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Am trecut zilele acestea pe 
niște urme vechi. Vechi, pentru 
că prin luna mai drumul trecerii 
prin șantier însemna movile de 
pămînt, șanțuri desfundate și ci- 
teva ziduri care prindeau contur. 
Acum, viatul toamnei adusese, 
nu se știe de unde, cîteva frunze 
galbene și Ie mina spre capătul 
unei alei. In stingă, în dreapta și 
in capătul aleii, combinații mă
iestre de culori și linii — blocuri 
noi 
au 
pre 
P 4 
sesem cu cîteva 
Sau, mai precis

de locuințe; semn că pe aici 
trecut meșteri pricepuți. Des- 
blocui din

din cartierul
capătul aleii — 
Livezeni — seri- 
luni în urmă, 

spus, scrisesem

Urmele
care rămîn

atunci abia 
putea intra 

alte visuri, 
alte bucurii.

sau prin 
in urmă 
pasiunea 
cărților

apartamente, 
cu patru 

meseriei 
— zidarii 
au plecat 

in

luni 
cu 
lui 
la

intre zidarii 
și Militaru, 

lui Jenei Dionisie, 
și Andreevici A- 
mozaicarii lui Ne- 
și parchetarii lui

despre oamenii care-1 construiau 
și despre frămîntările lor.

In țața ochilor se înalță acum 
semnul implinirii cu aproape o 
lună mai devreme a ceea ce spu
neam atunci: peste circa zece zile 
intre zidurile care 
prindeau contur vor 
oamenii. Oameni cu 
cu alte frămîntări, cu
Deocamdată, aici încă mai e șan
tier. Șantier, pentru că oamenii 
mai au cîte ceva de pus Ia punct 
pe aiară 
Cei care 
împleteau 
pasiunea
Galinger Ștefan — 
alte lucrări. Au rămas în urmă 
lucruri trainice și inimoase. Hăr
nicia lor a netezit calea celor ce 
au venit pe urmă: a tîmplatilor, 
parchetarilor, mozaicarilor, zugra
vilor, instalatorilor. Cam multe 
meserii, nu ? Din strădaniile aces
tei game întregi de meseriași sau 
a altora fără vreo calificare s-au 
născut aceste viitoare 40 de apar
tamente, 40 de cămine noi. A fost 
o întrecere rodnică 
lui Galinger, Мода 
intre zugravii 
Sturzu Gngore 
lexandru, între 
goiță Dumitru
Lăpădătescu Ion. Ultimii cate mai 
populează în zilele acestea 
rele cămine, sînt zugravii, 
ria aceasta, aparținînd de 
niul artisticului, practicată 
meni pricepuți și cu tragere 
inimă, face să rămînă în urmă 
lorite ce imprimă optimism 
suflete.

Am adus un cuvînt de laudă în 
plus acestor meseriași care s-au 
străduit să dăruiască oamenilor 
locuințe noi.

viitoa- 
Mesc- 
dome- 

de ca
de 

co
in

Blocul E 3, din cartierul Livezent, terminat de curînd.

proletari din toate țările, uniți-vă I
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Vulcan a intrat, ieri, în 
unul din cele mai meca- 

bazinul carboni- 
Este vorba de a- 
stratul 18, secto- 
introdusă o com- 

La mina 
funcțiune 
nizate abataje din 
fer al Văii Jiului, 
batajul deschis în 
rul II unde a fost
bină cu ajutorul căreia se execută 
mecanizat toate operațiile de lucru. 
Tăierea și încărcarea unei fîșii de 
cărbune pe o lungime de 100 m se 
efectuează, cu ajutorul noului uti
laj, în numai 2 ore.

Tot aici au fost introduse puterni
ce transportoare pentru evacuarea 
cărbunelui, iar Ia susținerea abata
jului se folosesc stîlpi metalici hi
draulici și grinzi în consolă, ceea ce 
permite reducerea aproape comple
tă a consumului de lemn de mină. 
Cîmpul minier în care a fost deschis 
noul abataj dispune de o rezervă 
evaluată la peste 40 000 de tone căr
bune.

DRUMUL LEMNULUI
ф Raîd^anchetă pe traseele de transport ale I.M.T.F. Lupeni

Un ajutor de nădejde al munci
torilor forestieri care lucrează în 
munți, la exploatarea lemnului es
te șoferul — cel ce aduce jos ma
terialul fasonat. Dacă transportul 
se desfășoară în bune condițiuni, 
atunci lemnul de pe< rampe este 
dus ritmic la gări, iar funicularele 
pot coborî din plin material din 
parchete.. Dacă însă transportul es
te defectuos, dacă mașinile circulă 
cu întîrzrere și cu întreruperi, a- 
tunci rampele rămîn încărcate, iar 
muncitorii forestieri stau pe sto
curi și fluieră a pagubă.

In ce condiții se desfășoară trans
portul lemnului din parchetele în
treprinderii forestiere Petroșani si 
pînă la depozitele gărilor din Va
lea Jiului ? Iată cîteva aspecte din 
acest domeniu de activitate.

Zi irosită
dogorește încăAmiază. Soarele 

destul de tare. Retras la umbra co
pacilor din fața sfatului Petrila, șe
ful sectorului de transport al I.M.T.F., 
Scarlat Gheorghe, pîndește atent șu
voiul de mașini care circulă pe șo
sea. Cum observă vreuna forestieră, 
îi sare în cale și-l oprește pe șofer.

— Unde-i Ciocan ?
— ? ? 7
— Pe Ciocan nu l-ai văzut î
- I?!
— Те-ai întîlnit cu Ciocan ? curg 

întrebările către șoferi. Toate între-

Marți
21 septembrie 

1965

Ieri, la Lupeni, constructorii de la 
T.R.C.H. au terminat pregătirile 
pentru începerea glisării celui de-al 
doilea bloc cu 10 etaje și 66 de a- 
partamente. Este vorba de blocul 
D 2.

Blocul acesta se va executa după 
tehnologia aplicată Ia blocul asemă
nător D 1, adică concomitent cu 
sarea se vor executa finisajele 
terioare, planșeele rampelor 
scări, balcoanele creînd 
larg de lucru.

Construcția blocului D 1, executat 
după această tehnologie, a durat cir
ca 110 zile și acum se apropie de 
sfîrșit. La construcția celui de-al 
doilea bloc — D 2 — constructorii 
lupeneni sînt hotărîți să reducă și 
mai mult timpul de execuție.

gh
in
de

un front

bările rămîn fără răspuns. Șoferul 
Ciocan Ioan de pe mașina 26 139 nu a 
fost văzut de nimeni în ziua de 16 
septembrie.

— Cine știe prin ce coclauri doar
me acest om ! — se văicărește cu 
năduf șeful sectorului de transport 
forestier. Unde să-l cauți prin labi
rintul de văi ?

Deodată își face apariția autoca
mionul 26 020. Tovarășul Scarlat 
sare furios la șofer.

— Unde ai- fost pînă acum ? De 
unde vii, doar ești repartizat să Ш- 
crezi numai în. depozitul gaterului 
Lonea 1

Surprins de întîlnirea neașteptată 
cti șeful sectorului de transport, șo
ferul îngăimă o scuză.

— Am încercat să transport lemn 
din Răscoala, și n-a mers mașina...

Tovarășul Scarlat arată însă ade
vărul : șoferul locuiește în Răscoala 
și a stat acasă pînă la amiază.

— Zi irosită, de două mașini, 
cheie el cu amărăciune.

în-

Mașinile stau, 
iar lemnul așteaptă

al
18

In curtea atelierului mecanic 
autocoloanei I.M.T.F. Lupeni, 
autocamioane platforme, basculante

în
se
La

Brigada de
început de schimb la mina Lu

peni. Pe una din galeriile de coas
tă care pornesc din incinta minei 
Lupeni curgea un șuvoi neîntre
rupt de luminițe Cu lămpile 
cumpănire, grupuri de mineri 
îndreptau spre puțul centru, 
intersecția cunoscută sub denumi
rea de „cinci macaze" șirul lumi
nițelor se împărți în două. Aici, 
ca la fiecare început de schimb, 
minerii se despart, indreptîndu-se 
unii spre aripa vestică, iar alții 
spre cea estică a cîmpului minier 
Lupeni. Călăuza noastră, inginerul 
Meiuș Emilian de la sectorul in
vestiții, ne informează amabil:

— De fiecare dată printre mi
nerii care se îndreaptă spre aripa 
vestică a cîmpului minier se află 
și cei din brigada condusă un Un
gureanu Nicolae. Spre aceștia ne 
îndreptăm și noi acum.

Înaintăm în tăcere. De undeva 
din față, se aude țipătul strident 
al semnalului unui puț. Galeria se 
lărgește brusc și din întuneric se 
desprinde conturul 
țului 13. Ne aflăm pe 
tre cîmpurile miniere 
Bărbăteni.

Peste cîteva minute 
urcă la orizontul 
noastră, dincolo de puternicele ar-

instalației 
hotarul 

Lupeni

pu- 
din-

Si

necolivia
700. Deasupra

și remorci stau defecte. Cercetate 
mai atent, cel puțin 10 mașini au de
fecțiuni mărunte care pot fi reme
diate într-o după masă, la sfîrșitul 
orelor de transport.

— Nu avem decît un singur schimb 
de mecanici, spune tov. Borcan loan, 
șeful autocoloanei. Din această cau
ză, șoferii mai bine stau dimineața 
în atelier, și-și fac mașina, căci după 
masă nu mai e nimeni să Hicreze.

— Si, nu pierd exploatările, fores
tiere pentru c| virr mar puține ma
șini la transport ?

— Ce putem face î ridică din 
umeri șeful autocoloanei. Ar mai tre
bui oameni să organizăm încă un 
schimb (aprobare este) însă nu gă
sim... Din această cauză mașinile 
stau în curtea atelierului în timpul 
programului de transport, iar pe ram
pele exploatărilor așteaptă să fie 
transportate sute de metri cubi de 
lemn. Ce-i adevărat și atelierul este 
dotat slab cu piese de schimb, nu es
te amenajată o platformă de lucru în 
curte sau un șopron, curtea nu are 
asigurată iluminație de noapte, etc.

Mai este de mirare că în asemenea 
condiții mașinile rămîn pe drum, iar

Mihai ȘTEFAN

(Continuare in pag. 3-a)

la orizontul 700
mături metalice care susțin o ga
lerie direcțională in profil simplu, 
se află o porțiune din cele 30 de 
strate de cărbune sedimentate de-a 
lungul mileniilor în Valea Jiului. 
Pe aici, prin culcușul stratelor, în 
orizontul cristalin, brigada comu-

• Noul drum subpămîntean
• 0 inovație ingenioasă
• Problema aprovizionării nu 

trebuie privită în mod în
gust

nistului Ungureanu croiește un 
nou drum subpămîntean — • galena 
direcțională 1 de acces în cîmpul 
minier Bărbăteni. Din.. această ga
lerie vor porni în curînd zeci de 
ramificații spre noi abataje. Pînă 
în prezent brigada a executat 500 
m 1 de galerie, cu un ritm mediu 
de 80 m I pe lună, ceea ce înseam
nă o depășire medie lunară de 
35—40 la sută a planului de pro
ducție. Pe septembrie, la zi, lungi
mea galeriei a mai crescut cu 35 
m 1. Cu siguranță că și în această 
lună brigada va fi declarată evi
dențiată în întrecerea socialistă, 
așa cum a fost declarată consecu-

Doi muncitori harnici și pri
cepuți din exploatarea fores
tieră Jieț — mașinistul Nea
ga Tudor și ajutorul său Cio
can Constantin. Ei realizează 
zilnic la doborît și secționat 
cîte 28—30 mc de bușteni 
fag.

La atelierul mecanic al preparatiei 
Lupeni a fost instalat de curînd 
strung nou. La acest strung a 
repartizat comunistul Stoica Ia- 
(în clișeu), strungar cu o înaltă 

din 
un 
fost 
cob 
calificare profesională.

ga- 
me- 
trei 
Va-

tiv de la începutul anului. Condu
cerea sectorului investiții acordă 
o mare atenție executării acestei 
lucrări. De pildă, pentru a îmbu
nătăți alimentarea cu aer compri
mat, în luna trecută s-au montat 

. pe direcțională 400 m de conductă 
cu diametrul de 150 m/m. Ca ur
mare, presiunea aerului comprimat 
la ort a crescut cu 1,5 atmosfere, 
iar randamentul la înaintarea 
leriei a sporit cu aproape un 
tru pe zi. Minerii din cele 
schimburi conduse de Belciug 
sile, Amariei, Ioan, Rotaru Cosța- 
che, mînuiesc de mai multe luni, 
cu rezultate bune, perforatoare de 
tiptil C.P.-19, cărora inginerul Că- 
runtu loan, șeful sectorului investi
ții le-a adus o inovație ingenioa
să. Inovația constă în adaptarea 
acestui tip obișnuit de perforator 
Ia perforajul umed. Rezultatele 
sînt cu mult superioare — celor 
obținute cu tipul nemodificat — nu 
numai din punct de vedere teh
nic, ci și în privința economiilor la 
manoperă și energie.

Eforturile, comune ale oamenilor 
din sector sînt o expresie a hotă- 
rîrii lor de a îndeplini în mod e-

V. STRĂUȚ

(Continuare in pag. 3-a)
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Jiul Petrila —
Minerul Lupeni 3-0 (2-0)

FOTBAL

original

mondial

campionat

SPORT

Stadtanai Jiul «a Petroșani • cu 
ммяі duminică dimineața • imn 
«ОмеІ* de spectatori. lr« *i Итак. 
*• stadion sa înfruntau două echige 
dta Valea Jiului ce activează in ca- 
tegoria В. РШ acw* confruntarea 
dtartța cota doua echipe — Jiul șl 
Minorul — a prilejuit dispute dine 
pasionante, soldate cu rezultate echi
tabil* do ambeta părți. Do data a- 
coasta tradiția a fost intimata. $1 
col con au rapt tradiția au fost ju
cătorii de ta Jiul. Ei au fost cu mult

Alac la poarta echipei

superiori adversarilor lor și au clțti- 
gat meciul de o manieră categorică. 
DeșL in treacăt He spus, in repriza 
a doua nici gazdele n-au mai dat 
randamentul din primele 45 de mi 
nule. Muljumite de eele două goluri 
înscrise n-au mai insistat suficient In 
cea de-a doua parte a intilnirii, des- 
fășurindu-și jocul mai mult la mij
locul terenului. Și totuși... Daeă re
zultatul final ar fi fost nu 3-8 ci 
6-0, n-ar fi surprins pe nimeni. De
oarece localnicii au ratat multe oca
zii favorabile prin Martinovici, Li- 
bardi, Peronescu, au avut două bare 
prin lihardi și Crăciun, iar uaspetă 
ș-au comportat sub orice critică. 
Evoluția lor constituie un semn de 
întrebare la care trebuie să dea 
răspuns antrenorul echipei, trebuie 
să răspundă jucătorii. Pentru că du
minică echipa din Lupeni a decepțio
nat pur și simplu. Componenții ei, ai 
excepția lui Dan, au jucat ca niște 
începători, fără o concepție tactică, 
cu multe pase la întlmplare. cu șu
turi anemice și imprecise (doar unul 
merglnd pe spațiul porții). Această 
comportare ș-a observat șl in meciu
rile anterioare și va trebui să consti
tuie un semnal de alarmă > entru 
conducerea asociației Minerul, pen
tru antrenorul Tilmaclu Viorel. Es
te surprinzătoare atitudinea acestui 
antrenor care, in pauza meciului de 
duminică, în loc șă-și 'imbăroătezc 
jucătorii, să le dea indicații utile. îi 
Îndemna să-și lovească adversarii, să 
practice un joc dur. Atunci nud de 
mirare faptul că Precup tot avea 
ceva de „Împărțit” cu Nicoară, care 
de fapt a dat tonul. Ее bună drepta
te arbitrul de centru Marin Nlță din 
București, care a condus autoritar, 
i-a avertizat.

Mavonlnd ta comportarea echipei 
Jiul. rabitaiom taptai că jucătorii 
aii и atll tatr-o tontă boita, ti ea- 
ractariiaail votata *1 puterea de 
lupta, practica un joc glndlt. eficace. 
Acestea dau speranțe IntUcăfkțUor 
suporteri spn revenirea echipei in 
prima categorie do fotbal a tarii.

Duminica cei mai activi jucători 
de la Jiul au tact Marttaovtci. Cazăn, 
Stoker »i, îndeosebi. Fop (cel mai 
bun de pe loronl. Cele trai goluri 
au fost marcata do Stoker In mtnu-

Minerul Lupeni.

tul 8, Peronescu în minutul Î0 și 
Martinovici în minutul 78.

Ац jucat formațiile; JIUL; Iqh 
Vasile, Nicoară, Șerban, Pop, Cazan. 
Stoker. Feca (Crăciun). Martinovici. 
LibardL Ivăneșțu, Peronescu. MINE
RUL : Mihalache, Basarab. Luban 
(Praiea), Dan, Szeneș Inia, Dodu, 
Cotroșză, Cărare, Plelah, Precup.

O notă proastă pentru organiza
tori, care au deschis Urziu casele de 
bilete, ți nu toate, produela<lu-se In 
felul acesta aglomerație ta intrare

C MATEESCU
D. GHEONEA

Pin agenda campionatului regional
Parîngul Lonea a cîștigai la limită

intilnlnd duminică, tn cadrul e- 
tapel a V-a a campionatului re
gional, pe Aurul Brad, echipa din 
Lonea a clștigat la limită un meci 
deosebit de greu. Gazdele au con
struit unele acțiuni periculoase la 
poarta apărata de Possler, dar e- 
cesta a fost întotdeauna la post 
Unicul gol a fost marcat tn minutul 
78 de către Constantinescu.

Oaspeții au dat o ripostă dîreă, 
au avut unele ocazii de o Înscrie, 
dar le-au ratat,

Consemnăm atitudinea nesportivă 
a unor jucători Іедері ca Duk 
Pui ei CoMtantineecu, care й-ou 
insultat *i lovit intenționat adver
sarii. Si nud pentru prima dată. 
Conducerea uoQlatiei sportive Pa- 
ringul va trebui să ia măsuri.

S-eu remarcat de la gazde 
Ujara, Merton și fierce, iar do la

/« qgngral, campionatele 
mondiale la orice disci

plină atrag în tribune zeci de mii 
de spectatori care-și susțin zgo
motos echipele favorite sau pe 
sportivii simpatizați. Meind de 
multe ori ca arena să „tremure” 
de uralele sau aplauzele раяіова- 
țlloi de fotbal, гцдЫ, ciclism, vo
lei. baschet... Există însă și un 
campionat al lumii, care In mod 
obligatoriu trebuie să se desfă
șoare în cea mai deplină- liniște. 
Această competiție oare se desfă
șoară pe un „stadion" plasat în 
împărăția liniștii, poartă denumi
rea de campionatul lumii la pes
cuit sportiv staționai. Un aseme
nea campionat, ajuns la cea de-a 
12-a ediție, va avea loc le 20 sep
tembrie, in țara noastră, pe „va
lurile" Dunării ia Galați, in fața 
noului și elegantului cartier al Ți- 
olinei. Aici în decurs de numai... 
trei ore, cei mai iscusiți pescari 
sportivi reprezentind 15 țări se 
vei întrece in prinderea obleților, 
cămășilor, plălicii sau ciortanilor 
pentru a intra in posesia medaliei 
de aur decernată de Asociația 
generală de vînătoare și pescuit 
sportiv din țara noeșjrq (A,G,V-P.S.). 
Forul suprem international (C.l.P.S.) 
al pescarilor sportivi a stabilit ca 
ultimul său congres să acorde Ro
mâniei patrona iul acestei confrun
tări de prestigiu, devenită tradi
țională, ca o confirmare a faptului 
că în România sportul undiței cu 
nylon și eu cirlig a luat o mare 
dezvoltate, cifra practicantțior în. 
trecînd 70 000 de membri.

Atracția tot mai mare pentru 
pescuitul sportiv se datorește fap
tului cd acest sport oferă tn plus 
celui care-l practică un complex 
de frumuseți și satisfaeții care nu 
le poli avea de la alt sport. O zl

oaspeți Posslar, Vlad și Griș.
la juniori: Parîngul Lenea — 

Aurul Brad 2—-0.
&

ALTE REZULTATE: Constructo
rul Hunedoara — Știința Petroșani

CLASA
1- Aurul Zlatna
2. Constructorul Huned.
3. Refractara Alba
4 Minerul Vulcan
5. C.F.R. Teiuș
6. Pșrîngul Lonea
7. Au/ul Brad

B. C.F.R, Slmeriș
A Stiints Petroșani

10. Minorul Aninoasa
11. Minerul Ghelar
12. Dacia Orăștie
13. Ventila Sebeș
14 Mineral Țeliuc 

petrecută cu undița în mînd pe 
matul laeului furnizează pescaru
lui aer curat, peisaj variat, des
tindere, eliberare de preocupările 
cotidiene. Natura este elementul 
care reface în cea mai mure mă
sură organismul omenesc, idt pes
cuitul sportiv este o activitate din 
cele mai potrivite pentru recap- 
tartare.

Organizațiile sportive acerdă o 
mare însemnătate dezvoltării con- 
ttnue a locurilor de pescuit și a 
repopulării apelat cu puietul res
pectiv. In prezent, pescarii spor
tivi au la dispoziție peste 12 00n 
de hectare de ape stătătoare, a- 
ptoape 1 000 ha lacuri de acumu
lare și peste 15000 km de qpe 
curgătoare de munte și șeș.

Cîieva amănunte asupra apro
piatului campionat. Cei 75 de par- 
ticipanti teprgzcnlîpd 15 țări vor 
fi repartizați în ștanduri prin tra
gere la sorii pentțu в șe crea con
diții egale de concurs fiecărui pes
car sportiv. Jn fiecare stand va 
exista o porțiune de 10 m de apă 
pe mal unde fiecare va pescui li
niștit și... plin de speranțe. Pentru 
fiecare pește prins se vor acorda 
eîte ă puncte, iar pentru fiecare 
grgm din greutatea peștilor eîte 
1 punct. Peștii var fi ținuți într-un 
săculeț puțin umed. /Prezentarea 
la eînlar cu pești crescuți în greu- 
‘ate cu... ajutorul nisipului, no
roiului sau mîluluf va ii penaliza
tă). Titlul de cel mai bun pescar 
sportiv din lume se acordă acelui 
concurent cere a totalizat cel mai 
rnare număr de puncte. Fiecare 
concurent are dreptul să utilizeze 
o singură trestie eu un singur eir- 
ng șl să pună orice momeală do
rește, incepînd cu viermuși de car
ne și terminind cu „cocoloși" de 
mămăligă sau de pline. Anul tre-

2— 0; C.F.R, Simerla — C.F.R. Te
iuș 3—0; Refractara Alba — Ml- 
uerul Vulcan 3—1; Aurul Zlatne 
— Textila Sebeș 8—2; Minerul 
Teliuc — Minerul Anlnoasa 2—Q> 
Dacia Orăștie — Minerul Ghetar
3— b Minerul Ghelar — Parîngul 
Lenea 3—Q (restantă, disputată joi).

ME.XTIL
5 3 1 1 14—7 7
5 3 Q 2 13—8 8
5 3 0 2 11™6 6
5 3 Q 2 В-1 -6 8
5 3 Q 2 5—8 6
5 3 Q 2 7—13 8
5 2 1 3 5—3 &
5 2 1 2 3—10 5
5 2 0 3 e—4 4
5 2 Q 3 7—8 4
5 2 0 3 8-10 4
3 1 2 2 8—11 4
5 2 0 3 14—18 4
5 1 1 3 5—Г1 3

cui cumeionaful desfășurat la 
WQtmeldenge în Luxemburg a 
fagi eîștigat de francezul Fontanet, 
caro a prins in 3 ore 42 de pești 
cu o greutate totală de 4 345 gra
me. Pe echipe, primul loe a fost 
ocupat de Franța. De remarcat eă. 
în cele li ediții ale campionatelor 
mondiale de pescuit sportiv sta
tioner. pescarii francezi au cucerit 
5 titluri-

Selecționata tării noastre este 
darnică să se afirme puternic la 
această ediție și să depășească 
reemitatefe înregistrate ia ultima 
ediție (locul fi pe echipe și 14 
nrin , N. Rnaclie la individual). De 
За de zile, șeleetiopabilii noștri 
nescujesc cite 4-~5 ore pe zi. Gâ. 
lătenii așteaptă cu legitim interes 
această confrunlare mondială a 
pescarilor sportivi cu toate că în 
echipă nu. figurează njefun pescar 
din părțile locului (gălătenii sînt 
specialiști in capturi mari, eu 
scule speciale, care nu sjnt gd- 
mișe la mondiale). In centrul ora
șului, aproape de faleză, au fost 
montate tribune speciale metalice 
pentru ca locuitorii frumosului 
port să facă sîmbătă cunoștință 
сц participanta, iar duminică să-t 
aplaude în cadrul festivității de 
premiere pe cei merituoși.

Qțieum se va inche!a acest 
campionat, cu o victorie a engle
zului Lane, a francezului fântânei 
sau a românilor Pană sau Enache 
sîntem convinși că. duminică sea
ra. la Galati. în cadrul mesei de 
..la revedere" a p.articipantilor 
felul intîi se va servi saramură 
de pește cu mămăliQută.

PAUL OCHÎAL.BI 
redactor la „Agerpres"

Trei campioni 
regionali

In ziua de 10 septembrie, în o- 
rașul Deva S-a desfășurat etapa 
regională a campionatului repu-^ 
blican individual de lupte clasice *< 
— seniori.

La această întrecere, au fost pre
zent! și 10 luptători din Valea Jiu-

LUPTE CLASICE

lui (cinei aparținînd asociației 
sportive Jiul Petrila și placi aso
ciației Utilajul Petroșani) care, în 
urma etepei orășenești, au obtinut 
dreptul de participare in etapa re
gională

Cșmportîndu-se bine, luptătorii 
noștri au reușit să cucerească trei 
titluri de campioni regionali și o 
data cu aceasta dreptul de a parti
cipa U finala pe tară.

Cele trei titluri au fost cucerite 
de luptătorii Fabian Iosif- Bjro 
Alexandru si Tecue Praneisc, 
de la asociația sportivă Utilajul 
Petroșani. '4-



/ Pregătirii propagandiștilor
toata atenția!

latre sarciaUe actuale ale organe- 
1W »I organizațiilor de partid se în
scrie, în prezent, pregătirea deschi
derii noului an el învățămintului de 
partid. Pentru ea învățămîntul de 
partid să se desfășoare în noul an 
Ia nivelul cerut, au fost luate, din 
timp, măsuri corespunzătoare. Or
ganele și organizațiile de partid au 
acordat o deosebită atenție selec
ționării propagandiștilor. Pentru a 
«Sigura o mai mare eficiență învăță- 
mîntuluide partid, 
pentru pregătirea 
temeinică a pro. 
pagandiștilor în 
vederea activității 
lor de viitor, în 
aceste zile, în patru centre din 
Valea Jiului — la Lupeni, Vulcan, 
Petroșani și Petrila —s-au organi- 
zat seminarii și consultații unde a- 
ceștia pot elucida problemele neîn
țelese. în urma studierii individuale 
a documentelor celui de-al IX-lea 
Con grea a) partidului.

Consultînd evidenta participării 
propagandiștilor la seminariile și 
consultațiile care au avut loc pînă 
acum, se poate aprecia că majorita
tea comitetelor de partid, birourile 

t organizațiilor de bază, ац înteleș pe 
deplin necesitatea participării pro
pagandiștilor la pregătirile ce s-au 
organizat în vederea deschiderii 
anului de învățămînt de partid. Bu
năoară propagandiștii de Ia mina 
Lenea, U.R.U.M.P. și mina Petrila 
mobilizați de comitetele de partid 
s-au prezentat cu regularitate la se
minarii dovedind un înalt simt de 

, răspundere față de sarcina încre-
* z- dințată. Prin problemele ridicate ei 

. și-au manifestat interesul deosebit 
-- . fată de documentele Congresului al

IX-Ie» al partidului, dînd dovadă că 
Străduiesc șă fie cît mai bine pre

gătiți, să poată împărtăși eursanților 
cunoștințele dobîndjte.

Mai sînt însă cîteva comitete de 
partid și birouri ale organizațiilor de 

, bază care nu s-.au preocupat sufi

VIATA DE PARTID

cient de mobilizarea wopagatâittb 
lor. au neglijat această sarcină. Co
mitetele de partid de la mina Vulcan, 
centrala termoelectrică Paroșeni și 
mina Lupeni, de pildă, nu ș.au în
grijit de mobilizarea propagandiștilor 
la seminarii. Așa de exemplu, la se
minarul care a avut loc în ziua de 
13 septembrie la Vulcan, din cei 10 
propagandiști ai I.C.T. Paroșeni, s.a 
prezentat numai unul. O situația si
milară a-a petrecut și cu propagan

diștii preparației 
Petrila. Datorită 
faptului că biroul 
organizației de ba
ză nu s-a îngri
jit de mobilizarea 

propagandiștilor, din cei 10 tovarăși 
au participat la seminar doar 4.

Nici birourile organizațiilor de ba
ză de la J.L.L. și cooperativa meș
teșugărească din Petroșani n-au ma
nifestat suficient simț de răspundere 
fată de această problemă. Din acest 
motiv, nu toți propagandiștii de aici 
au luat parte la pregătirile ce au 
loc în vederea deschiderii noului an 
al învățămîntului de partid.

Studierea atentă și profundă a do
cumentelor celui de-al IX-lea Con
gres al partidului se impune ea o ne
cesitate vitală pentru fiecare mem
bru de partid, pentru fiecare om a! 
muncii. Acest lucrij eștș cu atît mai 
necesar cu cît în aceste documente 
sînt indicate direcțiile dezvoltării vi 
itoare ale patriei noastre socialiste. 
Necunoașterea temeinică de către 
propagandiștii a problemelor și sar
cinilor ce rezidă din aceste docu
mente, va îngreuna desfășurarea ac
tivității, în bune condlțiuni, a acelor 
forme ale îjțvățămîntului de părți j 
ai *căror propagandiști n-au partici
pat la seminariile și consultațiile or 
gănizate. Pentru a pretntîmpina ă- 
ceastă situațje, comitetele de partid 
și birourile organizațiilor de bază 
sînt chemate să acorde mai multă 
grjjă pregătirii propagandiștilor și să 
controleze sistematic prezenta aces
tora la seminarii.

M- G.

„Săptămîna Crucii Roșii“
Organizația de Cruce Roșie se 

află în plină desfășurare a unui 
< eveniment deosebit. Acest, eveni- 

, mont, care are loc în fiecare an 
în a doua jumătate a lunii sep

tembrie. are scopul de a face cu
noscută activitatea Crucii Roșii, de 
a atrage în rîndurile acestei or- 

д ' ganizații cît mai multi cetățeni.
Comitetul orășenesc de Cruce 

ț. Roșie Petroșani întîmpină acest e- 
venimenț cu rezultate semnificati
ve in activitatea sa : recrutarea a 
peste 000 donatori onorifici de sîn 
ge, lărgirea acțiunilor de educație 
sanitară a populației, crearea de 
noi posturi de prim ajutor etc.

Sprijinindu-зе in munca sa pe un 
larg activ obștesc din întreprinderi 
instituții, școli eît și din cartierele 
Văii Jiului, împreună cu organele 
șanitare. Comitetul de Cruce Roșie 
Petroșani și-a axat planul de ac
țiuni, în cadrul „SăptJmînii Crucii 
Roșii1', pe problemele sanitare le- 
eale, pe atragerea la activitatea de 
Cruce Roșie a unui număr cit mai 
mare de cetățeni

Programul desfășurării „Șăptăm1 
nii Crucii Roșii" prevede o seamă

de acțiuni educațjv-sarjitare, Prin
tre acestea șe numără conferințele 
educativ-sanitare care se vqr ține 
în exploatările miniere, în între
prinderi, instituții, șantiere de con
strucții și cluburj; organizarea de 
cpncurspri „sanitarii pricepuți" in
tre grupele sanitare din cartierele 
localităților Lupepi, Vulcan, Petri
la, Aninctșsa, Uricani, Bănită și 
I onea, serjle de întrebări și răs
punsuri în cadrul căminelor cul
turale din Băjjjța și Iscrapi. De a- 
semcnua, se mai prevăd convorbiri 
organizate între medici și munci
tori, simpozioane șj ințțlniri Între 
donatorii și primitorii de sînge

Pentru ca „Săptămîna Grpcii Ro
șii" șă-și atipgă scopul propus, ac
tivul voluntar din localitățile văii 
Jiului precum și cei 17 6QQ mem
bri ai organizației noastre sînt che
mați să sprijine și să ia parte la 
acțiunile ее se vor întreprind» de 
către comitetele Crucii Roșii, în 
colaborare cu unitățile țnedicp- 
sanitare.

GHIZRLA IANCțJ 
secretara Comitetului orășenesc

Drumul lemnului
(Urmoredm pqg. f-Oj

ImBannitMt maUziaiiăhtl Іавымі bu
4* ймЯдогіі <u iBtartitatM «•>
rută <

Sîsrprfsiî nepMeuffi

— încărca# seped» feaHe M*Mt» 
de viteze „UVTC 1 702 015" c« 
buie dusă și montată pe o autore- 
morcă defecta — răsună prin curtea 
atelierului din Bărbăten! ordinul șe
fului de coloana. Borcan loan și «1 
șefului sectorului. Scarlet Qheerghe.

Milni harnice «alta culta In auto
camionul 2*101 condus de Oehlș 
Simian. Se mai eațarS sas «ei me
canici și șoferul apasă pe accelera
tor...

Prin dreptul Termocentralei Радо- 
șeni se isc* o discuție.

— Unde ducem cutia de viteze ’ 
întreabă șoferul Ochiș.

— Parcata Voevedul — își dă păre
rea mecanicul Socu Dumitri*.

— Iu am Înțeles că la Răscoala 
—spune celălalt mecanic. Avrămeaeu 
Eugen.

Șoferul, nedumerit, на maj știe ce 
să creadă : oamenii ац fost trimiși Ia 
drum fără să И se spună unde i 
De aceea, el întoarce mașina înapoi 
și de la Paroșeni mai tace o dată 
drumul retur la Bărbățeni ea șă 
afle că trebuie merș Jieț.

...Kilometrii fug repede și jață ma
șina la Jieț; Auțoremorca ад, 201$6 
pște trasă la o parte pe marginea 
drumului, așteptîqd noua cutie de 
viteze щ lecui țejei care s-a spart.

Se dă joș euțîa nouă, sculele, tțo- 
liul și mecanicii se pregătesc de lu
cru. Deodată unul din ei, Socu Du
mitru, străfulgerat de un gînd șe 
lepede la cutia pouă Și deșurubeoză 
capacul de vizitate. UI I C» dezamă
gire. A fost trimisă o cutie pei«răs
punzătoare, fără pin ionul de angre
nare a troliului autaremorcîL

Totul înapoi in mașină Я bai din 
nou la Bărbăteni, s-ац făcut zeci de 
Kilometri degeaba, pentru că „șefii" 
n-au controlat ce trimit!

Mașina de lingă drum
Lingă apa JiețuluJ, chiar lingă de

pozite și cabane, șe vede o mașină 
în șanț, Este а LM-T-F-Ului și are 
nr. 51 813. Dar în ce bal de dezmem
brare se găsește. Ii lipsește o roată 
din față; a fost tuaf și arcul; angre
najul direcției șj chiar volanul ma 
șinii sînt dispărute; au făcut „pi
cioare" multe piese și aparataje și 
chiar conductele de benzină —- cit 
despre șoferul titular al acestei ma
șini părăsite, nimeni din baza alătu
rată nu știe pe uțide o rățăcl

Și șoferii „binevoitori" în trecere 
pe aici „împrumută" fiecare de la

icest amlM, piesele «re 11 șe par 
«ai іММЙМЙе* de c*t« аЦ »evot» I 

*
ConsteUrL fapte, din

Vtoța aUtocgloanei I.M.T.F. Lupani. 
Ptereevte lato-o Ііа«ай te. «te »« 
flote* • imagine deepze bate ce 
pețrec aici, а cauzelor datorită & 
rota transportul forestier din Vatos 
Jtetot n« face tată eeriețetor.

Este adevărat că în cadrul IMT.f.- 
ului sînt multi șoferi buni, copștt- 
inejari în muncă, despre activitatea 
cărora forestierii «u numai cuvinte 
de laudă ca Mag Mitral Coc Ghew- 
gfae și alții Chiar șl la ora в seara, 
in cursul zilei In care s-a tăcut rai
dul p« Valea Jlețolui urcau citoe 
parcheta — la Clbanu — autaremor- 
cile ад. 2d156 ș| 25 249, саде se gră-

ьмѵ șl înca>eo bușteRl inw » de 
a im Йн ИНшннІсці.

Cu toate acestea іірм anti wn- 
ducert comparate ta odral tert!»- 
nei. a unei îndrumări Я в»ЯЛ1°1 «₽e 
t«Uv. slaba praaaupara fuuteî »rg«- 
UteWfM temei Întrețin»»! A autove
hiculelor pe teren, prin atelțer mo1 
btl 91 № cadrul аіыіегціиі ПММЯс 
•— în schimburi după orele de trans
port duc la slabele rezultate în
registrate îa activitatea autocoioaaei 
I.M.T.F. Lupani, Ia răminari în ur
mă cu Mr dvcți» îb parchetele to- 
restiere.

Conducerea D.R.E.F, Deva, LM-T.F. 
Sebeș și I.F. Pelrașarii au obligație 
să analizeze temeinic activitatea și 
problemele autoeoloanei A» trans
port forestier, luhte măsuri butănte 
pentru îmbunătățirea activității eț.

Lemnul să tie transportat rttsde
Jos îu gări, au stocat ia rMumI

Brigada de la orizontul 700
tUrmare dte дос, ba)

xemplar sarcinile planului du des
chidere a cimpoiul minier ЗДгЬЗ- 
teui. Un singur lucru, insă, con
stituie Q Piedică te activitatea tor 
— modul îngust te care privesc 
tovarășii din conducerea sectoru
lui I (jolaborșrea cu sectorul In
vestiții. Minerii din ambele Mo
toare folosesc puțul orb nr. 13 
pentru aprovizionarea cu materia
le și vagonet» geofe- D»r, cu toa
te că celor de Ia sectorul I țe re
vine îndatorire» să deservească 
prin puțul 13 și brigada vecină, 
djp sectorul investiții, «fi jțu fac a- 
țeșt lucru, Maiștrii sectorului I A 
căută sț satisfacă doar necesarul 
do goale Я materiale pșniru bri
găzile tor iar de grupele Șe la in
vestiții nu le pasă. Din șqgftștă 
cauză sectorul investiții este ne
voit să școșță adeșeori oațnețti de 
ia locul (gr de munc< pentru

transportul gealelor șl я mattet»- 
lului de la puțul 13.

Faptul acesta, relatat de șeful 
unei brigăzi de mineri, ne șțțr- 
pește interesul. Și mergem pe firul 
lui. Ne aflăm In biroul sectorului 
VII investiții. Aici facem cunoș- 
tinte cu șeful sectorului, івдіцеп»! 
Căruntu ne informează că, în fle
care zi, intervine cu rugăminți pe 
lingă cei de la sectorul I în pro
blema deservirii puțului #r. 
li dat zadarnic Luerurlte м re
petă așa la nesfîrșit. £e ее ®șre 
nu înțelege conducerea «MteFulul 
1 faptul simplu că realiaorea rit
mică a planului eeler de 1« investi
ții este o problemă de intereș W- 
mun î Concluzia firească ce șe 
desprinde este că organizați» de 
partid a sectorului 1 trebuie Să-»i 
spună hetărît euvtntul pentru re
zolvarea plauzibilă » aegstți pre* 
b.lerne.

WTA Unde sînt gospodarii?
in urmă cu cțțiva ani, între Tea

trul de stat și baia comunală fiin 
orașul Petroșani a fost amenajat un 
părculeț. Anul aeestș îp luna iulie 
au fost aduse parcului cîteva îmbu
nătățiri. Strada Grivița Roșie cu
prinsă între teatru și baie s-a tran
sformat de asemenea în șantier. A 
fost adus nisip, ciment și borduri 
de piatră pentru încadrarea rondu
rilor de flori din părcuteț.

Deși cu întîrziere, inițiativa de a 
reamenaja acest părculeț nu poate fi 
trecută cu vederea. Nu același lucru 
șe poate spune însă despre felul cum 
a fost lăsată porțiunea de stradă 
amenajată. Pe trotuar, din loc în loc, 
au rămas grămezi de balast care

împiedică circulația piețonilor. Dșcă 
HU ș-a putut eglcula de la înqeput 
dît nlșip e,Sțe neceșeș adueîndu-se 
mai mu}t, de ce nu s-a tranșperțat 
măcar surplusul la terminarea lu
crărilor î

De asemenea, în dreptul clădirii 
băii s-au adunat rămășițe de moloz 
și pămînt incit a ocupat jumătate de 
stradă. Mașinile, căruțele și pietonii 
cireulă anevoie pe această porțiune. 
Toți se întreabă:

—• Clnd au de gînd gospodarii de 
la sfat să faeă curățenie, pip felul 
cum au lucrat aeești gospodari, ei 
nu se mai pot numi... gospodari-

C. IQNEȘCU

In magazinul de 
textile nr. 28 din 
complexul comer
cial Viscoza Lij- 
peni lucrează цп 
mănunchi de tine
re vinzătearp. Tată 
иод dintre ele, 
Pop Alice, preo
cupată Je servi
rea unei cliente.

PROGRAM DE RADIO
22 septembrie

PROGRAMUL I 5.00 Buletin de 
știri Buletin meteorologic; 5,0₽ 
Muzică interpretată de fanfară; 5,35 
Gimnastica de înviorare; 5,45 „Mi 
nuBată-i tara mea" --- emisiune de 
cinteze; B,0Q Radiojurnal. Buletin 
mețeorelogie; b, 10 Cintece și jocuri 
populare,- 6.30 Recomandări din 
program. 6,35 ..La cabană" mu- 
Zifă Ușoară; 6,45 Salut voios de 
m.bnter. 7,00 Radiojurnal; 7,15 Mu 
zifă POPUlară; 7,30 Sfatul medicu
lui • Intoxicația eu alcool; 7,35 A 
fi unturi, mușică; 7,45 Piese de es- 
iradă; 8 00 Sumarul presei,- 8,06 
Muzică populară; 8,30 Dansuri din 
opere; 9,00 La microfon, melodia 
preferată; 10,00 Buletin de știri; 
10,03 Pagini din opereta „Vero- 

nique" de Messager,- 10,30 Aspecte 

din activitatea culturală de masă; 
10,45 Interpret la mierefon : Місц 
lina Cîrstea — voee (la pian Doi
na Micu); 11,03 Muzieă de estra
dă,- 12,00 Buletin de știri,- 12,45 
Muzică populară; 13,15 Concert c|e 
0rînz; 14,00 Buletin de știri; 14,05 
Recomandări din program; 14,10 
Orchestre de muzieă ușoară; 15,00 
Suita simfonică „Țara Uălmagiuluj' 
de Nieolae Boboc,- 15,30 Soliști de 
muzică populară; 15,40 Miniaturi 
vocale de estradă; 16,00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic,- 16,15 
Cintece de Emil Lereseu; 16,30 
Roza vtnturilof; 17,00 Arii și duete 
din opera „Fideliow de Beethoverj: 
17,30 Muzică ușoară; 18,60 Buletip 
de știri; 18,05 Varietăți muzicale; 
19,00 Recital lolanda Mărculescu.

19,15 Tribuna radio, 19,30 Irțțeț- 
preti de ipuzică ușoară; ȘQ,QO Ra- 
diogazeta de seară; 30,30 СіпіД 
Cică Petrescu; 5Q.45 Neapte bună 
copil,- 2Q,55 Vechi cinteee popu
lare,- 2L15 Autograf pe o carte 
npuă; 21,30 Muzică de daps,- 3R.00 
Radiojurnal. Buletin meteorplpgip; 
22,20 Suita simfonică ..Șehpreșada1' 
de RimsKi K.arsaKgv; 23,Q6 MuUică 
ușoară; 23,52 Bujelln de știri

PROGRAMUL fi 7,39 Buletin de 
știri; 7.35 Trei interpreti Я trei 
melodii; 7,45 Recomandări din pro 
gram,- 8,05 Uverturi și caruri fiin 
operete; 8.30 Soliști de mușică u- 
soară; B,0O Buletin de știri,- 9,03 
Gintă Corul minerilor din Lenea 
dirijor Oheorghe Popa; 9.3Ѳ Popas 
folcloric muzical pe plaiuri mun
tenești; 10,00 Suita simfonică „Po
vești din Grui" de Marțian Negrea 
10,31 Muzieă din apere; 11,00 Ru> 
Tetln de știri,- 11.30 ClițtȘ oreheșțr» 

de muzică populară a Ansamblului 
de ctnțece și dansurj „Ciocirlia"; 
12,99 Muzjgă dte esțr«dt> 12,30 
Uverturi și Tânțegii interpretate de 
fasfară; 13.QP Bytetjp d,e stiriț іЗ.оз 
Sejecțiuni din operete; 14,30 Recp- 
mandări din program; 14,35 Goh 
cert folclorie, 15,09 Buletin d.e știri; 
IȘ,1Q Melodii- fie EJly ROman și 
Emanuej loneagu; 15,30 jnțșrproți 
dg pppră; 16,00 pin cele mai ец- 
noșțijte Rțelodij popularei l&ao 
Pagini din. literatura viorii; i7,oo 
Radtointnai- Buletin meteorologic; 
17,15 |n Hțm de tengo; 17,30 Pe 
teme medicale «-» Apele minerale 
și importanta №î; 1*,O0 Piese in
strumentate; l*,3O Capodopere ale 
literaturii 1 „Frpțil Karamazov" de 
Fierier Dostoevski; 19,00 Buletin de 
știri» 19,08 Program de ctuțeee șl 
tocuri populare; 19,30 Pegtai din 
isterie «poete (a*ș|te«M* a XVî-al; 
20.0Q Mfirică ușear»; 21,00 R^g- 

jurnal. Spoțț; 21,20 Recitalul pfo- 
nisiuliji Edwin Fimher,- 21,35 Oa
meni de seamă din istoria cultu
rii • „Goya",- 22,00 Cînță Achi® Ni
sa ptfllpdii populare; 22,15 Mu
zică ușoară; 23,09 Buletin de ЯИі 
23,45 Melodii pentru ore tirtii» W 
Buletin de știri.

Cinematoșfrafe
septembrie

PETROȘANI 7 NOfgBMRJtpi 
Un luerg făcut la timp; REPUBLI
CA : Săfitură ІП înțynerte; LQ- 
№Д: ergntcă șubană; VULCAN: 
Ujpbrelele din Cherbourg; OU- 
VIDIA: Rude de singe,- PARQ- 
ȘRNI : Accatonaț LUREN1 — MUN
CITORESC : Brățara de granateș 
BĂRBĂTENI: Judecătorul de mi
nori; URICANI; Slujnica.
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Sosirea la New York 
a delegației române 
la cea de-a 20-a 
sesiune a O.N.U.

NEW YORK 20 (Agerpres).
In seara zilei de 19 septembrie 

sosit la New York delegația Repu
blicii Socialiste România

a

la cea de-a
20-a sesiune a Adunării Generale a
OJM.U.

Delegația, condusă de 
facerilor externe, Corneliu Mănescu, 
a fost întâmpinată la aeroport de 
reprezentantul Permanent al Româ
niei Ia O.N.U., Mihail Hașeganu, de 
membrii Misiunii române la O.N.U. 
și ai Ambasadei Române la Washing
ton, de reprezentanți ai unor misiuni 
diplomatice la O.N.U.

ministrul a-

Lucrările Consiliului de Securitate 
ф Adoptarea unei rezoluții pentru încetarea focului 

în conflictul indo-pakistanez
NEW, YORK 20 (Agerpres).
La ședința de luni a Consiliului de 

Securitate a fost adoptat, cu 10 vo
turi și в abținere (Iordania), proiec
tul de rezoluție prezentat de repre
zentantul Olandei, în care se cere 
Indiei și Pakistanului să înceteze ac
țiunile militare pînă în dimineața de 
22 septembrie la ora 7 G.M.T.

Rezoluția cere, de asemenea, gu
vernelor acestor țări să-și retragă 
trupele pe pozițiile pe care le-au 
ocupat la 5 august, adică înainte de 
începerea conflictului.

In continuare se stabilește că du
pă aplicarea prevederilor de mai sus 
ale rezoluției să se examineze mă
surile ce ar putea fi luate în vede
rea unei reglementări a problemei 
politice care stă la originea con
flictului indo-pakistanez, și se cere 
celor două guverne să folosească 
toate mijloacele pașnice în acest 
scop.

Rezoluția cere secretarului general 
al O.N.U., U Thant, să asigure con
dițiile necesare pentru supraveghe
rea încetării focului și retragerii tru
pelor Indiei și Pakistanului, să de
pună toate eforturile în vederea în
deplinirii acestei rezoluții a Consiliu
lui de Securitate.

Josef Cyrankiewicz 
a sosit la Viena

Sltuat a din Vietnam

VIENA 20 (Agerpres).
La invitația cancelarului 

trtei Josef Klaus, la 20 septem
brie a sosit la Viena într-o vizită 
oficială J. Cytankiewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone.

Agenția P.A.P. arată că în ulti
mul timp s-au înviorat contactele 
dintre cele două țări în domeniul 
politic și economic. Valoarea 
schimbului de mărfuri dintre 
lonia și Austria 
tematic 
lari în 
lari în 
acestui 
a fost 
lari.

— de la 
1955 la 
1964. In
an,

Aus-

Po- 
sis- 
do- 
do-

crește în mod
46.4 milioane
65.4 milioane 
prima jumătate a

schimbul de mărfuri 
de circa 37 milioane do-

speciale de la 
pierderi garni-

Cat trupele a- 
sud-vietna- 

neo-zeelandeze continuă

Qui 
a! 
de

SAIGON 20 (Agerpres).
Referindu-se Ia operațiunile în

treprinse de cîteva săptămîni de 
trupele americane și cele sud-viet- 
nameze împotriva forțelor patrio
tice, agaația France Presse relevă 
că acestea se soldează cu pierderi 
importante pentru inițiatorii lor. 
Numai în ziua de simbătă pierde
rile materiale s-au cifrat la cinci 
elicoptere doborite, două nave mari 
de debarcare scufundate, un avion 
„C-130" prăbușit în Golful 
Nhon și un avion „Skyraider" 
aviației sud-vietnameze lovit 
forțele patriotice la aterizare.

In cursul nopții de simbătă 
spre duminică patrioții sud-vietna
mezi au continuat să hărțuiască 
cu arme automate și mortiere tru
pele celei de-a 101-a brigăzi de 
parașutiști americani în apropiere 
de An Khe, după ce grosul efecti
velor forțelor patriotice s-a repliat. 
40 de elicoptere au fost puse la dis
poziție pentru a transporta întăriri 
și a evacua trupele imobilizate de 
focul intens al mortierelor și ar
melor ușoare asupra zonei alese 
chiar pentru aterizarea elicoptere
lor. Unitățile aeropurtate care ur
mau să evacueze trupele atacate 
au căzut la rindul lor într-o 
buscadă — 4 elicoptere au 
doborîte în zona de aterizare,
ferindu-se la declarațiile pilotului 
unui elicopter, agenția A. P. rela
tează că tirul partizanilor a fost

atât de întins îneît aproape fiecare 
elicopter a fost avariat.

Un purtător de cuvînt american 
a anunțat că forțele patriotice au 
atacat, de asemenea, cu mortiere 
o tabără a forțelor 
Dak To provocînd 
zoanei.

In regiunea Ben
mericane, australiene, 
meze și 
operațiunea de „căutare și distru
gere" pe care o întreprind de mar
țea trecută fără a reuși să anga
jeze contacte majore cu patrioții 
sud-vietnamezi. Aproximativ 5 000 
de militari, scrie în legătură cu 
aceasta France Presse, continuă să 
urmărească un inamic care nu este 
de găsit.

pătruns în spațiul aerian al 
Vietnam și a bombardat re
populate și obiective econo- 
din provinciile Xien Quang,

Conflictul indo-pakistanez
SRINAGHAR 20 (Agerpres).
Ciocnirile între trupele indiene și 

pakistaneze au continuat duminică și 
luni dimineața.

Intr-un comunicat al Ministerului 
Apărării al Indiei, citat de agenția 
U.P.I., se arată că duminică după- 
amiază trupele indiene au respins un 
atac pakistanez în sectorul de fron
tieră Kargil din zona Cașmirului. Du
minică seara, adaugă agenția Reu
ter, menționînd surse oficiale din 
Delhi, unități de tancuri indiene au 
atacat trupele pakistaneze din re
giunea localității Burkî, în apropiere 
de Lahore. Aviația indiană a efec
tuat raiduri asupra unor 
din Pakistanul de vest.
France Presse relatează că, potrivit 
unui purtător de cuvînt al guver-

localități
Agenția

nulul Indiei, trupele indiene au 
ocupat localități ia frontiera dintre 
statul indian Radjastan și Pakistanul 
de vest.

Surse oficiale din Rawalpindi au 
declarat, după cum relatează agen
ția Reuter, că trupele pakistaneze au 
respins un atac al unităților blindate 
indiene pe frontul din regiunea Sial- 
kot. Se menționează, de aseme
nea, că trupele pakistaneze au 
distrus un post înaintat indian în 
sectorul Radjastan și au respins a- 
tacurile indiene lansate în regiunea 
Kham Karan, la 25 mile sud-est de 
Lahore.

Aviația pakistaneză a atacat du- -7 
minică după-amiază localitățile Jam
mu din Cașmir și Jamnagar din 
statul Gujerat. Luni dimineața, rela
tează agenția U.P.I., aviația 
kistaneză a atacat o localitate 
apropierea orașului Delhi.

pa- 
din

Regiuni întinse din California 
devastate de incendii

SAN FRANCISCO 20 (Agerpres).
Cinci districte din statul Califor

nia au fost declarate duminică 
guvernatorul 
Brown, zone 
ca urmare a

de 
acestui stat, Edmund 

ale dezastrului major 
incendiilor care au iz-

am- 
fost 
Re-

HANOI 20 (Agerpres).
La 18 septembrie, aviația america

nă a 
R. D. 
giuni 
mice
Yen Bai, Nghe An, Ha Tinh, Quang 
Binh, precum și orașul Vinh și insu
lele Bach Long Vi și Con Co.

Unitățile forțelor armate vietna 
meze au dat o ripostă hotărîtă aces
tor atacuri. In ultimele zile în insu
la Bach Long Vi au fost doborîtc 
trei avioane militare americane. Cu 
aceasta numărul total al avioanelor 
americane doborîte în R. D. Vietnam 
începînd de la 5 august 1964 se ri
dică la 573.

Economia Republicii Dominicane 
trece printr-o perioadă critică

SANTO DOMINGO 20 (Agerpres). 
Președintele guvernului provizoriu 

dominican. Hector Garcia Godoy, a 
declarat presei că în prezent au Ioc 
tratative 
pentru ca 
autorizat 
evacuarea 
din țară. El a menționat că dacă ar 
avea posibilitatea să ordone evacua
rea forței interamericane din Repu
blica Dominicană „ar face-o cît mai 
curtrid posibil".

Șeful guvernului provizoriu domi
nican s-a referit apoi la situația eco
nomică precară a țării ca urmare a 
dezorganizării producției în perioada 
luptelor dintre forțele constituționa- 
liste și cele imbertiste la care s-a 
adăugat intervenția forțelor inter
americane. El a declarat că guvernul 
dominican va recurge la împrumu
turi „cu scopul de a rezista perioadei 
critice", dar că aceste împrumuturi 
vor fi strict limitate pentru a nu face 
să crească și mai mult datoria pu
blică care se ridică la circa 365 mi
lioane de dolari.

Se anunță, de asemenea, că sindi
catul muncitorilor și funcționarilor

cu reprezentanții O.S.A. 
guvernul dominican să fie 
să fixeze data privind 
trupelor inter americane

de la Fabrica de zahăr din Rio Hai
na, cea mai importantă întreprindere 
din țară, amenință cu declararea 
unei greve pe termen nelimitat dacă 
autoritățile nu vor înlocui pe condu
cătorii acestei fabrici. Greva, care 
se pare că va fi extinsă în toate ra
finăriile de zahăr din țară, va afecta 
aproximativ 70 000 de muncitori din 
industria zahărului.

bucnit în nordul Californiei în 
mă cu cinci zile. Incendiile, care se 
datoresc secetei excesive înregistra
te în ultimul timp în California, con
tinuă să producă ravagii în nume
roase așezări din regiunile de mun
te. Potrivit agenției U.P.I., aproxi
mativ 600 de case și mari suprafețe 
de pădure și pășune au fost mistui
te de flăcările incendiului. Pagube
le materiale, pricinuite de incendiu, 
sînt evaluate la peste șase milioane 
de dolari. Autoritățile au trimis mai 
multe echipe de pompieri și un nu
măr de circa 5 000 de oameni pen
tru a localiza și stinge incendiile. 
Acțiunea acestora este însă foarte 
dificilă ca urmare a vîntului care 
contribuie la reactivarea incendiilor 
stinse.

SC PR TE ȘTIRI
In ultimii doi 

Armenia au fost descope- 
de noi zăcăminte de mi- 
Cercetările efectuate de 

au demonstrat perspectiva

EREVAN, 
în 
50

în- 
de

cea

ur-

I
■

După alegerile pentru Bundestag
tlce — numai în cazul în care cele 
două partide mari ar fi ieșit la ega
litate de voturi. Acest lucru a tinut 
să-1 precizeze luni și fostul minis
tru al apărării, Strauss, în cursul u- 
nui interviu televizat. Temerile 
Mende că realizarea unei astfel 
coaliții l-ar scoate din cursă,

lui 
de 
au 
nu

din această

în jurul ce- 
politice, (2,3

Rezultatul votului de duminică a- 
rată că în orientarea alegătorilor 
din Germania occidentală nu au in
tervenit modificări substanțiale. U- 
niunea creștin-democrată — U.C.D., 
care deține neîntrerupt puterea din 
1949, a obținut și de astă dată cel 
mai mare număr de voturi. Cu a- 
ceasta a fost lămurită și problema 
cancelariatului, Willi Brandt, actua
lul primar al Berlinului occidental, 
neputîndu-1 înlătura 
funcție pe Erhard.

Polarizarea voturilor 
lor două mari partide
Ia sută cîștig pentru democrați creș
tini. plus aproape 3 Ia sută cîștig 
pentru social-democrați) a avut loc 
în detrimentul partidului liber-de- 
mocrat condus de Mende. Observa
torii politici sînt de părere că parti
dul social-democrat, care este des
părțit de U.C.D. prin aproximativ 
trei milioane de voturi, ar fi avut 
posibilitatea să micșoreze această 
diferență dacă nu ar fi căzut de 

' acord cu creștin-democrații asupra 
refuzului de a dezbate în cadrul 
campaniei electorale problemele ho- 
tărîtoare ale politicii externe. De 
altfel, se știe că programele prin
cipalelor două partide politice se

aseamănă foarte mult între ele. Și 
unii și alții sînt fideli alianței atlan
tice și unificării economice și poli
tice a Europei occidentale. Ambele 
partide doresc participarea R.F.G. 
ia o forță nucleară a N.A.T.O. Am
bele refuză să recunoască traseul 
actual al frontierelor răsăritene ale
Germaniei înainte de semnarea u- fost împrăștiate întrucît U.C.D.

are altă soluție decît să continue 
vechea coaliție guvernamentală.

Trebuie subliniat faptul că în 
afară de partidele mari, la alegeri 
au participat și alte partide și gru
pări mai mici. Ele nu vor fi însă 
reprezentate îh noul parlament, da
torită caracterului antidemocratic al 
actualei legi electorale care stipu
lează că partidele care participă la 
alegeri pot obține mandate de de- 
putați numai dacă înregistrează cel 
puțin 5 Ia sulă din voturi. Faptul 
că ele au obținut un număr însem
nat de voturi atrage însă atenția 
opiniei publice asupra creșterii opo
ziției față de politica internă și ex
ternă dusă de precedentele gu
verne.

Potrivit procedurii, Bundestagul 
urmează să. aprobe componența 
noului guvern de coaliție.

C. OPRICĂ

nui tratat de pace.

COMENTARIUL ZUEI

La fel ca și în vechea legislatură, 
datorită faptului că U.C.D., deși în
vingător, nu a obținut majoritatea 
absolută a voturilor, creștin-demo
crații vor trebui să-și aleagă drept 
parteneri într-o coaliție guverna
mentală pe liber-democrați. Reluînd 
unele zvonuri care circulau înain
tea alegerilor, agenția Reuter sub
liniază că P.S.D.G., deși și-a sporit 
numărul voturilor față de 1961, de 
Ia 36,2 la sută la 39,3 la sută, rea- 
lizînd cel mai mare număr de vo
turi din istoria sa, nu mai poate fi 
vorba de orientarea spre o „mare 
coaliție" între U.C.D. și P.S.D.G. 
Realizarea ei ar fi fost posibilă — 
erau de părere unele cercuri poli-

• 
ani 
rite 
nereuri.
geologi 
prelucrării pe scară industrială a 
acestor zăcăminte in domeniul 
dustriei chimice, metalurgice, 
prelucrare a petrolului.

Potrivit părerii specialiștilor,
mai prețioasă descoperire este zăcă- 
mîntul de diatomit a cărui rezer
vă se cifrează la peste un mi
lion tone.

• VARȘOVIA. — La Varșovia a 
sosit o delegație comercială aus
traliană. condusă de Alan Wester
man. ministrul comerțului și al 
industriei. în vederea dezvoltării 
relațiilor comerciale polono-austra- 
liene.

• TUNIS. — Asociația mondială 
de luptă împotriva cancerului a 
stabilit că regiunile sărace în mag
neziu sint mai amenințate de can
cer decît altele, Lipsa de clorură 
de magneziu este mai frecventă 
la locuitorii țărilor de veche civi
lizație.

• CAIRO. — După cum se a- 
nunță într-un comunicat militar dat 
de reprezentanța Frontului Națio
nal de eliberare din Arabia de sud. 
în cursul unei lupte angajate între 
patrioți și trupele de ocupație bri
tanice au fost uciși 50 de soldați 
englezi.

Se anunță, de asemenea, că în 
regiunea Dhali partizanii au dis
trus un autocamion care transporta 
armament pentru trupele de ocupa
ție engleze.

• PASADENA. — Seismografele 
de la centrul spațial din Pasade
na (statul California) au înregis
trat duminică un puternic cutremur 
de pămînt cu epicentrul la apro
ximativ 241 kilometri vest de Pa
sadena. Cutremurul a înregistrat o 
intensitate de 4,5 grade pe scara 
Richter, destul de puternic pentru

furnizate Olandei

MEXICO. — Po- 
Mexicului a fost 

în stare de alarmă ca ur- 
a evadării din închisoarea 
Nayarct a 23 de deținuți de 
comun. Se relevă că oameni

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, sir. Republicii or. 56. Tel interurban 822, automat 2fiO

a provoca pagube în unele localii 
tăți din California, relevă agenția 
Associated Press.

• BERNA — Stațiunile seismo- 
logice, din Elveția au înregistrat , ' 
duminică dimineața un puternic 
cutremur de pămint, care a fost 
resimțit in mai multe cantoane el
vețiene. Se crede că epicentrul cu
tremurului se află în sudul R.F.G. 
Pînă in prezent nu au fost sem
nalate pagube.

• HAGA. — La Нада s-a anun
țai că oamenii de știință olandezi 
au efectuat cercetări știntiiice in 
straturile superioare ale atmosferei 
cu ajutorul unei rachete in două 
trepte „Nike-Apache", lansată de 
la o stațiune situată in Guiana 
Olandeză. Racheta și instalațiile de 
lansare au tost 
de S.U.A.

• CIUDAD DE 
liția din capitala 
pusă 
mare 
de la 
drept
înarmați au atacat închisoarea, e-, 
morînd și rănind mai mulți gar
dieni și pregătind astfel evadarer 
celor amintiți. Printre cei evadați 
se află și Roberto Bertrand, unul 
din conducătorii unei bande care 
se ocupă cu traficul de narcotice.

• CAIRO. — Săptăminalul „Ro
se el Youssef" din R.A.U. relatea
ză că senatorul american Fulbright, 
președintele Comisiei senatoriale 
pentru afacerile externe, va face o 
vizită în această țară în luna oc
tombrie. Totodată, se menționează 
că Abdel Moneim Kassouny, vi
cepreședinte al guvernului R.A.U. 
pentru probleme economice și fi
nanciare, va vizita S.U.A. în 
cursul acestei luni pentru a duce 
tratative cu oficialități americane 
în problema relațiilor dintre S.U..A. 
și R.A.U. "L ,

___________________________________<•> 
40 36^Tiparul: 1.Р.Н. Subunitatea Petroșani


