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LA ÎNCEPUT DE NOU TRIMESTRU
• Minerii Petriieni 
au pornit cu dreptul

După ce au încheiat luna sep
tembrie cu o depășire de 2 084 
tone căTbune, și în luna octombrie 
minerii petriieni continuă întrece
rea cu spor, obținînd cele mai 
bune rezultate pe bazin. In primele 
două zile lucrătoare, minerii petri
ieni și-au depășit sarcinile de plan 
cu 160 tone de cărbune. Acest plus 
a fost realizat de către colectivele 
sectoarelor IV și III care și-au în
trecut sarcinile cu 181, respectiv 
58 tone de cărbune.

Blaj Constantin, Igna Gavrilă, Ghe- 
rasim Petru, Găitănaru Mihalache 
și alții sarcinile de plan lunare au 
fost depășite cu 4 800 tone de pia
tră de calcar. Prin realizările a- 
cestea și planul pe trimestrul III 

a fost depășit cu 5 852 tone calcar.
Primele două zile de lucru din 

octombrie au adus noi succese în 
muncă pietrarilor de la Banița ca
re au obtinut o depășire de zeci 
de tone de calcar peste plan.

A. RĂDULESCU 
corespondent
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celelalte colective miniere pentru 
calitatea cărbunelui ?

In luna trecută, la producția ex
trasă, minerii de Ia Dîlja au avut 
cinstea să ocupe prițnul loc în în
trecerea dintre minele Văii Jiului. 
Dar acest succes este umbrit de 
faptul că au depășit procentul ad
mis de cenușă cu 2,4 puncte. Nici 
minerii de la Uricani, Lupeni șl 
Petrila nu se pot lăuda cu calita
tea producției trimise preparați- 
ilor: au depășit procentul admis 
de cenușă cu 1,9, 1,7 respectiv 0,2 
puncte. Acest lucru nu le face 
cinste. V.

O constatare ce întărește mereu elanul brigăzii: graficul in
dică „plus"; brigada și-a făcut deci datoria cu prisosință.

In fața graficului de producție minerii din schimbul condus de 
Grecu Nicolae din brigada fruntașă a comunistului Șerban Nicolae din 
sectorul IV al minei Vulcan.

Calcar peste plan
Luna septembrie a fost încheiată 

de colectivul carierei de calcar din 
Bănița cu frumoase succese in ac
tivitate. Prin strădania brigăzilor 
de mineri — pietrari conduse de 
Vladislav Marcu, Toth Francisc,

ACTUALITATEA
• Ansamblul de stat „Giprian 

Porumbescu" din Suceava între
prinde un turneu oficial prin Va
lea Jiului cu spectacolul muzical- 
coregrafic „Cîntec din Suceava 
nouă". Primul spectacol va fi pre
zentat mîine, la ora 20, în sala pa
latului cultural din Lupeni.

• La începuiul acestei săptămini, 
la cinematograful „7 Noiembrie11 
din Petroșani are loc prezentarea 
unui ciclu de filme comice româ
nești. Filmele sint programate du
pă cum urmează : azi, la ora 10 și 
la ora 20 — „Nu vreau să mă în
sor"; mîine, la ora 18 și la ora 20 
— „D-ale carnavalului". Ieri a fost

INSTANTANEE ÎNNOIRI PE DRUM MONTAN
Zor la „Podul lui Jitea“Lucrările de modernizare a șoselei 

Crivadia-Petroșani sînt în toi. Colec
tivele de muncitori care execută lu
crarea s-ац angajat ca pînă la în
ceputul anului viitor întreaga cir
culație rutieră între Petroșani și dea
lul Crivariia să fie trecută pe noul 
traseu.

înfăptuirea acestui angajament se 
conturează pe zi ce trece.

Iii cîntecul motoarelor
Maistrul Prefac Ion dirijează mai 

mult prin semne șuvoiul autobascu
lantelor din centrul Baniței.

— Aici două mașini.
— Tu treci dincolo, unde este a- 

dîticitura aceea.

cu calitatea ?
Dovadă a preocupării manifesta

te pentru alegerea șistului vizibil, 
trei exploatări miniere — Lonea, 
Aninoasa și Vulcan — au înregis 
trat în septembrie un procent de 
cenușă cu 1,1 puncte mai scăzut 
decît cel admis. Dăr, ce au făcut

Strungarul Pasz- 
ternak Iosif din 

secția mecanică a 
U.R.U.M.P., unul 
din muncitorii a- 
preciați ai secției.

prezentat filmul: „Alo, ați greșit 
numărul".

• Azi, la ora 11 și la ora 20, 
Teatrul maghiar de stat din orașul 
Sf. Gheorghe prezintă în sala pa
latului cultural din Lupeni come
dia muzicală în trei acte : „O fată 
răsfățată". Mîine, Ia ora 17, spec
tacolul va fi prezentat in sala clu
bului din Petrila.

• In cadrul acțiunilor de popu
larizare a cărții, bibliotecara Cru- 
jelac Ana, de la clubul din Petrila 
va prezenta, mîine, ora 17,30, la 
stația de radioficare din locali- 
tale, recenzia cărții „Bursucii" de 
Leonid Leonov.

— Treceți acolo, la dreapta, încă 
trei mașini...

Autogrederistul Ștefan loan nici nu 
mai aude comenzile maistrului în 
zgomotul șuvoiului de mașini <dre 
aduc balastul.

— In octombrie, vom da în circu
lație toată porțiunea de șosea, din 
centrul Băniței și pînă la pasajul de- 
bleului — spune maistrul Prefac Ion. 
Am concentrat aici forțe puternice ; 
zidari în piatră, muncitori terasieri, 
autogreder, buldozere, cca. 10 auto
basculante. Lucrăm pe porțiuni — 
terminăm întîi 200-300 m liniari de 
șosea pe care o balastăm cu piatră 
măruntă de calcar apoi o dăm cir
culației și începem altă porțiune. 
Așa, mergem tot cu gata Г*.

ÎNTREBAREA

LA MINA URICANI: PE CIND REDRESAREA ?
CAPITALĂ

ANCHETA NOASTRĂ

ф O chestiune de prim ordin : oamenii ф Se 
poate și mai bine O Prezenta maiștrilor să fie mai 
mult simțită & Un „minus" care n-are justificare.

De trei luni consecutiv, mina Uricani bate pasul pe loc. 
Minusul acumulat de exploatare de la începutul anului se ridi
că la 17 590 tone cărbune. La acest rezultat, cu totul nesa
tisfăcător, a contribuit și munca slabă din luna septembrie, cînd 
mina a rămas sub plan, cu peste 2 000 tone de cărbune.

De ce nu și-a făcut mina planul ? Pe cînd redresarea ? Cu 
ce perspective a început mina ultimul trimestru al anului ? 
Iată tema anchetei noastre la mina Uricani. Și acum iată 
răspunsurile primite la aceste întrebări de la factorii princi
pali din cadrul exploatării.

fng. FARKAȘ MIHAI, șeful secto
rului Ш :

De două luni, de cînd s-a deschis 
sectorul nostru, am cam bătut pa
sul pe loc. In ambele luni am rămas 
sub plan. Justificarea e întemeiată. 
Trebuia să lucrăm în 6 abataje și 
am lucrat numai în 3, din lipsa lu
crărilor de pregătiri. In prezent a- 
batajele sint deschise, dar continuăm 
să întîmpinăm greutăți din cauza ne- 
regularității stratului. In blocul 2 
nord, redeschis, lucrăm în condiții 
speciale. O altă greutate : din lipsă 
de efectiv nici plasarea n-a fost 
corespunzătoare. Dar am pășit în 
luna octombrie sub auspicii bune: 
linia de front o avem asigurată, e- 
fectivul, precum și schema maiștrilor, 
au fost completate. Utilaje avem, 
de asemenea, asigurate. Rar se în- 
tîmplă să mai avem necazuri din 
cauza părții mecanice și sperăm că 
în curînd nu le vom avea nici pe 
acestea. De asemenea, aproviziona
rea cu materiale nu satisface încă 
pe deplin cerințele. In orice caz, 
sîntem hotărîți să învingem greută
țile și să ajungem în luna octom
brie la un plus de 800 tone, iar pla
nul pe trimestrul IV să-I realizăm și 
să-l depășim. Avem pentru aceasta 
toate condițiile.

Ing. CHICINAȘ VASILE, șeful 
sectorului I:

In septembrie am avut linie de 
front, iar transportul și aproviziona-

La acest punct de lucru (bucla 
mare a Merișorului) terenul pro
voacă multe greutăți constructori
lor : acoperămîntul vegetal se rupe 
continuu, în schimb fundația zidului 
de sprijin și albia șanțului trebuie 
săpate în -stîncă I Mecanicul de mo
tocompresor, Trașoveanu ІИе, ex- 
cavatoristul Pădure Solomon, zidarii 
în piatra Molnar Ioan, Groza Va
sile, Bulai Vasile, Iacob Nicolae lup
tă cu multă dîizenie cu capriciile te
renului, prinzîndu-I metru cu metru 
in chingi de piatră.

MIHAI ȘTEFAN

(Continuare în pag. 3-a) 

rea au fost la înălțime. Totuși am 
rămas sub plan cu 162 tone. Moti
vul : lipsă de efectiv, mai ales de

RITM VIU
LA ORIZONTUL 480

La mina Dîlja, pregătirea pen
tru exploatare a stratului 5 din 
blocul I este considerată o lucra
re urgentă. Lucru firesc : realiza
rea sarcinilor de plan și a anga
jamentelor de întrecere cer noi 
fronturi de lucru. Se cere deci in
tensificat ritmul de execuție a 
galeriei de bază direcționale de 
la orizontul 480.

Cu aproape 3 luni în urmă, la 
această lucrare a 
fost plasată o 
brigadă a cărei 
conducere fuse
se încredințată 
unui nou briga
dier. Este vorba 
de minerul Ghi
ță Marian. Mun
cise pînă atunci 
la altă' brigadă, 
ca șef de 
schimb, și se re
marcase ca un 
miner destoinic. 
Vechiul briga
dier, minerul Si- 
dorenco Stelian, 
s-a dovedit a fi 
un slab organi
zator. Ritmul de 
lucru era scă
zut, disciplina 
lăsa de darii, iar 
avansările planificate nu se rea
lizau.

Înainte de preluarea lucrării, 
șeful de sector, inginerul Felea 
Mircea, i-a vorbit noului brigadier 
despre necesitatea executării în- 
tr-un timp cit mai scurt a galeriei 
de bază din stratul 5. Aici urmează 
să fie pregătite trei abataje care să 
producă cărbune încă înainte de 
sfîrșitul anului.

Incepîrtd din primele zile ale 
lunii iulie, la orizontul 480 ritmul 
de muncă a devenit măi intens. 
Proaspătul brigadier a știut să in
sufle ortacilor săi disciplină, iscu- 

Minerul Ghiță Marian, azi 
unul din brigadierii destoinici 
de la Dîlja.

artîficieri. Acum, cu excepția artifi
cierilor, efectivul este asigurat. Sec
torul a fost încadrat cu maiștri și 
chiar cu un prim maistru minier. To
tuși, consider că întărirea asistenței 
tehnice constituie o rezervă impor
tantă în activitatea noastră. Maiștrii 
minieri n-au încă autoritatea nece
sară in fața brigăzilor. Deci, întări
rea rolului maiștrilor ne va preocu
pa în mod deosebit. In trimestrul IV 
avem toate condițiile create spre a 
obține rezultate mai bune. Sîntem,

I. D.

(Continuare în pag. 3-a)

sință și pricepere in organizarea 
muncii. $i iată că in iulie se 
excavează peste 160 metri cubi 
de piatră și cărbune la galeria de 
la stratul 5. Intre timp, brigăzii i 
s-a mai încredințat o lucrare ur
gentă : terminarea săpării suitoru
lui nt 3 vest din stratul 3. In au
gust, la direcțională s-a înaintat 
cu 38 m 1 iar în suitor cu 7 metri. 
In urmă cu cîteva zile suitorul nr.

3 vest a străpuns 
„la fix" în trans
versala scurtă de 
la orizontul 607, 
conform proiec
tului.

De la reorga
nizarea brigăzii 
au trecut aproa
pe 3 luni. A- 
cum, colectivul 
condus de Ghi
ță Marian se 
poate minări cu 
aprecierea de a- 
devărală briga
dă de șoc . în 
pregătirea noi
lor fronturi de 
cărbune. O dată 
cu. trecerea lu
nilor au crescut 
vitezele ăe avan
sate. Au crescut 

și oamenii. Brigada formează azi 
un colectiv omogen și harnic iar 
Ghiță îți vorbește cu dragoste 
despre noii săi ortaci, oameni 
vrednici ca minerii Huștiuc loan 
și Szanto Mihai, ajutorul de mi
ner Ivancu Aurelian, vagone
tarii Somogyi Moise și Fazakas 
Alexandru.

Din brigadă codașă, micul co
lectiv condus de Ghiță Marian 
a ajuns una din brigăzile de frun
te ale sectorului.

FR. VETRO
(După o corespondentă 
de la tov. Vass Moise)
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HANDBAL ІЫ 7 — ВЕК

Un singur punct cîțfigat...

FOTBAL SPORT
„REMIZA" LA LUPENI
Doar covorul gălbui — ruginiu de 

frunze așternut pe pista stadionului 
din Lupani trăda duminică prezența 
toamnei. Altfel am fi putut crede că 
ne aflăm în plină vată. Pentru că la 
ștrand se făcea baie și plajă ca-n 
iulie, iar mulți dintre iubitorii fot
balului veniseră la meci în cămăși. 
Deci timpul a fost duminică foarte 
bun pentru fotbal. Din păcate n-a 
fost Іа fel și fotbalul, Meciul nu a 
corespuns așteptărilor. S-a jucat doar 
pentru puncte, uneori chiar nervos, 
și nu s-a marcat nici un gol. Ăsta-i 
condretul: nici un gol.

Deși băimărenli n-au prea arătat 
că anul trecut au fost în divizia A, 
ei și-au atins scopul: au plecat de 
lu Lupeni cu un punct prețios. Și 
asta nu datorită, cum am spus, jb- 
cului lor bun, ci datorită jucătorilor 
de la Minerul Lupeni care au ratat 
ocazii deosebit de favorabile. Nu-i 
mai puțin adevărat că „salvatorul" 
echipei băimărene a fost portarul 
вау, Căre a apărat excepțional, El a 
fost, de fapt, acela care a „smuls" 
lupenenilor unul din cele două punc
te puse în joc, Un scurt film al me
ciului s-ar rezuma în următoarele :

Avînd lovitura de începere, Mi
nerul Lupeni creează cîteva faze 
Spectaculoase și, chiar în primul mi

nut de joc, Cotroaz» se află singur 
în fața portarului advers, dar de la 
12 m trage cu sete... afară. Așa a 
fost ratată cea mai шага ocazie a 
meciului. Trei minute mai tîrzlu e 
rlndul lui Ologu să rateze. Apoi, du
pă ce Precup execută defectuos o lo
vitură liberă de la ІВ m și două cer
nere, rămase fără rezultat, pe teren 
nu se mai petrece nimic interesant. 
Ambele formații desfășoară un joc 
leat, de uzură, care atrage nemulțu
mirea spectatorilor. Un corner și 
două șuturi peste poartă ale lui 
Sasu nu reușesc să împrăștie acalmia 
de pe teren. Pînă la pauză — cam 
atît.

La reluare, lupenenii se năpustesc 
asupra porții lui Bay, hotărîți să 
Spargă gheața. El obțin nu mai pu
țin de șapte cornere, față de numai 
două ale oaspeților, beneficiază de 
cîteva lovituri libere de ia marginea 
careului de 16 m, dar golul nu 
„cade**. Apărarea băimărenilor este 
întotdeauna la post, iar Bay atent, 
reține sau respinge totul. In minutul 
82 se părea că balonul expediat nă
prasnic de Ologu se va „odihni1* în 
plasă dar Bay îl respihge prlntr-un 
reflex uimitor. Peste puțin timp, Bay 
respinge din nou în extremis balo
nul trimis puternic cu capul de Tola.

Portarul bBimSrean Bay respinge un nou atac la poarta sa.

CAMPIONATUL REGIONAL

In acest timp, oaspeții se apără 
Bupranumeric, obțin două cornere; 
Sasu nu se mai vede, singur Șoo 
zbătîndu-se să mai facă ceva. Fluie
rul final al arbitrului Gheorghe Po- 
povici din București îi găsește pe 
lupeneni în plină dominare. Ce fo
los... Meciul este jucat.

Echipa gazdă a muncit mult, a do
minat, s-a străduit să cîștige, și re
zultatul de 0-0 cu care s-a încheiat 
partida o nedreptățește. Dar... așa-i 
în fotbal. Dacă n-ar rata atît de 
mult înaintașii!... Se vede treaba în
să că această „boală" a fotbaliștilor 
noștri nu are leac.

Băimărenii au adoptat o tactică 
ce le-a mers. Ei s-au apărat calm și 
organizat, au încercat poarta de la 
distanță și au obținut un punct pre
țios în deplasare.

Din echipa gazdă am remarcat pe 
Dan și Plelan, iar de la oaspeți pe 
Bay, $oo și Colceriu. Au jucat for
mațiile :

MINERUL LUPENI: Mihalache — 
Basarab, Dan, Luban, Pralea — Tola, 
Dodu — Cotroază (Bordea), Plelan, 
Ologu, Precup.

MINERUL BAIA MARE: Bay — 
Kromely, Colceriu, Ujvary, Donca — 
Vaida, Staicu — Drăgan Șoo, Sasu, 
Czako (Bohony).

D. GHEONEA

Nici duminică handbalistele de la 
S.S.E. Petroșani nu au reușit să clș- 
tigepe teren propriu cele două puhc- 
te puse în joc. Cu toate că au lntllnil 
pe Spartac Constanța — echipă nou 
promovată în campionatul republi
can de handbal — gazdele au ter
minat această partidă la egalitate t 
10—10. Este primul punct Cîștigat 
de S.S.E. Petroșani după patru 
meciuri pe care le-a disputat pînă 
acum I

„Fetele noastre — spunea un 
suporter al echipei S.S.E. — se 
mișcă pe teren parcă ar avea plumb

Spartac Constanța. In plus, gaz
dele au demonstrat că nu știu să 
concretizeze loviturile de la 7 metri.

Oaspetele, cu o echipă modestă, 
au avut în permanență inițiativa. 
Mai hotărîte în atac, ele au ter
minat prima repriză la o diferență 
de trei goluri (?■—4). In repriza se
cundă constănțencele au scăzut rit
mul de joc, permițînd gazdelor să 
înscrie punct după punct și să e- 
galfeze In ultimul minut de joc. In 
această parte a întîlnirli handba- 
listele de la Constanța n-au mar
cat decît trei goluri.

în picioare. Ele acționează fără 
vlagă, ca niște jucătoare care au 
atins vîrsta de 35 de ani... Rarele 
contraatacuri care le inițiază sini 
lipsite de eficacitate. Mai trebuie 
mult lucrat cu ele la aceet capitol".

Aceleași carențe au ieșit preg
nant în evidență și In partida cu

Au Înscris pentru S.S.E. Petro
șani : Barabaș (5), Cserghezan (3), 
Kelemen și Kellner, iar pentru 
Spartac Constanța: Apostol (6), 
Cojan (2), Savu șl Nagy.

Bun arbitrajul Iul Bonța Victor 
din Reșița.

C. MATEESCU

Parîngul Lonea - (
Intîlnirea dintre Parîngul Lonea 

și C.F.R. Teiuș — proaspăta pro- 
mo vată in campionatul regional de 
fotbal, a plăcut publicului specta
tor, prin laxele create de jucătorii 
ambelor formații. Avînd un atac 
mal incisiv, gazdele au cîștlgat a- 
ceastă partidă cu scorul de 2—0. 
Cele două goluri ău fost Înscrise 
de Băieșan (în propria poartă) in 
minutul 20 și de Sotir în minutul 48.

★

ALTE REZULTATE: Refractara 
Alba — Constructorul Hunedoara 
1—0; Minerul Ghelar — Minerul 
Anlnoasa 5—1; Minerul Teliuc — 
Aurul Brad 1—2; Aurul Zlatna — 
Minerul Vulcan — 2—0; C.F.R. Si
meria — Știința Petroșani 1—6; 
Dada Orăștle — Textila Sebeș 
3—2.

CLASA
1. Aurul Zlatna 
Z Refractara Alba
3. Parîngul Lonea
4. Știința petroșani
5. Constructorul Hunedoara
6. Aurul Brad
7. Minerul Vulcan 
B. Textila Sebeș
0. Dada Orăștle

10. Minerul Anlnoasa j
11. Minerul Ghelar 
IZ CJUL Teiuș
13. C.FJL Simeria
14. Minerul Teliuc

IF.R. Teiuș 2-0 (1-0)
Parîngul Lonea a folosit urmă

toarea formație: Dima, Teică, U- 
jora, Pui, Constantinescu, Radu 
(Marton), Petcu, Sotir, Baky, Sereș 
Zlăgneanu.

A arbitrat cu competență I. Lo- 
vasz din Deva.

La juniori: Parîngul Lonea — 
C.F.R. Teiuș 5—0 (4—0)

I. TEȘCAN 
corespondent

ir *

ETAPA VIITOARE: Știința Pe
troșani — Minerul Aninoasai Tex
tila Sebeș — Minerul Ghelari Au 
rul Brad — Dacia Orăștie; Minerul 
Vulcan — Minerul Teliuc; C.F.R. 
Teiuș — Aurul Zlatna; Construc
torul Hunedoara — Parîngul Lo
nea; C.F.R. Simeria — Refractara 
Alba.

MEMTll
9 5 11 18— 8 11
? S 0 2 18— 8 10
7 4 12 11—15 9
7 4 0 3 23— 6 8
7 4 0 3 19— 9 8
7 3 1 3 8— 8 7
7 3 13 10—10 7
7 3 0 4 21—22 8
7 2 2 3 12—15 6
7 3 0 4 10—14 6
7 3 0 4 14—19 в
7 3 0 4 7—16 6
7 2 1 4 7—22 5
7 115 7—18 3

mii. Este fără îndoială 
succes de prestigiu care 
afirmația că în patria

Cu 30 de ani în urmă România 
era cunoscută pe plan sportiv in
ternational doar prin doi boxeri 
profesioniști — Lucian Popescu și toate sporturile se bucură 
Toma Aurel, care înfruntînd greu
tățile și indiferenta oficialităților 
vremii reușiseră să intre în pose
sia titlurilor de campioni europeni 
la categoria „cocoș". Este cunos
cut că o dată cu instaurarea pu
terii populare, sportul, alături de 
alte domenii de activitate, a luat 
la rlndul lui o dezvoltare uriașă 
în țara noastră.

Astăzi, România se numără prin-

un nou 
Întărește 
noastră 

de apte
re marca-

prindă an pește de 
a reușit cu succes 
Prinzînd cu tir 
un ciortan de

luctu. 
nylon

ciere unanimă și condiții 
bile de practicare. Cele 5 medalii 
de dur ne-au lost aduse datorită 
măiestriei undițarilor sportivi Ion 
Pană, muncitor din București, Ma
rin Stoenescu, funcționar din Bu
curești, Alexandru Vegh, șofer din 
Oradea, Nicolae Pană, 
telefonist din București,
meu Piu, contabil din București, 
care este și deținătorul titlului de

tehnteian 
Bartolo-

talie mare, ei 
acest 

de 
peste 1 kg,

Tesse a răsturnat toate calculele, 
Intrtnd în posesia titlului monfpl. 
Ca și în orice mare competiție, au 
fost consemnate și rezultate 'Sur
priză, mai mult sau mai puțin mo
tivate. Fontanet (Franța) campio
nul de anul trecut, probabil că nu 
s-a acomodat cu... stadionul și a 
ocupat locul 55, tar Lane (Anglia), 
fost campion mondial, a „sosit" oe 
locul... 50. Fără îndoială că mulți

5 medalii de aur pentru pescarii sportivi
tre țările europene care au asigu
rată o puternică bază sportivă, și 
corespunzător o largă accesibilita
te a maselor la sport. De mai multi 
ani sportivii români sini protago
niști ai marilor confruntări ca Jo
curile Olimpice, campionatele mon
diale sau cele europene. Bilanțul 
lor pe plan mondial este remarca
bil. In decursul ultitnilor ani, 
tivii noștri au cucerit titluri 
pice la atletism, tir, lupte, 
taj, box, titluri de campioni 
diali la tenis de masă, 
scrimă și alte. sporturi.

Zilele trecute, la Galați pescarii 
noștri sportivi au completat lista 
performanțelor strălucite, aduclnd 
patriei titlul de campioni ai lumii 
la o disciplină care acum 30 de 
ani în România nici nu era cunos
cută de forurile sportive ale vre

spor- 
oiim- 
caho- 
mon-

popice.

campion al țării. Acestora li se 
adaugă și antrenorul Liviu Banciu, 
un minunat îndrumător în „tainele" 
pescuitului sportiv, autor a mai 
multor lucrări de specialitate.

Echipa noastră a intrat în pose
sia trofeului „Cupei Dunării" ini
tial de asociația noastră de vină- 
toate și pescuit sportiv. Acesta 
recompensează succesul pescarilor 
noștri, care au reprezentat cu cin
ste pe cei aproape 70 000 de mem
bri ai A.G.V.P.S. și eforturile de
puse pentru dezvoltarea acestui 
recreativ sport.

La individual, francezul Tesse 
a confirmat clasa sa. cîștigrnd 
pentru a treia oară invidiatul titlu. 
La mijlocul concursului, Tesse era 
ca și învins, dar el s-a dovedit 
încă o dată ей este și un pescar 
de „cursă lungă". Urmărind să

dintre ei, ca orice sportiv care 
motivează înfrîngerea aduci rid di
ferite argumente mai mult sau 
mai puțin justificate, ne-au pre
zentat cîteva scuze. Pescarii en
glezi erau cît pe aci să nu se pre
zinte la start, deoarece „sculele" 
le-au sosit abia sîmbătă noaptea 
la Galați, intîrzierea datorîndu-se 
unor schimbări de bagaje ia avio
nul de Frankfurt pe Main, iar pes
carii luxemburghezi au motivat 
locurile inferioare datorită faptu
lui că în călătoria spre București 
le-au... murit rimele. Sperăm că 
pe viitor, în 1966, cu ocazia cam
pionatului mondial de la Londra, 
respectivii pescari vor lua măsu
rile 
vita

corespunzătoare pentru a 
aceste situații neplăcute.

PAUL OCHIALBI 
redactor la „Agerpres"

e-

In pauza meciului de fotbal de la Lupeni a fost organizat un concurs de atletism între eleve de la’ 
școlile din localitate, Iată un aspect din timpul desfășurării concursului.
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Pasiunea în căutarea noului — 
o caracteristică a tinerilor

Asigurarea reparării la timp a 
ciocanelor de abataj, perforatoare
lor, transformatoarelor de diferite 
tipuri, Întreținerea și repararea 
compresoarelor și ventilatoarelor, a 
motoarelor și Întrerupătoarelor, prei- 
cum ș! a lămpilor miniere sint doar 
citeva din sarcinile colectivului 
sectorului V electromecanic de ia 
mina Uricani.

Acest sector auxiliar al minei 
este format in marea majoritate 
din tineri. Cu prilejul adunării ge
nerale de alegeri a organizației 
U.T.C, tinerii din sector au ana
lizat toate aspectele muncii de or
ganizație. Ei au scos în relief preo
cuparea biroului U.T.C. privind 
mobilizarea tuturor tinerilor la în
deplinirea sarcinilor ce le revin, 
atenția de care s-a bucurat m’țca- 
rea de inovații, precum și partici
parea largă a tinerilor la acțiunile 
patriotice întreprinse. Tineri cum 
sini Matei loan, GOrfi Eugen, Ia- 
cob Ioan, Szasz Adalbert, Maxer 
loan Stoiculescu Constantin și al
ții fac cinste organizației U T.C. 
Ei execută reparații de bună ca
litate' și la timp, slnt mereu evi- 
dențiați în întrecerea socialistă.

Disciplinei, toată atenția
Organizația U.T.C. de ia prepara- 

tia Petrila numără 44 de membri. 
Мирса in acest sector al prepara- 
ției, ca și în celelalte, reclamă dis
ciplină și conștiinciozitate. ȚininJ 
cont de acest lucru, adunarea ge
nerală de dare de seamă și alegeri 
a organizației de bază U.T.C. nr. 4 
ținută recent, a acordat atenția cu
venită analizării comportării tine
rilor în producție cit și în viața 
de toate zilele. Cu acest prilej au 
fost dați drept exemplu de com
portare și de conduită utecișt'-i

îndoiri pe drum montan
^(Urmare din pag. l-a)

Profilul șoselei se conturează tot 
mai mult. Zidarii din brigada lui 
Valo Francisc dau bătălia cu kilome
trii de șanțuri pietruite pe care le 
execută de-a lungul șoselei de la 
pasajul de cale ferată Merișor și pînă 
sus la Bănită.

— Lucru-i mult, spuse bătrînul zi- 
I dar Francisc Valo. Insă, vom dovedi. 

, Sîntem ferm hotărîți ca pînă la sfîr- 
șltul anului curent să predăm circu- 
lației..rutiere tronsonul de șosea Me
rișor-Bănită pe noul traseu pietruit.

„Liber pentru mașini**
Multe greutăți producea în ultimul 

timp transportului rutier situația e- 
xistentă Iîngă cantonul C.F.R. — Cri- 
vadia II, unde panta drumului era 
abruptă și îngustă din cauza lucră
rilor de modernizare a șoselei.

Acum, constructorii pot spune : 
„liber pentru mașini" circulației peș
te pasarela C.F.R. și noua variantă 
• șoselei. A fost terminată construc
ția zidului de sprijin a terasamentu- 
lui, s-a făcut așternerea cu pietriș 
a suprafeței lucrate și deci este li
ber pentru circulația mașinilor în

La lista celor care iți aduc con
tribuția la sprijinirea producției se 
adaugă și numele inovatorilor, 
printre care amintim pe Bucurescu 
Viorel, autorul unei valoroase ino
vații, care a dus la redarea in 
producție a 25 perforatoare de mi
nă, pe tehnicianul Gliga loan, au
torul a mai multor inovații care 
contribuie la ușurarea muncii, ca 
și a încă В tineri inovatori din sec
tor.

Adunarea generală de dare de 
Seamă și alegeri a apreciat că în 
privința atragerii în mișcarea de 
inovații a tinerilor care posedă o 
înaltă calificare nu s-a făcut fo
tul. De aceea in cadrul discuțiilor 
s-a propus crearea unui cerc al 
inovatorilor, care să cuprindă pe 
tineri, pasionați după căutarea 
noului, pe acel care s-au afirmat 
în această direcție. Această pro
punere a fost inclusă în proiectul 
de hotărîre adoptat de adunarea 
generâlă de alegeri.

Pasiunea pentru căutarea noului 
constituie o caracteristică a tine
rilor. Noul organ ales va trebui 
să aibă în centrul preocupărilor 
sale acest aspect.

Bolța Ștefan, Hagiu Sabin, Maghiar 
Gheorghe, Cioarcă Gheorghe, Josan 
Nicolae și alții. In același timp, 
pentru abateri de la disciplina în 
muncă și comportare nedemnă, ti
nerii Faur Oscar și Albu Gheor
ghe au fost aspru criticați.

Adunarea generală a adoptat un 
proiect de hotărîre, care prevede: 
printre altele, măsuri menite să 
ducă la lichidarea cazurilor de in
disciplină, îndrumarea și atragerea 
tinerilor spre petrecerea în mod 
util și plăcut a timpului liber.

treg traseul dintre dealul Crivadia și 
podul Mărișorului.

In curînd, Petroșani — 
Peștera Boli

Zeci de autobasculante, două ex
cavatoare, buldozere, cilindri com
presori, sînt concentrate pe traseul 
Peștera Boli—Petroșani.

Lucrările au fost începute tîrziu 
— precizează maistrul Mardale Ion. 
Totuși, pînă acum am obținut suc
cese frumoase! Este gata pasajul 
peste linia ferată și podul peste apa 
Boli, am executat umplutura pe 
întreg traseul pînă aproape de cota 
finală, a fost deviat cursul apei în 
noua albie iar zilele viitoare des
chidem circulația mașinilor pe noua 
tăietură Ia „botul de deal" de la 
triajul C.F.R. La fel podurile pînă la 
Petroșani sînt turnate iar pe majo
ritatea se circulă deja!

In sectorul vecin, condus de mai
strul Anica Vasile, se execută de 
asemeni ultimele umpluturi la pasa
jul de nivel, creîndu-se posibilita
tea ca pe la mijlocul lunii curente 
circulația mașinilor de șantier să se 
desfășoare neîntrerupt de la Petro 
șani pînă la Peștera Boli pe noul 
traseu. Apoi, se va trece la balas-

In gara Bănița, forestierii încarcă Convoaie de vagoane cu lemn.

întrebarea capitală la mina Uricani:
PE CÎND REDRESAREA?

(Urmare din pag. 1-0)

hotărîți să încheiem anul cu rezul
tate corespunzătoare.

HRIȚCAN VASILE, miner, șef de 
brigadă, sectorul III:

Brigada noastră a lucrat în ulti
mele luni la pregătiri. De acum am 
ajuns ia cărbune și am deschis a- 
batajul din care sîntem hotărîți să 
dăm peste pion, în luna octombrie, 
200 tone de cărbune. O rezervă în 
activitatea sectorului III consider că 
ar fi îmbunătățirea aerajulul în blo
cul 2 nord, spre a se asigura un 
debit de aer mai mare, ceea ce ar 
crea condiții pentru plasarea mai 
multor locuri de muncă. Slaba calita
te a producției în sectorul III se 
datorește intercalației mări de ste
ril. Deși se alege sterilul, consider 
că s-ar putea alege și mai mult.

tarea șoselei, pregătind-o pentru 
circulația rutieră curentă.

Buldozeriștii Ban Petru și Popa 
Gheorghe, betonistul Bolboț Gheor
ghe, minerul Ciobanu V. Ion sînt 
doar CÎțiva din harnicii muncitori de 
la acest lot care obțin succese deo
sebite în activitatea lor de zi cu zi.

Caruselul basculantelor
La serpentinele de la Peștera Boli, 

două excavatoare dau o bătălie apri
gă cu dealul. In jurul lor, autobas
culantele fac un adevărat carusel : 
unele pleacă încărcate, altele vin 
goale sub cupa excavatoarelor. Negri 
de praf și ulei, tinerii șoferi se 
strecoară cu îndrăzneală cu bascu
lantele lor printre celelalte mașini, 
printre buldozere, cilindri compresori 
și alte utilaje de șantier, fiecare do
rind să facă cît mai multe curse. 
De dimineață și pînă seara tîrziu, la 
lumina farurilor nu contenește for
fota autobasculantelor. Șoferii de pe 
mașinile nr. 51 367; 51 902» 51 545,-
51 508,- 51 360, 51 304 se numără
printre cei mai harnici. Zi de zi, 
acest carusel al basculantelor este 
mai viu, mai pasionat.

Și fiecare zi de muncă rodnică 
scursă pe șantierele I.P.L.S.T. apro
pie darea în circulație pe întreaga 
porțiune a șoselei modernizate Cri- 
vadla-Petroșani.

BUSICESCU IOAN, prim-maistru 
minier, lectorul t:

Consider că sîntem pe drumul cel 
bum Brigăzile din abataje au înce
put să lucreze mai bine, cu mai 
mult elan. Roade bune socotesc că 
va da în sectorul nostru organizarea 
uftei brigăzi complexe, în axul 7 — 
care asigură majoritatea producției 
din sector —a cărei conducere s-a 
încredințat minerului fruntaș Pinza- 
ru Alexandru.

Sînt și eu ds părere că pentru im
pulsionarea activității brigăzilor, 
maiștrii minieri pot și trebuie să 
facă mai mult. Prezența lor să fie 
mai mult simțită 1 Eu voi acorda o 
atenție deosebită activizării maiștri
lor din schimbul ce-1 conduc, mai 
ales a celor tineri. în privința ca
lității, sînt de părere că alegerea 
șistului s-a cam neglijat. Altă justi
ficare nu putem invoca pentru ex
plicarea nerespectării indicatorului 
de calitate.

Ing. COLIBABA EUGEN, șeful ex
ploatării :

Intr-adevăr, am avut toate condi
țiile spre a face planul în luna sep
tembrie și totuși am rămas în urma 
cu încă 2 000 tone de cărbune. 
Cînd ne vom urni din loc ? Răspun
sul e simplu! pentru a urni ceva 
din ioc este nevoie de oameni. Deci 
aceasta e chestiunea principală — 
oamenii, completarea efectivului. In 
luna septembrie, brigăzile au mun
cit bine. Aproape că nu avem nici 
o brigadă sub plan. Randamentele 
planificate au fost depășite sub
stanțial. Ceea ce ne-a frînat, e lipsa 
de oameni pentru plasarea din plin 
a tuturor locurilor de muncă. Pen
tru îmbuntățirea situației efectivului 
am luat o serie de măsuri: a fost 
completat efectivul din subteran cu 
peste 80 de oameni Iuați de la su
prafață. Amenajăm în prezent noi 
spatii de cazare pentru noii angajați. 
Greutăți mai avem, deocamdată, din 
lipsa de artificieri. Am calificat Ы 
artificieri, dat nu-i putem încadra 
deoarece organele de miliție n-au 
eliberat încă aprobările necesare. 
Ne mai lipsesc, de asemenea, 14 oa
meni la depozitul de lemne, ceea 
ce generează greutăți mai ales în 
privința creării stocurilor de iarnă.

Ne preocupă asigurarea tuturor 
condițiilor spre a încheia ultimul 
trimestru și a recupera cel puțin 
2 000 tone din minusul acumulat de 
la începutul anului. Am creat toate 
posibilitățile brigăzilor spre a lucra cil 
maximum de randament. Doar acti
vitatea maiștrilor minieri nu ne mul
țumește încă. Unii maiștri cum sînt 
Boțoi loan, Kecseti Vasile, Ringhi- 
teahu loan și Zaharescu loan dove
desc prea multă indolență, lipsă de 
eficacitate în activitatea lor,

îmbunătățirea calității cărbunelui 
constituie, de asemenea, o rezervă 
însemnată în activitatea exploatării. 
Alegerea sterilului în subteran, în 
abataje nu constituie o preocupare 
de prim ordin nici pentru brigăzi 
nici pentru maiștrii minieri. Deci va 
trebui să perseverăm mai mult în a- 
ceastă privință.

☆

Din ancheta întreprinsă la mi
na Uricani a reieșit că exploatarea 
este pe drumul redresării. Din luna 
octombrie și pe întreg trimestrul 
IV, minerii uricăneni au create con
diții spre a desfășura o activitate 
mai rodnică.

• Problema numărul 1 care nece
sită o rezolvare urgentă — și Ia care 
C.C.V.J. este chemat să acorde aju
torul necesar — este completarea e- 
fectivului.

• Conducerea minei, comitetul sin
dicatului să întreprindă măsuri 
concrete spre a intensifica activita
tea maiștrilor minieri, spre а le În
tări rolul de organizatori și condu
cători direcți ai procesului de pro
ducție.

• Colectivul minei să fie mobili
zat la îndeplinirea indicatorului de 
calitate, indicator neglijat în ultimul 
timp. Doar așa se explică și cele 880 
tone cărbune pierdute în luna 
septembrie pentru depășirea normei 
admise de cenușă. In această privin
ță și sindicatul are sarcini da răs
pundere. Și la primul pas să ia mă
suri ca „Vitrina calității" a cărei ul
timă ediție datează din luna iunie 
ac., să fie reîmprospătată cu o edi
ție „Ia zi".

I PROGRAM DE RADIO
,4 6 octombrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic,- 5,06 
Program de marșuri; 5,25 Melodii 
vesele; 5,45 Muzică populară; 6,06 
Radiojurnal. Buletin meteorologic;
6,15 Muzică de estradă; 6,30 Reco 
mandări din program,- 6,35 Muzică 
populară interpretată de acordeo- 
nistul Ilie Udilă; 6,45 Salut voios 
de pionier,- 7,00 Radiojurnal; 7,15 
Muzică ușoară interpretată de for
mații vocale; 7,30 Sfatul medicului: 
Gripa și prevenirea ei; 7,35 Anun 
țuri, muzică,- 7,45 Gintă orchestra 
de muzică populară „Cernegura" 
din Piatra Neamț; 8,00 Sumarul 
presei; 8,30 Muzică din opere; 
9,00 La microfon, melodia prefera- 

'~>.tă; 10,00 Buletin de știri; 10,03
• Folclor oltenesc; 10,30 Săptămîno 

poeziei 1965,- 10,40 Muzică ușoară; 
11,00 Din creația corală a compo
zitorului Gavril Muzicescui 11,15 
Piese de estradă; 12,00 Buletin de 
știri, 12,06 Soliști români de ope
ră; 12,35 Compozitori din Timișoa
ra,- 13,15 Au fost oaspeții noștri; 
14,00 Buletin de știri; 14,05 Mu
zică ușoată de compozitori din 
R. D. Germană; 14,23 Program de 
cintece și jocuri; 15,00 Concertul 
in si minor opus 104 pentru vio
loncel și orchestră de Dvorak; 
16,00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic; 16,15 Piese vocale și in
strumentale de Qrieg; 16,30 Roza 
vînturilor; 17,00 Cintă orchestrele : 
Francis Bay David, Stan Kenton 
Daniel Rose, Eduard Czerny șl 
Sergiu Malagamba; 17,35 Suita a 

И-a din baletul „Călin" de Alfred 
Mendelsohn; 18,00 Buletin de știri; 
18,05 Cintece bătrînești și jocuri 
populare; 18,30 Varietăți muzicale;
19,15 Tribuna radio; 19,30 Muzică 
ușoară și de dans de Nicolae Kir- 
culescu; 20,00 Radiogazeta de sea
ră; 20,30 Cintă Sorina Dan șl Va
lentin Baciu; 20,45 Noapte bună, 
copii; 20,55 Recitalul sopranei Lela 
Cincu și al baritonului Vasile Mar 
tinolu; 21,15 Autograf pe o carte 
nouă; 21,30 Muzică ușoară; 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic, 
22,20 Muzică ușoară; 22,55 Con
cert Arthur Honegger; 23,40 Mu
zică ușoară; 23,50 Buletin de știri

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri,- 7,35 Zece minute în cCHhpa 
nia charlestonului; 7,48 Ritmurile 
dimineții; 8,15 Soliști instrumen
tiști de muzică populară; 9,00 Bu
letin de știri; 9,03 Fragmente din 
operete,- 9,30 Estrada melodiilor; 

10,00 Cintece pentru cei mici;
10,10 Duete și tri-ouri vocale de 
muzică ușoară; 10,30 Concert de 
operă; 11,00 Buletin de știri; 11,23 
Muzică de estradă; 11,50 Cintece 
de dragoste și jocuri populare;
12,15 Concert de prînz,- 13,00 Bu
letin de știri; 13,08 Din muzica 
popoarelor; 13,30 De toate pentru 
toți; 14,30 Călătorie muzicală in 
circuit; 15,00 Buletin de știri; 15,30 
Muzică de estradă; 16,00 Album 
de muzică ușoară; 16,30 Muîlcă 
din operete; 17,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic; 17,15 Muzică 
de promenadă interpretată de fan 
Iară; 17,30 Sfatul medicului: Gripa 
și prevenirea ei; 18,06 Din istoria 
operei — emisiunea a XVlt-o;
18.30 Muzică populară; 19,00 Bu
letin de știrii 19.05 Muzică ușoară;
19.30 Emisiune literară. Rorhanul 
„Ciuma" de A. CamtU; 20,00 Intri 
nire cu eroii operetelor; 20 55 

Muzică; 21,00 Radiojurnal. Sport; 
21,20 Dansuri din opere; 21,35 
Oameni de seamă din istoria cul
turii t В. P. Hașdeu; 22,35 Melodii 
șl soliști premlati la festivalurile 
de muzică ușoară; 23,00 Buletin 
de știri; 23,10 Melodie șl ritm; 
23,29 Recital David Ohaneslarl; 
23,50 Muzică ușoară pentru toate 
viratele; 0,50 Buletin de știri.

Cinematografe
6 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Cînd Martin avea 14 ani; REPU
BLICA : Brățara de granate; PE- 
TRILA: Al 9-lea nume,- LONEA : 
Cronica unei crime; LIVEZEN11 
Doi din stepă; VULCAN; Doul 
duminici; CR1VIDIA : Unde-i g« 
neralulî; PAROșeNI : Maria.
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Lansarea stației automate „Luna-7“
Ранит iinii al Re iliei îocîalisle din № 
a plinii (Ібвишііеа de Partidul [amuoist Cuban

MOSCOVA 4 (Agerpres).
In conformitate cu programul de 

studiere a spațiului cosmic și a pla
netelor sistemului nostru solar, la 
4 octombrie 1965 în Uniunea So
vietică a fost lansată în direcția Lu
nii o rachetă cosmică avînd la 
bord stația automată „Luna-7", în 
greutate de 1 506 kg, înzestrată cu 
aparatură de măsurat pentru efec
tuarea cercetărilor științifice.

Lansarea stației automate a fost 
efectuată cu ajutorul unei rachete 
cu mai multe trepte, dintre care 
ultima a fost plasată în prealabil 
pe o orbită intermediară de sate-

Situația din Indonezia
DJAKARTA 4 (Agerpres).
In cursul zilei de luni, postul de 

radio Djakarta a difuzat un decret 
al președintelui Sukarno prin care 
festivitățile ce urmau să aibă loc 
la 5 octombrie cu prilejul forțelor 
armate, sînt amînate pentru o dată 
ulterioară. Decretul menționează că 
„fiind informat despre ultimele eve
nimente și după ce Ie-a examinat", 
președintele a „considerat că nu 
este momentul oportun pentru a se 
sărbători ziua forțelor armate, așa 
cum era prevăzut". Postul de radio 
citat a anunțat, de asemenea, că 
președintele Sukarno a convocat 
pentru miercuri, la palatul său de 
la Bogor, pe membrii cabinetului 
de miniștri indonezian.

Președintele Sukarno l-a primit

Declarația comună 
chino-cambodgiană

PEKIN 4 (Agerpres).
I a Pekin a fost dată publicită 

ții declarația comună chino-cam
bodgiană cu privire la vizita prin
țului Norodom Sianuk, șeful statu
lui Cambodgia, în R. P. Chineză 
In declarație se subliniază că, 
în timpul vizitei, prințul Norodom 
Sianuk a avut convorbiri cu Liu 
Sao-ți, președintele R. P. Chineze, 
și Ciu En-lai, premierul Consiliu
lui de Stat, cu privire la dezvolta
rea relațiilor de prietenie și cola
borare dintre cele două țări, situa
ția din Indochina, în special din 
Vietnam, și cu privire la situația 
internațională.

Congresul anual 
al parlamentarilor 
N.A.T.O.

NEW YORK 4 (Agerpres).
La 4 octombrie s-a deschis la 

New York cel de-al XI-lea Con
gres anual al parlamentarilor 
N.A.T.O. Un număr de 130 de oa- 
oameni politici din toate cele 15 
țări membre ale pactului nord-a- 
tlantic vor conferi sub președinția 
senatorului belgian Henri Morean 
de Melon.

Observatorii, relatează agenția 
D.P.A., se așteaptă la izbucnirea 
unor grave divergențe între „gru
pul atlantic" și reprezentanții Fran
ței, atît în ședințele plenarei cît 
și în cursul lucrărilor celor cinci 
comitete. Se așteaptă prezentarea 
unei cereri privind sporirea drep
turilor conferinței, care în prezent 
nu posedă niciun fel de compe
tență legală. Aceasta ar însem
na însă amendarea tratatului 
N.A.T.O.

Printre personalitățile marcante 
care vor lua cuvîntul la lucrările 
de cinci zile ale congresului, se 
află secretarul general al N.A.T.O., 
Manlio Brosio și vicepreședintele 
S.U.A., Hubert Humphrey. 

lit artificial al Pămîntului, iar apoi, 
după un program dinainte stabilit, 
aceasta a plasat stația automată pe 
o traiectorie în direcția Lunii.

La 4 octombrie 1965 la ora 17,00 
— ora Moscovei — stația „Lu- 
na-7" se afla la o distanță de 
67 300 km de Pămînt într-un 
punct situat deasupra Pămîntului la 
113 grade 02' latitudine estică și 
13 grade 20’ longitudine vestică, 
întreaga aparatură instalată pe 
bordul stației automate funcționea
ză normal. Un centru de coordonare 
și calcul prelucrează toate infor
mațiile recepționate.

luni dimineața pe Subandrio prim- 
vicepreședinte al guvernului și mi 
nistru al afacerilor externe al In
doneziei, la întrevedere luînd par 
te și Johannes Leimena, al doilea 
vicepreședinte al guvernului, care a 
enunțat că în orașul Djogjakarta și 
în anumite zone rurale din împre
jurimile capitalei au avut loc cioc
niri între diferite grupări ale ar
matei.

„Comandamentul operativ su
prem" — s-a întrunit luni la Dja
karta, sub președinția generalului 
Achmadi, vicepreședintele coman
damentului, pentru a - examina si
tuația actuală din țară — anunță 
radio Djakarta, menționind că pre
ședintele acestui organism este 
președintele Sukarno. •**

Cele două părți — se arată în 
declarație — constată cu satisfac
ție dezvoltarea cu succes a relați
ilor dintre cele două țări în dome
niile politic, economic și cultural. 

Ele își exprimă îngrijorarea pro
fundă față de situația din Vietnam 
și consideră că bombardamentele e- 
fectuate de forțele americane asu
pra R. D. Vietnam și agresiunea 
dir. Vietnamul de sud constituie o 
violare a acordurilor de la Gene
va din 1954. Comunicatul exprimă 
sprijinul ferm pentru lupta popo
rului vietnamez de apărare a inde
pendenței naționale, pentru decla
rația din 22 martie a Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud și propunerea din 8 apri
lie a guvernului R. D. Vietnam cu 
plivire la rezolvarea problemei 
vietnameze.

La 3 octombrie, prințul Norodom 
Sianuk și-a încheiat vizita oficială 
în R. P. Chineză, plecînd în R.P.D 
Coreeană.

PE SCURT • PE SCURT
MOSCOVA. La 4 octombrie, a 

sosit la Moscova într-o vizită o- 
ficială, Modibo Keita, secretar ge
neral al Partidului Uniunea Suda- 
neză, președintele Republicii Mali.

Pe aeroportul Vnukovo oaspetele 
a fost întimpinat de L. Brejnev, A. 
Mikoian și alți conducători de 
partid și de stat sovietici.

ADEN. Situația din Aden con
tinuă să lamina încordată. Agen
ția Reuter transmite că sute de 
soldați britanici și unități ale găr
zilor naționale au lost alăturate 
poliției pentru a asigura „strictele 
măsuri de securitate". Peste 760 de 
persoane au lost arestate. In cursul 
ruptelor dintre poliție și populație 
cate au avut loc duminică a fost

HAVANA 4 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la adunarea fes

tivă din seara zilei de 3 octom
brie, Fidel Caștro a anunțat că 
în cadrul primei sale ședințe din 
2 octombrie, Comitetul Central al 
partidului a aprobat hotărîrea cu 
privire Ia schimbarea denumirii 
Partidului Unit al Revoluției So-

HANO1 4 (Agerpres).
Intr-o declarație dată publicității 

la 3 octombrie. Prezidiul С C. al 
Frontului Patriei din Vietnam con 
damna actele inumane comise de 
forțele armate americane în Viet
namul de sud. In declarație se 
subliniază că oficialitățile americane

0 declarație a Prezidiului С. C. 
al Frontului Patriei din Vietnam

Lupte îndârjite 
între patriofi 
și Tortele 
americano* 
saigoneze

SAIGON 4 (Agerpres).
Lupte îndîrjite au aVut loc luni 

în raionul trecătorii Phu Cu, din 
provincia Binh Dinh, la aproxima
tiv 420 kilometri nord-est de Sai
gon — relatează corespondenții a- 
gențiilor de presă din capitala sud- 
vietnameză. După un puternic tir 
de’ mortiere, unități ale forțelor 
patriotice au atacat trupele gu
vernamentale, cu un efectiv de 
două batalioane, începînd de la 
podul Fu Ly de lingă trecătoare. 
Luptele au durat timp de mai mul
te ore, și, potrivit agenției Reu
ter, forțele guvernamentale au 
înregistrat pierderi grele. Aceasta 
a fost cea de-a treia luptă desfă
șurată în această regiune, din pro
vincia Binh Dinh, în ultimele două 
săptămîni.

Ciocniri importante au avut loc 
și in jumătatea de sud a țării, în 
apropiere de Saigon și în delta 
fluviului Mekong. Lupte violente 
au fost semnalate între o unitate 
a Armatei de Eliberare și un ba
talion saigonez, la 200 kilometri 
sud de capitală. In imediata apro
piere a Saigonului au continuat pî- 
nă seara tirziu luptele dintre pa- 
trioți și forțele americano-saigo- 
neze.

ucis un tinăr arab, iar numeroase, 
cite persoane au fost rănite.

CARACAS. Noi schimburi de fo
curi s-au semnalat duminică între 
trupele guvernamentale venezuele- 
ne și unități de partizani în apro
pierea localității Tostos, statul 
Trujillo. Potrivit agenției Associa
ted Press, au fost capturați luptă
tori de ambele părți.

NEW YORK. Poliția din Natchez 
(statul Mississippi), a arestat du
minică peste 100 de cetățeni de cu
loare care au organizat un marș 
pe străzile orașului, protestînd îm- 
țotriva discriminării rasiale. La 
sfîrșitul săptămînii trecute în a- 
ceasta localitate din sudul S.U.A., 
au lost arestați alți 300 de demon
stranți pentru drepturile civile. 

cialiste din Cuba în Partidul Co
munist Cuban și cea cu privire la 
crearea ziarului „Granma", organ 
de presă al partidului, în locul ce
lor două ziare „Hoy" și „Revolu- 
cion", care au existat pînă în pre
zent.

La 4 octombrie, la Havana a apă
rut primul număr al ziarului 
„Granma".

trimit nave de război să bombar
deze și să mitralieze regiuni popu
late de coastă; avioane de bombar
dament cu reacție lansează mii de 
tone de bombe asupra localităților 
populate, fac uz de substanțe to
xice, de napalm și de substanțe 
bacteriologice pentru a distruge în
tinse suprafețe de cereale și vege
tația din Vietnamul de sud.

In declarație se arată că singu
ra soluție a problemei vietnameze 
este renunțarea la politica de a- 
gresiune împotriva Vietnamului, 
respectarea și aplicarea corectă a 
acordurilor de la Geneva din 1954, 
încetarea războiului de agresiune 
din Vietnamul de sud și a războ
iului de distrugere împotriva Viet
namului de nord, retragerea tuturor 
trupelor și armamentel6r S.U.A. și 
ale aliaților lor din Vietnamul de 
sud, problema Vietnamului de sud 
urmînd să fie rezolvată de poporul
sud-vietnamez fără nici o interven
ție străină.

„Impas în Vietnam66
■ Un articol de Walter Lippmann

NEW YORK 4 (Agerpres).
Cunoscutul comentator Walter 

Lippmann, care a luat de mai multe 
ori poziție împotriva războiului din 
Vietnamul de sud, subliniind impli
cațiile sale nefaste pentru S.U.A., 
semnează un articol pe această temă 
în ziarul „New York Herald Tri
bune" intitulat „Impas în Vietnam". 
După ce menționează considerabila 
sporire a efectivelor americane în 
Vietnamul de sud și faptul că aceas
ta nu a dus la rezultatele sconta
te, Lippmann scrie : „Poziția Viet- 
congului ește încă și mai dîrză de- 
cît în primăvara trecută".

„De ce, se întreabă autorul arti
colului, în ciuda faptului că noi am 
introdus tot mai multe din cele mai 
bune forțe ale noastre în Vietnam, 
că am escaladat violența atacurilor 
noastre, adversarii noștri disprețu
iesc și mai mult poziția noastră?".

MOSCOVA. Agenția TASS a- 
nunță că, la invitația guvernului 
sovietic la 7 octombrie va sosi în
tr-o vizită în Uniunea Sovietică 
ifens Otto Krag, primul ministru 
al Danemarcei. In știrea oficială 
referitoare la această vizită se a- 
nunță că ea va dura pînă la 18 
rctombrie 1965.

ROMA. Juriul celui de-al XIV- 
<ea Festival internațional al filmu
lui muntelui și explorărilor, care 
a avut loc în orașul Trento, a a- 
cordat Marele premiu al orașului 
Tcento Ulmului polonez „Muntele" 
Tremiul „Nettuno d'Oro".. pentru 
cel mai bun tilm de explorări, a 
rost acordat Ulmului sovietic „In
sulele vrăjite", iar premiul clubu
lui alpin italian pentru cel mai bun 
Him de expediții alpiniste a reve
nit unui Him american în legătură 
cu expedițiile pe muntele Everest.

VEȘTI DIN ȚĂRILE
SOCIALISTE

• KRIVOI ROG
La Krivoi Rog a fost dată în ex

ploatare cea de-a 3-a secție a carie
rei combinatului de înnobilare a 
minereurilor, a cărui capacitate a 
ajuns la 25 milioane tone de mine
reu de fier pe an. Aceasta este cea 
mai mare întreprindere din țară care 
extrage minereu prin exploatare la 
zi. Aici au fost experimentate 4 
metode noi de foraj, metode mo
derne de încărcare și transportare 
a minereului Ia fabricile de înnobi
lare.

• PEKIN
Recent a fost inaugurat cel mai 

lung pod-auto-stradă din Tibet. El 
unește malurile fluviului Lh^sa, 
avînd o lungime de 530 m și i par
te carosabilă de 7 m lățime,, flan
cată de ambele părți de tlStuare 
pentru pietoni.

• BELGRAD
Un grup de oameni de știință iu

goslavi de la institutele de cerce
tări din domeniul chimiei și teh
nologiei din Bor și Belgrad au 
reușit să extragă germaniu dițj mi-' 
nereuri de cupru. In urma acestui 
succes, în Iugoslavia se vor putea 
obține pînă ia 4 tone de germaniu 
anual.

• PRAGA
In cadrul celui de-al 4-lea plan 

cincinal de dezvoltare a R. S. Ce
hoslovace, printre alte obiective, în 
industria poligrafică se prevede 
construcția a două tipografii mari 
Ia Brno și Praga, cele mai mari din 
R. S. Cehoslovacă. Numai cea din 
Plaga va putea tipări anual peste 
15 000 de tone de hîrtie.

„Convingerea lor, scrie Lippmann, 
este că americanii nu pot cîștiga 
războiul terestru. Or, tocmai aici 
războiul trebuie cîștigat; în satele 
Vietnamului va fi hotărît sfîrșitul 
luptei. Faptul esențial, care începe 
să se întrezărească și din telegra» ~ 
mele corespondenților americani^ 
este că deși americanii pot cuceri 
locurile pe care le atacă, Vietcongul 
se înapoiază aproape imediat după 
ce americanii le părăsesc... In teo
rie, armata saigoneză ar trebui să 
ocupe aceste locuri. Dar armata 
saigoneză nu poate face acest lucru, 
pentru că este prea mică și prea 
ds-^ustată de război- Ea este prea 
mică pentru că satele, rezervorul e- 
feetivelor disponibile, sînt în cea 
mai mare parte în favoarea Viet- 
congului. Armata saigoneză este 
prea deziluzionată și demoralizată 
pentru a ocupa teritoriile capturate 
de americani. Resturile armatei sud- 
vietnameze manifestă puțin entu
ziasm pentru politicienii de la Sai
gon".

Talfiooi 
din sedai insulei lakilln £>

MOSCOVA 4 (Agerpres)
Agenția TASS relatează că aka- 

pra ținuturilor de sud ale insulei 
fahalin s-a abătut regent un tai
fun însoțit de ploi torențiale. Vin- 
<id puternic și viiturile au distras 
mai multe poduri și au inundat ct- 
leva mici așezări muncitorești și 
străzile periferice ale orașului U- 
glsgorsk. Au avut, de asemenea 
de suferit și unele obiective agri
cole.

Taifunul a făcut, de asemenea, 
să eșueze nava italiană „Eretteo", 
al cărei echipaj a fost salvat de 
nave sovietice.

In prezent, datorită eforturilor 
locuitorilor raionului Uglegorsk, 
urmele taifunului au fost aproape 
lichidate.
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