiunile din ulti

mul timp privind crearea așa-numite- 
lor forțe nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O., agenția TASS a fost auto
rizată să dea publicității o declarație 
în Cape se spune între altele : Planu
rile creării forțelor nucleare multi
laterale ale N.A.T.O. sub orice formă 
sînt o chestiune care nu privește 
nicidecum numai pe membrii gru
pării nord-atlantice. Realizarea unor 
asemenea planuri ar afecta în mod 
inevitabil securitatea europeană în 
ansamblu, interesele naționale ale 
tuturor statelor europene și nu nu
mai europene. Ea ar avea drept re 
zultat lărgirea cursei înarmărilor nu
cleare, accesul la această armă a 
forțelor a căror politică urmărește 
în întregime menținerea încordării in
ternaționale și revizuirea cu ajutorul 
forței a situației create în lume.

Iată pentru ce guvernul sovietic 
este categorie împotriva planurilor 
creării forțelor nucleare multilaterale 
ale N.A.T.O. Guvernul U.R.S.S. se 
pronunță în mod consecvent pentru 
coexistența pașnică a statelor cu o- 
rînduiri sociale diferite, pentru cola
borarea între țări în domeniul regle
mentării pașnice a problemelor inter
naționale nerezolvate, pentru înceta
rea cursei înarmărilor, pentru inter
zicerea și distrugerea armei racheto- 
nucleare.

Majoritatea guvernelor condamnă în

Atentat împotriva primarului 
orașului italian Nola

NEAPOLE 16 (Agerpres).
Potrivit relaiărilor agenției Fran

ce Presse, în timpul unui miting elec
toral care se desfășura duminică în 
localitatea Nola. în apropiere de Nea- 
pole, asupra primarului democrat- 
creștin Salvatore Napolitano au fost 
trase două focuri de armă. Primarul

In Irak a fost format
un nou

BAGDAD 16 (Agerpres).
După cum s-a mai anunțat, îu 

Irak a fost format un nou guvern 
sub conducerea fostului prim-ministru 
Taher Yehia. Patru miniștri ai pre
cedentului guvern nu mai fac parte 
din noul cabinet. Intre aceștia se 
află și Rașid Mosleh, fost guvernator 
militar și ministru de interne al Ira
kului.

In scrisoarea adresată de preșe
dintele Aref primului ministru Yehia 
este definit programul noului guvern 
care cuprinde între altele următoarele 
puncte : instituirea unei vieți parla
mentare în decurs de un an, grăbi
rea reconstrucției provinciilor din 
nordul țării și soluționarea probleme- 

labora cu guvernul federal „pentru 
menținerea ordinei. păcii și institu
țiilor naționale ale Braziliei". El a 
adăugat că va accepta o hotărîre a 
Tribunalului suprem federal care exa
minează în prezent acuzațiile ce i-au 
fost aduse. Cazul guvernatorului sta
tului Goias a fost examinat și de 
președintele Brazdei Castelo Branco 
care a hotărît să-l prezinte justiției 
militare.

După cum transmite agenția As
sociated Press, acest conflict a că
pătat și serioase implicații politice. 
„Dacă Borges cade — arată agenția 
— aceasta ar putea să-l coste pe 
președintele Branco’ foarte mult din 
sprijinul celui mai important partid 
din țară, partidul social-democrat, al 
cărui membru este guvernatorul sta
tului Goias". 

mod vădit planurile de creare 
a forțelor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O., planuri care le îngrijorează. 
Chiar și în rîndurile blocului nord 
atlantic adepții acestor planuri se a- 
flă într-o evidentă minoritate. De 
fapt numai S.U.A. și R.F.G. luptă 
pentru realizarea lor. înfăptuirea a- 
cestor planuri — se spune în decla
rație — ar spori încordarea interna 
țională și posibilitatea unor provocări 
din partea elementelor aventuriste și 
militariste. Acesta este fondul proble. 
mei.

Guvernul Uniunii Sovietice, ca stat 
care a suportat pe umerii săi princi
pala greutate a luptei împotriva Ger
maniei hitleriste și care a primit ca 
pitularea ei necondiționată, n-a re
nunțat și nu intenționează să renun
țe la drepturile și îndatoririle sale 
consemnate în acordurile internațio
nale. Pînă la încheierea Tratatului 
de pace german, statutul de război 
al R.F.G. este stabilit tocmai de a- 
cordurile interaliate postbelice, înche
iate în cursul războiului și după 
război.

Guvernul sovietic - - arată decla
rația — a avertizat nu o dată împo
triva primejdiei pe care o reprezintă 
planurile de creare a unor forțe mul
tilaterale sau multinaționale ale 
N.A.T.O. Firește că întreaga răspun
dere pentru eventualele consecințe ale 
realizării unor asemenea planuri va 
reveni inițiatorilor lor.

a fost rănit la gît, iar un alt mem
bru al partidului creștin-democrat a 
fost rănit la față. Datorită- panicii 
create, atentatorul a reușit să dis
pară.

Localitatea Nola, este administrată 
de Partidul democrat-creștin de 13 
ani.

guvern
lor în suspensie pentru a garanta 
unitatea națională, crearea unui con 
sil iu consultativ care să împartă răs
punderea cu guvernul, întărirea for
țelor armate și menținerea lor în a- 
fara politicii, aplicarea acordului de 
unitate încheiat la 16 octombrie a.c. 
între Irak și R.A.U.

In răspunsul său. primul ministru 
a acceptat să țină seama de reco
mandările președintelui în desfășura
rea activității noului guvern.

Muncitorii bolivieni 
nu vor să depună armele

LA PAZ 16 (Agerpres).
Președintele juntei militare boli- 

viene, generalul Rene Barrientos, a 
făcut în ultimele zile vizite în dife
rite centre miniere din țară. In dis
cursurile pe care le-a rostit cu acest 
prilej, el a reafirmat că guvernul 
militar instalat în Bolivia nu este 
decît un guvern de tranziție și că 
obiectivul său principal îl constituie 
organizarea de alegeri generale.

Mari manevre militare japono-amerieane
TOKIO 16 (Agerpres).
In Japonia au început luni mari 

manevre militare comune japono-ame- 
ricane la care participă din partea 
japoneză aproximativ 300 de avioane, 
inclusiv avioane de vînătoare cu 
reacție „F-86" și „F-104", precum și 
avioane de luptă împotriva submari
nelor. Forțele armate americane sînt 
reprezentate de 350 de bombardiere

Opoziția senatorului 
Wayne Morse

WASHINGTON 16 (Agerpres).
Senatorul democrat Wâyne Morse 

s-a pronunțat împotriva proiectului 
american de creare a forțelor nuclea
re multilaterale ale N.A.T.O., decla- 
rînd că acest proiect se bazează pe 
o concepție învechită de politică ex
ternă. „Este timpul ca Statele Unite 
să-și revizuiască politica lor europea
nă pentru a lua în considerare diver
gențele crescînde de interese dintre 
partenerii alianței atlantice, îndeo
sebi dintre Franța și Marea Brita- 
nie". a spus el. *

W. Morse a subliniat că plaiЧвгйе 
americane de creare a forțelor nu
cleare multilaterale caută să înfrîngă 
rezistența președintelui francez de 
Gaulle și a guvernului laburist brita
nic printr-o campanie de intimidare 
și presiuni. Se consideră că Franța 
și Anglia se vor alătura forței multi
laterale atunci cînd vor vedea că 
Germania occidentală se află cu de
getul pe trăgaciul armei nucleare. 
„In loc să le impunem planurile noas
tre, am face mai bine să le dăm timp 
să hotărască singuri care sînt rela
țiile pe care ar dori ca țările lor 
să le aibă în viitor eu noi“, a spus 
senatorul Morse.

Oi uroîett ineficace 
fii punct de nine illllir

PARIS 16 (Agerpres).
Intr-o declarație făcută duminică 

la Paris în legătură cu forța nucleară 
multilaterală a N.A.T.O., secretarul 
general al U.N.R., Jacques Baurnel, 
a subliniat că proiectul creării for
ței nucleare multilaterale este din 
punct de vedere militar ineficace. El 
a menționat că „sînt foarte puțini 
experțî militari, chiar și americani, 
care cred în utilitatea unei asemenea 
forțe. Ea poate foarte ușor fi dis
trusă de aviație sau de submarinele 
atomice. Totodată acest proiect, a 
continuat Baurnel, este din ..''Wict 
de vedere tehnic absurd, căci nu 
va putea îndepărta iritanta problemă 
a participării (vest) europenilor la 
hotărîrile supreme ale alianței atlan
tice pentru că, în cele din urmă, a- 
ceasță forță nucleară multilaterală 
va rămîne sub conducerea exclusivă 
a Washingtonului".

Referindu-se la reacția celorlalți 
parteneri vest-europeni față de aceas
tă problemă, secretarul general al 
U N R. a subliniat că, după toate a 
parențele, în rîndul acestora „entu
ziasmul nu este prea mare, în afară 
poate de (vest) germani".

Vizita generalului Barrientos în im
portantul centru minier Catavi a fost 
însă contramandată întrucît, după 
cum transmite agenția France Presse, 
în celelalte localități vizitate el a 
întîlnit o împotrivire puternică atunci 
cînd a cerut mjnerilor să-și predea 
armele autorităților. In diferite lo
calități, conducători ai minerilor au 
declarat că muncitorii au nevoie încă 
de arme „pentru a se apăra împotri
va oricărui guvern dictatorial".

,,B-57“ și avioane de vînătoare „F- 
100" și „F-102". Cu acest prilej, toa
te bazele aeriene din Japonia, sub
unitățile de rachete teleghidate și 
sistemul de instalații radar au fost 
puse sub stare de alarmă. In total, 
la aceste manevre, care vor dura 
3 zile, participă 35 000 de militari 
japonezi și americani.
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