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Proletari din toate țările, unițUvă I

• Sectorul IV В Lupeni «Sectorul IV Lonea
sectorul IV В al 
cel mai mecani- 
exploatării, au

Minerii din 
minei Lupeni, 
zat sector al 
înscris pe graficul întrecerii
socialiste un nou succes : înde
plinirea cu 4 zile mai devreme 
a sarcinilor de plan pe cele 9 
luni ale anului.

Folosind cu pricepere utila
jele cu care sînt dotate locu
rile de muncă și ca urmare a 
extinderii unor procedee avan
sate de muncă, minerii de 
au sporit randamentul pe 
tor la aproape 2 tone de 
bune pe post. Pe această
ză ei au extras de la începutul 
anului 2 700 tone 
cocsificabil peste 
plan la zi.

Contribuția cea
nată la obținerea acestui rezul
tat au adus-o minerii din bri
găzile conduse de Lukacs An
drei, Blaga Mihai și Sirop 
Constantin, care au realizat 
randamente în abataje de 5—7 
tone de cărbune pe post.

aici 
sec- 
căr- 
ba-

I

acestui sector, 
o rodnică acti- 
îndeplinirea in-

de cărbune 
sarcina de

mai însem-

I

In abatajele 
se desfășoară 
vitate pentru 
tegrală a sarcinilor de plan și 
a angajamentelor luate în în
trecerea socialistă. Minerii din 
abatajele conduse de Pop loan 
lui Teodor, Bîrluț Clement. 
Bălăuță Zaharia și Pricop Dio- 
nisie, organizîndu-și bine mun
ca, au realizat randamente de 
5—7 tone de cărbune pe post, 
obținînd importante depășiri de 
plan. Plusul de producție pe 
sector înscris pe graficul în
trecerii socialiste pînă în di
mineața zilei de 27 septembrie 
se ridică la 1 600 tone de căr
bune, ceea ce înseamnă înde-
plinirea cu 
a planului 
nelui pe cele 3 trimestre din 
acest an.

4 zile mai devreme
la extracția cărbu-

PESTE CULMI

Constructorii de drumuri fores
tiere sînt primii care deschid calea 
spre culmile împădurite. Peste văi 
adinei și coaste prăpăstioase ei arun
că panglica netedă a șoselei pe care 
vor circula autocamioane, tractoare, 
trezind la viață sihlele sălbatice ale 
munților.

> Munca acestor constructori, plină 
de un eroism cotidian, înseamnă o 
Aptă susținută cu torentele repezi 
ale pîraielor reci, cu tăria stîncilor 
și greutățile generate de intemperi
ile din munți. Despre acestea ne-a 
vorbit Iov. Georgescu Ioan, șeful 
șantierului 3 Jieț al I.C.F.

„Dinamita și tîrnăcopul, buldoze
rul, tractorul, betoniera și moto 
compresorul sînt armele principale

cu care noi, constructorii de drumuri 
forestiere sfărîmăm stîncile, arun
căm arcuri de beton peste șuvoaiele 
învolburate, deschizînd calea spre 
inima munților.

Activitatea actuală a șantierului 
nostru cuprinde bazinele Jieț, Voe- 
vodu și Aușelul. Centrul de greutate 
al muncii a fost mutat la refacerea 
drumurilor distruse de apele mari 
din toamnă și primăvară, iar apoi 
pe continuarea căilor noi, care vor 
pune în valoare bogate rezerve de 
masă lemnoasă.

Eforturile depuse de colectivele 
loturilor șantierului au dat roade bo
gate pînă în prezent. La Jieț a fost 
refăcut drumul distrus de ape pe o 
lungime de peste 3,5 km, iar în pre
zent brigăzile de constructori —> 
după ce au amenajat traseul pentru 
circulația autocamioanelor care 
transportă lemnul — execută digu
rile pentru apărarea șoselei apoi vor 
lucra la lărgirea platformei drumu
lui, curățirea de stîncile fisurate 
care amenință cu căderea pe traseul 
drumului și alte asemenea lucrări.

Un capitol special din activitatea 
muncitorilor noștri îl constituie con
strucția de noi drumuri, care vor 
pune în valoare bazine forestiere 
neexploatate pînă acum și vor îm
bunătăți considerabil accesul 
bazinele vechi. Printre acestea,
loc de frunte îl ocupă străpungerea 
făcută cu noul drum de Ia Gibanu- 
Jieț, în direcția șoselei alpine Se- 
beș-Novaci. Acest drum va consti
tui o legătură comodă cu bazinul 
Lotrului și cabana turistică Obîrșia-

De curind, Ia mina Paroșeni a 
fost terminată construcția clădirii ca
sei mașinii de extracție care de
servește săparea noului put.

In fotografie: Un aspect exterior 
al clădirii casei mașinii de extracție 
de la mina Paroșeni.
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Din activitatea

Hve, pre-
Miniștri al

La invitația primului 
Iranului, Amir Abbas 
ședințele Consiliului de
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, va face o vizită 
în Iran, în perioada 21—25 octom
brie 1965.
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Vizita 
președintelui 
Consiliului 
de Miniștri 
al Republicii 
Socialiste Romania 
în Iran
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Pregătiri pentru iarnă
In aceste zile de toamnă colecti

vul de muncă ai preparației Petrila 
acordă o mare atenție pregătirilor 
pentru iarnă. Multe din măsurile 
prevăzute pentru trecerea cu succes 
a perioadei de iarnă au fost apli
cate. Dintre acestea menționăm cu
rățirea coșului de fum la topitoria 
nouă și la cea veche de smoală, cu-

Noi inovații aplicate
De Ia începutul anului și pînă în 

prezent la preparația din Petrila au 
fost făcute 44 de propuneri de ino
vații. Dintre acestea 24 au fost apli
cate, iar 14 se află în experimentare. 
Economiile antecalculate obținute 
prin aplicarea celor 24 de inovații 
sînt de 26 840 lei, iar cele postcal- 
culate sînt de 64.200 Iei. De remar
cat că multe din inovațiile aplicate 
sînt cele ce au fost prevăzute în 
planul tematic. Dintre acestea amin
tim inovația „Căptușirea cupelor de 
funicular cu bandă de cauciuc fo
losită", concepută de maiștrii Fili- 
mon Iosif și Stoica Petru. Prin a-
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Ei „țes ' armătura metalică.

rățirea canalului de scurgere din 
fața bricbetajului, repararea cabinei 
de la puțul de zgură, repararea și 
înlocuirea unor conducte pentru 
aburi. La executarea acestor lu
crări s au evidențiat brigăzile con
duse de Lorincz Henrik, Szedlacsek 
Eugen, Chiș Liviu, Micloș Iosif.

plicarea acestei inovații curățirea cu
pelor funicularului nu se mai face 
zilnic, ci la un interval mai mare de 
timp. Valoroase sînt șî inovațiile 
„Aparat pentru măsurarea automa
tă a debitului de alimentare a de- 
cantoarelor", „Modificarea capacu
lui melcului de răcire de la presele 
ovoide", elaborate de tînărul mai
stru Zuba loan, și, respectiv, de lă
cătușul Galinsky Rudolf și maistrul 
Moldovan Traian.

Inovatorii au primit un real spri
jin din partea cabinetului teh
nic.

BĂDUȚÂ CONSTANTIN 
corespondent

DOI METALURCrIȘTI
Cu cîtva timp în 

urmă, ziarele făceau 
cunoscut că Uzina de 
reparat utilaj minier 
din Petroșani a reali
zat planul șesenal cu 
aproape 4 luni mai 
devreme. E o victorie 
de prestigiu la obți
nerea căreia și-au 
adus contribuția sute 
de fruntași și eviden- 
țiați din uzină. Ne-am 
propus să vă prezen
tăm doi dintre mun
citorii de frunte ai 
uzinei, amîndoi oa
meni de bază ai secți
ilor unde muncesc.

Numeroase strun
guri. Cuțitele 

taie cu nădejde în 
metal scoțînd la ivea
lă piese strălucitoare. 
La unul din strungu
rile paralele trebălu- 
iesc doi oameni,- 
copilul de 16-17 
cît și tovarășul 
mai în vîrstă 
concentrați
piesei. Cel mai în vîf- 
stă, om în jurul a 30 
de ani, e Guia Mir
cea, iar pe băiatul de 
lîngă el, un oltean is
teț și cu priviri vioa
ie, îl cheamă Dănări- 
cu Grigore și este 
elev la școala profe-

atît 
ani, 
său 
sînt

asupra

cu locatarii
depli- 
orașul 
intr-o 
peste

locatari

ALEQU 
comite

noi, ne-am 
mai sînt 

care ne in-
Toată vara 

menajer 
am

pe 
mai fost 
aceasta, 
și nouă

I.C.O. ?

de ani, 
nu se numără 
veteranii uzi- 

totuși s-a ocu- 
ultimii ani de 

multora 
tovarășilor

sională. A fost repar
tizat să efectueze prac
tica alături de Guia.

La cei 30 
Mircea 
printre 
nei. Și 
pat în
calificarea 
transmite 
săi mai tineri dragos
tea pentru meseria de 
strungar. Unii dintre 
ei, cum sînt Gligor 
Cornel, Bodea Iuliu și 
Budiu Tiberiu lucrea
ză acum tot în secția 
mecanică. De curind, 
Mircea a terminat de 
confecționat un dis
pozitiv care, anexat 
manetei de la supor
tul port-cuțit, ușurează 
manevrarea la strun- 
jirea conică — opera
ție care necesită o pre
cizie desăvîrșită. Dis
pozitivul nu a primit 
încă vreo denumire, 
dar este folosit deja 
de mai multi strun
gari.

Guia Mircea, strun
garul evidențiat lună 
de lună, se bucură de 
prețuirea tovarășilor 
săi care l-au ales res
ponsabilul grupei sin
dicale din atelierul de 
strungărie. Dar Mircea

a dovedit aceeași 
conștiinciozitate și în 
rezolvarea sarcinilor 
obștești.

— Guia „vede me
serie", își dă cu păre
rea 
ghel 
ției 
unul 
cei i 
disciplinați.

— Mircea simte pie
sa ca pe un obiect 
viu. înainte de a-i da 
forma Ia strung o mo
delează cu gîndul, cu 
privirea. Piesa ieșită 
din mîna lui e lucru 
de artă, completează 
maistrul Oravetz Vic
tor.

îteva forme abia 
scoase de la 

cuptor mai fumegă 
încă. Prins de cîrligul 
podului 
vagonet este purtat 
deasupra 
aidoma 
Sîntem în hala turnă
toriei, 
aruncă nisip într-o cu
tie; apoi, unul îndea
să cu un bătător 
mecanic. Se pregăteș
te o nouă formă.

FR. VETRO

tehnicianul An- 
l Viorel, șeful sec- 

mecanice. Este 
I dintre muncitorii 
mai modești și

Cartierul nou Petrila. In 
partea dinspre Lonea, șantie
rul e in drepturile sale 
ne. In partea dinspre 
Petrila, insă, ne aflăm 
comunitate locuită de
280 de familii. Au aceste fa
milii tot ce trebuie să aibă 
pentru a se putea bucura dtn 
plin de noua lor locuință ? Să 
dăm cuvintul citorva 
ai acestui cartier.

CRISTEA MARIA și 
AURELIAN, membri in
tul de locatari al clădirii nt. 10.

„In locuințele 
simți bine, numai că 
unele mărunțișuri 
tunecă bucuriile, 
am cărat gunoiul 
unde am putut și
și amendați pentru 
Cînd o să ni se pună 
cutii pentru gunoi 

Cind, tovarăși de la
Sinteți chemați a răspunde a- 
cestei întrebări a locatarilor I

Ne-am continuat dialogul în 
blocul turn. Sîntem la etajul 
9 după un urcuș destul de o- 
bositor. Sunăm la ușa unui a- 
parlament oarecare :

— Spuneți-ne, liftul s-a de
fectat ?

— Da de unde 1 N-a func
ționat niciodată. Degeaba chel
tuiala. Stă închis de Ia preda
rea blocului.
- Si 

drumul 
jul 9 ?

— De

de cite ori pe zi faceți 
pe trepte pină la eta-

cite ori avem ne>c4e. 
Uneori și de 10—15 ori pe zi. 
Dar cind va funcționa liftul..

Cind va funcționa tovarăși 
ie la I.L.L. ? Doar știți că de cînd 
s-a predat blocul a trecut un 
timp apreciabil și puteați să 
vă puneți la punct cu regulile

rulant, un

oamenilor 
unei jucării.

Doi oameni

(Continuare in
pag. 3-a)

(Continuare in pag. 3-a)

GUIA MIRCEA
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OCAZII CU... CARUL

CAMW
A 12-a ediția a Campionatului mondial 
de pescuit staționar

Remarcabilul
firii noastre

succes obfinut de echipa

Gu mult înaintea me> 
ciulul dintre formațiile 
Jiul Petrila și Clujeana 
Sluj, suporterii al jucă
torii petroșănani dineu- 
iau probleme victories 
le «tot a echipei 
Afirmațiile erau Îndrep
tățite, mal ales după jo
cul bun practicei In 
partidele anterioare da 
către Jiu) precum ei ti» 
nînd seama de locul mo-

deșt ocupat de Clujeana In citea- 
ment. Dar socoteala de acasl... nu 
i-a potrivit cu cea de pe teren. A- 
Ceasta In ciuda jocului frumos din 
unele perioade, chiar palpitant, cu

lase іерИе Mme poarta 1 
ai cu,., u* car do oca»!i r«ti 
«nbtie formalii, Sub acest 
timp da 90 do minute, special 
fost ținuți sub !aniiuno, dar min-
дм „buclucașă" nu a>a putut „odih
ni" nici o clipi tu vreuna din plo- 
șale porților. Ceea ce n-a pilcul încă 
spectatorilor, și credem ci nici jucă
torilor do la Jiul, a leat ratarea 
unei victorii «tft de prețioase. S1 
asta cu aițl mal mult daci ținem 
«мгаа cl In următoarele doua eta
pe echipa va juca In deplasare. 
Ce-am putea apune despre formați
ile caro 
luett

Echipa 
luptat
ceeași voință și 
hotăiîro do e In» 
vinge ea In mo* 
ciul cu Minerul Lu- 
penl. Component!’ 
ei au dat multe 
pase greșite și 
p-au știut să fina
lizeze nici una 
din numeroasele 
ocazii avute. Iată 
doar cîtevai în 
minutul 12 Foca 
trage puternic și 
portarul respinge 

ultimă inștan- 
în minutul 15,
Foca șutează 
bară; în tninu- 
33 îl imită Li-

atacul, îar acesta din urmă a com
binat frumos în cîmp, a creat multe 
faze „gustate" de public, dar a pă
cătuit ca și Jiul prin lipea de fina
litate. Pentru c® și clujenii au avut 
destule ocazii de a înscrie. In mi
nutele 1, 5, 7, 10, 49- 54 |1 80 oas
peții au ratat situații clare de gol-

Așadar, ocazii eu- corul, dar 
scor alb.

Brigada de arbitri din Craiova, 
avînd la centru pe SteJien Mataieer, 
a condus cu competență următoa-

Jiul n-a 
cu a-

/Ия tribuna 
a doua

Ca simplu spectator, am aș
teptat meciul de fotbal Jiul — 
Clujeana răcind lectura progra
mului, difuzat o dată cu Mir
tul de intrare pe stadion. SI 
am început-o cu formația 
lui.

„Ahgi ml-am zi», «e va 
ca orientarea tactică de № 
7—4—2—4. Asla-I tacticâ prag 
ticațd in fotbalul brazilian. S-o 
vedem-".

Meciul a Început, după cum 
șe șt/e, lent și Înghesuit.

Pe parcursul celor 90 de mi
nute de joc, pu de întreruperi, 
am asistat, in ce privește echi
pa Jiul, la următoarea orien
tare • 
sau J, grămadă pe linia de mij
loc și cite 2—3 la înaintare, 
care au excelat in... poziții de 
ofsaid.

Am mai asistat și la alte ino
vații tactice. De exemplu, tac
tica, preluată probabil din 
rugbi, de a pierde sau clștiga 
teren (aplicată de ambele e- 
chipe) prin nenumărate arun
cări de la margine, precum și 
tactica „dantelăriei fine" tn fata 
porții adverse, atit de fine incit 
portarul clujean nu a scos nici 
o minge din plasă.

Și-am mai văzut și pe jucă
torul de negăsit — Libardi — 
pe care intr-adevăr nu l-a găsit 
la post nici o minge.

Antrenorii Jiului ar putea 
trage unele concluzii.

I. M.

Jfe-

oplî-

■tied aproximativă : 1—2

nescu, Nicolae Enache, Alexandru 
Vegh și Barțolomeu Fiu. Pe locul 
doi a-ș clasat echipa Franței, iar pe 
locul trei cea a Poloniei.

La individual, titlul de campion 
mondial a foșț obținut de francezul 
Robert Tesse cu 3 207 puncte. In 
urma lui s-au clasat Luciano Ceppi 
(Italia) — 2 001 puncte și Qliford 
Bureh (Anglia) — 1 990 puncte.

In prezenta a numeroși locuitori 
ai orașului Galați, în cursul dupl- 
amiezii a 
închidere 
competiții.

Viitorul
pescuit staționar va avea loc ÎB 
nul 1966, în Anglia.

GALAȚI 26 (Agerpres).
Orașul Galațț a găzduit dumini

că dimineața cea de-a 12-a ediție 
a Campionatului mondial de pes
cuit staționar care a reunit 75 de 
concurenți <Hn 15 țări, întrecerea 
s-a desfășurat pe apele Dunării, 
o porțiune special amenajată 
dreptul noului eartier Țiglina.

Un remarcabil succes a obținut 
echipa României, care a ocupat lo
cul I pe țări, devenind campioană 
mondială și cucerind cupa transmi
sibilă „Delta Dunării", trofeu insti
tuit anul acesta de Asociația gene
rală a vînătorilor și pescarilor din 
țara noastră. Echipa României a 
fost alcătuită din Pană, Marin Stoe-

pe 
în

avut ]qc festivitatea de 
a acestei tradiționale

O fază din meci.

t

Campionat mondial de
a-

RUGBI

în 
tăi 
tot 
în 
tul
bardi, pentru ca 
tot el, singur cu 
portarul, să rateze 
două ocazii fa
vorabile în minu
tele 67 și 75. De 
asemenea, unii jucători ca Perones- 
cu, Stoker, Cazan, Pop și Sandu au 
jucat sub așteptări, au fost ușor de
pășiți de adversarii direcți. In schimb, 
portarul Ion Vasile a fost întotdeau
na la post, salvînd goluri gata fă
cute. Și totuși Jiul putea eîștiga: a 
muncit, dar fără folos. Iar dacă n-a 
reușit șă obțină pe teren propriu ce
le două puncte puse în joc, aceas
ta se datorește și formei excepțio
nale a portarului clujean Botiș, care 
a apărat tot.

De altfel întreaga echipă Clujea
na a constituit o surpriză plăcută 
pentru spectatorii din Petroșani. 
Apărarea a jueat organizat, calm, 
sigură în intercepții și la mingile 
înalte, remareîndu-se în mod deo
sebit stoperul Soos și fundașul Fu- 
lop. Halfi® a legat bine apărarea

iele formații: JIUL: Ion Vasile, Ni- 
coară (Ivăneaeu), Șerhan, Pop, Ca
zan, Stoker, Ivăneșcu (Sandu), Mar- 
tinovici, Libardi, Foca, Pșronescu. 
CLUJEANA: Botiș, Dragomir, Sooș, 
Nedelcu, Fiilop, Stance], Ratany (An- 
tal), Uifălean, Hetrea, Ene. Gocan

$tii»îa PetrajaBi
Iubitorii sportului cu balonul o- 

val din Valea Jiului au așteptat cu 
interes confruntarea dintre echipele 
Știința Petroșani și Progresul Bu
curești. Disputată pe terenul din 
Petrii® această partidă a dat cîș- 
tig de cauză studenților petroșă 
neni cu scorul de 6—3.

In prima repriză gazdele au a- 
vut de fiecare dată inițiativa, prac
ticed un joc frumos, deschis, a- 
plaudat de către publicul specta
tor. Neta superioritate a studenți
lor se concretizează In minutul 20 
etnd înscriu un spectaculos drobgoi 
prin Ureche. Ei au și alte oeazii de 
a mări scorul tn minutele 30 și 35 
Insă Chlriac și Doru, neinspiratt

Ргощмі locnnsti 6^3 (3-0)
ій-dau posibilitate oaspeților să 

tre în posesia balonului.
La reluare, ambele echipe 

risipă de multă energie, jocul
fășurîndu-șe sub aspectul ипці e- 
chilibru de forțe. In minutul 70, 
Reuș majorează scorul la 0—0, 
printr-un frumos eseu, ca numai 
după 5 minute Ghica de la Pro
gresul, la o acțiune pe cont pro
priu, să reducă din handicap. In- 
tîlpirea ia sfîrșit cu scorul de 
6—3 în favoarea studenților.

A arbitrat corect Stefan Criștea 
din București.

. I. NICOARA 
corespondent

cp

C, MAȚEESCU
D. GHBQNBA

Juniorii Jiului 
au pierdut la limită

deschiderea meciului dintre 
și Clujeana s-au întîlnit echl- 
de juniori Jiul și Metalul Hu- 

Meciul, contînd pentru

CAMPIONATUL REGIONAL
tfinerul Aninoasa Dacia Orâștis 2—1

I -

HANDBAL

Victorie în final: 16—15

Singura partidă din campionatul 
regional disputată duminică în Va 
lea Jiului a fost cea dintre Minerul 
Aninoasa — Dacia Orăștie, termi
nată сц victoria de 2—1 pentru 
gazde.

Cele două echipe șl-au împărțit 
perioadele de dominare i prima 
priză a aparținut aninosenllor, 
cea de-a doua jucătorilor din 
rSștie. Numai că aninosenii 
știut să profite și au înscris
două ori, în timp ce oaspeții n-au 
făcut acest lucru decît o dată- 8’ 
cum e firesc, fiecare a marcat eind 
a dominat. Golurile echipei garda

re- 
lar 
O- 
au 
de

1. Constructorul Hunedoara
2. Refractara Alba
3.
4.
5.
0.
7.
8. C.FJL TSJuș
9. Aurul Brtd 

Ю. CJKR. Simeria
11. Știința Petroșani
12. Mineral Ghelir
13. Dada Orăștle
14. Minerul felina

Aurul Zlatna 
Minerul Vulcan 
Minerul Aninași* 
Textila Sebeș 
Parîngul Lena*

alaparțin iul Breda și Pali, iar cel 
oaspeților lui ©lteanu II.

•йг
ALTE REZULTATE: Textila Sebeș

— Minerul Țeliuc 5—1; C.F.R. Teiuș
— Refractara Alba 2—6; Construe 
іргці Hunedoara — C.F.R. 
6—0.

Celelalte partide au fost 
din cauza disputării unor 
în „Cupa României" la 
vor șvga loc miercuri, 
brie a, c-

Jucînd duminică la .. .......... ...
formația locală Minerul, In cadrul 
„Cupej României", echipa Paringul 
Lgnea a pierdut cu scorul de 6—0

: в

In 
Jiul 
pele 
nedoara.
campionatul republican de juniori, 
a plăcut spectatorilor prin dîrzenia 
cu .care și-au disputat șansele am
bele formații. Prezentînd o echipă 
maj matură, cu jucători tehnici, hu- 
nedorepii au cîștigat această parti
dă cu scorul de 2—1 printr-un au
togol al lui 
lovitură de 
cu ușurință 
Petroșani.

Jiul, eu o formație tînără, de 
perspectivă, a luptat pentru un re
zultat onorabil. Lipsa de experien
ță a jucătorilor săi și-a spus însă 
cuvîntul.

Rezultatul meciului de handbal 
dintre echipele Știința Petroșani — 
Timișul Lugoj a stat sub semnul 
incertitudinii pină in ultimul minut 
de joc. De aceea, la fluierul final 
al arbitrului Purică, spectatorii au 
exclamat ușurați : victorie I Așadar 
victorie în final. Șl ce victorie !••• 
Chinuită de tot. O echipă eu state 
de serviciu in prima categorie de 
handbal a tării, 
buni sportivi, a 
a fi învinsă de 
movată In seria 
tulul republican
goria A — Timișul Lugoj. Specta
torii care au urmărit meciul știu 
ce s-a Intîmplat pe teren, iar pen
tru cei care n-au fost la meci le 
spunem noi.

Studenții au început bine parti
da, au combinat frumos și au în
scris multe puncte. Rezultatul de 
12—5 la pauză reflecta just situa
ția de pe teren.

In repriza secundă însă băieții 
parcă au fost electrocutați. Au „că
zut" inexplicabil și în zadar își tot

cu băieți tineri și 
fost la un pas de 
una proaspăt pro- 
a П-a a campiona- 
de handbal, cate-

Simeria

Komarony și dintr-o 
la 11 metri, acordată 
de arbitrul Ștefan din

cei doi portari 
Mărculescu oas- 
serios din handicap, 
studenții 
lugojenii

au marcat 
au marcat 
13—13. In 
o parte și

N T U JL

amlnațe 
meciuri 

fotbal, Ble 
29 septem-

Ghelar, cu

nereușit la poarta Timișului Lugoj.

dădeau în primire
— Bocănici și 
peții reduceau 
Și, în timp ce 
un singur gol,
8 (? I). Deci egalitate la 
continuare se marcă da 
de alta. Dumitru transformă o lo
vitură de la 7 m și 14—13 pentru 
Știința, dar imediat Kopp restabi
lește echilibrul: 14—14. Din nou 
studenții beneficiază de o lovitură 
de la 7 m, dar același Dumitru o 
ratează. Minutele se scurg, Vîjdea 
modifică rezultatul la 15—14 pen
tru echipa sa, Insă din nou Kopp 
readuce egalitatea pe tabela de 
marcaj. Cu puțin înainte de sfîrșit. 
Dumitru trage puternic prin plon
jon și aduce victoria Științei, pe 
care desigur că a meritat-o: 16—15.

Este inexplicabilă însă „căderea" 
studenților din repriza secundă. 
Poate a contribuit la aceasta și 
autoliniștirea (7 goluri avans fată 
de adversar) și slaba condiție fi
zică a unor jucători, dar și forma 
slabă a celor doi portari citați. 

Spectatorii așteap
tă revenirea for
mației în lntîlnl- 
rile viitoare, aș
teaptă să vadă 
meciuri dinamice, 
viu disputate, aș 
teaptă victorii de 
care echipa Ști
ința este capabi
lă. Cu totii aș
teptăm 
Pentru științe 

cele mai multe 
goluri le-au în- 
scris Dumitru (5) 
Cosma (4), Popo- 
viei și Vîjdea 
(cite două), iar 
pentru oaspeți — 
Kopp (6), Moritz 
și Stanee (cite 3)

G. DINU 4
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O activitate nobilă
• Peste W> de іведаімі • Zeci de don»» 
teri eneMfiei de «finge lnti*o singura luni

la Uzina de reparat utilaj minier 
din Petroșani, numărul membrilor 
do Cruce Roșie este în continui 
creștere. In prezent el trece de 
600, lucru care demonstrează into* 
rosul pe care îl acordă masa de 
muncitori acestei organizații para- 
șanitare.

Comitetul de Cruce Roșie din u- 
aină manifestă preocupare pentru 
asigurarea condițiilor ідіедісо-sam- 
tare la fiecare loc de muncă. Pri
mul ajutor, in caz de accidente, este 
acordat la nivelul fibdărei seclii ca- 
re dispune de un post sanitar de 
Cruce Roșie înzestrat cu medica* 
mente și pansamente, deservit de 
un colectiv format din tai mom 

K.- brL
in cadrul campaniilor da vagei- 

-■* nări antigripale, antitifiee șl antl- 
tetanice, membrii grupei sanitare 
din această uzină au acționat, lă
turi de cadrele medicale, mobfll- 
ztod salariații ța vaccinări, partl- 

? țipînd în acest fel la acțiunea dp 
prevenire a bolilor contagioase.

Pe lingă activitățile amintite, in 
«tină s-au organizat șl acțiuni de 
propagandă sanitară. Așa de pildă, 
grupa sanitară de Cruce Roșie de 
la U.R.U.M.P. a organizat de cu- 
rind un concurs „Sanitarii prlce- 
puți" cu tema: Cunoașterea Șl pre
venirea tuberculozei. Cu acest pri
lej ș-au remarcat $n mod deosebit 
echipierele Venea Ghertruda și Ж- 
delștein Magdalena, care s-au cla
sificat pe locul I și, respectiv, pe 
locul Ц.

у In fiecare an, un număr aprecia
bil de membri de Cruce Roșia din 
uzină donează onorific singe, to a- 
nul curent, spre exemplu, multi do
natori voluntari onorifici din uzină 
ș-au prezentat, pentru a treia oară, 
le Stația de recoltare și conservare 
a sîngelui dto Petroșani. Printre 
aceștia se numără Pechlu Adriana, 
cCmandanta grupei sanitare de Gru- 
ce Roșie, știr Traian, strungar, Vir- 
top Avram, frații Romulus și Gheor-

Doi metalurgîști
(Urmare din pag, 1-e}

— Pe Gheroaim îl căutat!?... Lu- 
I crează în schimbul de noapte. Face 

parte din brigada noastră de for
matori.

Blond, subțirel, Scurte Gheorghe, 
șeful brigăzii de formatori studia
ză o planșă. O împăturește și șe 
arată dispus să ne vorbească de 
Gherasim.

— Fiind bun organizator i s-a în
credințat funcția de șef de schimb. 
Este unul dintre cei mai calificați oa
meni din brigadă.

Brigada pregătește formele pentru 
carcase, roti dințate, suporți, lagăre, 
role de funicular. Alături de depăși
rea sarcinilor, calitatea se află aici 
la înălțime: față de un procent ad
mis de rebuturi de 7 la sută, se rea
lizează în jurul a 5 la sută. O con
tribuție prețioasă a aduș-o la suc
cesele brigăzii schimbul condus de 
utecistul Gherasim Constantin. De 

$*e Pavel, Voina Simion, Zamora 
Віадса, Szckșly Maria, Criștea Au
relia și alt». Multi ЬЫдаѵі au fost 
salvați cu singele donat de aceștia.

Muncitorul Craiu M«rin mulțu
mește donatorilor onorifici Prpco- 
van Vasile și Ianos Eugen, ambii 
muncitori la U.R.U.M P., cu al că
ror singe i-a fost salvată viata. O 
adlneă recunoștință poartă tovară
șa Rare Paraschiva, casnică din ₽e- 
tlUo, muncitoarei Szekely Maria din 
aceeași uzină, deoarece cu singele 
donat de âceasța Raic Parașchiva 
a fpst salvată.

Lucescu Vaier a fost grav bol
nav îjj spitalul din Petroșani. Cu 
singele primit d|₽ partea donato
rilor Ivan Constantin, Fabian Iosif, 
Oprișan lean și Ilica Anton, teti 
de la U.R.U.M.P., el a fost redat 
vieții. Singele donatorului onorific 
Știr Trojan 0 salvat, in ziua de 18 
august, viața muncitorului Pall Io
sif. Muncitorul Meisefeach Francisc 
a contribuit, cu sîpgele său, la În
tărirea sănătății copilului Clmpean 
loon care ș-a aflat internat la spi
talul de copii din localitate, iar cu 
singele donat de Bagyi Gheorghe, 
Jura loan, Voina Simion, Pavel 
GheorghC au fost tratati”mai multi 
bolnavi de la spitalul din Lupani- 

v Singele donat de Sandu Andrei și 
Nylaș Andrei a fost preluat de 
AVIASAN și dus la bolnavii din 
alto spitale ale regiunii. Acești do
natori voluntari, din care la 
U.JLU.MF. avem un număr apre
ciabil, merită toată stime și con
siderația pentru activitatea lor no
bilă.

to lumina acestor realizări nu 
Mt« de mirare ei, sub îndrumarea 
comitetului de partid, grupa sani
tară de Crpce Roșie de la U.R.U.M.P. 
se situează, an de an, pe locurile 
fruntașe la concursurile care se or
ganizează pe această linie.

Dl- PQNOVA TEODOR
Petroșani

la secretarul de partid din turnătorie, 
de la tovarăș» săi de brigadă poți 
afla multe lucruri frumoase despre 
Gherasim. El se ocupă cu răbdare 
de calificarea celor noi veniți în 
brigadă, citește mult, este ungi din
tre cei mai activi membri ai comi
tetului U.T.C. pe uzină. Și dacă în 
prezent secția are asigurate stocuri
le necesare de fontă și nisip pentru 
toată iarna, la aceasta o bună parte 
de contribuție au adus.q tinerii din 
secție care la îndemnul lui Ghera
sim (ca membru al biroului organi
zației de bază de partid răspunde de 
munca eu tineretul) au efectuat su
te dș ore de muncă patriotică.

Doi tineri, doi metalurgist! de 
frunte, Doi muncitori de nădejde și 
activiști obștești destoinici, Aseme
nea lor poți întîlni la U.R.U.M.P. 
zeci de muncitori, fie că sîtjț fre
zori, lăcătuși, rabotori sau sudori. 
Ne-am oprit azi doar la un strun
gar și un formator...

К S U HIJBL II?
вга în fulul gwi 9 «Ind de ghb 

«Rl de intormalii ai ppiklininli din 
Petroșani s-a apropiat уд cetijieăn.

— V© rog, unde fi oqI И
doctorul Krauss ?

— Urcați la etajul II, j-a 
răspuns sora de serviciu. Acolo 
este cabinetul de cardiologie.

— ka etajul иг a întrebat cu uj- 
mire omul,

Gurca Joan, i,n pensionar in 
Vîrștd de peste 5Q de ani. simțlfl- 
du-se rău, s-a hotăfit «Й egnșulte 
un medic. S-a prezentat ia ghișeul 
policlinicii vpjnd $d fie văzut de 
dr. Krwjtas, specialist în boii w- 
drsee- Qînd a ayșit ca are de ur
cat doud etaje ш s*a bucurgț de 
ioc. Totuși s-я girufit s6 îffiterce. 
Abia a urcuț insa p'(eve scări cd 
înțepăturile, care l-au șupdrat fn 
ultimele zile au revenit. S-g odihflft 
cîteva minute, s-a uitat eu părere 
de rdu In »««, regteiind ed pute
rile nu-l mai ajută să urce cele 
două etaje și a plecat spre cart.

Pin .,inițiativa" conducerii poli
clinicii, în cursul acestui gn cabi
netul de cardiologie a fost mutat 
de la parter la etajul I și apoi la... 
etajul II. Mutarea cabinetului res- 
peetiv produce multe neplăceri bol
navilor de inimă oare, sfnt astfel 
Obligați să tacă ascensiunea celor 
doud etaje, dacă doresc sd fie con
sultați de medic. Măsura luaM, ne- 
fiind cea mai fericită, oamenii mun
cii cer ca cei in drept rt revină 
asupra dispoziției date și să mute 
la parter cabinetul de cardiologie.

M. COSTESCU

Dialog cu
(Urmare din pag 1-0)

de exploatare. Sau cu oricare 
alte... nereguli. Că altiel, vor
ba gospodinei CHIRA МАКА, 
interlocutoarea noastră, „degea
ba cheltuiala1'.

Facem un ocol sgurt prin 
spatele cartierului și continuăm 
drumul pe ștrada dintre blocu
rile 7—s. o «fradd pe care 
curge un pîrîu I Interlocutorului 
nostru, tovarășul GOI A TU
DOR:

— Ce părere avefi despre, 
strada pe care dvs. circulați în 
fiecare zi ?

— Eu nu circul pe stradă, ci 
pe bordură. Strada e plină de 
apă și noroi. E o stradă neier- 
minată. Am o părere foarte 
proastă despre cei ce lasă ac
cesul la bloc in halul acesta. 
Cred că In șapte luni de vre
me prielnică pentru lucru pu
teau ș-o termine. Am o păre
re proastă și despre felul cum 
îșj gospodăresc conslruolorij 
materialele.

— Părerea dvs. tovarășe...
— JGRZA ȘTEFAN — elec

trician. Părerea mea e aceeași 
cu a tovarășului Goia, Degea
ba e blocul frumos dacă, a- 
tund cînd plouă, pîriul de pe

și Ciara Victoria, din
,Viscp?ei“

Muncitoarele Moga Maria
dintre legătoarele secției de finisaj textil a 
îjmă de la începutul anului, titlul do evidențiate în Întrecerea socialistă.

-ââfe'iAț "Ar te <
* * j*' ? ■ дйW5f

ORUMURI PESTE CULMI
fUrewre dm wg- Ml

Lotrului, dășchjzîndU’sa totodată și 
© minunată s©șe« turistică pentru 
cei c«r« doresc й viziteze și admire 
frumosul masiv muntos al Parîngu- 
lui.

Re aeeșț traseu nou, lucrările sînt 
înaintate, buldozeristul Giucanu Ni- 
COlae. reușind să obțină o înaintare 
de 1 km șoșea străpunsă în vju (di
rect pe coasta abrupta a muntelui) 
pe lunăI Sțnt mult avansate șl lu
crările pe drumul forestier Groapa 
ș»«că, jar în alțe bazine ca vpevo- 
du și Aușolul șe execută terasa- 
mente.

locatarii
stradă inundă intrările în bloc. 
Vehifi la blocul 7, sd vd arăt 
încă ceva,

Ne-am dus.
Vedeți, aici canalul aw- 

dâ/șr S-a vărsat în subsolul 
tehnic, Cum a fott peaibll f 
Cum s-a lucrat aici J Cum de 
poate canalul menajer să ca- 
muniee ou subsol»! teitnîc al 
blocului t

Ce părere aveți, tovarăși 
eenstructpri de la Petrlla f 
Tovarăși de la I-C.Ct. — care 
stnteli beneficiari aî tuturor 
investițiilor de locuințe — de 
ce nu ati rezolvat de la 10 iu
lie (dată la care noi ne-am o- 
cuppt de situația de pe primul 
semestru a șantierului Petrlla) 
șl pînd In prezent, corectarea 
torenfilor din amonte de șan
tier pentru a se putea termina 
construcția străzilor ? Afi re
cepționat părerea oamenilor 
despre felul de a lucra al dvș. ț 
Căutafl a le schimba neîntîr- 
zlgt aceasta părșre cit fncd 
mal e timp prielnic pentru a o 
iacei
Tovarășul CONSTANTINESCU 

ЮДМ, artificier ia Petrlla oa
re ocupă apartamentul cp nr. 
18 din blocul 7 a ținut să ne 
spună :

Q contribuție deosebită la obține
rea succeselor menționate au adus-o 
brigăzile lgi Lepădat Constantin, Chi- 
riță lance. stanică Dumitru, echi
pele conduse de Fekete Emeric, Slroe 
loan, Crăciunescu Nicolae, minerii 
Oarcă loan și Borza Victor, meca
nicii Sebediș Gheorghe, Duma Ioan, 
Cunceanu Petru fi alții care-șj reali
zează lună de lună, sarcinile de plan, 
dîpd lucrări de bună calitate.

In cursul trimestrului IV, colecti
vul de muncitori și tehnicieni din 
cadrul șantierului 3 drumuri fores
tiere — Jiet, va preda în folosință 
alte noi porțiuni de șosele prin ba
zinele forestiere, însumîad mii de 
metri liniari*'

—- Ea mine în bucătărie, 
conducta de scurgere de la 
chiuvetă spre coloană e spar
tă. Apa uzată îmi lese prin pe
reți. Am fost la șantier să mi-o 
răpăie dar mi s-a spus ed re
parația trebuie ș-o iacă l,L.E,-t 
ul. Am fast la I.t.t. dar m-au 
trimis Ia șantier. Cică pe ter
men de un an, el trebuie să 
facă toate reparațiile. Cine 
să-mi Înlăture defecțiunea ?

Cine s-o înlăture tovarăși de 
la instalat ti î După cite se vede 
e vorba de un defect de con
strucție și nu de unul funcțio
nal. Credem că defecțiunea, și 
deci înlăturarea ei, vă aparți- 
ne. De altfel și alți cetățeni 
sini nevoifi să-și rupă pinge
lele de la I.L.L. pînd la șan
tierele respective datorită ace
lorași tendinfe de a pune fn 
sarcina altuia defecțiunile de 
construcție sau funcționale, ten
dință atît a I.L.L. cît și a șan
tierelor care . au construit blo
cul In cauză.

O dorință comună a tuturor 
locatarilor din cartierul nou : 
să albă și ei un cartier ilumi
nat. Dacă cu apa caldă se fn- 
tîmplnă deocamdată greutăți o- 
biective, I.R.B.H. în schimb, ar 
putea să termine în sfîrșlt re
țelele de iluminat public din 
acest cartier — cel mal nou 
din Petrlla.

PROGRAM DE RADIO
29 septembrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de
știrii 5,06 Program de cîntece, 5,15 
Jurnalul satelor, 5,25 Mici piese 
instrumentale,- 5,45 Marșuri pentru 
fanfară, 6,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 6,10 Muzică popu
lară, 6,35 Piese de estradă; 6,45 
Salut voios de pionier; 7,00 Ra
diojurnal; 7,15 Muzică ușoară in
terpretată la acordeon; 7,30 Sfatu’ 
medicului; Cum se transmit bolile 
contagioase,- 7,35 Anunțuri, muzi
că; 7,45 Muzică instrumentală, 
8,00 Sumarul presei; 8,06 Muzică 
populară; 8,30 Fragmente din ope
ra „Căsătoria secretă" de Cima- 
rose, 9,00 La microfon, melodia 
preferată; 10,00 Buletin de știri; 
10,03 Din operetele lui Nicolae 
Kirculescu.- 10,30 Itinerar folcloric : 
„Țipuriturile oșeneștl", 10,45 Frag- 

ж mente din baletul „Frumosul peș

tișor" de U Tzu-țian și Du Min- 
sin; 10,56 Melodii de estradă; 11,35 
Poemul simfonic „Vîrful cu dor" 
de Ion Hartulary-Darclăe,- Suita în 
știi clasic de Ion Ghiga; 12,00 Bu
letin de știri; 12,03 Pagini din o- 
pera „Carmen" de Bizet; 12,45 
Itinerar folcloric muzical; 13,15 
Concert de prinz,- 14,00 Buletin de 
știri; 14,10 Muzică ușoară; 15,00 
Tablouri din baletul „La poarta 
țărij basmelor" de Yodal Gabor; 
15,20 Doine și jocuri populare,- 
15,40 Muzică de estradă; 10,00 Ra
diojurnal; 10,15 Piese corale de 
Marțian Negrea; 16,30 Roza vîn- 
iurilor; 17,00 Arii și duete din o- 
pere,- 17,30 Interpret de muzică 
ușoară, 18,00 Buletin de știri; 18,05 
Varietăți muzicale; 19,00 Cinci 
cintecfe negre de Xavier Montsal 
vatge (Victoria de Los Angeles),- 

19,15 Tribuna Radio,- 19,30 De la 
un șlagăr la altul,- 20,00 Radioga- 
zeta de seară; 20,30 Ciulă Harry 
Belafonte,- 20,45 Noapte bună, co
pii; 20,55 Muzică populară; 21,15 
Autograf pe o carte nouă; 21,30 
Intîlnire cu dansul; 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic; 22,20 
Concertul nr. 1 pentru pișp și or 
chestră de Pascal BentolU; 22,50 
Melodii lirice; 23,52 Buletin de 
știri.

PROGRAMUL IL 7.30 Buletin de 
știri; 7,35 Piese de estradă,- 7,5C 
Cintece patriotice; 8,05 Pagini din 
Opereta „Valea de apr" da Du- 
naevșki; азо „Un cîntșc drăg" — 
muzică ușoară, 9,00 Buldtln de 
știri.- 9.03 Ansambluri corale de a- 
matori; 9,15 Piesa pentru clavecin; 
9,30 Tineri interpret! de tnUJlCă 
populară,- 10,33 Fragmente din o- 
pera „Motanul încălțat" d© Cornel 
Trăilascu; 11.00 Bulatin de știri; 
11,03 Cvartetul în do minor pen

tru coarde de Anton Bruckner; 
11,30 „Mîndra care-mi Place mie" 
— melodii populare; 12.0Q Pagini 
de muzică de estradă; 12,30 Piese 
distractive interpretata de fanfară; 
12,45 Recitalul tenorului Constan
tin Straescu; 13,00 Buletin d« știri, 
13,03 Selecțiuni din operete, 13,30 
Da toate pentru toți, I4,3fi Cintece 
haiducești și jocuri popular®, 15.00 
Buletin de știri; 15,10 Formații vo
cale de muzică ușoară; 15,40 Mu
zică din opera „Nevestele vesele 
din Windsor" de Otto Nicolai, 16,00 
Muzică populară; 17,00 Radiojur
nal; 17,15 Muzică ușoară, 17.30 
Sfatul medicului: Cum șe transmit 
bolile contagioase, 17,35 Anunțuri, 
reclame, muzică, 18,30 Capodopere 
ale literaturii: „Ivanhoe" de Wal
ter Scott, 19,00 Buletin de știri, 
19,05 Mic concert folclorici 19,30 
Scene din opera „Favorita" de 
Donizetti; 20,00 „Am îndrăgit o 
melodie" — muslcă ușoară, 21,00 

Radiojurnal. Sport, 21,20 „Pagini 
din muzica preclasică", 21,35 Oa
meni de seamă din istoria culturii: 
Aurel Vlaicu, 22,00 Muzică popu
lară interpretată de Felician Făt- 
casu, 22,15 Refrene de ieri și de 
azi, 23,00 Buletin de știri, 23,05 
înregistrări primite din partea Ra
diodifuziunii canadiene, 23,51 Me
lodii pentru ore tirzii; 0,52 Buletin 
de știri.

Cinematografe
2S septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Oliver Twist; REPUBLICA: Jungla 
tragică; LONEA: Ianoșik — serie 
I «i II, VULCAN: Fata din caea 
roșie, CRIVIDIA: E permis să 
calci pe iarbă, LUPENI.— MUN
CITORESC : Armata codobaturilor, 
BÂRBATBNI: Cuba '58; URÎCANI: 
Banda de lași,



Sosirea tovarășului 
Alexandru Bîrlădeanu 
la Belgrad

BELGRAD 27 (Agerpres).
La 27 septembrie au sosit la 

Belgrad tovarășii Alexandru Biolă- 
deanu, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și Gheorghe Ra
dulescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, pentru a participa 
la sesiunea Comisiei mixte guver
namentale româno-iugoslave de co
laborare economică și tehnico-ști- 
intifică.

La gara Dunav din Belgrad, oas
peții au fost întîmpinați de Boris 
Kraiger, vicepreședinte al Vecei 
Executive Federale și Aleksandar 
Grlicikov, membru al Vecei Execu
tive Federale, Ivo Saraicici, adjunct 
al secretarului de stat pentru afa
cerile externe și de alte persoane 
oficiale.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Aurel Mălnășan, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Bel
grad și membri ai ambasadei ro
mâne.

CEA MAI MARE 
NAVA DIN LUME

TOKIO 27 (Agerpres).
La șantierele navale din Yoko

hama a fost lansată luni cea mai 
mare navă din lume — petrolierul 
„Tokyo Maru" — cu un deplasa
ment de 150 000 tone. Intrucit in
stalațiile navei sînt automatizate, 
echipajul ei va fi format din nu
mai 29 de persoane.

Nava va putea începe naviga
ția în luna decembrie. Ea va efec
tua opt curse pe an în regiunea 
Golfului Persic.

VIETNAM Atrocitățile comise
de trupele americano*

saigoneze împotriva populației
SAIGON 27 (Agerpres).
Comitetul din provincia Binh 

Dinh al Frontului Național de E- 
liberare din Vietnamul de sud a 
dat publicității o declarație în ca
re condamnă atrocitățile comise de 
trupele americane și cele ale re
gimului de la Saigon, împotriva 
populației din această provincie. 
In lunile iulie și august, în urma 
bombardamentelor efectuate în a- 
ceastă provincie, au fost distruse 
5194 de locuințe. Au fost ucise 
548 de persoane, iar alte 644 au 
fost rănite. Declarația subliniază 
că bombele, gloanțele, gazele to
xice și alte mijloace folosite îm
potriva populației sud-vietnameze 
nu vor înăbuși voința de luptă 
pentru eliberarea Vietnamului de 
sud și reunificaiea țării.

După cum a anunțat agenția , E- 
liberarea'1, în ultimul timp cazurile 
de dezertare din rîndurile trupelor 
guvernamentale au devenit tot mai

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TEGUCIGALPA. Peste 2 000 de 

persoane din Tegucigalpa au ră
mas fără adăpost, ca urmare a inun
dațiilor provocate de creșterea a- 
pelor celor două rîuri ce traver
sează orașul Inundațiile, cauzate 
de ploile neîntrerupte din ultimele 
zile, au afectat întreaga regiune de 
sud a Hondurasului, de unde nu
meroși locuitori au fost, de aseme 
nea, nevoiți să se evacueze.

WASHINGTON. Senatorul fiiipi- 
nez Jose Diokno a declarat după 
o întrevedere avută la Washihgton 
cu Edgar Hoover, directorul F.B L, 
că personalul american aflat în Fi 
lipine încurajează și finanțează a 
numite genuri de afaceri și că sub 
protecția acestui personal se creea
ză o adevărată rețea comercială

I. В. Tito și-a încheiat vizita 
în R. P. Bulgaria

SOFIA 27 (Agerpres).
La Sofia a fost semnat luni co

municatul comun iugoslavo-bulgar. 
Din partea iugoslavă, comunicatul 
a fost semnat de I. B. Tito, preșe 
dintele R.S.F. Iugoslavia, secretar 
general al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, iar din partea bul
gară de 1 Gheorghi Traikov, preșe
dintele Prezidiului Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria, și Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de 
Miniștri.

Torturile aplicate de autoritățile portugheze 
studenților care gîndesc

LISABONA 27 (Agerpres).
Sub titlul „Modul In care auto

ritățile portugheze îi torturează pe 
studenții care gîndesc", ziarul „The 
Guardian" relatează conținutul unul 
raport întocmit pe această temă de 
Asociația internațională pentru am
nistierea deținuților politici. In el 
sînt relatate cazuri de torturi cu 
șocuri electrice și alte metode cru
de de interogatoriu. Raportul face 
o asemănare între tratamentul din 
închisorile portugheze și cel la 
care sînt supuși deținuții în Repu
blica Sud Africană. Pe de altă 
parte, ziarele și toate publicațiile, 
se spune în continuare, sint supu
se unei cenzuri rigide. Criticarea 
guvernului este interzisă. Un sin
gur partid este legal — cel al pre
ședintelui Salazar. Prigoana împo
triva demonstrațiilor anliguverna- 

frecvente. Făcînd un bilanț pe pri
mele șase luni ale acestui an, zia
rul „Eliberarea" — organul Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, subliniază că 
numărul soldaților guvernamentali, 
care au trecut de partea forțelor 
patriotice, a atins cifra de 40 000.

SAIGON 27 (Agerpres).
Primul ministru al Vietnamului 

de sud, Nguyen Cao Ky, relatează 
agenția Associated Press, a orga
nizat la Saigon o conferință de 
presă în cadrul căreia s-a referit 
la politica dusă de guvernul con
dus de el în unele probleme in
terne. Premierul Ky a precizat, de 
fapt cu acest prilej, că guvernul 
va continua acțiunile represive și 
execuțiile de patrioți sud-vietna- 
mezi și ale acelora care simpati
zează sau sprijină Frontul Națio
nal de Eliberare, 

clandestină, care dă loc comiterii 
multor infracțiuni.

ROMA. Datele oficiale publicate 
la Roma indică creșterea șomaju
lui în Italia. Astfel, numărul șome
rilor a crescut de la 2,3 la sută 
din totalul salariaților (în iulie 
1964) la 3,5 la sută în iulie 1965

WASHINGTON La baza aeriană 
de la Island Wallops (Virginia) a 
fost lansat un vehicol spațial fran
cez cu ajutorul unei rachete ame
ricane de tip „Aerobee-150". Au
toritățile bazei au anunțat că lan
sarea s-a desfășurat conform pla
nului inițial stabilit. Noua expe
riență este destinată, potrivit agen
ției France Presse, pregătirii lansă
rii în toamna acestui an a unui 
satelit francez „Fr. 1", proiectat în-

In aceeași zi, Iosip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, se
cretar general al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, și-a încheiat 
vizita de 6 zile în R. P. Bulgaria 
și a plecat spre patrie.

La gara din Sofia, oaspetele iu
goslav și persoanele care îl înso
țesc au fost conduși de Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghi Traikov, președintele Pre
zidiului Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria și de alți conducători de 
partid și de stat ai R. P. Bulgaria 

mentale ale studenților a luat for
mele cele mai acute. Pentru a 
ilustra aceasta, raportul cuprinde 
declarații ale unor exilați politici 
aflați în prezent la Paris, la Lon
dra, în Brazilia, separați de fami
liile lor. Avocații portughezi care 
îi apără în procese pe oponenții 
guvernului sînt arestați. Multi din
tre ei au făcut publice metodele 
brutale folosite de poliție împotri
va lor și, în general, a deținuților. 
Raportul cuprinde numele unora 
dintre studenții arestați, starea gra
vă în care aceștia se află ca ur
mare a interogatoriilor barbare.

MinisteruluiDeclarația
Afacerilor Externe

PHENIAN 27 (Agerpres).
Ministerul Afacerilor Externe al 

RP.D. Coreene a dat publicității o 
declarație în care condamnă încer
carea guvernului Statelor Unite de 
a pune din nou în discuție în mod 
ilegal problema coreeană la ce,a 
de-a 20-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Problema unificării Coreei — se 
spune în Declarație — este o ches
tiune internă a poporului coreean 
și nimeni nu are dreptul să se a- 
mestece.

„Guvernul R.P.D. Coreene nu va 
recunoaște și va respinge cu ho- 
tărîre orice „rezoluție" a Națiuni
lor Unite care nu tine seama de 
dorința și interesele poporului co-

Licențe engleze furnizate Poloniei
VARȘOVIA 27 (Agerpres).
După cum anunță agenția P.A.P. 

în urma convorbirilor purtate între 
organizația de comerț exterior po
loneză „Motoimport" și firma „Layl- 
land Motors Limited" din Anglia a 
fost semnat un acord prin care fir
ma engleză furnizează licența pen- 

tr-un program comun al N.A.S.A 
și al Centrului național francez 
pentru cercetări spațiale.

ALGER. Frontul de eliberare din 
Mozambic (Frelimo) a dat publi
cității un comunicat în care anun
ță că e pe punctul de a reorgani
za administrativ și economic teri
toriile recent eliberate de sub do
minația portugheză. In regiunile 
Cabo, Delgado, Niassa, Zambezia 
și în alte provincii din nord vor 
apare astfel centre administrative 
și șeoli noi. De asemenea, vor in
tra în funcțiune unele întreprin
deri.

ALGER. Un comunicat dat pu
blicității la Alger anunță că la 3 
octombrie se va deschide la Dar 
Es Salaam Conferința organizațiilor 
de eliberare națională din colo
niile portugheze.

PARIS. Un purtător de cuvînt al 
Organizației Europene de construi-

PLENARA C.C. AL P.C.U.S.
MOSCOVA 27 (Agerpres).
Agenția TASS anunță că la 27 

septembrie 1965, la Kremlin s-a 
deschis plenara Comitetului Central 
al P.C.U.S. cu următoarea ordine 
de zi : Raportul prezentat de A. 
Kosîghin cu privire la îmbunătăti-

FRANȚA

Rezultatele alegerilor 
senatoriale de duminică

PARIS 27 (Agerpres).
Duminică au avut loc în Franța 

alegeri pentru înnoirea unei treimi 
din numărul membrilor Senatului 
(91 de senatori, al căror mandat 
a expirat, din numărul total de 
274). Potrivit constituției, la fiecare 
trei ani expiră mandatul unei treimi 
din numărul senatorilor și au loc 
alegeri pentru completarea locuri
lor devenite vacante. Ultima dată, 
Senatul a fost ales în anul 1959, 
iar prima înnoire a unei treimi din 
numărul senatorilor a avut loc în 
1962.

La alegerile de duminică a parti
cipat un colegiu electoral denumit 
al „marilor electori" — format din 
peste 38 000 de persoane : deputați, 
consilieri generali și delegați ai

al R.P.D, Coreene
reean și urmărește să favorizeze 
și să camufleze agresiunea impe
rialismului american în Coreea".

0 delegație guvernamentală 
culturală a R.P. Chineze 
la Paris

PARIS 27 (Agerpres).
La invitația guvernului francez a 

sosit la Paris o delegație guverna
mentală culturală a R. P. Chineze 
condusă de Sen I-pin, ministru ad
junct, conducătorul Comitetului 
pentru relații culturale cu străină
tatea, 

tru producerea în Polonia a unor 
motoare supercomprimate. Acordul 
prevede livrarea de documentație 
tehnică și pregătirea cadrelor de 
specialiști polonezi. Motoarele pro
duse de firma engleză sînt folosite 
în primul rînd la autocamioane, 
autobuze, mașini de construcții și 
rutiere.

re, și lansare a sateliților (E.L.D.O.), 
din care fac parte Anglia, Franța, 
Belgia, R.F.G., Olanda. Italia și 
Austria, a anunțat că programul a- 
cestui organism de a lansa un sa
telit comun, „Europa-1", va fi dus 
la îndeplinire în ciuda costului 
sporit al acestuia.

RIO DE JANEIRO. Pentru alege
rile de guvernator în statul Guana- 
bara. Partidul Comunist din Bra
zilia și-a exprimat sprijinul față 
de candidatul opoziției. Francisco 
Negrao de Lima, liderul Partidului 
social democrat.

ROMA. Ploile căzute fără între
rupere în tot cursul zilei de du
minică la Roma, au cauzat noi 
inundații in cartierele periferice. 
Multe case din zona Tiburtino III 
și Pietralata au rămas izolate, iar 
in cartierul unde au fost cazați 
sinistrații din zona Prima Porta, 
apa a pătruns din nou în barăci, 
provocînd daune. 

rea conducerii industriei, perfecțio
narea planificării și intensificarea 
stimulării economice a producției 
industriale; Raportul prezentat de 
L. Brejnev, cu privire la Convoca
rea celui de-al XXIII-lea Congres 
ordinar al P.C.U.S.

consiliilor municipale din partea a 
30 de departamente ale Franței și 
din trei teritorii dependente (insu
lele Reunion, Somalia franceză ș: - 
Noua Caledonie). Alegerile ș^au 
desfășurat în majoritatea dep^tta- 
mentelor în două tururi de scrutin. 
Luni dimineața au fost dațe publi
cității rezultatele pentru 85 din cele 
91 de locuri (cele șase locuri pen
tru care nu se cunoaște încă re
zultatul, includ departamentele a- 
flate pe teritoriile din afara Fran
ței).

Rezultatele sînt următoarele în 
ce privește numărul de locuri ob
ținute de partide : 2 — partidul co
munist în total, (14 locuri în Se
nat), 13 (S.F.I.O.) (52 de locuri), 15 
radicali (53 locuri în Senat), 9 — 
U.N.R. (30 de locuri), 24 indepen
denți (63 locuri), 5 — partidul ță
rănesc (18 locuri), 14 M.R.P. (38 
locuri), 3 fără de partid (în total 6 
locuri în Senat).

Din rezultatele alegerilor de du
minică reiese că partidul guverna
mental (U.N.R.) a pierdut două lo
curi, independenții 3 locuri, iar 
partidul țărănesc două locuri. Au 
cîștigat radicalii 3 locuri și MJ&P. 
4 locuri. Comuniștii și-au mențmut 
numărul de locuri. Printre ceiirea- 
leși se află și președintele Sena
tului, Gasto^ Monnerville, care, 
după cum se știe, se opune politi
cii duse de președintele de Gaulle.

fxperleiltle Mini 
св laheraltirBl tatiitaf 
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NEW YOKR 27 (Agerpres).
După cum s-a mai anunțat, labo

ratorul batiscaf „Sealab-2" a fost 
lansat la 29 august la o adîncime 
de 63 de metri în Oceanul Paci
fic, în apropiere de coasta Cali
forniei. La 26 septembrie, cea de-a 
doua echipă de acvanauți, împre
ună cu cosmonautul Scott Carpen
ter, a fost ridicată la suprafață 
după 15 zile petrecute pe fundul 
Oceanului Pacific. Carpenter a pe
trecut în total 29 de zile și 14 ore 
în laboratorul submarin al mari
nei americane, înregistrînd un re
cord de durată a rezistenței sub 
apă. Restul echipajului, împărțit în 
trei echipe, stă în laborator numai 
cîte 15 zile.

Această experiență, proiectată 
pentru 45 de zile, are ca scop sta
bilirea posibilităților organismului 
omenesc de a trăi șl lucra tiffif 
mai îndelungat în mediul acvatic. • 
Participanții la expediția subacvatică 
au posibilitatea de a ieși în costu
mul de scafandru în afara batisca- 
fului pentru a studia flora și fauna 
marină. In prima țierioadă Scott 
Carpenter a reușit să stabilească 
o legătură prin radio cu echipajul 
navei cosmice „Gemini-5". Acesta 
a fost primul caz cînd un om, care 
se găsește pe fundul oceanului, ia 
legătura cu oameni care se află în 
Cosmos. Carpenter și ceilalți acva
nauți nu vor lua imediat contact 
cu atmosfera de pe pămînt. Ei vor 
fi ținuți timp de 24 de ore într-e 
cameră specială, în care presiunea 
va fi treptat redusă, pentru a se 
ajunge la presiunea din atmosferă
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