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Proletari dta toate țSrILe, uniți-vă

(fieagul roșu
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșaoi și al Sfatului popular orășenesc

Mina Dîlja. Intr-una din galerii, inginerul Grosu Aurelian dă indicații 
maistrului Rodeanu Romulus și brigadierului Bartha Goloman.

însemnare DOUA JONCȚIUNI
In diagrama inițială de producție 

întocmită la sfîrșitul lui octombrie, 
era. prevăzut ca în noiembrie, tipip 
de zece zile, sectorul IV de ; la mina 
Lonea să nu-și realizeze sarcină zil
nică. • Aceasta pentru că în ziua de 
20 urma să se termine de exploatat 
felia' vatră de la abatajul frontal. Fe 
lîa următoare, cea de sub orizontul 
535. urma să intre în exploatare abia 
la începutul lunii decembrie. Prin ur
mare, eră în 
pe sector.

Conducerea 
tor inginerul 
însă

• zuită 
.zilei 

feliei
brigăzi. Cea condusă de 
Huică loan, și avînd ca 
schimb pe minerii Tiriplică 
Belciug Gheorghe, Năcreală 

joc realizarea planului

de sec 
a lua'

sectorului (șef 
Grozav loan) 

o măsură pe cît de bine chib- 
pe atît de eficientă. In primele 
ale lui noiembrie, Ia pregătirea 
următoare au fost plasate trei 

minerul 
șefi de 

Aurel, 
Pavel, я

Locația 5459 de Ia Jieț. Podarul 
Marin Ionel începe o nouă zi de 
zquncă.

săpat preabatajul de la coperiș por
nind din vest spre est. Săparea pre
abatajului de la culcuș a fost încre
dințată brigăzii conduse de minerul 
Sălișteanu loan. Alături de el lucrea
ză mineri destoinici ca Beudeanu Io
sif, Mora Vașile; Ștefănescu Ștefan. 
Dinspre partea estică, atît la culcuș 
cît si Га coperiș, în întîmpina’rea 
fronturilor lui Huică și Sălișteanu au 
pornit ortacii brigadierului Bălăuță 
Zaharia, minerii Pintilie Dumitru și 
Mara loan. întregul complex de lu
crări s-a desfășurat sub îndrumarea 
maistrului miner Sicoie Iosif și a 
artificierilor Cioiea Vasile 
Dominic. Au trebuit să 
liferite greutăți.

Dar planificarea a fost 
In ziua de 18 noiembrie,
III, a făcut joncțiunea preabatajului 
de la culcuș. In ziua de 19 a avut 
loc și cea de-a doua joncțiune : s-au 
întîlnit fronturile preabatajului de la 
coperiș. Aerajul era stabilit. Cele trei 
brigăzi 
tri de 
turi de

După 17 zile de la începerea lu
crărilor. de la prima felie de sub 
orizontul 535 a abatajului. frontal nr 
502 a început să fie trimis spre ziuă 
cărbunele.

FRANC1SC VETRO

și Marian 
fie învinse

respectată 
schimbul

săpașeră în total 120. de. ffle- 
preabataj. susținut în armă- 
nădejde, din metal.

Poate fi găsit, mai curind, în 
gîridireâ creatoare a oamenilor,: a 
acestor mineri, ale . căror . palme 
poartă amprenta muticii dure din 
adîncuri. Prin angajamentul de 
întrecere, care pentru ei înseamnă 
cuvînt de onoare, și-au' "asumat 
sarcina de a reduce, costul, lucră
rilor miniere pe care le execută, 
de a găsi căile prin care șă aducă 
sectorului lor — sectorul de inves
tiții al minei Petrila — un volum 
sporit de economii.

Acum, cind anul 1964 se apro
pie de sjirșlt, colectivul sectorului 
de investiții vede deja conturat un 
bogat bilanț de realizări. Cu sigu
ranță, planai anual va fi îndepli
nit în 11 luni, așa cum prevede 
angajamentul de întrecere. Iar la 
capitolul economii, suma înscrisă 
trece de 2:206 000 lei.

Tocmai gindirea celor mai burii 
mineri, a comuniștilor, face ca e- 
conomiile să atirne greu în bilan
țul realizai dor colectivului secto
rului. Știut 'feste, bunăoară, : că re
ducerea consumului de lemn con
stituie o importantă sursă de re
ducere a prdțului de cost. Și, încă 
de mai multă vreme, la principa
lele lucrări miniere executate de
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Premieră la Lupeni
Ieri, in sala palatului cultural 

din Lupeni a fost prezentai, în pre
mieră, spectacolul cu piesa de teatru 
„Peripețiile lui Papkin" (Răzbuna
rea), comedie în trei acte de Al. Fre- 
dro . Spectacolul a fost prezentat de 
către un colectiv de actori al Teatru
lui de stat „Al. Davilla" din Pitești, 
care se află intr-un turneu oficial 

pe Valea Jiului. In următoarele zile 
același spectacol va fi prezentat și 
în alte localități din Valea Jiului.

Sport
Competiția fotbalistică „Cupa de 

toamnă” a regiunii noastre continuă. 
Azi după-amiază, la orele 14, 
dionul din Lonea, echipele 
Petroșani și Minerul 
disputa întiietatea în 
competiții.

pe sta- 
Știința 
își vor 
acestei

Lupeni 
cadrul

estradâSpectacol de
In cadrul programului stagiunii 

1964—J965, Teatrul de stat de es
tradă din Deva, a întreprins un tur
neu oficial pe Valea Jiului. Mîine la 
orele 17 și 20 actorii Teatrului de stat 
din Deva vor prezenta in sala Tea
trului de stat din Petroșani două 
spectacole cu „Revista comorilor".

Acțiune tinerească
Din inițiativa Comitetalai orășe

nesc U.T.M. al orașului Petrila, la 
clubul sindicatelor din localitate sini 
organizate periodic acțiuni educative 
la care sînt invitați să participe ti
nerii. Joi dupu-amiază, in holul clu
bului va fi organizată o discuție cu 
tinerii despre modul in care trebuie 
să se comporte in societate. Înaintea 
începerii discuțiilor va fi expusă con
ferința „Modul de comportare a ti
nerilor in societate". Conferința este 
îmbogățită cu exemple concrete din 
activitatea tineretului din Petrii"

Citițî în pagina IV-a
Ședința
C.A.E.R. 
bonifera
Cocktail 
rul R.
Orașul
ocupat 
și de
congoleze
Politica militară a guvernului 
laburist

Comisiei permanente 
pentru industria car-

oferit de ambasada- 
р. Romîne la Londra

Stanleyville a fost 
de parașutîști belgieni 
trupe guvernamentale

brigăzile de investiții, lemnul de 
susținere a fost înlocuit ca armă
turi metalice, cu elemente din be
ton. Dar însuși metalul, folosit la 
susținere, constituie o sursă im
portantă de reducere a prețului de 
cost. Mai ales atunci cind ,et este 
folosit cu priceput e. cind , cadrele 
metalice sini astfel manipulate in
cit ele să fie refOlosite de multe ori.

Brigada condusă de membrul de

Зш&гиі eean outi Iod'

Paralel cu 
a lucrărilor 

lui Bunduc 
grijă' cadrele 

altor bri-

LA E.M. VULCAN

Există condiții pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui

Se știe că exploatarea minieră 
Vulcan nu a reușit să se încadreze 
anul acesta în conținutul de cenușă 
admis. De la începutul anului 1964
E. M. Vulcan a fost penalizată cu 
14 040 tone cărbune. Aceste pena
lizări s-au împărțit pe sectoare și 
brigăzi. Sectorul I a pierdut pînă în 
prezent 3 500 tone de cărbune, 
torul II 945, sectorul III 3 300, 
torul IV 3 070; sectorul V 3 225 
de cărbune.

Aceste pierderi se datorează 
primul rînd faptului că nu toți in
ginerii, tehnicienii, șefii de brigadă, 
șefii de schimb inclusiv oamenii de 
la rostogol au dat toată atenția 
cuvenită problemei îmbunătățirii ca
lității cărbunelui. Astfel, atunci cînd 
i s-a adus la cunoștință faptul că 
brigada 113 condusă de Nicoară A- 
lexandru a încărcat 7 vagonete a- 
proape numai cu piatră, punînd mărci 
la ele, tov. inginer Surulescu 
de la sectorul I. a spus că așa 
stratul de cărbune și așa îl dă. 
artificierul Mitrofan Sebastian 
atunci cînd a fost întrebat de ce a 
plasat găurile în intercalația de pia
tră la brigada 106 a lui Imre loan 
a răspuns că dînsul nu se pricepe la 
calițate. Or. la mina Vulcan și în 
mod deosebit la sectoarele I, II, V, 
în momentul de față nu se poate 
glumi pe seama calității cărbunelui 
Stoica Ioan, încărcător la colectorul 
II. sectoral И a spus categoric că 
el nu alege piatra din cărbune. Cei 
menționați mai sus cît și alți tova
răși nemenționațî și care persistă în 
asemenea lipsuri vor trebui să-și facă 
o analiză a activității lor în această 

sec- 
sec- 

tone

Dan 
este 
Sau 
cate

BRINDAU AUREL
controlor de calitate la E.M. Vulcan

La preparația Coroești va fi montată o nouă centrifuga. Pentru a- 
ceasta, membrii echipei lui Носа Remus ascultă cu atenție explicațiile 
maistrului Szabo Emerich (al doilea din stingă) în legătură cu lucrările 
ce urmează să, fie efectuate. . , ,

• 't

de asemenea elemente. Brigada to
varășului Kaiath Olt of de* 1 exem- ' 
piu, a săpat , și betonat circuitul 
puțului 12. La toată această lucra
re a folosit, pentru susținerea 
provizorie, doar 20 . de ' armături 
Т.Н.6. Procedeul e ' simplu : după 
săparea galeriei și. fixarea ~ celor 
20 de armături provizorii,. se, trece 
la betonarea acestei porțiuni pină 
aproape de ort.. Și așa. prin repe-

partid Bunduc Dumitru, spre e- 
xemplu, a avut de betonat galeria 
din culcușul stratului 5, orizontul 
14. Provizoriu, această galerie fu
sese armată în fier.
execuția ireproșabilă 
de betonare, ortacii 
Dumitru au scos cu
metalice, expediindu-le 
găzi spre a fi folosite la susține
rea provizorie a noilor lucrări.

Sînt cîteva brigăzi care eu o 
„zestre" de cel mult 20 de armă
turi metalice execută lucrări pen
tru care ar fi fost necesare sute

tarea ciclului,' s-a executat un im
portant volum „de lucrări miniere, 
cu o cantitate mică de armături 
metalice. La fel a lucrat și' briga
da lui Solomon Dumitrache.' Tot 
cu o „zestre" de numai. 20 .bucăți 
armături metalice, această brigadă 
a săpat și betonal două garaje 
subterane. ■

Acum, după ce și-a cucerit in- 
tîietatea la susținerea lucrărilor mi
niere de investiții, ■ metalul a de
venit un factor de seamă în lupta 
pentru economi. ■ Prin utilizarea 
lui cu grifă, prin montarea corectă

1

1

calitatea căr-

a mai rămas 
necesar a se

direcție. Să urmeze exemplul ing. 
Stoica Petru de la sectorul III, ing. 
Pătrașeu loan de la sectorul IV, ing. 
Beizadea Silviu de la sectorul V., 
precum și al tovarășilor prim-maiș* 
tri mineri Farcaș Laurențiu, BobneT 
Carol, Cioiu Mihai, al maistrului mi
ner Jurca Alexandru care se pre
ocupă îndeaproape de calitatea căr
bunelui.

La fel, o preocupare intensă în a- 
cest domeniu au avut-o și brigăzile 
conduse de tov. Szabo Arpad, Drob 
Gheorghe, Tărînă Velerian. Sima Mi
hai și alții, care luptă pe toate căi
le pentru a îmbunătăți 
bunelui.

In timpul scurt ce 
din acest trimestru e 
lua următoarele măsuri: oamenii de 
la rol să controleze vagonetul îna
inte de a fi încărcat, iar vagoneții 
murdari să fie trimiși la curățat.

Separația, la rîndul ei, să* aducă 
o contribuție mai însemnată la- îmbu
nătățirea calității cărbunelui prin ins
truirea muncitorilor de către maiștri 
pentru a nu culbuta vagonetele de 
piatră sau cărbune cu mult șist vi
zibil în culbutorul cu cărbune așa 
cum a procedat în ziua de 3 noiem
brie schimbul: tov. maistru PKc' 
Alexandru.

Pe lîngă toți factorii ■ enumerați' 
care pot contribui direct la îmbuna- ■ 
tățirea calității cărbunelui, la E.-M. ’ 
Vulcan este necesar ca în rîndul ma
sei mari de isalâriați să se creeze o 
opinie puternică împotriva acelora care’ 
nu dau cărbune de bună calitate.- 

a elementelor de susținere, astfel 
mbit' acestea să' poală fi refoloslte 
de un mare număr .de ori, se re
duce prețul de cost al lucrărilor 
miniere. De ’cite ori puteau fi fo
losite cofrajele de lemn la turna
rea inelelor din beton ? O dată, cel , 
mult de două ori. Betonul, în 
schimb, are viață lungă.. . Toc ai 
de aceea, la betonarea tuturor lu
crărilor miniere rectilinii.— tr'anș-. 
versate principale,. galerii. direcțio
nale — se folosesc în loc de scîn- 
duri, bandaje din beton. Minerii 
din brigăzile conduse de Tătar 
Petru, Lupu Gheorghe, Butuza 
Petru au devenit specialiști în a- 
plicarea acestei tehnologii.

Minerii de la investiții execută 
lucrări de durată, pe. care am și ■ 
ani de-a rîndul să circule con- f 
coaie grele de vagonete încărcate 
cu cărbune. Lucrări de viață lun
gă. Minerii de investiții, la în
demnul organizației de partid', țin ■' 
să asigure și ■ mijloacelor cu care ■ 
execută aceste lucrări o viață, cît . 
mai lungă. . Și, în aceasta, ei au 
găsit un important izvor de eco
nomii.

I



STEA6UL ROȘU

Minerul a cîștigat pe un teren greu

£.Q£LC_E: Campionatul orășenesc 
în plină desfășurare

Prima zăpadă care a căzut și s-a 
topit zilele trecute în Valea Jiului a 
kițreutMt mult desfășurarea intîlniriî 
dintre echipele Minerul și Vagonul 
W Terenul stadionului din Lupeni 
era aproape în întregime acoperit cu 
băltoace cînd arbitrul a fluierat în
ceputul meciului. Și, colac peste pu
păză, o ploaie măruntă și rece cer
nea pestje jucători. In ciuda timpu
lui neprielnic, cele două tribune *- 
coperite erau însă pline de specta
tori. Suporterii Minerului au placat 
totuși satisfăcuți de pe teren. Jocul 
celor două echipe, desfășurat în li
mitele sportivității, a fost dinamic, 
bogat în faze mai mult dramatice 
decît spectaculoase. Fotbaliștii ară
deni <iu ripostat cu hotărîre atacuri
lor gazdelor, au luptat cu ardoare 
pentru un rezultat onorabil. Inițiati
va au avut-o însă jucătorii echipei 
gazde. Ei s-au dovedit mai bine pregă
ti din punct de vedere fizic, au fo

CAMPIONATUL REGIONAL
Știința a preluat șefia clasamentului
Terenul greu, complet desfundat, nu 

prea oferea condiții de a se putea 
practica un fotbal tehnic și specta
culos. Totuși, echipa de fotbal Ști
ința Petroșani a făcut duminică cel 
mai frumos joc din actualul cam
pionat. Combinații de toată frumuse
țea, pase precise la o'm și multe șu
turi la poartă, au încîntat pe specta
tori. Primul gol a fost marcat de 
Lică în minutul 15. Apoi, cînd mai 
erau circa 10 minute pînă la șfîrși- 

Intervenția portarutul e inutilă. Trasă ca din tun, mingea poposește 
in plasă. Fană din intUnirea de fotbal dintre Știința Petroșani — Dacia 
Orăștie. Foto: N. MOLDOVEANU

tul primei reprize, același Lică majo
rează scorul la 2-0.

In repriza a Il-a echipa studenți
lor a dominat copios. Dacă totuși 
scorul nu a luat proporții, acest lu
cru se datorește portarului oaspe care 
a apărat tot ce i s-a tras, exceptînd 
o lovitură de la 11 m, excelent exe- 
cjț^tă de Munteanu. Apărarea supra- 
numerică a oaspeților, în frunte cu 
stoperul Niculescu, a luptat și ea pî
nă Ia epuizare pentru a stăvili ava 
lanșa atacurilor studenților. Păcat în
să, că uneori au făcut acest lucru 

CLASAMEVTIL
1. Știința Petroșani 12 7 3 2 24:4 17
2. Dacia Orăștie 12 6 4 2 18:13 16
3. Parîngul Lonea 12 6 3 3 19:15 15
4. Aurul Brad 12 6 2 4 34:19 14
5. Textila Sebeș 12 6 2 4 36:22 14
6. Minerul Vulcan 12 6 2 4 17:14 14
7. Minerul Ghelar 12 6 2 4 17:19 14
8. Aurul Zlatna 12 6 0 6 22:21 12
9. Minerul Aninoasa 12 5 2 5 16:17 12

10, Refractara Alba 12 3 4 5 14:26 10
11. Unirea Hațeg 12 8 3 6 12:20 9
12. C.F.R. Simeria 12 3 2 7 10:20 8
13. Preparatorul Petrila 12 3 1 8 14:26 7
14. Constructorul Hunedoara 12 2 2 8 12:28 6

losit cu pricepere terenul, au jucat 
mai mult pe extreme, s-au infiltrat 
«deseori in careul oaspeților, dar au 
ratat de aproape.

In prima repriză, gazdele nu au 
fructificat ocazii deștul de clare în 
minutele, 8, 15, 27. 28. Contraatacu
rile oaspeților au fost slabe, S-au sol
dat cu șuturi de la distanță pe care 
Mibalache le-a apărat destul de u- 
șor. De fe arădeni s-a evidențiat mai 
ales Macovei prin cursele Iui în vi
teză. care i«au dat de furcă lui 
Szeneș. Spre deosebire de ultimul 
joc acasă, de la Minerul s-au remar
cat Sianciu, Sima și Cotroază.. în
deosebi Stanciu, prezent peste tot, 
a contribuit la alimentarea înaintă
rii cu mingi utile.

Rezultatul de 0—0 după o repriză, 
precum și primele 20 de minute ale 
reprizei secunde lăsau impresia că 
întîlnirea se va termina la un scor 
alb. Pentru a influlența sorții parti- 

prin faulturi grosolane și intrări pe
riculoase.

Pentru modul exemplar cu care au 
luptat merită să fie evidențiați toți 
jucătorii de. la Știința și în mod 
deosebit Păsculescu, Munteanu, Lieă, 
Tudor și Bulbucam

ALTE REZULTATE : Minerul Vul- 
ean-Textila Sebeș 4-1; Preparatorul 
Petrila-C.F.R. Simeria 3-0; Refractara 
Alba- Unirea Hațeg 1-1; Parîngul Lo- 

nea-Constructorul Hunedoara 3-2; 
Aurul Brad-Minerul Ghelar 7-0; Aurul 
Zlatna-Minerul Aninoasa 2-1. in me
ciul restanță C.F.R. Simeria a în
vins cu 1-0 pe Dacia Orăștie.

ULTIMA ETAPA: Minerul Ghelar- 
Preparatorul Petrila; Constructorul 
Hunedoara-Aurul Brad; Dacia Orăș- 
tie-ParîngUl Lonea; Textila Sebeș- 
Știința Petroșani; Unirea Hațeg-Mi- 
nerul Vulcan; Minerul Aninoasa-Re- 
fractara Alba; C.F.R. Simeria-Aurul 
Zlatna. 

dei, conducerea asociației Minerul a 
introdus în minutul 60 pe Cărare în 
locui lui Precup. Dar schimbarea nu 
a fost bine gîndită. O dată cu in
trarea lui Cărare, Minerul a pierdut 
inițiativa. Oaspeții au început să 
contraatace mai insistent și a lipsit 
puțin să nu marcheze un gol. Abia 
jn minutul 77 gazdele și-au revenit 
și au marcat primul gat. După o 
cursă frumoasă pe partea dreaptă a 
terenului, Cotroază în combinație cu 
Stanciu, reușește să centreze în ca
reul oaspeților, mingea e lovită de 
un jucător al echipei arădene și se 
oprește la picioarele lui Cărare. A- 
eesta trage spre poartă și marchea
ză. la înghesuială, printre jucătorii 
aflați în dreptul porții. Golul îi 
descurajează în mod vădit pe fotba
liștii de la Arad, iar jucătorilor e- 
chipei gazde parcă le dă aripi. A- 
facurile echipei Minerul se succed 
cu repeziciune. Țurcan, Cotroază, 
Szeneș, trag des pe poartă din â- 
propiere dar ratează datorită inter
vențiilor inspirate ale portarului 
Gabăraș, ajutat de coechipierii săi. 
Cornerele curg unul după altul la 
poarta oaspeților. La un corner, Dan, 
venit în atac, ridică mingea peste 
jucătorii masați în careu spre poar
tă. Un fotbalist de Ia Arad, aflat în 
poartă respinge mingea cu capul, iar 
arbitrul acordă, pe bună dreptate, gol- 
Scorul devine astfel 2—0. Pînă la 
sfîrșitul partidei Minerul a dominat 
apoi categoric, dar nu mai reușește 
să înscrie.

Arbitrul Uie Drăghici a condus 
formațiile : MINERUL : Mihalache, 
SZENEȘ, DAN, Luban, STANCIU, 
SIMA, COTROAZA. Basarab. ȚUR
CAN, PRECUP (Cărare). VAGO
NUL ARAD: GĂBARAS, DUMA, 
Mflhhith. IZGHIREANU. MATU- 
Ș1NCA, BOROȘ, Schveiningher, Chi
tic. Petchovski L., Toma. MACAVEI.

V. STRAUȚ

Pe marginea comportării echipei de rugbi 
Știința Petroșani

A trecut puțin timp de cînd s-a 
sfîrșit campionatul categoriei A de 
rugbi. Știința Petroșani a ocupat 
locui 10 in clasamentul acestui cam
pionat. Deși la prima vedere s-ar 
părea că locul ocupat în clasamen
tul campionatului din acest an este 
inferior celor din anii anteriori, o a- 
naliză mai amănunțită ne îndreptă
țește să considerăm că rezultatele 
obținute sînt meritorii.

La campionatele trecute studenții 
au beneficiat de un lot numeros în 
care figurau jucători de valoare 
ca: Niculescu, Mateescu, Rîmnicea- 
nu, Marin, care în urma terminării 
studiilor au fost repartizați la dife
rite exploatări miniere din țară. A- 
cest lucru a dus la reducerea lotului 
echipei. Aceasta a fost de altfel una 
dintre cele mai grele probleme care 
au existat la începutul acestui cam
pionat. Antrenorul N. Ureche, împre
ună cu tov. M. Ciocîrlie, președin
tele asociației sportive de la I.M.P. 
și ing. Marian, președintele comisiei 
sportive, împreună cu întreaga echi
pă, au analizat situația și au luat 
măsuri eficiente. De comun acord 
cu conducerea asociației, antrenorul 
N. Ureche a promovat în prima for
mație o serie de jucători tineri cu 
posibilități de afirmare. Printre a- 
ceștia se numără, Ispilante, Gribin- 
cea și Dragoș.

Scopul propus, pentru acest cam
pionat, a fost de a evita retrograda
rea și omogenizarea echipei. Scopu
rile urmărite au fost atinse.

Analizînd activitatea echipei pe 
întreaga perioadă a campionatului, 
distingem două comportări diferite. 
La începutul turului campionatului, 
echipa a fost bine pregătită din 
punct de vedere fizic. Dacă rezulta
tele au fost totuși slabe, acest lucru

Campionatul republican de popice 
ediția 1964/1965 — etapa orășeneas
că a început la data de 8 noiembrie, 
La întreceri participă un număr de 13 
echipe împărțite pe două categorii : 
6 echipe în seria l-a și 7 în seria 
a 11-a din care : 4 de băieți și 3 fe
minine.

In vederea creșterii de noi cadre, 
federația de specialitate a adus une
le îmbunătățiri actualului sistem de 
desfășurare a campionatului. Toate 
asociațiile participante în campiona
tul de popice seria I-a sînt obligate 
să prezinte echipe mixte de tineri sub 
21 de ani, formate- din două fete si 
doi băieți. Acest campionat se orga
nizează separat și toate echipele joa
că pe aceeași pistă.

Redăm mai jos rezultatele înre
gistrate în etapa a I-a și a П-a din 
cadrul seriei a I-a masculin : Mine
rul Vulcan-Utilajuț Petroșani 4 943 
la 4 684 p.d., Parîngul Lonea-Voin
ța Petroșani, 4 813 — 4 639 p.d. și 
Jiul Petrila-Viscoza Lupeni, 4 270 fa
ță de 4 489 p.d.

In etapa din 15 noiembrie au avut 
loc numai, două întîlniri. (Cea dintre 
echipele Voința Petroșani—Jiul Petrila 
neputîndu-se disputa). Cea mai atrac
tivă întîlnire a avut loc la Vulcan 
unde echipa locală a avut ca adver
sar, campioana regională din anul a- 
cesta, „ParînguT' Lonea. Realizînd 0 
medie de aproape 825 p.d. de fiecare 
jucător, echipa locală a obținut o 
meritată victorie cu o diferență de 
176 popice doborîte. Rezultat filial : 
4 949 la 4 773 p.d. Cei mai buni ju
cători ai acestei întîlniri au fost:

Nuntă olimpică
Doi tineri atleți din delegația bul

gară care au participat la, Jocurile 
Olimpice — Nikolai Prodanov, gim
nast și Diana Iorgova, săritoare în 
lungime, s-au căsătorit la 24 octom

RECORD, NU GLUMĂ
Bob Quesmel, un student american, 

în vîrstă de 19 ani, a stabilii lin 
nou record mondial; el a bătut toba 
timp de 100 de ore, 23 minute și 3 
secunde fără întrerupere. Recordul 
precedent, stabilit la Londra la 14 
octombrie 1960 de către Ray Duvalle 

se datorește faptului că echipa n-a 
reușit încă să se omogenizeze.

Spre deosebire de tur, returul a 
aratat că echipa este capabilă să ob
țină rezultate pe măsura posibilifă- 
•Hor. Toți componenții ei au dat 
dovadă de mare putere de luptă, reu
șind să obțină rezultate valoroase.

In activitatea competițiOnală au 
fost întîmpinate multe greutăți. Da
că unele din ele au fost învinse, a- 
ceea a terenului și a echipamentu
lui continuă să provoace neajunsuri 
E complet neindicat ca antrenamen
tele să se desfășoare pe dealurile de 
lîngă institut sau pe terenul de zgu
ră al stadionului, cînd știut este fap
tul că o echipă trebuie să se pregă-

- -.............

FORȚA ȘI LUMINA
(Urmare din pag. i-a)

zile — cu cincizeci de zile mai de
vreme — pentru că oamenii na și-au 
precupețit eforturile și nici timpul. 
Au înțeles cerința imperioasă a ter
minării acestui obiectiv. Deocamda
tă am pus sub tensiune porțiunea 
Paroșeni—Bărbătești pe care am lu
crat noi, dar in curind se va pune 
sub tensiune și porțiunea Bărbătești 
—Ișalnița. Despre fiecare din oa
menii care au lucrat aci ar trebui să 
se scrie.

i l unea .zburătorilor" — nu se
' - •* poate închipui, fără eforturile 

celor de la fundații de stîlpi — echi
pele conduse de Sinescu Dumitru și 
Hodiș Vasile, echipele de asamblare 
și ridicare a stil pilor, de sub condu
cerea lui Dobrotă Ion și Marton Ca- 
laban sau echipa de la transporturi 
a lui Pali Miclos. Despre fiecare să 
scrieți cite ceda. Și sâ med scrieți 

Balog Iosif 859 p.d., Bloc Constan
tin 850 p.d. și Schuler Bela 841 p.d. 
de la gazde, Torâc Aurel cu 821 p.d. 
și Tecar Edmund 806 p.d. de la e- 
chipa din Lonea.

Jucătorii de la Utilajul Petroșahl 
au învins cu 4 505 p.d. la 4 493 p.d. 
echipa Viscoza Lupeni.

Din rezultatele înregistrate în cam
pionatul rezervat echipelor din seria 
a ll-a, merită scos în evidență cel 
de la Vulcan unde echipa ieminfnă 
gazdă a întrecut echipa de tineret 
(băieți) Viscoza din Lupeni eu 
2 029 p.d. față de 1 955 p.d. G. Bar- 
coci cu 369 p.d. și B. Bloc cu 363 
p.d. au fost cele mai bune jucă
toare de la gazde, A. Cristea cu 356 
p.d. și V. Briceag cu 350 de la Lu
peni. Celelalte două Întîlniri s-au 
soldat cu următoarele rezultate : Re
tezatul Uricani-Parîngul Lonea (fe
minin) 2 072 la 1 704 p.d. și Viscoza 
Lupeni feminin-Utilajul II Petroșani 
1 859 la 1 848 p.d.

S. BALO1 
corespondent

HANDBAL ÎN 7,.

Întîlnire amicală
Pentru cadrele didactice din ora

șele Lupeni și Vulcan a devenit tra
dițională organizarea unor duminici 
sportive. In cadrul acestor duminici 
profesorii școlilor din cele două lo
calități își dispută întîietatea la vo
lei, baschet sau handbal în 7. Dumi
nica trecută cei mai bine pregătiți 
la handbal s-au dovedit a fi profe
sorii din Lupeni. Ei au cîștigat întîl
nirea cu scorul de 33 ia 23.

brie la Clubul internațional al sătu- 
lui olimpic. Ceremonia s-a desfășurat 
după ritual japonez.

Este prima căsătorie celebrată in
tr-un sat olimpic.

Cubbango era de 100 de ore, 1 mi
nut și 15 secunde. Imediat după ter
minarea concursului, Bob a fost tran
sportat cu targa la spital. Mulți din
tre vecinii lui s-au îmbolnăvit, de 
asemenea ...de nervi.

tească în condiții cit mai asemănă
toare cu cele de joc. Cu puțină bu
năvoință, această problemă poate 
fi rezolvată de către cei in drept.

Pentru amil ce vine este necesar 
să se asigure de asemenea un lot 
numeros, în care să fie promovate 
cu curaj elemente tinere și talentate, 
precum și să se procure echipantfbi- 
ful necesar, pentru antrenament*/*^! 
competiții.

De asemenea, este necesar ea fie
care jucător sâ se pregătească cu 
seriozitate ca în viitorul campionat, 
reprezentativa studenților din Petro
șani să obțină rezultate tot mai bune.

C. R.

despre eforturile neasemuite ale trac
toriștilor. Prin uiroage desfundate, 
pe poieni și povîrnișuri, pe arșiță 
sau frig, brațele lor puternice și si
gure au mlnuit cu siguranță manete 
și volane duclnd la timp remorcile 
cu materiale la locurile ae muncă.

Așa s-au ciștigat cele 50 de zile
„Să scrieți despre toți...". l-am 

văzut și eu pe cițiva dintre .cei des
pre care tn-ат hotărît să Scriu. A- 
celeași fețe arse de soare și bătute 
de vînt, aceleași palme bătătorite de 
muncă пй-аи strînș minanimic 
prea deosebit.

Și totuși, ce n-am putui citi pe fe
țele oamenilor, am ghicit dincolo de 
ele — dintr-o vorbă de duh, ori din 
felul cum ne-ат strîns miinile — o 
bucurie mare împlinită: bucuria de 
a lăsa după ei — cu 50 de zile mai 
devreme — o linie de înaltă tensiu
ne, o tensiune înaltă care a trecu' 
mai intîi prin sufletul și prin miinile 
lor — tensiunea muncii creator •



în fafa comuniștilor din Lonea — 
sarcini noi9 de mare răspundere

Acțiune de muncă patriotică

(Urmare din pag. l-a)
tre comitetul de partid si organiza
țiile de bază. Tovarășul Prinț Samoilă, 
prim maistru minier . în sectorul I, a 
arătat că acolo unde există interes 
pentru bunul mers al producției re
zultatele nu întîrzie Să se arate. In 
sectorul nostru —• spunea tovarășul 
Prinț — îndeplinirea ritmică a planu
lui de producție a stat în perrtia- 

. nență în centrul atenției organizației 
de partid și a conducerii tehnico-ad 
minietrative. Organizarea temeinică a 
lucrului în abataje, întărirea răspun
derii maiștrilor minieri față de apro
vizionarea la timp a brigăzilor cu 
materiale și vagonete goale, ridicarea 
calificării profesionale și îmbunătă
țirea asistenței tehnice, instruirea de- 
cadală a șefilor de brigăzi cu sarci
nile economice ce stau în fața secto
rului — sînt numai cîțiva factori de 

,.-y seamă care au contribuit la ridicarea 
) fiecărei brigăzi din sectorul I la ni

velul celor evidențiate, la îndeplinirea 
t ritmică a planului în tot cursul a 

i cestui an. In sectorul I al minei Lo
nea s-a pus un mare accent pe omo
genizarea brigăzilor. In fiecare bri
gadă ly^treaza aceiași oameni de la 
începutul anului.

Referindu-se la îndeplinirea rit
mică a planului din prima și pînă 
în ultima zi a lunii, tov. Ciriperu 

Vasile, inginerul șef al exploatării a 
arătat că acest lucru trebuie să stea 
mereu în atenția noului comitet de 
partid, al fiecărei organizații de ba
ză. Tovarășul Cărcălean Ioan a ară
tat că din lipsă de vagonete goale 
colectivul sectorului II are în această 
lună un minus de 700 tone de căr
bune. Șuturi întregi, a arătat vorbi
torul, rolurile noastre stau pline cu 
cărbune din cauză că nu ni se dau 
suficiente vagonete goale.

— Și noi avem un minus de 921 
tone de cărbune, spunea inginerul 
Rebeleanu Vaier, noul șef al sectoru
lui III. Faptul că nu ne îndeplinim 
ritmic planul se datorește în primul 
rînd indisciplinii care mai există în 
producție, slabei calificări a unor, 
muncitori, surpărilor Irecvente din 
unele abataje.

Participanții la discuții au dezbă
tut temeinic și aspectele legate de 
îmbunătățirea calității cărbunelui. To

GÎNDURI, IDEALURI LA

I
PASCUȚ CONSTANTIN, stu
dent anul 1 electromecanică : 
„In curind voi păși pragul unei 
adolescențe de aur. Voi intra în 
rîndul cetățenilor majori. Bucu
ria care mă încearcă este fără 
margini. Sint nespus de fericii 
că am 18 primăveri. Și tot atîtea 
toamne. Este desigur un moment 
de mare răspundere pentru mi
ne : intrarea in maturitate. Este 
momentul cînd inimile noastre 
tinere bat mai cu putere, cind ti
miditatea trebuie să cedeze lo- 
. cui seriozității. Deși romantică, 
/ virșta de 18 ani constituie și un 
angajament: angajamentul unei 
munci pline de răspundere, an

gajamentul obținerii unor rezul
tate demne de virsta de 18 ani, 
la înălțimea posibilităților noas
tre multiple. Este caracteristica 
vieții noastre libere și fericite. 
De aceea, visez multe. Visez de 
mic să ajung inginer; să pun- 
umărul la făurirea aiîtor bucu
rii. Acum, visul meu a începui 
să prindă contur. Sini student. 
Am 18 ani. Sînt major. 

varășii Grozav loan, șeful sectorului 
II, Borș Hristache, miner șef de bri
gadă și alți vorbitori au arătat că. 
datorită dezinteresului pe care îl ma
nifestă unii mitieri față de alegerea 
șistului vizibil, în perioada care a 
trecut din anul acesta, cărbunele dat 
de mina Lonea a conținut cu 1,5 la 
sută mai mult șist decît norma ad
misă. Mal mulți comuniști, printre 
care tov. Șandru Iosif au arătat că 

asemenea lipsuri s-au manifestat și- 
prin faptul că comitetul sindicatului, 
comitetele de secții nu au urmărit 
îndeaproape modul în care conduce
rile sectoarelor traduc în viață pro
punerile făcute în consfătuirile de 
producție cu privire la alegerea șl de 
pozitarea sterilului în abataje. Vor
bitorii au arătat necesitatea ca prin 
exemplul personal, comuniștii să an
treneze pe toți minerii la îmbunătă
țirea calității producției.

In scopul extragerii unei producții 
cu un conținut redus de cenușă, este 
necesar ca acolo unde e cazul să se 
aplice pușcarea selectivă, iar după 
pușcarea frontului de lucru, maiștrii 
mineri, inginerii și tehnicienii sec 
toarelor să controleze și să urmă
rească mai îndeaproape modul m 
care membrii brigăzilor aleg șistul 
vizibil Trebuie făcut mal mult și în 
ce privește stimularea brigăzilor ce 
dau cărbune de bună calitate. La mi
na Lonea se întîmplă un lucru foarte 
curios. Sînt penalizate cu ștergerea 
de producție chiar și acele brigăzi, 
care dau cărbune cu un procentaj 
redus de cenușă față de cel admis. 
Acest lucru este dăunător. Brigăzile 
ce dau cărbune de calitate să fie 
stimulate, iar acele care nu aleg cu 
răspundere șistul să fie trase la răs
pundere.

Cu gîndul la viitor
Conferința a cerut ea în perioada 

care a mai rămas pînă la sfîrșitul 
anului, noul comitet de partid și, 
sub îndrumarea sa conducerea tehni- 
co-administrativă, sindicatul, organi
zația U.T.M. să lupte pentru a mo
biliza întregul colectiv pentru a 
munci la nivelul indicatorilor prevă- 
zuți pentru anul viitor.

— Sarcinile de plan pe anul vi

BOIȚ MARIANA, studentă a- 
nul I electromecanică: „Am 18 
ani. Și sînt mîndră pentru a- 
ceasta. Sînt mîndră că frumoa
sa mea vîrstă de aur se înscrie 
în virsta de aur a țării. Acum, 
cînd sufletul meu capătă depli
nă adolescență, mă simt parcă 
mai matură, gîndurile mi se cris
talizează parcă mai repede, îna
intez in viață cu pași mai si
guri, mai hotărîți. Frumoasă 
vîrstă de 18 ani / Vîrstă roman
tică, plină de poezie1 Acum ți 
se deschid in față cele mai lu
minoase perspective, certitudini, 
aspirații spre viitor. Să visez ? 
Da. Pot să visez. Îmi permit să 
visez. Știu să visez. Și mai știu 
ceva. Mai știu că visurile mele, 
visurile tinerei generații, orictt 
ar fi de îndrăznețe, sînt realiza
bile. Desigur că, '■gîndurile îmi 
zboară departe, idealurile îmi 
sînt limpezi. Vreau să învăț în 
așa fel, incit să devin o bună 
ingineră. Și încă ceva: să fiu 
fericită, să am un cămin lumi

nos. De-acum sint majoră". 

itor sînt realizabile și colectivul mi
nei noastre s-a pregătit .să Ie înde
plinească cu succes, spunea tovară
șul Feier Gheorghe, șeful exploatării. 
Comuniștii Birluț Clement, Rebedea 
MIron, Buia 'Florian, Focșa Elena și 
alți membri de partid care au luat 
cuvîntul au subliniat măsurile asu
pra cărora trebuie îndreptată toată 
atenția în vederea pregătirii condiți
ilor de realizare a sarcinilor sporite 
de viitor. îndeosebi s-a subliniat ne
cesitatea ridicării la plan, a tuturor 
brigăzilor rămase în urmă, extinderea 
metodelor avansate, îmbunătățirea 
transportului. întărirea disciplinei iu 
producție ele.

☆

In încheierea discuțiilor a luat cu
vîntul tovarășul Ghioancă Victor, se
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani. Vorbitorul a făcut 
o înaltă apreciere asupra activității 
politice și economice desfășurată 
de colectivul ruinei, sub conduce
rea comitetului de partid. To
varășul Ghioancă a dat indicații pre
țioase privind ridicarea continuă a 
nivelului muncii de partid, subliniind 
totodată că la baza experienței și a 
rezultatelor obținute pînă acum, pe 
baza măsurilor luate pentru îmbună
tățirea organizării procesului de pro
ducție, precum ,și prin, aplicarea în 
viață a hotărîrilor adoptate de con
ferință, comuniștii de la mina Lonea, 
in frunte cu noul comitet de partid, 
vor reuși să dezvolte realizările ob
ținute în acest an în lupta pentru 
sporirea producției de cărbune. să 
mobilizeze întregul colectiv la înde
plinirea eu succes a sarcinilor de 
plan pe anul viitor In încheiere, to
varășul Ghioancă a arătat că paralel 
cu îndeplinirea acestor sarcini, co
lectivul minei Lonea trebuie să trea
că la concentrarea narțialft a produc
ției la mina II și la definitivarea a- 
cesteia spre sfîrșitul anului viitor. 
Aceasta este o sarcină grea, dar co
lectivul exploatării, sub conducerea 
comitetului de partfd. trebuie să 
treacă eu succes și acest examen.

. Conferința a ales noul comitet de 
partid care în prima sa plenară a 
reales pe tovarășul Costea Traian 
în funcția . de secretar.

RADULESCU ȘERBAN, stu
dent anul I electromecanică: 
„Sint student la 18 ani. Sufletul 
îmi radiază de bucurie. Pentru 
mine, ca și pentru alți colegi. ai 
mei, sărbătoririi majoratului i 
se adaugă atîtea și aiiiea bucu
rii și satisfacții trăite in cei 18 
ani. La 18 ani apare un discer- 
nămint aparte; un discernămîni 
al virstei, al calității de utemist, 
al conștiinței de a fi ajuns in 
pragul maturității civice. Idea
luri la 18 ani ? Gîrtduri de vi
itor? Am, firește. Dare tinăr nu 
are ? Prezentul luminos mă im
presionează, dă aripi imagina
ției. Condițiile minunate de viață 
și învățătură mă fac să pășesc 
spre viitor eu încredere deplină, 
cu optimism. Avem fot ce ne 
trebuie. Doar șa învățăm. Și eu 
voi învăța. Am datoria de ă în
văța. îmi dau seama ce greutăți 
port pe umeri, dar frageda-mi 
vîrstă va ști să le biruiască. Știu 
că la capătul drumului pe care 
am pornii mă așteaptă satisfac
ția visului împlinit".

Duminică dimineața, înainte de a 
participa la lucrările conferinței de 
partid de la mina Uricani, maistrul 
Florescu Vintilă s-a prezentat la ex
ploatare. Aici, a organizat trei e- 
chipe de tineri care au venit să 
participe la o acțiune de muncă pa
triotica organizată iii cipstea confe
rinței. Costache Aurel. Cioloca Ghe
orghe. Iancu iosif. Peia Marin și 
Ciora Cornel au plecat зй colecteze

Aici, în această sală de la U.P.D Petroșani, se nasc proiectele vriioa- 
reior construcții industriale carbonifere.

Cînd fruntașii
(Urmare din pag. l-a)

A trecut de atunci o săptămînă și 
parcă în brigada Iui Sfitlic s-a pro
dus o minune. De la randamentul 
de 3 tonc/post s-a reușit să se ob
țină cîte 4 și chiar cite 4.5 tone/poet 
Ortacii muncesc acum de parcă ar 
fi alții, l-au propus chiar lui Gantz 
să se ia la întrecere cu brigada lui. 
Va veni și vremea asta — le-a 
spus el.

☆

Inițiativa lui Ștefan Gantz a gă
sit un puternic ecou la mina Vulcan.

18 ANI
OLTEANU OCTAVIAN, stu

dent anul I electromecanică: 
„Peste puțin timp voi primi 
„mandatul" de cetățean major. 
Un optimism romantic mă în
cearcă. Ce zile minunate trăim I 
Ce ani luminoși 1 La 18 ani și 
privirile sint mai senine, iar 
zîmbetul devine mai candid, mai 
sprințar. Da. Sint tinăr ca ali
fia alții din patria iioastră. Mă 
bucur o dată cu ei. o dată ou alți 
colegi ai mei, că trec pragul a- 
cestei adolescențe de aur aici, 
pe băncile facultății, unde pa
siunea mea pentru tehnică ca
pătă un contur precis, se con
cretizează în munca de zi cu zi, 
în rezultatele obținute la învă
țătură. De altfel, acestea-mi sînt 
și idealurile, gîndurile de vi
itor.-. de a învăța bine, de a tre
ce cii succes pragul anilor stu
denției, de a ajunge un inginer \ 
electromecanic bine pregătit. 
Voi depune tot elanul meu tine
resc pentru realizarea acestui 
(el. Virsta mă ajută. Demnita
tea celor 18 ani mă obligă". 

fier vechi în subteran, Righel Pe
tru, Andrei loan, lonașcu Petru II 
și Andreia Victor au colectat fier 
vechi la suprafață, iar Zăpadă Ionel, 
Bulz'an Nicolaej Someșan Nicolae și 
Avram Stanciu au lucrat la ridicarea 
unei cabine care urmează să adă
postească muncitorii de la preparația 
Lupeni care încarcă și dirijează va
goanele cu cărbuni de la mina Uri
cani.

privesc în jur
Conducerea exploatării a luat măsura 
ca pe perioada cît va lucra ca in
structor în! brigada lui Sfitlic, cîști- 
gui lui Gantz să nu sufere cu nimic. 
Să fie compensat pînă la salariul 
pe care-1 realiza la brigada sa. Ini
țiativa a fost adusă la cunoștință, 
într-o scurtă ședință, tuturor șefilor 
de brigăzi și maiștrilor. Gantz în
suși a explicat scopul ei: ..Ai ajuns 
fruntaș, nu trebuie să te gîndești 
numai la tine. E bine să privești șl 
în jur, să dai o mînă de ajutor și 
tovarășului de. alături" Și chiar în 
acea adunare, comunistul Gheorghe 
Drob a cerut să dea o mînă de aju
tor brigăzii lui Pîrvu. Același lucru 
l-a făcut și maistrul Emeric. Csiki. 
A cerut să lucreze o vreme în bri
gada lui Ion Radu, pînă o scoate de 
sub plan.

Acesta este jurnalul pe o săptă- 
mîtiă a unei valoroase inițiative me
nite să contribuie la ridicarea Ia 
plan a brigăzilor rămase în turmă. 
Vom fi bucuroși ca pe filele lui să 
înserăm în curînd noi și noi fapte.

PROGRAM DE RADIO
2,5 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,45 Melodii dis
tractive, 8,00 Sumarul presei, 8,06 
Muzică populară, 9,05 Uverturi la o- 
perete, 9,30 Muzică populară, 10,03 
Fragmente din opera „Fata din Far 
West" de Puccini, 12,30 Lecția de 
limba franceză. Cicluil II (reluarea 
emisiunii din 24 noiembrie), 13,00 
Concert de prînz, 14,30 Roza Virliu- 
rilor. 15,00 Din muzica popoarelor, 
16,10 Cîntâreți romîni de operă, 16,40 
Concert de muzică ușoară romîneas
că, 17,15 Emisiune literară. Colocviu 
cu ascultătorii emisiunii „Momente 
din istoria literaturii romîne”, 18,30 
Program muzical pentru fruntași și 
evidențiați în întrecerea socialistă, 
19,20 Ciclul „Din istoria muzicii ro- 
mînești", emisiunea a IlI-a, 20,40 
Lecția de limb^.rusă. Ciclul II, 21,15 
Recital de poezie contempora
nă romînească, 22,15 Muzică u- 
șoară interpretată de Rocce 
Granata. PROGRAMUL II. 9,03 Me
lodii populare, 10,10 „Săptămînă mu
zicii albaneze" : muzică ușoară. 10,45 
Ansambluri corale bărbătești, 12,15 
De toate pentru toți (reluare), 13.30 
Orchestre de muzică ușoară, 14,30 
Concert de muzică populară, 15,30 
Soliști de muzică ușoară, 16,30 Din 
folclorul muzical al regiunilor pa
triei : melodii din Muntenia, 18,00 
„Am îndrăgit o melodie" — emisiu
ne de muzică ușoară romînească, 
18,30 Lectură dramatizată : „Moara 
de pe Floss" de George Eliot. 19,30 
Lecția de limba engleză. Ciclul I. 
20,15 Școala și viața. 21,15 Teatru 
la microfon : „Pușculița". Comedie 
de Eugene Labiche.
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№ mim muzical и. Кішіш a raiioiiluiiiil 
din Hiena

VTENA 23. Corespondentul Ager- 
pres, Și. Deju, transmite:

Duminică seara, Radiodifuziunea 
din Viena a prezentat, în cadrul e- 
misiunii „Muzică din toată lumea", 
un portret muzical Nicolae Kircules- 
cu. Emisiunea a început printr-o

Protestul oamenilor de știință japonezi
TOKIO 23 (Agerpres).
Trei sute de oameni de știință în

truniți la Kyoto la Congresul anual 
al Consiliului de istorie a Japoniei 
au adoptat o declarație în care pro
testează împotriva folosirii porturilor 
japoneze de către submarinele ato

Pe urmele lui M. Bormann
FRANKFURT PE MAIN 23 (A- 

gerpres).
Procurorul șef ai tribunalului din 

Frankfurt pe Main, Fritz Bauer, a 
anunțat luni instituirea unui premiu 
de 100 000 de mărci pentru aceia 
care va furniza orice informație ca
re ar putea conduce la descoperirea 
lui Martin Bormann, unul din prin
cipalii locțiitori ai lui Hitler.

Despre Bormann, care a fost în 
ierarhia nazistă a doua personalita
te după Hitler, se știa că a murit 
sub ruinele Berlinului, în ultimele 
zile aie celui de-al doilea război 
mondial. In ultima vreme, însă, au 
circulat tot mai frecvent știri potri
vit cărora el s-ar afla în viață, tră
ind în exil într-una din țările Ame- 
ricii Latine.

El este acuzat de irrițîerea asasi
natelor în masă ale evreilor în pe
rioada anilor 1941—1945, precum și 
în legătură cu programul nazist de 
eutanasie care preconiza „purifica
rea" rasei germane, prin uciderea 
tuturor bolnavilor incurabili și a 
bolnavilor miniali.

El a fost judecat de tribunalul

TIRANA. La Tirana s-au încheiat 
lucrările celei de-a 5-a sesiuni a A- 
dunării Populare a R. P. Albania a 
celei de-a 5-a legislaturi. L. Goga a 
fost ales in unanimitate în funcția 
de președinte al Adunării, in locul 
lui M. Shtylla, care a încetat din 
viață acum citeva luni. In cadrul 
sesiunii au fost adoptate decretele 
emise de prezidiu, precum și legea 
cu privire la drepturile civile ale ce
tățenilor străini.

TOKIO. Agenția Associated Press 
anunță că între 27 noiembrie și 8 
decembrie se va întruni la Tokio, 
sub auspiciile Organizației meteoro
logice mondiale un seminar interre
gional, la care vor participa 60 de 
delegați din 17 țări asiatice.

Scopul acestui seminar este de a 
discuta posibilitățile utilizării date
lor meteorologice obținute prin sa
teliții meteorologici.

LIMA. După cum transmite cores
pondentul agenției Prensa Latina, 
reprezentanții organizațiilor politice, 
muncitorești și studențești din Chile 
au constituit un comitet de luptă 
pentru amnistierea deținuților poli
tici din Venezuela. Ca președinte al 
comitetului a fost ales Lautaro Ojeda, 
reprezentantul Partidului național-de- 
mocrat.

, BONN. La Bonn s-a anunțat că 
guvernul vest-german împreună cu 
guvernul landului Baden-Wurttenberg 
au hotărît să cplaboreze în vederea 
construirii în orașul Heidelberg a 
unui centru ultramodern de cercetări 
în domeniul cancerului.

Noul centru va avea cinci institute 
separate de cercetări în diferite do
menii ale cancerului și posibilitățile 
vindecării lui. 

discuție cu Nicolae Kirculescu, carp 
a vorbit despre viața și opera sa. Au 
fost transmise melodii din opereta 
„N-a fost nuntă mai frumoasă" în 
interpretarea tenorului Ion Dacian, 
precum și melodii de muzică ușoară 
ale compozitorului.

mice americane. Protestăm cu hotă- 
rîre, declară oamenii de știință, îm
potriva consimțămîntului guvernului 
japonez pentru intrarea submarinelor 
atomice americane în porturile țării 
și cerem să se pună capăt prezenței 
acestor submarine în Japonia.

militar aliat de la Nurnberg șî 
condamnat la moarte în contumacie, 
ca fiind unul din principalii crimi
nali din epoca nazistă. In 1954, un 
tribunal din Berchtesgaden (Bava
ria) l-a declarat în mod oficial de
cedat.

Fritz Bauer a declarat că există 
suficiente probe care adeveresc că 
Bormann a Supraviețuit ultimelor 
zile ale războiului și s-a refugiat în 
America de sud. Potrivit declarațiilor 
sale, el s-ar afla în exil în Paraguay, 
unde se ascunde și un alt criminal 
notoriu nazist, dr. Josef Mengeie, 
supranumit și „îngerul rnorții", fost 
medic al lagărului de concentrare 
de la Auschwitz.

Două declarații în legătură 
cu situația din Cipru

NICOSIA 23 (Agerpres).
Enosis-ul (Unirea Ciprului cu 

Grecia) va deveni în curînd o rea
litate, a declarat duminică la 
Limassol ministrul de exter
ne: al Ciprului, Spyros Kyprianu. 
Luîrid cuvîntul în fața cîtorva -mii 
de ciprioți greci cu prilejul sosirii 
în vizită în această localitate a lui 
Andreas Papandreu, fost adjunct al 
ministrului coordonării al Greciei, 
Kyprianu a adăugat că „în ciuda 
tuturor obstacolelor, dificultăților, 
comploturilor și mașinațiunilor puse 
la cale de adversarii noștri, noi nu 
vom renunța pînă nu vom realiza, 
necondiționat, enosis-ul“.

Pe de altă parte, ministrul de ex
terne a precizat că va conduce de
legația țării sale la lucrările Adu
nării Generale O.N.LL, care vor în
cepe la 1 decembrie.

NICOSIA 23 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat presei ci

priote de vicepreședintele Kuciuk se 
spune, potrivit agenției France Presse,

Semnificația solemnității de
Discursul rostit de președintele de 

Gaulle la Strasbourg cu prilejul a- 
niversării a două decenii 'de la eli
berarea orașului reprezintă o reafir
mare a concepției franceze privind 
rolul Europei occidentale în relațiile 
cu S.U.A. și îndeosebi rolul Fran
ței în acest context. Ideile expuse 
au avut menirea să dea politicii 
franceze un profil propriu și cit mai 
net conturat.

Scopul „politicii europene", așa 
cum a fost reafirmată la Strasbourg, 
este de a da Franței o pondere cît 
mai mare pe continent. Tendința ex
primată de președintele de Gaulle 
are în vedere ca această țară să fie 
considerată pivotul întregii Europe 
occidentale, pe care S.U.A. trebuie 
să o trateze în condiții de egalitate. 
Unii observatori au făcut o legătură 
între afirmarea punctului de vedere 
al generalului de Gaulle la Stras
bourg și observațiile sale din volu
mul III al „Memoriilor" privitoare

Іи legătură cu incidentele 
de frontieră a Siriei 

cu Izraelul
NEW YORK 23 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al actualu

lui președinte al Consiliului de Se
curitate (Stevenson) a anunțat că 
dezbaterile Consiliului în problema 
incidentelor de la frontiera Siriei cu 
Izraelul vor fi reluate înaintea des
chiderii sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U. (anunțată pentru 1 decem
brie). El nu a precizat, insă, data 
exactă a reluării dezbaterilor.

După cum se știe, la cererea Si
riei și Izraelului, care s-au acuzat 
reciproc în legătură cu incidentele 
de la frontiera lor. Consiliul de Se
curitate s-a întrunit săptămîna tre
cută într-n sesiune urgentă. După 
ascultarea depozițiilor reprezentanți
lor ambelor părți, Consiliul de Secu
ritate a hotărît întreruperea dezbate
rilor și trimiterea Unei misiuni pen
tru a studia situația la fața locului.

Vizita președintelui 
Bundestagului 

vest-german în R.A.U.
CAIRO 23 (Agerpres).
In cadrul vizitei sale oficiale în 

Republica Arabă Unită, Eugen 
Gerștenmaier, președintele Bundesta
gului vest-german, a avut duminică 
după-amiază o convorbire cu preșe
dintele Nasser. Potrivit agenției
D.P.A..  în centrul convorbirilor s-au 
aflat în primul rînd relațiile dintre 
cele două țări. De asemenea, au fost 
discutate probleme privind actuala 
situație internațională.

că „cele două comunități cipriote ar 
putea să coexiste în mod pașnic în 
cadrul unei constituții federale ela
borate după modelul celei elvețiene". 
Ici continuare, reprezentantul comu
nității cipriote turce adaugă : „Eno- 
sis-ul (unirea Ciprului cu Grecia) 
nu este o soluție ci un coșmar. Nu
mai separarea fizică a celor două 
comunități, greacă și turcă, poate 
garanta viața și securitatea comuni
tății turce. In consecință ciprioții 
furci sînt hotărîți să continue lupta 
.lor pînă în ziua cînd ei vor obține 
separarea de ciprioții greci".

Citind surse bine informate din 
Nicosia, agenția France Presse men
ționează că conducătorii comunității 
cipriote turce au hotărît trimiterea 
unei delegații la apropiata sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., care 
să reprezinte interesele sale la acest 
for internațional. Din delegație va 
face parte și Ratif Denktash, preșe
dintele Camerei comunității turce 
din Cipru, căruia, după cum se știe, 
i s-a interzis șederea în insulă.

la motivele care 1-au determinat să 
dea ordin generalului Leclerc, co
mandantul diviziei a 2-a de care 
blindate, de a elibera orașul Stras
bourg în pofida avizului negativ al 
comandamentului suprem american 
în Europa. „Un discurs care țintește 
departe, scria luni dimineață ziarul 
„L’Aurore". Americanilor li s-a spus : 
nu mai trebuie să jucați rolul de 
protector al Europei. Germanilor li 
s-a spus : dacă persistați să fiți au
xiliari ai americanilor, nu contați pe 
noi pentru construcția Europei, noi 
ne reluăm libertatea de acțiune"

Reafirmarea cererii ca R.F.G. să 
țină seama de interesele Franței, nu 
a avut darul să fie întîmpinată cu 
satisfacție în cercurile politice vesi- 
germane. „După ce a amînat și apoi 
a refuzat o cooperare activă, Fran
ța silește acum guvernul federal să 
ia o hotărîre asupra orientării între 
Washington și Paris și consideră că 
de această hotărîre depinde unifica-

PIN ȚĂRILE
In U.R.S.S. funcționează 

4 500 instituții științifice 
MOSCOVA 23 (Agerpres).
In prezent în Uniunea Sovietică 

funcționează aproximativ 4500. in
stituții științifice. Numai la Aca
demia de Științe a U.R.S.S. lu
crează aproximativ 20 000 de co
laboratori științifici, conduși de 
500 de academicieni și membri co
respondenți ai Academiei. In total 
în întreaga Uniune Sovietică e- 
xistă peste 11000 de academicieni, 
membri corespondenți ai academiei 
și profesori universitari.

O amplă activitate de cercetări 
științifice desfășoară și instituțiile 
de învățămlnt superior. Oamenii 
de știință de la Universitatea din 
Moscova, de pildă, au realizat in 
ultimii cinci ani 156 de descoperiri 
și inovații.

Printre lucrătorii științifici se 
află aproape 200000 de femei, din 
care 40000 au titluri științifice.

Vaste lucrări de împădurire
PEKIN 23 (Agerpres).
In ultimii 10 ani, în R. P. Chi-

New York Times: Noi măsuri pentru combaterea 
inflației în Spania

NEW YORK 23 (Agerpres).
Corespondentul din Madrid al zia

rului „New York Times" relatează 
că guvernul spaniol a hotărît să ia 
o serie de măsuri pentru a combate 
inflația, printre care și „înghețarea" 
salariilor. După o ședință a preșe
dintelui Franco cu consilierii săi e- 
conotnîci, s-a anunțat că este nece
sară „coordonarea ritmului evdu- 
ției salariilor cu procesul de expan
siune, modernizare șî . dezvoltare 
structurală a diferitelor sectoare e- 
conomice".

„Tradus într-un limbaj mai sim
plu, spune corespondentul, aceasta 
înseamnă că muncitorii vor obține 
mai greu majorări de salarii".

în Vietnamul de sud situația rămîne 
tulbure •

SAIGON 23 (Agerpres).
Agențiile de presă continuă să 

transmită din capitala Vietnamului 
de sud că situația continuă să fie 
tulbure. în urma marii demonstrații 
care a început sîmbătă după-amiază 
și a continuat în dimineața zilei ur
mătoare. Agenția France Presse a- 
rată că manifestația budistă s-a 
desfășurat sub semnul protestului 
împotriva guvernului condus de 
Huong. Autoritățile au arestat apro
ximativ 300 de manifestanți, dintre 
care cea mai mare parte sînt stu- 
denți. împotriva celor care au ma

la Strasbourg
rea europeană", scria luni dimineața 
ziarul „Die Welt“. Ideea franceză a 
fost exprimată cu claritate : dacă nu 
este îndeplinită „marea ambiție vest- 
europeană", atunci tratatul franco- 
vest-german din ianuarie 1963 înce
tează șă mai prezinte interes pen
tru Franța. Comportarea Bonnului 
față de fixarea prețului unic la ce
reale în Piața comună este conside
rată de președintele de Gaulle ca 
o verificare a orientării politicii 
Bonnului — spre S.U.A. sau spre 
Franța.

După ce oficialitățile franceze au 
declarat că Franța vă lăsa „locul 
gol" în Piața comună dacă nu se 
ajunge la stabilirea pînă la 15 de
cembrie a bazei „integrării agricole", 
acum șeful statului francez confir
mă că gruparea „celor șase" n-ar 
mai avea nici un rost dacă răspun
sul vest-german este negativ. Prin 
susținerea acestei poziții, ceilalți 
patru parteneri din Piața comună

SOCIALISTE
neză au fost efectuate vaste lucrări 
de împădurire. Campaniile anuale 
de primăvară și toamnă au contri
buit la îmbogățirea fondului fores
tier. Ritmul rapid de plantare a • 
pădurilor se reflectă în rezultatele 
pe primele opt luni ale acestui an, 
cînd suprafața totală împădurită a 
depășit cu 50 la sută pe cea din 
1963.

Paralel cu lucrările de împădu
rire, s-a procedat ta mecanizarea 
principalelor operațiuni de tăiere 
și transportare a copacilor.

Crește producția (te aparate 
de radio cu transistori
VARȘOVIA 23 (Agerpres).
Aparatele de radio cu transis- 

tori se bucură de o mare popu
laritate în riadul oamenilor ^mun
cii polonezi. Pînă la sfîrșifltk. aces
tui an întreprinderile vor Hora 
100 000 de asemenea aparate. In 
anul 1964 de pe conveierele fabri
cilor de radio ale R. P. Polone vor. 
ieși 500000 aparate de radio, care 
poartă numele a 34 de mărci.

Potrivit datelor Organizației pen- 
tru colaborare economică și dezvol
tare — O.E.C.D. — costul vieții a 
crescut în Spania cu 14,5 la sută 
în anii 1962 și 63. Anul acesta creș
terea a fost și mai accentuată. Ex- 
perții apreciază că de la începutul 
anului curent costul vieții a crescut 
cu cel puțin 15 la sută.

Corespondentul lui „New York 
Times" arată că cercurile muncito
rești spaniole subliniază faptul eă 
profiturile capitaliștilor în Spania 
cresc mai repede deoît salariile 
muncitorilor, și că în consecință ele 
resping orice propunere privind „în* 
ghețarea" salariilor.

nifestat pe străzile Saigonului an 
fost folosite gaze lacrimogene. Cu 
toate că manifestația a fost împrăș
tiată, în diverse puncte ale orașului 
s-au format noi grupuri de mani
festanți, Intr-un comunicat publicat 
de reprezentanții budiști sînt denun
țate represiunile exercitate de gtuzer- 
nul Huong și se cere satisfacerea Re
vendicărilor populare. Cercurile^*• 
diste preconizează necesitatea u». 
noi remanieri a guvernului. întrucît 
actuala formulă guvernamentală cu
prinde încă elemente diemiste.

sînt invitați indirect să-și exercite 
influența asupra Bonn-ului pentru - a 
determina acceptarea cererii fran
ceze.

In problemele militare, președin
tele francez are în vedere un orga
nism vest-european care să colabo 
reze cu S.U.A. pe, picior de egalitate. 
Așa cum a reieșit și din expunerea 
de motive la programul militar al 
guvernului francez prezentat în A 
dunarea Națională. Franța nu este 
dispusă să lase problemele militare 
pe seama altei puteri. „Este vorba, 
apreciază France Presse, de con
damnarea radicală a tuturor combi
națiilor în legătură cu forța multi
laterală, care acum se dovedesc că 
a ti carențe".

Țmînd seama de actualețe diver
gențe interoccidentale. discursul de 
la Strasbourg al președintelui de 
Gaulle apare ca o expresie a voin
ței de continuitate a actualei poli
tici franceze, indiferent dacă acest 
lucru este sau nu pe placul partene- 
rilor.

Z. FLOREA
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