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Fruntași pe bazin
Minerii de la Lonea 

continuă să ocupe pri
mul loc in întrecerea cu 
celelalte 
niere din 
Pe prima 
octombrie 
un plus 
cărbune

exploatări mi- 
Valea Jiului, 

decadă a lunii 
ei au totalizat 
de 1 722 tone 
energetic. In

abatajelor 
realizat ran- 

6—8 tone 
post. Imbu-

majoritatea 
cameră s-au 
damente de 
cărbune pe
curător este, de aseme
nea, faptul că toate sec
toarele productive 
exploatării au 
prima decadă 
nile de plan

ale 
încheiat 

cu sarci- 
depășite.

Cărbune de calitate
Pelfseverind pe linia 

îmbunătățirii calității 
cărbunelui extras, o bu
nă parte dintre colecti
vele exploatărilor minie
re din Valea Jiului, au 
obținut succese însemna
te în această direcție 
Colectivul minei Petrila. 
de exemplu, acordînd o 
deosebită atenție alege
rii sterilului în abataje 
și- la- punctele de încăr
care, a reușit ca în pri
ma decadă a lunii oc
tombrie să reducă pro
centul planificat de ce
nușă cu aproape 3 la 
sută. La rîndul lor, mi-

nerii de la Vulcan și 
Aninoasa au extras în a- 
cest timp cărbune avînd 
un conținut de cenușă 
de 1,3 și, respectiv, cu 1 la 
sută mai mic față de cel 
planificat. Cu 0,5 la sută 
a redus procentul plani
ficat de cenușă din căr
bunele extras și colecti
vul minei Dîlja. Nu a- 
celași lucru se poate 
spune despre colectivele 
minelor Lupeni și Uri- 
cani care în prima de
cadă a acestei luni au 
depășit procentul plani
ficat de cenușă cu 3,2 
și, respectiv, 2,4 la sută.

1

Clasamentul hărniciei
Pe baza producției extrase în prima decadă a 

lunii octombrie, în întrecerea socialistă ce se 
desfășoară între exploatările miniere din cadrul
Combinatului carbonifer Valea 
locuri sînt ocGpate de:

Jiului, primele

Mina Față de 
plan

Fată de 
anga]ament

Lonea 108,1% 107%
Petrila 102,8% •01%

In întrecerea dintre sectoare, 
locuri s-ău clasat ;

pe primele cinci

Sectorul Fată de 
plan

Față de 
angajament

IV Petrila 126% 124%
III Uricani 126% 124%
I Vulcan 112% •12%
II 1 onea 112% •11%
III Aninoasa 110% 108%

INAUGURARE
Așteptată de mult, ■ 

inaugurarea unei părți a 
n~jilui complex comer- 
ЙвУ din cartierul Live
zeni a avut loc dumini
că dimineața. Aprecierea . 
de „modern" a revenit 
deseori în discuțiile oa
menilor. Și într-adevăr. 
totul are un aspect mo
dern, de la arhitectonica 
clădirii, îngemănare in
genioasă de cuburi și 
paralelipipede albe, pî- 
nă la mobilierul și ilu
minatul din cele șase 
unități — librărie, texti 
le încălțăminte, legume 
și fructe, lactate și car
ne — puse la dispoziția 
publicului.

Din primele ore ale 
dimineții, o mulțime de 
cumpărători, și mai ales 
curioși, vin să facă cu
noștință cu noile unități 
comerciale. Gospodinele 
Dobre Florica, Enache 
Maria și Corcodel Gica

sînt primele cumpără
toare venite' la magazi
nul de legume și fructe.

La librărie, oameni de 
toate virstele. Dar mai 
ales mulți copii. Aici se 
vînd și jucării... Tînăra 
vînzătoare Tomoescu 
Victoria răspunde tutu
ror cu amabilitate, face 
primele recomandări de 
autori și vinde primele 
volume de poezii și cărți 
tehnice. Aceeași afluen
ță de cumpărători și vi
zitatori la magazinele de 
încălțăminte și textile 
la unitățile de carne și 
lactate. După numai trei 
ore, cele șase unități au 
vîndut mărfuri în va
loare de 12 000 Iei. Iată 
citeva declarații ale u- 
nor cumpărători sau vi
zitatori.

FRANCISC VETRO

COMUNICAT COMUN

Sa dr. Sarve- 
preșe dintele 

o vizită 
România 

1965, ca 
Consiliu- 
Socialiste

România,

secretarul președintelui
India și dr. S. Gopal, 

din

f

Ca răspuns la vizita efectuată in 
India de către conducătorii de stat 
români, Excelența 
palii Radhakrishnan,
Republicii India, a făcut 
în Republica Socialistă 
Intre 7 și 10 octombrie 
oaspete al președintelui 
lui de Stat al Republicii 
România, Chivu Stoica.

In timpul șederii in
președintele Republicii India a vi
zitat instituții culturale, monumen
te istorice și cartiere de locuit din 
București, fiind întîmpinat pretu
tindeni cu cordialitate. El a fost 
foarte impresionat de realizările 
obținute de poporul român de la 
ultima sa vizită efectuată cu nouă 
ani în urmă.

Cu prilejul vizitei, dr. Sarve
palli Radhakrishnan, președintele 
Republicii India, a avut convorbiri 
prietenești și deschise cu Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, asupra unor probleme de in
teres comun pentru cele două țări.

La convorbiri au participat:
— din partea română: Constan

ta Crăciun, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, acad. 
Cristofor Simionescu, membru al 
Consiliului de Stat și Aurel Arde- 
leanu, ambasadorul Republicii So
cialiste România în India,

— din partea indiană : A. 
Thomas, ministru de stat; K. R. 
Khilnani, ambasadorul Indiei 
Republica Socialistă România, Y.

Gundevia, 
Republicii 
director al Direcției Istorice 
Ministerul Afacerilor Externe.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România șl 
președintele Republicii India au 
constatat cu satisfacție că în cursul 
ultimilor ani relațiile de prietenie 
și colaborare dintre România și In
dia s-au dezvoltat favorabil, pe 
baza principiilor respectării inde
pendentei și suveranității naționa
le, egalității in drepturi, neames
tecului in treburile interne și a- 
vantajului reciproc. Dezvoltarea 
relațiilor bilaterale și-a găsit ex
presia în creșterea schimburilor co
merciale, a colaborării culturale șl 
tehnico-științifice, spre folosul am
belor popoare.

Președintele Radhakrishnan a ex
primat în mod deosebit recunoș
tința Indiei față de România pSn- 
tru ajutorul valoros acordat în do
meniul industriei ■ petrolifere.

Cei doi președinți au fost de a- 
cord că există posibilități pentru 
lărgirea sferei colaborării reciproc 
avantajoase între Republica 
cialistă România și Republica 
dia.

Președintele Republicii India 
explicat 
de Stat 
România 
vernului 
evoluției
conflict dintre India și

Subliniind necesitatea îmbunătă- 
pre-

So
ln-

a 
președintelui Consiliului 
al Republicii Socialiste 
punctul de vedere al gu- 
indian asupra cauzelor și 
care au dus la recentul 

Pakistan.
M. 
F. 
In 
D.

țirii situației internaționale.

(Continuare în pag. 3-a)
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Un nou bloc 
cu 8 etaje șt 
72 apartamente

3 — a 
terminat 

trecute

— D
fost
zilele
in Vulcan

ta citeva ore după inaugurare, in magazinul de textile 
complex comercial al cartierului Livezeni.

(Continuare in pag 3-a)

RAI»
ANCHETA

a președintelui
Duminică dimineața â părăsit 

Bucureștiul președintele Republicii 
India, dr. Sarvepalli Radhakrishnan. 
care a vizitai țara noastră în ca
litate de oaspete al președintelui 
Consiliului de Stat a! Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoică

înaltul oaspete a fost condus la 
plecare de Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Stat, Ion Gheor- 
ghe Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale. 
Constanta Crăciun, vicepreședinte 
al Consiliului de Stal, Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Con-

Gea-

Plecarea di București
Republicii India

sîlitilut de Miniștri, - Grigqrș
mănu, secretarul Consiliului de Stat, 
George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, de 
conducători de instituții centrale, 
generali și ofițeri superiori.

Pe aeroportul Băneasa se aflau 
K. R. F. Khilnani, ambasadorul In
diei și alți șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România a 
rostit un cuvînt de rămas bun. A 
răspuns președintele Indiei.

(Agerpres)

] DEPOZITELE oglinda 
gospodarilor I

Fila 
implacabil 
și căldură 
nefavora- 
și zăpezi.

Timpul trece pe nesimțite, 
cu filă calendarul indică 
scurgerea zilelor cu soare 
și apropierea anotimpului 
bil cu ploi lungi, geruri

Sezonul pregătirilor pentru acest 
anotimp este în toi. Acum, profi- 
tînd încă de zilele senine, bunii gos
podari se aprovizionează cu cele ne
cesare, fac amenajări și lucrăr’ 
de întrețineri ca totul să fie în or
dine. Aranjarea depozitelor, comple
tarea slocurilor, asigurarea unor căi 
bune de circulație, păstrarea în bune 
conditiuni a utilajelor și materiale 
lor — iată cerințe ce stau în 
zent în fața gospodarilor de 
ploatările miniere din Valea

II în a Lupeni 
are stocuri

pre
ia ex- 
Jiului.

LupeniCurtea mare a exploatării 
cuprinde și un depozit de material 
lemnos. Aici, lemn berechet Stive
le se aliniază una după alta. Ală 
turi de ele — scindură. Sute de me
tri cubi de cherestea pentru nevoile 
minei. La rampa gării Bărbăteni, al
te stocuri impresionante de mate
rial lemnos își așteaptă întrebuin
țarea...

— Avem stocuri mari de material 
lemnos — se laudă tov Lorin’ 
Iosif, șeful depozitului. Scîn- 
dura ne ajunge pentru trei luni, iai

lemnul pentru 6 luni, oricît ar fi 
consumul minei I

Păstrarea acestui material prețios, 
iasă însă mult de dorit. In curtea 
depozitului, nu găsești două bucăți 
de scîridură așezate una peste alta 
cum trebuie. Toată scândura este 
aruncată claie — grămadă, într-un 
morman impresionant. Același lucru 
poate fi întîlnit și la Bărbăteni, un
de lemnul nou sosit este descărcat 
peste cel vechi; aici există lemn 
de 5-8 ani care se degradează, ne- 
maiajungind să fie întrebuințat 1

Depozitul de utilaje și cel de 
material de construcții sînt și ele

in așteptarea unei mîini de gospo
dar. Mașini, motoare, armături stau 
aruncate pe pămînt, fără o bucată de 
scindură protectoare sub ele; beto- 
nitele sînt și ele aruncate vraiște 
la descărcat, iar în magazia de ci
ment vrac — a început să sufle Vîn- 
tul...

Să nu treci 
prin gara Iscroni •••

Stîlpi de brad, traverse, piatră con- 
casată, scindură, nisip descărcate

(Continuare in pag.. 3-a)

ACTUALITATEA
• întreprinderea cinematografică 

regională de stat Hunedoara-Deva 
a programai intre 12 și 15 octom
brie, la Cinematograful „Cultural" 
din Lupeni, un ciclu de filme co
mice românești. Azi, la ora 18 și 
la ora 20 va fi prezentat filmul „Bă
ieții 
și 20 
ral*, 
leași
vreau să mă însor" și 
navalului*'. r

noștri", iar mîine, orele 18 
filmul „Alo, ați greșit numă- 
In următoarele zile, la ace- 
ore, vor fi rulate filmele „Nu 

„D-ale car

* Oficiul de stat pentru turnee 
artistice din București a prezentat 
ieri, în sala Teatrului de stat din 
Petroșani spectacolul „Micro-revis- 
ta *85". Au interpretat N. Stroe, 
artist emerit. Aida Moga, Florin 
Dorian, NicOlae Nițescu, Guță Ște
fan, Rolanda Cămin, Mihai Bădu- 
lescu și Sonia Cruceru. Spectaco
lul s-a bucurat de succes.

* Azi, la ora 17, in sala clubu
lui Combinatului carbonifer „Va
lea Jiului" din Petroșani va avea 
loc deschiderea lectoratului pentru 
ingineri și tehnicieni al Comisiei 
inginerilor și tehnicienilor de pe 
lingă Consiliul local al sindicate
lor. ' ' '
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Jiul a cîșfigaf
în deplasare

După opt etape, în campionatul 
categoriei B, seria a П-a, patru din 
cele 14 echipe se anunță pretenden
te la titlu. Este vorba de A.S.A. Tg. 
Mureș, Vagonul Arad, Minerul Baia 
Mare și Jiul Petrila.

Juclnd duminică dimineața Ia 
Arad, formația Jiul Petrila a obținut 
o victorie prețioasă cu 2-0 în fața 
echipei C.F.R. din localitate. Acest 
rezultat dovedește încă o dată că, 
atunci cînd vor, „băieții" noștri sînl 
capabili de lucruri frumoase. Păcat 
insă că nu întotdeauna vor să 
cîștige, ci vor altceva... Victoria de 
duminică este cu atît mai prețioasă 
Cu cît ea a fost obținută de o echi
pă fără doi oameni de bază In for
mație (Nicoară și Martinovici nu au 
jucat fiind accidentați). Jiuliștii au 
lăsat o bună impresie publicului 
arădan, prin jocul bun desfășurat, 
în viteză, cu multe șuturi pe poar
tă, dintre care două s-au soldat cu 
goluri. Autorii lor au fost Foca Mar
cel în prima repriză și Libardi în 
cea de-a doua.

In urma acestei victorii, forma
ția Jiul a reintrat în cursa pentru 
ocuparea primului loc în serie. A 
nu se uita însă că și celelalte trei 
echipe vor același lucru și, deci, 
sarcina antrenorilor șl a jucătorilor 
nu va fi deloc ușoară în continuare. 
Dar sperăm că jiuliștii vor reflecta 
mai profund asupra acestui lucru 
și ne vor aduce satisfacția pe care 
CU toții o așteptăm atît de mult. Le 
dorim numai victorii, atît în depla
sare, dar și pe teren propriu.

Jiul a jucat duminică la Arad cu 
următoarea formație : Ion Vasile — 
Șerban, Ivănescu, Pop, Cazan — 
Stoker, Foca — Peronescu, Libardi, 
Crăciun, Sandu.

BORCA HORAȚ1U 
corespondent

hi
de*

Un început
Desfășurat într-un cadru de toam

nă tîrzie și rece, meciul dintre e- 
chipele Minerul Lupeni și Industria 
sîrmei Cfmpia Turzli a marcat un 
început de revenire a echipei 
penene. Afirmăm acest lucru
oarece fotbaliștii din Lupeni au în
trecut așteptările suporterilor lor, 
care sperau la cel mult o victorie 
la limită. Spre deosebire de ulti
mele două meciuri jucate acasă, 
echipa minerilor din Lupeni a în
treprins atacuri frumoase, în vite
ză, mai ales pe extreme, pină in 
careul oaspeților ți a dominat ca
tegoric în ambele reprize. Echipa 
din Cîmpia Turzii s-a limitat la un 
joc de apărare supranumerlcă, con- 
traatacînd rar numai pe extrema 
stîngă. Menționăm Că Mihalache a 
primit în prima repriză doar două 
șuturi pe poartă trase de la distan
ță, ușor de apărat. Scorul de 3-0 
pentru Minerul Lupeni putea fi mai 
mare, dacă nu s-ar fi ratat o serie 
de ocazii clare de gol.

Avînd lovitura de începere, fot
baliștii lupeneni inițiază încă in pri
mul minut un atac pe extrema stîn
gă pînă în careul oaspeților, dar 
Pleian ratează o ocazie favorabilă 
de a înscrie. In minutele 8, 10, 19, 
25, la sfîrșlțul unor atacuri specta
culoase, Cotroază, Bordea, Precup 
și Pleian nu reușesc să înscrie nici 
un gol din situații clare. Cu trei mi
nute înainte de Sfîrșlțul primei re
prize Raab iese de pe teren, ac
cidentat involuntar de Precup. Pri
mul gol este înscris în minutul 43 
prin Pleian, care l-a surprins pe pi
cior greșit pe portarul Kasony și в 
șutat în coltul din stînga al porții, 
încurajați, lupeneni! atacă din nou 
și un minut mai tîrziu Bordea, bine

de revenire
plasat în careul oaspeților, intercep
tează o minge și marcă nestingherit 
cel de-al doilea gol.

Repriza secundă începe tot cu 
dominarea gazdelor. Sînt ratate din 
nou ocazii Clare de gol de către 
Bordea și Precup. Cel de-al treilea 
gț>l „cade" cu un minut înainte de 
șfîrșitul întîlnirii. Ologu pătrunde 
în careu printre doi apărători ad- 
verși și șuttază în poartă, pe lîngă 
portarul care îi ieșise în fntîmpi- 
nare. Către sfîrșitul întîlnirii fotba
liștii de la Cîmpia Turzii au reușit 
Să echilibreze jocul, au întreprins 
chiar cîteva atacuri, dar apărarea 
gazdelor i-a Silit să șuteze de la 
distanță.

Este bine venită hotSrirea condu
cerii A. S. Minerul de a promova 
în echipă elemente tinere, Bordea 
si Pralea dovedlndu-se jucători cu 
reale posibilități. Totuși la capito
lul pregătire fizică și tehnică, unii 
fotbaliști din Lupeni au dovedit și 
de astă dată lacune. In partea a 
doua a reprizei secunde lupenenit 
păreau epuizați, iar imprecizia șutu
rilor la poartă, a stopurilor, suge
rează că antrenamentelor trebuie 
să li se dea o mal. mare atenție.

Arbitrul Pădureenu Victor din 
București a condus în general bine 
formațiile :

MIXERUL: Mihalache, Basa-
rab, Dan, tuban, Pralea, Dodu, Co
troază, Bordea (Ologu), Tola, Pleian, 
Precup.

INDUSTRIA SÎRMEI CÎMPIA 
TURZII: Kașony, Istrate, Gael, 
Chlorean, Bindean, Raab, Chețan, 
Drăghlcl, Cimpoca, Vegh, Husar.

v. STRAUȚ

COMPETIȚII ȘCOLARE
In 12, 14 și 15 octombrie

Pentru îmbunătățirea activității 
sportive, în școlile din Valea Jiu
lui «u fost programat# in prima 
jumătate а acestei luni următoa
rele competiții:

can (teren „C.C.V.J."); Voința Lu- 
peni — Liceul Lupeni (sala de 
■port Lupeni).

VOLEI — BĂIEȚI
12 octombrie a. c„ ore 16,801

Știința Petroșani — Liceul Pe
troșani (teren „Jiul"); Școala pro
fesională Petroșani — Liceul Vul
can (teren „C.C.V.J."); Școala pro
fesională Lupeni — Liceul Lonea 
(•ale de aport Lupeni).

VOLEI — FETE 
aceeași data, ora

HANDBAL — FETB Șl BĂIEȚI
14 octombrie a. c. :

— Școala general# 
(Ora și terenul vor 
conducerile școlilor

Știința Petroșani — 
troșani (teren „Jiul"); 
mercială Petroșani —

15,30;

Liceul Po-
Școala Co-
Liceul Vul-

Școala generală nr. 5 Petroșani 
— Școala general# nr. 4 Petroșani; 
Școala generală Petrila — Școala 
generală Iscroni; Școala generală 
nr. 1 Petroșani 
nr. 2 Petroșani, 
fi stabilite de 
respective).

Tot în 14 octombrie a. c„ la ora 
14,30, va fi organizat la Aninoasa 
un turneu de handbal la juniori, 
iar în 15 octombrie a. c„ la aceeași 
oră, pe același teren, va avea 
un turneu asemănător 
nioare.

87 de elevi în concurs
Duminică, cei mai tineri 

atlete din școlile generale 
lea Jiului și-au disputat întiietatea 
fn turul competiției atletice orga
nizate de C.S.O. Petroșani în cola
borare cu Secția de învătfimînt a 
orașului Petroșani.

Din cei 87 de concurenți prezenți 
la startul întrecerii, s-au remorcat 
elevele Munteanu Silvia și Moga 
Dorina, situate pe primul loc la 60 
m cu 9" 4/10; Ovegher Ștefan — 
locul I la 80 m cu 10" 9/10,- Petres
cu Pompilica — locul I la 300 m cu 
55" 4/10, toți de Ia Școala genera
li nr. 1 Petroșani (profesoară Pop 
Rozalia); Boroș Vasile — locul I la 
500 m CU 1'24" 4/10, Școala gene
ral# nr. 1 Lupeni (profesor Nițescu 
Vâsli*); Alexandru Suit — locul 1 
la Inii time cu 1,35 m, Trandafires- 
cu Ileana — locul I la înălțime cu 
1,20 m, Bretolu Dumitru — locul I 
la greutate (4 kg) cu 9,26 m, toți de 
la4 Școala generală Petrila (profesor 
Cocor Dan).

In urma totalizării punctelor rea
lizate In tur, clasamentul pe școli 
arată astfel ;

1. Școala generală nr. 1 Petro
șani; II — Școala generală Petrila; 
Ш — Școala generală nr. 1 Lu
peni.

Deși în majoritatea școlilor exis
ta posibilități de a practica atle
tismul, comoditatea, lipsa de initia
tive și de preocupare din partea 
unor,profesori de educație fizică au 
făcut ca unele școli să nu-și prezinte 
sportivii la aceste întreceri, poate 
au ceva de spus profesorii de edu-

BULETINUL CAMPIONATULUI REGIONAL

Situație critică la poarta aninosemlor pe care 
Insă Grîsnic o lămurește cu succes. (Fază din meciul 
Știința Petroșani — Minerii- Aninoasa).

pentru
loc 
ju-

O nouă victorie a Științei
Petroșani a in- 
dutninică după- 
pe stadionul 
nouă victorie 

campionat
aceasta ea a

Știința 
registrat 
amiază ■ 
„Jiul" o
in actualul 
De data 
fost obținută cu 3—1 în 
dauna formației Minerul 
Aninoasa. Continuind în 
felul acesta seria succe
selor, Știința Petroșani 
se anunță o pretendentă 
serioasă la primul 
Jocul prestat de 
dențl în special în 
ma repriză, cînd de 
fel au și fost

loc. 
Stu- 
pri- 
alt-

cele trei goluri, a plă
cut spectatorilor pentru 
cursivitatea sa, pentru 
fazele spectaculoase cre
ate.

Cu un portar neinspi
rat în prima parte a 
meciului, aninosenli n-au 
putut face față atacuri
lor inițiate de studenti 
și, astfel, apărarea lor 
a trebuit să cedeze de 
trei ori într-un timp des
tul de scurt. La 3—1, în 
poarta oaspeților a in
trat „bătrlnul" Cr’-nic 
amintind de Zilele Sale 
bune.inscrise

CLASAM Б N TUL
1. Aurul Zlatna 8 6 1 1 22^r— 8 13
2 Știința Petroșani 8 5 0 3 26— 7 10
3. Constructorul Huned. 8 5 0 3 22— 8 10
4. Refractara Alba 8 5 0 3 19—10 10
5. Parîngul Lonea 8 4 1 3 12—18 9
6. Aurul Brad 8 4 1 3 10— 6 9
7. Minerul Vulcan 8 4 1 3 11—10 9
6 Textila Sebeș 8 4 0 4 25—23 8

9. C.F.R. Simeria 8 3 1 4 9—23 7
10. Dacia Orățtie 8 2 2 4 12—17 6
11. Minerul Aninoasa 8 3 0 5 11—17 6
12. Minerul Ghelar 8 3 0 5 15—23 6
13. C.F.R. Teiuș 8 3 0 5 8—20 â
14. Minerul Teliuc 8 1 1 6 7—19 3

atleți ți 
din Va-

cație fizică și directorii 
nerale nr. 2, 3, 4, și 5
nr. 2, 3, 4 și 5 din Petroșani, nr. 1 
și 2 din Vulcan, nr. 2 din Lonea, ai 
Școlilor generale din Uricani, Lo
nea, Paroșeni, Aninoasa, Iscroni, 
Cimpal... S-auzim... Returul acestei 
competiții se va disputa în 24 oc
tombrie a. c. pe terenul Jiul.

Școlilor 
din Lupeni,

IOAN CIOFÎCA 
tehnician C.S.O. Petroșani

ве-

Minerul Vulcan 
Minerul Teliuc z 1-0

Se constată cu părere de rău că 
gazdele evoluează din ce in ce mai 
slab. Duminică, scontînd o victorie 
ușoara, ele au fost la un pas de 
infringers in față proaspetei promo
vate în campionatul regional — Mi
nerul Teliuc.

Compartimentele echipei locale 
n-au avut o legătura intre ele, au 
desfășurat un Joc încîlcit, 
orizont. Atacantll au tras 
puțin la poarta advers# și 
tul de 1-0, abia obținut, l-a 
tumlt pe bun# dreptate pe 
tori.

Singurul gol al partidei

Fază din meciul de rugbi disputat 
duminică la Petrila între Știința 
Petroșani — Constructorul Bucu
rești și ciștigat de student! cu sco
rul de 12-0.

fără 
foarte 

rezulta- 
nemul- 
specta

HANDBAL

Singurul gol al partidei a fost 
Înscrie In minutul 44 de către Za 
goni, care a fructificat o pasă de 
la Chiceanu. Gazdele puteau urca 
scorul in minutele 49, 51, 56, 65, 
70, dup# cum la
Ш puteau egala in minutul 67, dar 
Cluvică. singur cu portarul vul- 

cănean in față, 
teazS.

A arbitrat corect lovu Gheorghe 
din Alba lulia.

La uniori; 
Muerul Teliiic

fel de bine oaipe-

se pripește îl re-

Minerul Vulcan — 
1-3.

TUDOR MOCUȚA 
corespondent

ALTE REZULTATE; Textila 
Sebeș — Minerul Ghelar 4—1, 
Aurul Brad — Dacia Orăștle 2—0> 
C.F.R. Taiuș — Aurul 21atna 1—4. 
Constructorul Hunedoara — Parîn- 
gul Lonea 3—1; C.F.R. Simerta — 
Refractara Alba 2—1 (meciul в-в 
întrerupt în minutul 42).

Straja Luptai a terminat 
la eoalilaie la Hațeg

Primind replica handballștilor de 
la Straja Lupeni, Bucura Hațeg a 
trebuit să se mulțumească doar cu 
un rezultat de egalitate : 15—15. 
De remarcat forma bună a hand- 
baliștllor din Lupeni, care au lup
tat cu multă ardoare din • primul 
pină In ultimul minut de joc. Re
zultatul, ca atare. nedreptățește 
pe lupeneni. Este de remarcat a- 
titudinea necuviincioasă a unor 
spectatori din Hațeg și a unor 
handbalist! de la liceul din locali
tate, care au intrat pe teren și 
i-au lovit pe jucătorii din Lupeni 
și pe arbitrul întîlnirii, Szilagyt 
din Petroșani. De remarcat că toa- 
to acestea s-au petrecut sub ochii 
binevoitori ai tovarășului Bălă- 
ceanu Mihal, secretar al C.S.O 
Hațeg, care nu numai că nu a in
tervenit să tempereze „spiritele",. 
dar le-a încurajat.

CORNEA TITU
corespondent
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ALE6ERI IN ORBANIZATIILE DE PARTID
Cu exigenta ți răspunderea proprii comuniștilor

Depozitele,
oglinda gospodarilor!

Ascullînd darea de seama, dis
cuțiile, aveai parca In fața munca 
desfășurată de-a lungul unui an, 
de la alegerile de anul trecut ți 
pînă în prezent, de comuniștii ce
lui mai mare sector al Aninoasei, 
sectorul I- Activitatea rodnică și 
multilaterala a organizației de ba» 
ză apărea în întreaga ei plenitudi
ne, dar ceea ce a caracterizat dez
baterile adunării pentru darea de 
Seamă și alegeri este grija pentru 
problemele esențiale ale muncii 
organizației de bază, înalta răs
pundere pentru Îndeplinirea sarci
nilor ce se desprind din obiectivele 
pe care Congresul al IX-lea al 

'P.G.R. le-a pus in fata industriei 
carbonifere.

Confirmînd o valoroasă tradiție, 
comuniștii și, împreună cu ei, în
tregul colectiv al sectorului au in- 
tîmpinat adunarea generală pentru 
darea de seamă și alegeri cu rea
lizări țhportante: de la începutul 
anului-*au fost extrase peste plan 
aproape 5 000 tone de cărbune, re
zultat al creșterii productivității 
muncii cu 2,6 la sută peste indi
cele planificat. Economiile le pre
țul de cost care se cifrează la 
05 500 lei, grija pentru calitate 
constituie realizări care fac cinste 
acestui colectiv. In darea de sea
mă prezentată de tovarășul Valea 
Vasile, secretarul organizației de 
bază, au fost remarcate pentru 
succesele obținute In depășirea 
planului, în sporirea productivită
ții muncii brigăzile conduse de 
comuniștii Cristea Aurel, Ilie N1- 
colae, Roman Petru, Gali Mihai, 
BOjte Adalbert, David Ioan ș. a.

Exigenta proprie comuniștilor, 
înalta lor răspundere față de sar
cinile încredințate de partid au fost 
însă reflectate de atenția pe care 
ei au acordat-o problemelor nere
zolvate, lipsurilor ce trebuie reme
diate.

Luțpd cuvîntul în cadrul adună
rii ^jierale, tovarășul Ledrer Iosif, 
șeful exploatării, sublinia că în 
fata colectivului sectorului — ca 
și a întregului colectiv al minei 
— stă sarcina ca, paralel cu reali
zarea exemplară a planului de 
producție pe primul ah al noului 
cincinal, să depună toate eforturile

COMUNICAT COMUN
и irifire la vizita Io RepoilKa Sutialislă Шіа 

a ExtBlenlei Sale li. Imit Makiislw 
medialele Mlidi loiia

(Urmare din pag. l-a)

ședințele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România și 
președintele Republicii India au 
fost de acord că toate statele tre
buie să depună noi eforturi pen
tru întărirea și consolidarea păcii 
pe baza respectării dreptului po
poarelor de a trăi liber în confer 
mitate cu sistemul lor politic, e 
conomic și social.

Cei doi președinți și-au expri
mat convingerea că vizita în Ro
mânia a Excelenței Sale dr. . Sar-

t ________________

I n a u g u
(Urmare din pag. l-a)

POCIOVÂLISTEANU IOAN, mi
ner ’a Aninoasa „Ne bucurăm că 
avem acum unități comerciale, 
aici, aproape, în cartier. Abia aș 
teptăm să putem face cumpără
turi și la magazinul alimentar a 
cărui deschidere, sperăm, nu va 
întîrzia prea mult".

BRlNZAN ELENA, profesoară. 
„Aproape că avem acum de toate 
aici. E frumos și, deocamdată, bine 
aprovizionat. Spun acest deocam
dată fiind totuși convinsă că a- 
țirovizionarea va fi la înălțime și 
în viitor"

STEFĂNESCU IOAN, operator la 
C.F.R.; „S-a simțit lipsa acestui 

pentru punerea la punct a exploa
tării din toate privințele. Asigura
rea bunei întrețineri a galeriilor 
de transport, a căilor de acces în 
abataje, realizarea In întregime a 
programului de pregătiri, introdu
cerea cu consecvență a metodelor 
avansate de muncă, a utilajelor

• Principalele verigi ale acti
vității sectorului, în cen
trul atenției comuniștilor 
Minerul, 8 ore în abataj 1 
Disciplină în înțelesul ei 
deplin

• In pragul cincinalului

moderne, de mare productivitate 
vor crea condiții pentru îndeplini
rea sarcinilor de producție în con 
tinuă creștere prevăzute de urmă
torii ani ai cincinalului.

Garanția realizării acestor sar
cini o constituie ridicarea la un 
nivel mai înalt a rolului conducă
tor al organizației de partid, acti
vitatea desfășurată de comuniști 
în scopul mobilizării întregului co
lectiv la muncă conștientă, avînta- 
tă, pentru îndeplinirea exemplară 
a planului pe anul 1965, a preve
derilor noului cincinal.

Intr-adevăr, dezbaterile adunării 
generale au arătat principalele di
recții în care trebuie acționat în 
vederea ridicării activității secto
rului la nivelul actualelor cerințe.

Un mare accent trebuie pus pe 
îmbunătățirea organizării procesu
lui de producție în sector. Tova
rășul BOjte Adalbert, miner șef de 
brigadă, a ridicat O problemă asu
pra căreia au revenit și alți parti
cipant! la discuții: aprovizionarea 
cu material a abatajelor. S-a ară
tat, pe bază de exemple edifica
toare, că din cauza deficiențelor 
existente în aprovizionarea abata
jelor, minerii sînt nevoiți să piar
dă ore întregi pentru transportul 
materialelor de la puț — și uneori 
chiar de afară! — pînă la frontul 
de lucru. Adunarea generală a 

trasat ca sarcină membrilor de

vepalli Radhakrishnan va contribui 
la întărirea și lărgirea relațiilor 
intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica India, în interesul 
ambelor popoare și al cauzei pă
cii în lume.

Președintele Radhakrishnan a ex
primat înalta sa apreciere față de 
primirea caldă făcută lui și suitei 
sale în Republica Socialistă Româ
nia și a adresat președintelui Con
siliului de Stat, Chivu Stoica, in
vitația de a vizita India. Invitația 
a fost acceptată cu plăcere.

București, 9 octombrie 1965.

rare
complex. Avem bucuria să-l ve
dem pus în funcțiune, parțial. Bi

ne ar fi dacă nu s-ar întîrzia prea 
mult construirea celorlalte uni
tăți"

Inginerul PÂTRAȘCU MIHAI, de 
la Stația de cercetări pentru se
curitate minieră, a venit din car
tierul Carpați, împreună cu fami
lia. „Cam tîrziu, e adevărat, dar 
frumos, modern și mai ales ne
cesar". i

Animația din jurul complexului 
nu scade nici după-amiază, cînd 
unitățile n-au program de vînzare 
Vin oamenii să vadă, să admire. 
Au ce admira și vor avea și ce 

•impăra. 

partid din conducerea sectorului 
să rezolva această problemă,1 Un 
număr suficient de muncitori să 
fie repartizați la transportul ma
terialelor, astfel ca minerii să poa
tă lucra din plin 8 ore în abataj, 
la extracția de cărbune.

O rezervă tot atît de importantă 
pentru creșterea productivității 
muncii o constituie întărirea disci
plinei. Din păcate, s-a vorbit d’n 
nou despre absente nemotivate și 
— lucru asupra căruia trebuie să 
reflecte birourile organizațiilor de 
bază — printre cei care fac absen
te nemotivate de la lucru se nu
mără și unii membri de partid. Bl* 
digut Nicolae, Ciornei Andrei, au 
dat un rău exemplu în fata celor
lalți muncitori absentind nemotivat 
de la lucru.

Tovarășii Cristea Aurel, Căli- 
noiu Petru, Man Nicolae și alții 
au insistat ca preocupării pentru 
disciplină să i se imprime un ca
racter multilateral. A fost criticat 
în fața adunării generale artificie
rul Puncs care nu numai că face 
absențe nemotivate de la lucru, 
dar și încalcă normele de tehnica 
securității muncii. Așa cum au sub
liniat mai multi vorbitori, ar fi 
fost util ca biroul organizației de 
bază să pună în discuția adunării 
generale aceste abateri de la dis
ciplină, să intensifice munca po- 
litico-organizatorică pentru mobili
zarea tuturor oamenilor din sec
tor la muncă conștientă, discipli
nată.

In această perioadă, cînd ne 
pregătim pentru a trece pragul 
noului cincinal, organizația de 
partid e chemată să militeze mai 
perseverent pentru promovarea 
metodelor avansate în producție. 
In acest sector, în abatajul fron
tal al brigăzii lui David Ioan — 
a arătat tov. ing. Dumitraș loan, 
șeful sectorului — s-a trecut la po- 
direa vetrei cu plasă metalică din 
sîrmă. In abatajul cameră al bri
găzii lui Cristea Aurel șl în altele 
se realizează viteze de avansare 
care ating 200 m pe lună datorită 
aplicării inițiativei „două cîmpuri 
pe schimb și aripă". Această expe
riență valoroasă trebuie studiată 
și extinsă spre a deveni un bun 
de preț al unui tot mai mare nu
măr de brigăzi in lupta pentru 
sporirea continuă a producției de 
cărbune.

I BRANEA

PROGRAM DE RADIO
13 octombrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri; 5,06 Cîntece și jocuri popu
lare; 5,40 Miniaturi matinale — 
muzică de estradă; 6,00 Radlojur 
nai. Sport; 6,10 Trei dansuri d’ 
Hilda Jerea,- 6,22 Uvertură de Rolf 
Kuhl; 6,30 Anunțuri și muzică; 6,45 
Salut voios de pionier; 7,00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteo-rutier- 
7,15 Melodiile dimineții; 7,30 Sfa
tul medicului: Plantele și ceaiuri
le medicinale; 7,35 Cîntece și jo ■ 
turi populare,- 8,00 Sumarul presei: 
8,08 Piese simfonice,- 8,30 La mi
crofon melodia preferată; 9,35 Se- 
lectiuni din operete; 10,00 Buletin 
de știri; 10,05 Cîntă orchestra de 
muzică populară „Doina Banatului" 
din Caransebeș; 10,30 Prietenii lui 
Do-Re-Mi; 11,30 Interpreți români 
de operetă; 12,00 Buletin de știri. 
12,13 Valsuri și tangouri de con
cert; 12,55 Muzică din opere ce
rută de ascultători; 13,20 Limba 
noastră; 13,30 Concert folcloric. 
14,00 Buletin de știri; 14,08 Cinte- 
ce pionierești; 14,20 Jocuri popu 
lare,- 15,00 Interprețl și melodii,- 
16,00 Radiojurnal; 16,15 Pagini din 
opera „Ion Vodă cel Cumplit" de 
Gheorghe Dumitrescu; 16,45 Din 
repertoriul orchestrelor GOnther 
Gollasch, Helmuth Zacharias, Mi
chel Legrand și al orchestiei de 
estradă a Radiotelevitiunii româ
ne; 17,30 Program de lieduri; 17,45 
Jocuri populare,- 18,00 Buletin de 
știri? 18,03 Muzică de estradă; 18,30 
Tribuna Radio,- 18,45 Concertul 
pentru harpă și orchestră de Paul 
Constantinescu — solistă Liana 
Pasquali; 19,00 Muzică populară 
interpretată de Petre Săbădeanu

(Ur marg din păg, l-a)

una peste alta într-un talmeș — 
bahne* de pomină, aceasta este pri
veliștea ce ți «e înfățișează privirii 
cînd treci prin gara Iscroni. Ce e 
aici ? Rămășițele unor locuințe du
pă... cutremur ?

Nu 1 E tranzitul gării unde des
carcă materiale exploatarea minieră 
Aninoașa. Probabil că gospodarii 
minei socotesc că așa e mai mo
dern..., mai practic..., mai intere
sant... Rezultatul ? Deplorabil î mai 
bine să nu treci prin gara Iscroni 
ca să vezi cum îșl gospodărește 
mina Aninoasa materialele I

Lipsește spahiul
Depozitul de lemn al minei Vul

can și-a pus In ordine stivele de 
lemn pentru armate. Totodată, co
lectivul depozitului a nivelat un 
teren lingă linia ferată și,, scotînd 
pietriș din pîrîul Morișoara, a ba- 
lâstat întreaga suprafață pentru ca 
în perioada ploilor să nu se măi 
formeze noroi.

Totuși, spațiul depozitului este 
prea mic: sute de metri cubi de 
șcîndură sînt aruncați claie — gră
madă, cum au fost descărcați din 
vagoane, pentru că nu-i nici atlta 
Joc să le stivuieștl I Cît despre 
balast, nu se știe unde va fi des 
cărcat... Este necesar să se caute 
locuri potrivite lingă linia ferată 
pentru a putea descărca rapid va
goanele de balast, fără a intra în 
locație. Conducerea minei Vulcan 
are cuvîntul...

Depozit nou
Pentru nevoile minei Lonea 2, în 

prezent se amenajează aici un de
pozit nou de material lemnos. Te
renul a fost nivelat cu buldozerul, 
s-a început montarea căli ferate In
terioare, iar peste puțin timp căru
cioarele cu material îșl vor putea 
descărca conținutul în noul depo
zit.

☆

Depozitele sînt o oglindă a acti
vității gospodarilor de la exploată
rile miniere. Este lemn $1 scfndură, 
balast, betonite șl sînt ele aranjate 
cum trebuie ? In magazia de utilaje, 
mașinile și utilajele sînt păstrate 
conform prescripțiunilor tehnice, 
ferite de praf, ploi l Dacă gospoda

$1 Gheorghe Stănică; 19,20 Sport;
19.30 Noapte bună, copil; 19,40 
Cîntă Ilinca Cerbacevi 20,00 Ra- 
dlogazeta de seară; 20,30 Varietăți 
muzicale; 21,15 Emisiune literară; 
21,45 Vechi melodii populare; 22,00 
Radiojurnal, Sport. Buletin meteo
rologic,- 22,15 Mari festivaluri eu
ropene — Viena 1965; 22,47 Arii 
din opere interpretate de Cerneliu 
Fînăteanu,- 23,02 ..Poveste de dra
goste" — muzică ușoară; 23,50 Bu
letin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Radiojur
nal. Buletin meteo-rutier; 7,48 Pot
puriuri interpretate de fanfară; 8,00 
Mic concert de estradă; 9,00 Bule
tin de știri; 9,05 Poemul simfonic 
„O viață de artist" de Ion Andre- 
escu-Skeletty; 9,30 „De ce nu vii 
neicuț-al meu" — melodii de dra
goste și jocuri populare,- 10,00 Cin- 
tece pentru cei micii 10,10 Piese 
instrumentale de mare popularita
te; 10,25 „Opereta ere cuvîntul" 
(Montaj muzical-iiterar)i 11,00 Bu 
letin de știri; 11,10 Melodii de pre
tutindeni; 12,15 Arii din opere,-
12.30 Soliști șî orchestre de muzi
că populară; 13,00 Buletin de știri; 
13,08 Cvartet de Sabin Drăgoi;
13.30 De toate pentru toti< 14.30 
Pagini de balet din opere; 15,00 
Radiojurnal. Sport; 15,13 Cîntă or
chestra Teatrului satiric muzical 
„Constantin Tănase"; 15,30 Arii 
din operete,- 15,45 Cîntece inspi
rate din lupta partidului; 16,00 Din 
tezaurul muzicii noastre populare;
16.30 Roza vinturilor,- 17,00 Radio
jurnal; 17,15 La microfon muzica 
ușoarăi 17,30 Sfatul medicului: 
Plantele și ceaiurile medicinale; 

rii sa ocupă îndeaproape și rezolvă 
nccsle probleme, merită cuvinte de 
laudă. Altfel...

Probleme ••a
Introducerea de ferăștraie me* 
* canice (Drujba) în locul „p»n- 

duielor" ar duce la ușurarea sec
ționării lemnului în depozită.

iyi ecamzarea descărcării lemnu* 
lui din vagoane s-ar puiiW 

face ușor cu o macara tip „grăitei1* 
(CU fălci).

O entru scîndură, legarea cu
• sîrmă in pachete de către 

furnizor eșțe o cerință importantă 
pentru mecanizarea descărcării.

E* xistă posibilitatea ca în de- 
pozitele de balast, încărcarea 

în vagonete si autocamioane să se 
facă cu benzi auto-încărcățoare.

peamplașarea depozitului de
*' lemn din Bărbăteni pe tere

nul dintre linia ferată și Ли, este 
o necesitate de viitor. Să se studie
ze încă de pe acum.

Д provizionarea cu bolțari (be- 
л tonite) nu este rezolvată, lip

sind stocurile la majoritatea mine
lor.

ransportul materialelor cere
1 șl drumuri bune. Ele lipsesc 

Insă Ia Bărbăteni, Lonea 2, Lonea 
3 șl, In parte, la Vulcan.

I ntemperiile nu fac bine utila-
1 jelor. Pentru acoperirea lor, 

așezarea pe postamente, trebuie ma
nifestat mai mult interes.

IГ erificarea atentă a stării arte
relor de transport, a liniilor 

aeriene de troley, schimbarea n«- 
razelor defecte va scuti de multe 
necazuri colectivele respective în 
cursul iernii.

xistă posibilități ca să se asl-
gure condiții optime pentru 

lucrul pe timp de iarnă. Direcția 
comercială a C.C.V..I. să comple
teze stocurile exploatărilor la lemn, 
cherestea, bolțari, balast, ciment, Iar 
gospodarii minelor să facă rîndu- 
ială în depozite, asigurînd buna 
stocare, stivuire, păstrare a mate
rialelor și utilajelor I

MIHAI STEFAN

17.35 Anunțuri, reclame și muzică; 
18,00 Scene din opera „Mireille" 
de Gounod; 18,10 Scriitori ai se
colului XX: I Mihail Sadoveanu,-
18.35 Album de melodii; 19,00 Bu
letin de știri; 19,05 Succese inter
naționale ale tinerilor noștri іціег- 
preți; 19,30 Muzică de estradă;
19,40 Transmitem pentru sate; 20,00 
Muzică din operele lui Berliot;
20,30 Gaudeamus (Emisiune pentru 
studenti); 20,50 Schimb de roluri: 
Margareta Pîslaru interpretează 
cîntecele populare „Sînt oșancă 
bine-mi pare", „Bade pălărie nouă". 
„Supărat badea-i de-aseară"; An
gela Moldovan interpretează me
lodiile de muzică ușoară: „Mi-am 
pus busuioc în păr" de Ion Vas!■ 
lescu, „Dor mi-e de badea" de 
Mișu Iancu; 21,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 21,15 
Cîntă Johanny Hallyday; 21,30 
Muzică populară interpretată de 
acordeonistul Marcel Budală; 21,45 
Mic concert simfonic,- 22,30 Mo
ment poetic: „De la Sapho la 
Ritsos"; 22,35 „Am îndrăgit o me
lodie" — muzică ușoară; 23,00 Bu
letin de știri. Sport; 23,10 Seară 
de muzică veche,- 23,50 Melodii li
rice; 0,50 Buletin de știri,

Cinematografe
13 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Micul pescar; REPUBLICA: Raby 
Matyas,- PETRILA: Printre oameni 
buni; LONEA: Parisul vesel; LI- 
VEZENI: Ah I Eva; VULCAN: Al 
9-lea nume; CRIVIDIA: Dinastia 
neagră; PAROȘENI: Cu bicicleta 
spre lună; LUPENI — CULTURAL ; 
Rachetele nu trebuie să decoleze.



4 STEAGUL ROși

ROMA 11. Corespondentul Ager
pres, I. Mărgineanu, transmite :

Luni după-amiază a sosit la Ro
ma delegația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român con
dusă ■ de tovarășul Paul Niculescu 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
care face o vizită în Italia la in
vitația C.C. al Partidului Comunist 
italian.

La sosire, membrii delegației au 
fost salutați de tovarășii Mario

Alicata, membru al Direcțiunii, se
cretar al C.C.
Cossutta, membru al 1 
C.C. al P.C.I., Giuliano 
membru al C.C. al P.C.I., 
ției externe, senatorul 
Roasio, membru al C.C. 
de activiști ai C.C. al P.C.I.

A fost, de asemenea, prezent 
Mihai Marin, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Roma și 
alți membri ai ambasadei.

al P.C.I., Armando 
Direcțiunii 

I Pajetta, 
șeful sec- 

Antonio 
al P.C.I.,

Rezultatele parțiale 
ale alegerilor din Turcia

pentru 
deputați
Potrivit 
urmare
urne din cele

Turcia 
desem- 
ai noii 
rezul- 

a des-

EVENIMENTELE
DIN INDONEZIA

no cu privire la încetarea ciocni
rilor dintre diferite elemente ale 
armatei de uscat.

ANKARA 11 (Agerpres). 
Duminică au avut loc in 

alegeri legislative, 
narea celor 450 de 
Adunări Naționale, 
țațelor parțiale, ca 
puierii a 5 027 de
53 328, Partidul dreptății (guverna
mental) a obținut 411224 voturi 
Partidul republican al poporului 
239 436 Voturi, Partidul națiunii 
55 650, . Partidul muncitoresc 23 121. 
Participarea la vot a fost de 70 
la sută din numărul alegătorilor 
înscriși pe listele electorale.

Aceste rezultate demonstrează o 
slăbire accentuată a pozițiilor Parti
dului republican al poporului, con
dus de Ismet Inonu. Cercurile po-

de cir- 
nopții 
de ra- 

dumini-

VIETNAMIL DE SUD

DJAKARTA 11 (Agerpres).
Agențiile internaționale de pre 

să anunță că în capitala Indone
ziei continuă să fie menținută sta
rea de asediu și restricțiile 
culație în cursul serii și 
Potrivit relatărilor postului 
dio Djakarta, începind de
că seara autoritățile militare au im
pus restricții de circulație și în 
nordul insulei Sumatra. Sediul so
cietății de radiodifuziune din Dja
karta, telegraful, centrala telefoni
că internațională și urbană din Dja
karta- continuă să fie ocupate de 
trupe. Același post de radio a a- 
nunțat că armata de uscat a pre
luat direct conducerea agenției o- 
ficiale de presă „Antara".

Postul de radio Djakarta a rela
tat despre continuarea demonstra
țiilor organizate de elemente apar- 
ținînd partidelor „Nahdatul Uluma" 
și „Mașumi", ultimul fiind interzis 
de guvernul indonezian. Cu prile
jul, acestor demonstrații s-au făcut 
din nou auzite lozinci anticomu
niste și cereri privind interzicerea 
Partidului Comunist din 
Același post de radio 
că armata indoneziană 
sediul sindicatelor de
(Sumatra). Se menționează, 
tă ocuparea 
zatii obștești

Postul de 
nunțat că Ia
întors la palatul Merdeka din Dja
karta președintele Sukarno, venind 
de la reședința sa de vară de la 
Bogor. In aceeași zi, președintele 
Indoneziei a primit pe noul amba
sador al Elveției la Djakarta. Su
karno a avut apoi întrevederi cu 
doi miniștri care l-au prezentat 
rapoarte în legătură cu situația din 
țară, precum și cu Aii Sastroamid- 
jojo, secretarul general al Partidu
lui Național din Indonezia. După 
întrevedere Sastroamidjojo a de
clarat că partidul său sprijină a- 
pelul făcut de președintele Sukar-

Unități intervenționiste căzute 
în ambuscadele patrioților

litice din capitala Turciei conside
ră că, pe baza rezultatelor cunos
cute pînă în prezent, Partidul drep
tății ar putea obține 258 de locun 
în noul parlament, iar Partidul re
publican al poporului 137. In ve
chea legislatură. Partidul republi
can al poporului deținea 191 de 
locuri, iar Partidul dreptății 172 de 
locuri. Se crede că Partidul dreptă
ții ar putea să formeze singur noul 
guvern, fără a mai fi nevoie de o 
coaliție guvernamentală.

Intr-o cuvîntare radiodifuzată, 
primul ministru turc Urguplu, a 
făcut bilanțul activității guvernului 
său, care își va depune demisia Ia 
prima întrunire a noii Adunări 
Naționale. El a subliniat că în cele 
opt luni coaliția guvernamentală a 
trebuit să facă față unor numeroa
se dificultăți pentru 
la votarea bugetului, 
calmului în tară și 
legerilor legislative.

a se ajunge 
la asigurarea 
pregătirea a-

Indonezia, 
a
a
la

anunțat 
ocupat 
Atjeh 

totoda- 
organi-sediilor unor 

din diferite localități, 
radio Djakarta a a- 
11 octombrie s-a re-

SAIGON 11 (Agerpres).
O companie a celei de-a 173-a 

brigăzi de parașutiști americani ca
re împreună cu alte unități austra
liene participă, începind de vineri, 
la o operațiune în așa-numita zonă 
D — la 50 kilometri nord-vest de 
Saigon — a căzut duminică după 
amiază într-o ambuscadă organiza
tă de forțele patriotice. In timp cfe 
se îndrepta de-a lungul unui drum 
prin această regiune de junglă, 
compania americană și un batalion 
australian au fost atacate prin sur
prindere cu mine, mitraliere și ar 
me ușoare. In cîteva secunde, men 
ționează agenția Reuter, plutoniu 
care se afla in frunte — aproxi
mativ 40 de oameni — a fost deci
mat. Aceasta este cea de-a treia 
ambuscadă organizată de patrioți 
în ultimele patru zile în regiunea 
de junglă de Ia nord de Saigon

In noaptea de duminică spre

luni o patrulă a forțelor de poli
tie formată din 12 persoane a că 
zut într-o ambuscadă organizată 

cartierul Cholon din 
polițiști au fost uciși

Congresul al Xllr-!ea 
al P. C. din Chile

presă „Eliberarea",

de patriot! în 
Saigon. Patru 
și doi răniți.

Agenția de
organul oficial al Frontului națio 
nai de eliberare din Vietnamul de 
sud, a publicat o declarație în ca
re condamnă folosirea de către 
Statele Unite a substanțelor toxice 
în acțiunile împotriva patrioțiloi 
sud-vietnamezi. Aceste acțiuni, se 
spune în declarație, reprezintă o 
îrcălcare a acordurilor de la Ge 
neva din 1954 și a convenției in
ternaționale ăiri 1925 care inter
zic folosirea substanțelor toxice 
Acei care încalcă aceste acorduri, 
subliniază declarația, vor fi 
«iderâți Crimitlali de război 
fi pedepsiți în conformitate 
gile Frontului Național de 
rare din Vietnamul de sud.

ince- 
Con- 

din 
dele- 
țării,

SANTIAGO DE CHILE 11 (Ager
pres).

La Santiago de Chile și-a 
put lucrările cel de-al XIII-lea 
greș al Partidului Comunist 
Chile. La congres iau parte 
gați din diferite regiuni ale
precum și delegați din partea parti
delor comuniste și muncitorești fră
țești. Partidul Comunist Român este 
reprezentat de Vasile Potop, mem 
bru al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului regional Sucea
va al P.C.R.

Situația din Aden 
va fi prezentata O« A. U.

NEW YORK 11 (Agerpres).
Fostul prim-ministru al Adenului, 

Mackawee, destituit recent de au
toritățile coloniale, a sosit la New 
York. El conduce delegația care 
urmează să prezinte în fața O.N.U. 
problema Adenului și a celorlalte

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
SANTIAGO DE CHILE. Parlamen

tul latino-american reunit dumini
că la Santiago de Chile a declarat 
că respinge și condamnă categoric 
rezoluția camerei reprezentanților o 
S.U.A., care prevede in caz de „a- 
gresiune" intervenție unilaterală ar
mată în țările America Latine.

PARIS. La invitația Partidului 
Comunist Francez, o delegație de 
activiști ai Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia a făcut o vizită de 
10 zile in Franța.

BONN. Organizația studențească 
vest-germană „Uniunea literală a 
studenților" s-a pronunțat pentru 
stabilirea relațiilor diplomatice în
tre R. F. Germană și țările socia
liste. Ea a cerut, de asemenea, re
nunțarea la „doctrina Hallstein" în
dreptată împotriva recunoașterii 
R- D. Germane și constituirea unor 
comisii generale germane în vede
rea stabilirii și dezvoltării contac
telor dintre cele două state ger
mane.

HAMBURG. In ultimul raport 
conjunctural al Buletinului „Welt 
Virtschafts-Archiv" se spune că în

majoritatea țărilor Europei occi
dentale creșterea prețurilor bunu
rilor de consum a luat in ultimul 
an „proporții îngrijotătoare". Din 
iulie 1964 pină în iulie 1965 pre 
turile bunurilor de consum au 
crescut în Germania federală ce 
4,2 la sută, Jn Italia cu 4,1 la sută, 
in Marea Britanie cu 4,9 la sută și 
în Franța cu 3 la sută. De aseme
nea, continuă acțiunea de majora
re a chiriilor.

BERLIN. Agenția A.D.N. trans
mite că la 11 octombrie o delega
ție guvernamentală' a R. D. Ger
mane, în frunte cu Gerhard Weiss, 
vicepreședinte* al Consiliului de 
Miniștri al R.D.G., a plecat spre 
Siria, unde ya duce tratative eco
nomice.

MOSCOVA. La 11 octombrie ia 
invitația lui R. Malinovski, minis
trul apărării al U.R.S.S., -a sosit la 
Moscova Raul Castro Ruz, membru 
al Biroului Politic și secretar al 
C.C. al P.C. Cuban, locțiitor al 
primului ministru și ministru al 
forțelor armate revoluționare din 
Cuba.

con 
și va: 
cu le- 
Elibe.

Arabiei de

la sosire, 
că delegația

teritorii din Federația 
sud.

In declarația făcută 
Mackawee a subliniat
sa va cere Organizației Națiunilor 
Unite „lichidarea imediată și ne
condiționată a bazelor militare en
gleze din această regiune", care 
„sînt folosite în scopuri agresive 
și pentru acțiuni represive împotri
va populației locale". El a decla
rat, de asemenea, că delegația in
tenționează să apară în fața Con
siliului de tutelă a Adunării Ge 
nerale a O.N.U. și în fața Comite
tului special pentru examinarea 
problemei aplicării Declarației cu 
privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale pen
tru „a prezenta situația gravă din | 
această regiune". i

GRECIA

Problemele militare 
înrăutățesc 
din nou atmosfera

de 
că

ATENA 11 (Agerpres).
Liderul partidului Uniunea 

centru, Papandreu, a declarat 
remanierile care au loc în prezent
în înaltul comandament grec, ca 
urmare a hotărîrii Consiliului Su
perior al Apărării naționale, „sînt 
inspirate din motive personale sau 
de partide". De altfel, arată agen
ția France Presse, ministrul coor
donării economice, Mitsotakis, o 
personalitate importantă în actua
lul guvern și care face parte din 
Consiliul Superior al Apărării na
ționale, a făcut cunoscut că el nu 
aprobă unele remanieri. Comenta
torii sînt de părere că aceasta ai 
putea să zdruncine stabilitatea gu
vernamentală. Ziarul nwtborîa" 
scrie despre „riscul 
litice". Ziarul arată 
militare înrăutățesc 
mosfera din țară.

I „Eleftheria* 
unei crize ро
са problemele 
din nou at- 

subliniind că 
dezacordul ministrului coordonării 
economice se referă, îndeosebi, la 
faptul că actualele schimbări din 
cadrul armatei au fost hotărîte în 
afara Consiliului de Miniștri.

VEȘTI DIN ȚĂRILE 
SOCIALISTE
Cărbune de Ia cea mai tînără 
mină din Slovacia

PRAG A 11. Corespondentul A- 
gerpres, A. Liță, transmite:

Colectivul celei mai tinere mine 
din Slovacia — mina Ciegel — din 
Prievidza, a extras de la începu
tul acestui an peste prevederile 
planului 25 000 de tone de cărbune 
brun. In anul în curs, mina a înre
gistrat cea mai mare depășire a 
pianului producției dintre toate 
exploatările Slovaciei. Față de a- 
nul trecut extracția de cărbune a 
crescut cu 420 000 de tone.

La deschiderea 
anului de învățămînt superior 
în Bulgaria

SOFIA 11. Corespondentul Ager
pres, C. Linte, transmite :

Cele 26 institute de învățămînt 
superior din Bulgaria, cu 43 facul
tăți și 226 specialități, care își des
chid porțile in aceste zile, urmea
ză să fie frecventate în noul an 
de învățămînt de 85 535 de stu
dent i, din care 57 700 la cursurile 
de zi. Față de anul de învățămînt 
1955—1956, numărul total al stu
denților a crescut cu peste 49 000.

A început producția în serie 
a elicopterelor „Ml—10"

MOSCOVA 11 (Agerpres).
In Uniunea Sovietică a început 

producția în serie a elicopterelor 
de tipul „MI-10", care la ultimul 
salon de aviație de la Paris au 
alias atenția multor specțfâștl. 
Constructorul noului tip de Tf&op- 
tete este Mihail Mii, laureat al 
Premiului „Lenin".

Puterea celor două motoare ale 
elicopterului este de 11 000 CP. 
greutatea de zbor — 43 tone. El 
poale ridica ușor un autobuz în 
greutate de 10,5 tone și poate a- 
tinge o viteză de 350 km pe oră.

0 turbină de 800000 kW
KIEV 11 (Agerpres).
La centrala termoelectrică „Sla

viansk" (Ucraina) a început mon
tarea cazanului celui mai puter
nic agregat energetic din Uniunea 
Sovietică. Puterea turbinei va fi 
de 800 000 kW, adică va depăși 
puterea întregii hidrocentrale „V. I. 
Lenin" de pe Nipru. Turbina va 
funcționa cu așa-numiții „parame
tri supercritici" : presiunea aburi
lor de 240 atmosfere și tempera
tura 560 grade. Funcționarea gru
pului energetic va ii reglată cu a- 
jutorul unei mașini electronice. 
Se prevede ca acest agregat de 
mare putere să furnizeze curent 
electric în anul 1966.

In capitala Uruguayului 
continuă demonstrațiile

MONTEVIDEO 11 (Agerpres).
In capitala Uruguayului conti

nuă demonstrațiile de protest îm
potriva măsurilor excepționale de 
securitate. In urma unei asemenea 
manifestații organizate de Partidul 
creștin democrat, 30 de persoane 
au fost arestate. Poliția continuă 
arestările și perchezițiile. Au fost 
întrerupte emisiunile de televiziune 
al căror program conținea emi
siuni de condamnare a măsurilor

excepționale ale guvernului. Zia
rele care continuă să publice știri 
cu privire la acțiunile sindicatelor 
au fost avertizate că vor fi închi
se. Ca răspuns la aceasta, comite
tul ziariștilor, tipografilor și distri
buitorilor de ziare a dat publici
tății o declarație în care respinge 
încercările autorităților de a intro
duce cenzura și cere anularea ime
diată a măsurilor excepționale.
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Demisia goneriDlDl 
norvegia»

/
OSLO 11 (Agerpres).
Primul ministru norvegian, Einar 

Gerhardsen, a prezentat luni d? 
misia cabinetului său regelui Olar 
al Norvegiei. El a cerut regelui să 
însărcineze, o altă personalitate cu 
formarea noului guvern. Demisia 
guvernului Gerhardsen urmează în 
frîngeiii suferite de Partidul Mun
citoresc Norvegian care s-a aflat 
ia putere, cu o scurtă întrerupere, 
timp de 30 de ani, la recentele a- 
jegeri parlamentare. Majoritatea 
locurilor în parlament este deținu
tă acum de coaliția formată din 
partidele conservator, libera), de 
centru și creștin popular. Noul 
prim-ministru urmează să fie Per 
Borten, lider al partidului de cen
tru. Componența cabinetului său 
va fi cunoscută marți. L
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