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Redeschiderea minei Dilja, 
începută în 1961, reprezintă o 
expresie a grijii partidului pen
tru punerea în valoare a re
surselor și bogățiilor subsolu
lui patriei. In cursul lucrărilor 
de deschidere a minei Dilja 
s-a închegat un colectiv harnic 
și priceput, care muncește cu 
pricepere și cutezanță. Mihai 
Dumitru — a cărui brigadă a 
executat numai lucrări de ma
re precizie cum ar fi case de 
mașini, camere pentru transfor
matoare — sau Rotaru Dumi
tru, Gașpar Mihai, Demeter 
Augustin și alți mineri ale căror 
brigăzi realizează la săparea 
galeriilor cile 75—100 m 1 în 
fiecare lună, formează nucleul 
de bază al colectivului de 
I ‘țcă ce pregătește producția 

VMît мл л глімлі* Dî 1P/TTT—
tele brigăzii de ptegătiri 
duse de Demeter Augustin 
convingătoare.

Intr-una din zilele lui 
gust 1965, în adincurile 
jei a început o lucrare nouă 
și importantă : galeria direcțio
nală principală de transport 
spre puțul nr. 2, la orizontul

miine a minei Dilja. Fap- 
con- 
sînt

au- 
Dil-

Pentru producția 
de mîine
440. Această lucrare a fost în
credințată brigăzii lui Demeter 
Augustin, recunoscută prin, 
modul de organizare a lucru
lui, operativitate, executare ca
litativă a

Brigada 
înălțimea 
august a
tare la săparea unui plan in
dicat in blocul II-, 14 m îna- 

nișe; 42 m să păți 
de sifonare ia 
27 m in galeria 
transport. Deci, 
lună, brigada a

lucrărilor miniere, 
a reușit să fie Ia 
sarcinilor. In luna 
realizat 11 m inain-

clifU-. ...
‘-'ifcre în
intr-o galerie 

' orizontul 440;
principală de 
într-o singură 
executat în total 94 m de ga
lerie de diierite proiiluri.
&In luna 'septembrie brigada 
lui Demeter Augustin a înscris 
un nou succes in muncă, ina- 
intînd cu 90 de m în galeria 
direcțională principală de 
transport spre pulul orb nr. 2. 
Dar pe lingă această lucrare, 
brigada a executat și săparea 
și betonarea unei galerii de 
sifonare în lungime de 17 m, 
și a unui suitor de 7 m : în to
tal 107 m galerie, 7 m de sui
tor, precum și alți 17 m gale
rie betonați. Randamentul rea
lizat - e aproape dublu față de 
cel planificat.

Așa se pregătește la mina 
Dilja producția viitorului.

Ing. M. BARA
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Mina Petrila. Una din brigăzile care obține realizări frumoase 
este cea condusă de minerul Stan Constantin, de la sectorul I. IN 
CLIȘEU: Un schimb din această brigadă — cel condus de Toma 
Petru — sfătuindu-se înainte de a intra in subteran.

ACTUALITATEA
• Teatrul de- stat din Baia Ma

re a sosit în turneu oficial prin 
Valea Jiului cu spectacolul muzi
cal-coregraf ic „Maramureș, mîndră 
floare". Printre interpreți se află 
Alexandru Grozuță, artist emerit, 
Nicu Moldovean, Nicoleta Vasilo- 
vici și Angela Buciu. Regia artis
tică a spectacolului este semnată 
de Petre Meglei, coregrafia 
Emil Popescu, iar muzica de 
goș Lucan. Spectacolul va fi 
aentat mîine, la ora 20,30, în 
palatului cultural din Lupeni.

• Azi, la ora 10 și la ora 14, 
Teatrul de păpuși din Cluj prezin
tă în sala palatului cultural din 
Lupeni spectacolul „De la Cluj la 
Polul Sud", poveste modernă în

de 
Dra- 
pre- 
sala

două părți de Meheș Gheorghe, în 
românește de Dorin Almășan.

• Incepînd de ieri, la iiliala din 
Petroșani a O.N.T. Carpațî se fac 
înscrieri pentru excursii de o zi și 
de două zile la București în vede
rea vizionării meciului de fotbal 
dintre selecționatele Republicii So
cialiste România și Portugaliei, 
care va avea loc la 21 noiembrie 
a. c. înscrierile pentru excursia de 
două zile se pot face zilnic, numai 
in cursul acestei săptămîni. Pen
tru excursia de o zi se pot face în
scrieri și ulterior. Costul excursiei 
de două zile este de 168 lei, în 
care se include transportul dus- 
intors, biletul lâ meci și cazarea, 
iar a celei de o ti de 134 lei.

LA MINA LUPEMI »

ÎNTREG COLECTIVUL 
ÎN ACEEAȘI CADENȚA !

Mulți ani la rînd, colectivul mi
nei Lupeni — cea mai mare ex
ploatare din bazin a repurtat suc
cese deosebite, situîndu-se printre 
colectivele fruntașe în întrecere. 
Semnificativ e și faptul că, pînă 
acum un an, minerii Lupeniului 
au deținut trofeul cel mai de preț 
In întrecerea pentru mai mult căr
bune — steagul roșu de exploata
re fruntașă pe ramură. In ce mă
sură este la înălțimea sarcinilor și 
angajamentelor ce și-a asumat co
lectivul minei Lupeni în acest an? 
Răspunsul la această întrebare a 
fost dat în recenta adunare a acti
vului de partid și a conducerilor 
tehnico-administrative ale exploată
rii. Din informarea prezentată cu 
acest prilej asupra realizărilor pe 
9 luni de către tov. ing. Nicorici 
Nicolae, șeful exploatării, au re
ieșit următoarele : minerii Lupeniu
lui au un plus față de plan de 578 
tone de cărbune, dar în același 
timp, un minus de 14 072 tone față 
de angajamentul asumat în între
cere. Rezultate bune au obținut 
minerii exploatării la indicatorul 
productivitate, ajungînd la un ran
dament pe exploatare de 1,272 tone

nei la o meditație adîncă asupra 
cauzelor ce au generat rămînerile 
în urmă, la căutarea unor soluții 
eficiente pentru redresarea activi
tății minei. Adunarea activului de 
partid a constituit, într-adevăr, o 
analiză aprofundată — competentă — 
a deficientelor din activitatea mi
nei reliefînd hotărîrea unanimă a 
colectivului de a învinge greută
țile, de a ajunge la înfăptuiri dem
ne de tradiția minerilor Lupeniului. 
Să insistăm, așadar, asupra proble
melor ce preocupă colectivul, oa
menii acestei mine. •

In primul rînd este vorba de ex
plicarea rămînerii în urmă, a cau
zelor care au prejudiciat obținerea 
unor realizări mai meritorii. In ca
lea minerilor lupeneni s-au ivit 
numeroase, obstacole, determinate, 
în parte, de condițiile de zăcă- 
mînt. Trebuie amintite în acest 
sens mai ales emanațiile gazelor 
de mină ce se intensifică pe mă
sura coborîrii exploatării în adînc. 
Este vorba apoi de 
cientă a exploatării 
decvate condițiilor 
utilaje care să vină 
forturilor depuse de

dotarea insufi- 
cu utilaje a- 
de zăcămînt, 
în sprijinul e- 
mineri pentru

• Remedierea lacunelor, rezervă pentru viitoarele 
realizări.

• Preliminarul îl hotărăsc oamenii; deci dincolo de 
„tone'* să vedem OMUL

І • Indolența, abaterile de la N.T.S. 
unanim I

coRdanmate

• investițiile la nivelul cerințelor de mîine I

• Năzuință unanimă: spre înfăptuiri demne de tea 
diția colectivului.

Noi inovații aplicate
La mina Petrila își desfășoară 

activitatea un colectiv harnic de 
inovatori. De la începutul anului și 
pînă în prezent, cabinetul tehnic 
de aici a înregistrat 33 noi propu
neri de inovații. Din acestea, 24 
au fost aplicate în procesul de 
producție, iar 5 se află în curs de 
experimentare. Economiile antecal- 
culate realizate prin aplicarea ino
vațiilor se ridică la suma de 
331 000 lei, iar cele postcalculate 
la 152 000 lei.

Printre inovațiile aplicate se nu- 
haldei de ste- 
1", „Dispozitiv 
inelelor pentru 
„Susținerea ga-

najului la mașina de curățit vago- 
nete în hala puțului centru", „Mo
dificarea mașinii pentru curățit ca
mere secționaie și tuburi fierbătoa- 
re la cazanul de aburi".

Activitate rodnică au depus ino
vatorii Stoica Emil, Covacs Ferdi
nand, Vargheș Martin, Moldovan 
Emerik, Oprea Petru, Blag Teodor, 
Șulea loan, care au adus o contri
buție valoroasă la realizarea unor 
sarcini prevăzute în planul tematic 
de inovații pe acest an.

BĂDUȚĂ CONSTANTIN 
corespondent

pe post, față de 1,267 tone/post 
planificat. Cu totul necorespunză
toare a fost însă activitatea minei 
la capitolul preț de cost. Din cau
za depășirii indicatorilor planificați 
la mai multe elemente de calcula
te, prețul de cost pe mină a fost 
depășit cu 2 795 000 lei. Deci, pe 
ansamblu, avînd în vedere nerea- 
lizarea angajamentului asumat, ne- 
ritmicitatee, depășirea prețului de 
cost — Ia care se adaugă și o sea
mă de neajunsuri în domeniul pro
tecției muncii — activitatea minei 
nu poate fi socotită mulțumitoare. 
F firesc, deci, ca o asemenea con
cluzie să determine colectivul mi-

sporirea producției și a productivi
tății muncii. O altă problemă mult 
discutată in adunarea activului de 
partid a fost necesitatea comple
tării efectivului, spre a se putea 
plasa corespunzător linia de front 
existentă și a asigura întreținerea 
în condiții optime a lucrărilor mi
niere și deservirea optimă a sec
toarelor productive. Acestea sînt 
cîteva din greutățile ce au existat 
și se mai mențin la mina Lupeni. 
Ele sînt cunoscute de organele su
perioare și, cu siguranță, 
găsi rezolvarea cuvenită.

Insă, în afara acestor 
în viata minei Lupeni se
țite o seamă de lacune, prin înlă
turarea cărora se creează suficiente 
rezerve interne în vederea recupe
rării rămînerilor în urmă și obți
nerii de noi succese.

Una din condițiile pentru îmbună
tățirea activității minei o constituie 
întărirea disciplinei.
care se cere privită 
plexitatea ei. Este 
tărirea disciplinei în
vește respectarea tehnologiei de ex
ploatare, a timpului de lucru (în 
special de către personalul auxiliar)

își vor

greutăți, 
fac sim-

mără : „Amenajarea 
ril Ia puțul est nr. 
de confecționare a 
tuburi de rambleu",
leriilor cu zidărie din calupuri din 
lemn și fier T.H.L. în culcușul stra
tului 5, orizontul 13, sectorul II", 
„Modificarea cutiei de angrenaj 
tip Saxonia și confecționarea ■ el 
prin sudură", „Modificarea angre-

Cu angajamentele îndeplinite
De la începutul acestui an, co

lectivul de muncă al secției sulfu
ră de carbon, de la F.F.A. „Visco- 
za" Lupeni și-a îndeplinit lună de 
lună atît angajamentele în între
cerea socialistă cit și planul. de 
producție. Ca urmare a îndeplini-

54 000 
sarci- 
Intru- 
gene

planului de producție.
recent într-o adunare 

comuniștii din secție, împre- 
cu muncitorii din activul fără

Timplăria I.O.I.L. de la Livezeni. 
Brigada de timplari de aici con
dusă de comunistul Buciu Constan
tin își depășește lunar sarcinile de 
plan în medie cu 40 la sută.

rii angajamentelor individuale, sec
ția a livrat pînă în prezent 
kg sulfură de carbon peste 
nile 
ni ți 
rală, 
ună
de partid, au hotărît ca pînă la 
sfîrșitul anului să mai livreze peste 
sarcinile de plan încă 16 000 kg 
sulfură de carbon de bună calitate.

E o problemă 
în toată corn- 
vorba de în- 
ceea ce pri-

ZĂVOI GHEORGHE 
maistru

Ion DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)

INTERVENȚIE PROMPTA
uscat. 
minei 
exer- 

telefo-
prelung, 

de 
și 

De 
fi- 
un 
in

țăran

început de toamnă cu 
cer senin și vînt 
Formația P.C.I. ta 
Vulcan își făcea 
cițiile. Deodată 
nul a sunat
chemător. Pompierul 
serviciu s-a repezit 
a ridicat receptorul, 
la celălalt capăt al 
rului cineva anunța 
început de incendiu 
gospodăria unui 
din satul Paroșeni.

Locul 
afla pe 
ce urca 
extrem

seincendiului
un deal. Drumul 
pînă aici era 

de rău, aproape

(

inaccesibil pentru ma
șini. Dar în ciuda dru
mului anevoios, șoferul 
Soi Miron a condus ma-

UN FAPT
șina cu tot echipajul la 
locul unde izbucnise in
cendiul.

Aici vîlvătăile focului 
mistuiau cu nesaț 
de fîn, situate la 
10 metri de casa 
liei Pop — Herca

9 clăi 
numai 
fami- 

Ioana.

Pompierii au sărit din 
mașină și au intrat ime
diat în acțiune pentru 
localizarea incendiului. 
Limbile de foc puneau 
la încercare curajul și 
priceperea • pompierilor, 
dar aceștia munceau cu 
dîrzenie. In ajutorul 
formației de pompieri a 
minei Vulcan a venit 
formația P.C.I. din Pe
troșani. Cu forțe unite, 
cele două formații 
reușit să stingă la 
incendiul.

Cuvinte calde de 
țumire și

pompierilor 
cărora 

salvate de la 
bunurile ma-

intervenția 
stingerea in-

au
timp

mul- 
recunoștință

au adresat 
membrii familiei 
le-au fost 
distrugere 
teriale.

Pentru 
promptă la
cendiului cele două for
mații P.C.I. și în mod 
deosebit pompierii Cin- 
culescu Victor, Rusu 
Constantin, Nicorici’ Du
mitru, Safta Gheorghe, 
Kiss Adalbert, Vințan 
Ioan și Lungu Vasile 

cetățeanul 
Constantin 

lauda.

Adalbert,
Și 

precum și 
Pîrvulescu 
merită toată

I. SENGHER
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SPIRT-
FOTBAL

Intr-un decor de toamnă tirzie, 
Jiul Petrila a primit, duminică după- 
amiază, 
seria a 
riel В 
atîrnea,

replica ultimei clasate în 
U-a a campionatului catego- 
— Arieșul Turda. Partida 
firește, interes mai ales du

pă meciul bun practicat de Jiul la
Arad, în compania formației C.F.R. 
"finind seama de acest lucru, pre
cum și de forma slabă ce-o deține 
Arieșul, spectatorii se așteptau să 
vadă goluri multe și, bineînțeles, 
fotbal de calitate. Dar echipa Jiul a 
demonstrat încă o dată (pină cînd 
și de ce oare ?) că acasă nu se com
portă Іа înălțimea posibilităților. Nu 
sint adevărate explicațiile date de 
jucătorii Crăciun și Ivănescu in pro
gramul jocului de duminică (pro
gram agramat și plin de greșeli ?!) 
că meciurile pe teren propriu nu se 
ridică la un nivel corespunzător da
torită publicului (îl). Pentru că pu
blicul din Petroșani îșl încurajează 
întotdeauna echipa favorită, atunci 
cînd face partide frumoase. Așa s-a 

» întâmplat șl duminică. Spectatorii au 
aplaudat cu căldură fazele dinamice.

5P0PT

SIGURA
spectaculoase, create de gazde Și. 
totodată, și-au manifestat pe bună 
dreptate nemulțumirea față de jocul 
slab practicat de Sandu, Stoker, 
Foca și Cazan, ca și fată de atitu
dinea nesportivă a lui Sandu și Li
bardi, care și-au lovit intenționat 
adversarii.

Privit în ansamblu, jocul a plăcut 
deși, după cum am mai spus, nu s-a 
ridicat la posibilitățile echipei Jiul. 
Gazdele au avut totuși meritul de a 
fi acționat mai organizat, de a fi 
mai periculoase în fața porții adverse 
și, ca atare, de a marca trei goluri, 
iată de numai unul primit. Compar
timentul cel mai activ a fost înain
tarea, aVfnd în Libardi un bun Co
ordonator și ftnallzator, Iar in Pero- 
nescu un jucător care a muncit mult 
și... a ratat mult. De altiei, la capito
lul ratări s-a evidențiat în mod deo
sebit Sandu. Cu acest jucător trebuie 
muncit serios atît pentru reglarea 
tirului la poartă, cît și pentru impri
marea unei juste discipline sporti
ve. Din apărare s-a remarcat Pop

prin jocul său calm, sobru și Ion 
Vasile pentru Cele cîteva interven
ții salutare.

Oaspeții au înjghebat unele ac
țiuni frumoase pe centru și extreme, 
însă au tras puține șuturi pe spațiul 
porții lui Ion Vasile. De asemenea, 
au dovedit imprecizie In șuturi și 
ponetrabilltate In apărare. A ieșit 
totuși In evidență jocul bun al iul 
Ursu, Pirvu, Băluțiu șl Pop.

Iată cum s-au marcat cele patru 
goluri: In minutul 11 Crăciun 
mite o minge in adîncime lui 
bardl, acesta găsește o breșă 
dispozitivul apărării adverse și 
tează sec în plasă. Al doilea gol 
Înscris în minutul 19 de către Pe- 
ronescu. Cu scorul de 2-0 se termină 
prima parte a întâlnirii. Minutul 77 
aduce modificarea scorului pe tabela 
de marcaj cînd Pop, la o centrare a 
lui Băluțiu, face inutilă intervenția 
lui Ion Vasile. Așadar, scorul de
vine 2-1 pentru Jiul. Peste numai 8 
minute, Libardi consfințește victoria 
finală pentru echipa sâ marcfnd din 
apropiere. De subliniat multele oca
zii ratate de gazde, din care se mal 
puteau marca cel puțin trei goluri, 
precum și bara lui Crăciun din 
nutul 60.

I.a fluierul arbitrului Autel 
din Oradea, care a condus cu 
pări, s-au aliniat următoarele 
mâții: JIUL: Ion Vasile, Șerban,

Ivănescu, Pop, Ca
zan, Ștoker, Foca 
(Mar tino viei), Pe- 
ronescu, 
Crăciun, 
ARIEȘUL: 
(Curuț), 

Cucu,
Faur. Vădan (Ur
su), Kunkuti, Ivan, 
Pîrvu, Băluțiu, 
Pop.

C. MATEESCU 
D. GHEONSA

tri
ll* 
In

șut
ește

mi-

Pop 
șei
lor-

Libardi, 
Sandu.
11 e a 

Balasz, 
Găbudean,

Atac Ia poarta 
echipei Arieșul 

Turda.

Foto :
E. FRITSCH

к

Iui
Cu
ne, 
let

F -am văzut cu regularitate la 
flecare meci. Iși are locul 

bine stabilit in tribuna intîi. 
tichet in regulă. Cum s-ar spu- 
omul e un „înilăcărat" supor- 
al echipei Jiul. Nimic mai fru

mos, mai bun. Numai că are un fel 
al lui aparte de a-și susține echi
pa. Să nu exagerăm. Nu toată e- 
chipa, ci pe favoritul său. Da, da, 
omul din tribuna întli are un fa
vorit. Și știți pe cine ? Pe Crăciun. 
De mult 11 „iubește" el pe Crăciun,

Crăciun. Ori e mingea la 
ori nu, ori participă Cră- 
atac ori nu participă, ori 

Crăciun ori nu ratează, el

incit cu regularitate îl blagoslo
vește cu toate epitetele posibile, 
pe care dumnealui, în lunga-i pe
rioadă de instruite intelectuală și 
le-a însușit. Și toate la modul su
perlativ ca: „cel mai tămlios", 
„cei mai prăpăstios", „groparul nr.

1 al echipei" etc. etc. Are el ce 
are cu 
Crăciun 
ciua ia 
ratează
tot la Crăciun strigă : „mă tămîie". 
Nu vede pe nimeni pe teren decît 
pe Crăciun. Oricine ar greși, tot 
Crăciun e vinovat. Luitează San
du, el strigă la Crăciun. Ce să-t 
Iaci ? E lavoritul lui. Oare cu c« 
i-o 11 cășunat Crăciun ?

Departe de noi glndui de 
lua apărarea lui Crăciun. Și 
pentru motivul căci Crăciun 
acum, nu mai e Crăciun de
dată, cînd jocul său ne mergea la 
inimă. Dar de aici șl pină la lipsa 
de obiectivitate ce-1 caracterizează 
pe omul din tribuna întli e o mare 
diferență.

Nu-i dăm numele omului din tri
buna intîi deoarece considerăm 
nota noastră ca un semnal de alar
mă. Dala viitoare insă nu-1 vom 
mai ocoli.

a-i 
asta 

de 
altă

REPORTER

BULETINUL CAMPIONATULUI RENONAL
Minerul Aninoasa
Jocul a plăcut spectatorilor prin 

alura in care s-a desfășurat, prin 
marcarea a nu mai puțin de 6 go
luri. Avlnd inițiativa din primele 
minute, gazdele deschid scorul în 
minutul 20 prin Pali, pentru ca tot 
el să-1 urce la 2-—0 în minutul 30. 
După 10 minute, Stoica de la Tex
tila reduce scorul la 2—1, cu care 
ia sfîrșlt prima repriză.

A doua repriză are un nivel 
tehnic mai scăzut. Inițiativa trece 
de partea oaspeților. Ei egalează

Textila Sebeș 4-2 (2-1)
i în minutul 55 prin Popa. Apoi gaz- 
i dele ies la atac și mai înscriu două 

goluri prin Pali și Cîndea.
■ Rezultatul de 4—2 obținut
i Minerul Aninoasa reflectă just si-
1 tuația de pe teren, reflectă jocul 

bun al gazdelor, dorința lor de a
b învinge. ’

La juniori: Minerul Aninoasa — 
. Textila Sebeș 3—0.
: C. DANILA
i corespondent

de

C

gtiinșu ImIWWOTII I

Nici nu s-a terminat bine meciul 
de rugbi și spectatorii au asaltat 
tribunele terenului de handbal. ,

„Vor abține studenții o victorie 
concludentă sau ne vor produce 
din nou emoții?" — 1»1 puneau În
trebarea unii spectatori înainte de 
începerea meciului.

Pini la urmi, Știința a obținut 
Intr-adevir o victorie concludentă, 
in urma unui joc in viteză, specta
culos, eficace. Deseori, Cosma și 
Popovicl — Introduși pe pivot — 
șl-au derutat adversarii, Înscriind 
goluri frumoase. Spre deosebire 
partidele anterioare, gazdele au 
tacat mal organizat, a-au repliat 
rapiditate din atac In apărare, 
aplicai strict marcajul la om.
poate imputa totuși handbaliștllor 
de la Știința că au acționat ine
gal de-a lungul celor două reprize. 
Dacă in prima parte a Întâlnirii ei 
au fost tot timpul peste adversar. 
Înscriind 12 goluri — pe lingă nu
mai 4 ale oaspeților — in repriza 
secundă au slăbit ritmul, permlțlnd 
celor de la Tehnometal să înscrie 
de 7 ori, Itl timp Ce el au mai în
scris doar 8 goluri. Totuși băieții 
au Învins 
apreciabilă.

de 
a- 
ciî 
au 
se

și Încă Іа o diferență 
Este meritul lor și am

•J

dori să afirmăm mereu acest lu
cru.

Considerăm că antrenorul echi
pei Știința a tras unele concluzii 
din comportarea echipei și va 
munci pentru îmbunătățirea condi
ției fizice a jucătorilor. Așteptăm 
să-1 vedem pe studenți părăsind 
periferia clasamentului, să-i 
pe un

Cei 
Știința 
Gruia 
Popovlci și

Oaspeții 
pusă la punct, cu un ritm de joc 
continuu și cu trăgători buni. Ei 
au avut cei mai periculoși jucă
tori tn Csaftary și Dian (cite 3 go
luri), Dlmster și Marcshang 
(cite 2). V-

Deoarece arbitrul delegat nu s-a 
prezentat, partida a 
de către Dan Purică

loc fruntaș in serie, 
mai
au

(4),

vedem

de la 
goluți), 

Dumitru,

ROGfil

buni realizatori 
fost Cosma (5 
Vîjdea (3), 
Dinescu (cite 2'.

au prezentat o echipă

fost 
din

condusa 
Petroșani.

☆
formația 

:d^jte, e- 
etfo?

.lucind la Brașov 
Partizanul Roșu din 
chipa feminină S.S.E. 
obținut o prețioasă victorie cu sco
rul de 9—8.

Știința Petroșani

cu 
loc:

Petroșani a

Rulmentul Bîrlad 12-6 (6-3)
etapei a XIX-а a cam-In cadrul 

pionatului republican de rugbl, s-a 
disputat duminică 
Știința Petroșani — 
Iad.

După un început 
pa locală este condusă 
prin încercarea marcată 
Apoi studenții 
reușesc să înscrie 
netransforsnate.

Prima 
re, la o 
propriul 
ză prin 
turi reușind să culce balonul 
centru. Transformarea este însă ra
tată de Sabău. Deși rămtn în 14 ju
cători prin accidentarea lui Iliescu, 
studenții nu abandonează lupta. Ei 
domină atît la margine cît și în

partida dintre 
Rulmentul Bir-

mal slab, echi- 
cu 3—0, 

de Gavriș. 
în ataC șirevin

două încercări

Iui Iliescu ca- 
adversarului în

este opera 
greșeală a 
teren de țintă, se lnflltrea- 
intreaga linie de trei sfer- 

la

In cadrul etapei a Vlll-a a cam
pionatului orășenesc de fotbal s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Preparatorul Petrila — Energia Pa- 
roșeni 4—1,- Constructorul Petro
șani — Jiul II Petrila 3—0; Con
structorul Lupenl — Preparatorul 
Lupeni 6—0; Minerul Petroșani — 
Știința 11 Petroșani 4—1.

grămezile ordonate, cîștigînd balon 
după balon. La un atac al liniei de 
trei sferturi a studenților, Ipsilante - 
Încearcă o lovitură de picior că- , 
zută, care însă nu-și 
Se părea 
șutul lui 
degajeze, 
mitrescu.

atinge ținta, 
terminat, dar 
a Încercat să 
de către Du-

Înscrie la 
ratată de

aștepta o

că faza s-a 
Roineă, care 
este blocat 
Venit din urmă, Făgără-

șeanu culege balonul șl 
colț. Transformarea este 
IpSilante.

In repriza a doua se
revenire a echipei din Bîrlad, dar 
studenții susțin același ritm su
focant. După 15 minute, Ia o gră
madă ordonată la 5 metri de butu
rile adverse, studenții clștigă ba
lonul și Reus ii culcă î% terenul 
de țintă advers. Și translurmarea 
acestei încercări eete ratată de Ip
silante. Studenții mai beneficiază 
de situații de a înscrie, dar nu reu
șesc decit o singură dată prin U- 
reche tare, cu o lovitură de picior 
căzută, face ea. scorul să devină 
12—3. Acum studenții cedează și 
in minutul 78 oaspeții obțin o în
cercare marcată de Gavriș. Cu sco- ’ 
tul de 12—6 pentru Știința se ter
mină partida.

în general jocul a fost spectacu
los, rapid și cu multe șarje la 
mină. S-a remarcat întreaga echipă 
studențească, iar de la adversari 
Gavriș și Călin.

☆

■ In cadrul campionatului de cali
ficare pentru categofia A, Minerul 
Lupeni a dispus de Elăctroputare 
Craiova cu scorul de

Parîngul Lonea
In primele minute se desfășoară 

un joc cu tatonări de o parte și 
de alta. Au loc apoi cîteva faze 
mai vii spre ambele porțl și din nou 
— joc de uzură cU îngrămădiri în 
Careu. Gazdele ies la atac, năvălesc 
spre poarta ceferiștilor, dar aici 
sînt stopate cu regularitate, așa că 
scorul rămine alb.

Partea a doua a meciului aduce 
o notă de superioritate gazde
lor, care construiesc acțiuni gîn- 
dite, dar sînt destrămate de apă
rarea supranumerică a 
Deși au jucat numai în 
(In minutul 30 portarul 
dentat șl înlocuit cu un 
cîmp) oaspeții au făcut
succes presiunii exercitate de 
tre loneni. Și deși au obținut 
mai puțin de 15 cornere, jucătorii 
de la Parîngul n-au reușit să fruc
tifice nici măcar unul. Acțiunile 
lor au fost sterile, au rămas fără 
rezultat. Tabela de marcaj, care 
nu există pe terenul din Lonea, ar

oaspeților. 
10 oameni 
fiind acei* 
jucător

față
de
cu

că-
nu

F. R
fi indicat 
scor alb.

S/meria 0-0
la sfîrșitul partidei un

I. TEȘCAN 
corespondent

VIITOARE: Știința Pe-ETAPA
troșani — Textila Sebeș» Aurul 
Brad — Minerul Aninoasa» Mine- 

, rul Vulcan — Minerul Ghelar,-
C.F.R. Teiuș — Dacia Orăștie» Con
structorul Hunedoara — Minerul 
Teliuc» C.F.R. Simeria — Aurul 
Zlatna; Refractara Alba — Parîn- 
gul Lonea.

I

...ți ilo tinitiatii 
repillKao ie Inlirl

In deschiderea medului dintre 
Jitii — Arieșul au jucat, In cadrul 
campionatului republican de ju
niori, Jiul Petrila — Minerul Deva. 
Întâlnirea a dat clștig de cauză jiu- 
liștilor cu scorul de 3—0.

La Lupeni, meciul Minerul — 
A. S. Cugir s-a terminat cu 4—0 
In favoarea gazdelor.

Atletism

CLASAMEMLL
Aurul Zlatna
Știința Petroșani 
Refractara Alba 
Constructorul Hunedoara 
Minerul Vulcan 
Parîngul Lonea
Aurul Brad
Textila Sebeș
Minerul Aninoasa
C.F.R. Simeria
Dacia Orăștie

12. Minerul Ghelar
13. C.F.R. Teluș
14. Minerul Teliuc

1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.
8.
9.

10.
1І.

• 
0
9
9
9
9
9
9
9
9 3
9
•
9
9

7
5
5
6
4
4
4
4
4

2 
Э
3
2

1 
1
1 
0
2
2
1 
0
0
2
3 
0 
o
1

1
3
3
4
3
3
3
3
в
4
4
5
3
6

23— 9
27— 8
19—12
28— 8
12—10
12-18
10- 0
27—27
15—19
10-22
12— 17
13— 23
8-27

14— 10

13 
11
11
10
10
10

o
8
8
8
7
8
0
5

11—6. 
AUREL B.

student

Duminică, stadionul din Lupani a 
găzduit turul de atletism al echipe
lor reprezentative ale școlilor profe
sionale șl liceelor din Valea Jiului. 
Tribunele, aproape pline de elevi. . 
au aplaudat și încurajat continuu p^ 
colegii lor pentru a obține rezultate 
cit mal frumoase în această între
cere. Au lipsit nemotivat de le acest 
concurs elevii de la Liceul din Lo
nea (prof. Covaci Iuliana).

Iată clasamentul general pe echl- 
₽•! FETE: I. Straja (Liceul Lupeni) — 
S3 puncte» II. Elevul (Liceul Vul
can) — 48 puncte» III — Elevul (Li
ceul Petroșani) — 42 puncte» IV. Co
merțul Socialist (Școala Comercială 
Petroșani) — 37 puncte. BĂIEȚI: i. 
Elevul (Liceul Petroșani) — 61 
puncte» II. Școala Profesională Lu
peni — 57 puncte» III. 30 Decembrie 
(Școala Profesională Petroșani) — 53 
puncte, IV. Elevul (Liceul Vulcan) 
— 28 puncte, V. Straja (Liceul Lu
peni) — 8 puncte.

Returul acestei competiții va avea 
loc la 31 octombrie, pe stadionul 
Jiul din Petroșani.

I. CIOFICA
tehnician C.S.O. Petroșani
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ÎNTREB COLECTIVUL 
ÎN ACEEAȘI CADENȚA!

(Urmare din pag. l-a)

mai ales, a normelor de tehnica se
curității. De curînd, în stratul 4 
blocul IV la sectorul IV s-a comis 
o abatere gravă de la N.T.S. de că
tre maiștrii minieri David Iosif, Ar
dei Dumitru și Fușlea loan. Aceasta 
denotă că unii salariați, chiar cadre 
de conducere, privesc încă cu in
dolență necesitatea respectării N.T.S 
Față de abaterile de la N.T.S. tre
buie manifestată o intransigență deo
sebită !

Redresarea minei Lupeni impune 
sporirea răspunderii tuturor lucră
torilor față de realizarea sarcinilor 
de plan, față de respectarea obliga- 
țiilor profesionale. In adunare s-au 

f relevat succesele deosebite obținute 
de colectivul sectorului V, colectiv 
care de la începutul anului a înscris 
pe graficul de întrecere o depășire 
de 16 420 tone de cărbune. Ce stă 
la baza succeselor acestui colectiv ? 
Disciplina, omogenitatea brigăzilor, 
voinț1 t!§i munca plină de inițiativă 
a irftt*gului colectiv de a lucra rit
mic, de a spori mereu realizările 
sectorului. Dar Ia alte sectoare, în 
unele posturi cheie mai sînt oameni 
care, în loc să-și îndeplinească cu 
răspundere obligațiile profesionale, 
se eschivează de Ia îndatoriri, nu 
simt pe umeri răspunderile ce le au 
față de colectivul din care fac parte, 
ci dimpotrivă fug după revendicări 
ieftine. Un rezultat al indisciplinei 
este și nerealizarea coeficientului de 
prezență, determinată, în bună mă- 
sură, de numărul mare de absențe 
de la serviciu. Pentru întărirea dis
ciplinei, pentru îmbunătățirea în 
general a activității minei un accent 
deosebit se cere pus pe întărirea ro
lului maiștrilor, pe ridicarea compe
tenței lor în rezolvarea problemelor 
producției.

In ultimul timp, mai multe cadre 
de conducere manifestă neîncredere 
față de maiștri, subapreciază capa
citatea lor. Nu se lucrează cu răb- 

■ dare pentru creșterea oamenilor și 
mai ales a maiștrilor — figura cen
trală în procesul de producție. In 
luptă pentru preliminar, pentru to
ne cît,țnai multe, se neglijează toc 
mai-tftfiel ce realizează planul — 
OMUL, au semnalat mai mulți vor
bitori. Se impune, deci, ca o dată 
cu sporirea exigenței pentru întă
rirea răspunderii cadrelor față de 
obligațiile de serviciu, să ne ocupăm 
cu răbdare de creșterea lor profe- 

" sională. Activizarea maiștrilor va 
”. creea premize favorabile ca inginerii 
, de la exploatare să fie scutiți de o 

seamă de sarcini ce cad în compe- 
tința maiștrilor și să se ocupe de 
rezolvarea sarcinilor complexe ce le 
ridică modernizarea minei, introdu
cerea tehnicii noi și a metodelor a- 
vansate, să facă — în adevăratul 
sens al cuvîntului — muncă ingine
rească I

Adunarea activului de partid și a 
cadrelor tehnice a exprimat în una
nimitate hotărîrea colectivului minei 
de a persevera în muncă, de a in
tensifica întrecerea spre a încheia 
anul cu rezultate cît mai bune, pu- 
nînd astfel bazele unor noi succese 
în viitor. In ultimul trimestru al a- 
nului planul de producție va fi rea
lizat s-au chiar depășit de sectoarele 
minei. In acest scop, mina dispune 
de o linie de front suficientă. Ceea 
ce trebuie urmărit cu deosebire însă, 
în perioada imediat următoare, este 

realizarea în întregime a prevederi
lor cuprinse în planul pregătirilor 
de iarnă, punerea la punct a utilaju
lui și a liniei de transport.

Pregătirea condițiilor pentru reali
zarea sarcinilor de plan pe 1966 și 
in anii viitori pune în fața, colecti
vului minei sarcini de răspundere. 
Cu o deosebită imperiozitate se ri
dică necesitatea realizării integrale a 
planului de investiții și pregătiri. 
Rămînerile în urmă cu peste 200 
m 1 a planului fizic trebuie să con
stituie un semnal de alarmă pentru 
colectivul sectorului de investiții și 
chiar pentru conducerea minei. In
vestițiile să fie cu un pas înainte 
față de lucrările de exploatare, să 
fie durabile, deci executate irepro
șabil — iată unul din criteriile de 
bază ale viitoarelor succese ale ex
ploatării. In pregătirea producției 
pentru anul viitor se cere avut în 
vedere încă un fapt de mare impor
tanță. In anul viitor ponderea pro
ducției din stratele subțiri va crește 
de la 18 la 31,4 Ia sută. Aceasta im
pune folosirea tuturor posibilităților 
pentru mecanizarea procesului de 
exploatare a acestor strate, condiție 
hotărîtoare pentru realizarea unor 
randamente sporite și reducerea vo
lumului muncii manuale.

Redresarea activității minei Lupeni 
necesită un sprijin substanțial și 
din partea C.C.V.J. Mai mulți vor
bitori au reclamat lipsa diferitelor 
piese și utilaje strict necesare : de
menți pentru acumulatori, piese de

Direcțiile activității
In încheierea dezbaterilor a 

luat cuvîntul tovarășul Lazăr 
David, prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid Petro
șani. Vorbitorul a apreciat răs
punderea și competența cu care 
cadrele minei au dezbătut pro
blemele îmbunătățirii activității 
exploatării, insistînd asupra mo
bilizării întregului colectiv la o 
muncă perseverentă pentru în
vingerea greutăților, valorifica
rea largă a rezervelor interne de 
care dispune mina, pentru în
făptuirea măsurilor elaborate în 
vederea îmbunătățirii activității 
exploatării.

In centrul atenției colectivului 
trebuie să se afle încheierea cu 
cele mai bune rezultate a anu
lui în curs, spre a crea o teme
lie solidă unor, realizări cît mai 
rodnice în 1966 și în anii urmă
tori. In acest scop comitetul de 
partid al exploatării, conducerile 
tehnice ale minei și sectoarelor 
trebuie să urmărească cu o deo
sebită răspundere crearea unor 
condiții optime Ia fiecare loc 
de muncă, pentru toate brigă
zile. Trebuie perseverat mai 
ales pentru îmbunătățirea apro
vizionării locurilor de muncă, a 
calității reparațiilor la utilajele 
miniere spre a se evita ștrangu
lările provocate de desele de
fecțiuni electromecanice.

Realizarea ritmică și integrală 
a planului de producție pe acest 
an, a planului de investiții șl 
de pregătiri, creerea premizelor 
pentru înfăptuirea în condiții 
optime a planului pe 1966 tre
buie împletită cu o muncă sus
ținută și perseverentă în vede
rea îmbunătățirii protecției

schimb pentru vagonete, pompe și 
ventilatoare pneumatice, perforatoa
re C.P.-17, ciocane de abataj, ha- 
veze pitice pentru stratele subțiri, 
precum și lămpi de mină. Unii vor
bitori și-au exprimat nemulțumirea 
față de felul în care organele 
C.C.V.J. elaborează avizările pentru 
lucrările miniere. Programele de lu
cru pentru deschiderea blocurilor 
5/II, 8-9/IV, sau pentru abandona
rea rezervelor cuprinse între pilie- 
rii de siguranță de la orizontul 480, 
stratul 8-9 blocul IV nu au primit 
încă avizul necesar de 1-2 luni. La 
fel se întîmplă și cu avizarea unor 
monografii de armare pentru noile 
abataje. Iată doar cîteva din proble
mele care așteaptă o rezolvare cît 
mai grabnică din partea C.C.V.J.

Mobilizarea într-un front comun a 
întregului colectiv al minei la o mun
că perseverentă pentru învingerea 
greutăților actuale, pentru obținerea 
unor realizări din ce în ce mai bu
ne în viitor necesită ridicarea pe o 
treaptă superioară a întregii munci 
de partid. Creșterea continuă a ro
lului conducător al organizațiilor de 
partid, prin exercitarea cu compe
tență a dreptului de control, prin in
tensificarea activității fiecărui co
munist, a muncii de primire în 
partid, a întregii munci politice de 
masă, îmbunătățirea activității sin
dicatului și a organizației U.T.C., 
sînt cîteva din problemele princi
pale ce trebuie să stea în atenția 
comitetului de partid al minei.

Panorama noului cartier Livezeni.

Sfatul popular ai orașului Uricani
ANUNȚĂ CĂ ARE VACANT POSTUL DE ȘEF AL SECȚIUNII 

SECRETARIAT CU UN SALARIU DE 850—1050 LEI.
Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
— STUDII SUPERIOARE ȘI 3 ANI ÎN FUNCȚII ADMINISTRA

TIVE, SAU,
— STUDII MEDII ȘI 5 ANI ACTIVITATE ÎN SFATURILE 

POPULARE.

de viitor
muncii, respectării N.T.S. și a 
legislației muncii, întăririi dis
ciplinei sub toate aspectele ei, 
a arătat tovarășul Lazăr. Orga
nizațiile de partid, sindicatul, 
organizațiile U.T.C., conducerea 
tehnică să pună în centrul aten
ției lor asigurarea condițiilor 
pentru respectarea N.T.S. și să 
ia măsurile cele mai hotărîte 
împotriva acelora care încalcă 
normele de securitate, care admit 
aceste abateri și nu creează con
dițiile necesare pentru a se lu
cra la țoale locurile de muncă în 
deplină securitate. Abaterile de 
la N.T.S. trebuie discutate și 
condamnate cu hotărîre în adu
nări ale tuturor angajai,ilor, spre 
a se crea o opinie combativă, 
intransigentă împotriva încălcării 
N.T.S. SĂ NU SE ADMITĂ 
NICI O ÎNGĂDUINȚĂ FAȚĂ 
DE ABATERI SAU NEGLIJAREA 
SECURITĂȚII MUNCII !

In încheiere, tovarășul Lazăr a 
arătat că Ia mina Lupeni există 
toate condițiile în vederea ob
ținerii unor rezultate mai bune. 
In cadrul minei activează o or
ganizație de partid puternică, ca
dre capabile să asigure înfăptui
rea măsurilor preconizate în ve
derea redresării activității mi
nei. Vorbitorul a exprimat con
vingerea Biroului Comitetului 
orășenesc de partid Petroșani că, 
în frunte cu comuniștii, colecti
vul exploatării va munci cu 
perseverență, va valorifica toa
te posibilitățile spre a repurta 
noi succese în sporirea produc
ției, îmbunătățirea activității de 
investiții și respectarea N.T.S., 
în înfăptuirea marilor sarcini 
puse de Congresul al IX-Iea al 
Partidului Comunist Român.

NOTĂ

S.O.S. către I.L.L.
Cînd sînt în pericol, vasele lan

sează cunoscutul semnal S.O.S. O 
dată recepționată chemarea de aju
tor, \ asele aflate în apropiere, he
licoptere și avioane, indiferent sub 
ce pavilion ar fi, pornesc în grabă 
să salveze pe cei în pericol. Noi, 
locatarii de pe scara a 7-a a blocului 
20, din cartierul Carpați, am lansat 
o dată, pe calea scrisului, un S.O.S. 
către I.L.L. Petroșani, sub forma 
unei cereri, spre a veni să repare a- 
coperișul, scara de la pod și tocul 
ușii de Ia casa scării. S.O.S.-ul a 
fost „recepționat" în ziua de 30 iu
nie, cînd s-a gprobat cererea noas
tră.

— Nu-s ei, locatarii blocului, 
chiar în pericol de înec — și-au zis 
probabil cei de la I.L.L.; mai pot 
să aștepte nițel. Zicînd aceasta, au 
băgat frumușel cererea într-un ser
tar. S-au culcat apoi pe urechea cu 
care aud mai bine și au adormit 
duși.

închisă cu cele șapte lacăte ale 
nepăsării și neglijenței, plus cheia 
de la sertarul cu pricina, înăbușită 
sub mormanul celorlalte cereri ne
rezolvate, cererea noastră, a loca
tarilor de pe scara 7-a a blocului 20, 
a așteptat zadarnic vreo 3 luni în 
șir rezolvarea. Intre timp alți cîțiva 
locatari de pe scara nr. 7 au trecut 
pe la I.L.L. să-i întrebe pe tovarășii 
de aici de sănătate, dar tot degeaba. 
Cererea noastră a continuat să stea 
feiecată și reparațiile neterminate. 
Acum ne-am gîndit să mai transmi
tem un S.O.S. la cei de la I.L.L. poa
te că se vor îndura și vor veni 
să ne salveze . Deci, din nou — 
S.O.S.
„Naufragiații" din blocul 20 scara 7-a 

(pentru conformitate D. C.)

I. C. R. M.
Petroșani 

sfr. Republicii nr. ФЭ» 
telefon 580 

ANGAJEAZĂ 
Sil иіімі 

de gullm 
salar 1250, cu înde^lW- 
rea condițiilor de studii 
stagiu cerute de legile № 

vigoare.
Angajarea prin concurs. 

Informații suplimentare 
se primesc la serviciul 
planificare și organizarea 
muncii.

Cititori pasionați
La biblioteca Clubului central al 

sindicatelor din Lupeni, de la în
ceputul anului și pînă în prezent, 
cei 3 860 de cititori aflați în evi
dență au citit 37 000 cărți de lite
ratură beletristică, politică sau teh
nică.

In rafturile bibliotecii se află 
28 856 volume.

Printre cititorii cei mai pasio
nali se numără Gyenge Francisc, 
cu 138 cărți citite, muncito
rul Nicolae Suciu de la prepa- 
rația cărbunelui, învățătoarea Oli
via Bucur de la Școala generală 
nr. 3 și alții.

GH. BOZU 
corespondent

---------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM DE RADIO
20 octombrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri; 5,06 Cîntă fanfara reprezenta
tivă a Armatei; 5,40 Muzică de es
tradă; 6,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteo-rutier; 6,10 Menuet de 
Ignaz Paderewski; 6,30 Anunțuri și 
muzică; 6,45 Salut voios de pionier; 
7,00 Radiojurnal. Sport. Buletin me
teo-rutier; 7,18 Muzică ușoară; 7,30 
Soliști și formații artistice de ama
tori; 8,00 Sumarul presei; 8,30 La 
microfon, inelodia preferată; 9,30 
Sfatul medicului : Programul zilei 
școlarului; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Cîntece de viață nouă și jo- 

jruri populare; 10,30 Emisiune mu- 
rzicală pentru școlari; 11,00 Povestea 
simfonică „Petrică și lupul" de Pro
kofiev; 11,30 Due.te din operete,- 12,00 

Buletin de știri. Buletin meteorolo
gic,- 12,10 Recomandări din program; 
12,45 Dansuri instrumentale de com
pozitori români; 13,00 Arii din opere; 
13,20 Limba noastră. Vorbește acad, 
prof. Al. Graur; 13,30 Interpreți de 
muzică populară; 14,00 Buletin de 
știri. Buletin meteo-rutier; 14,20 
Program de cîntece și jocuri popu
lare; 15,00 Muzică ușoară de Sile 
Dinicu și Gheorghe Ursan; 15,30 
Concertul nr. 3 în si minor pentru 
vioară și orchestră de Saint-Sadns,- 
16,00 Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteorologic; 16,15 Din istoria ope- 
iei; 16,45 Soliști și orchestre de 
muzică ușoară; 17,15 Incursiune în 
cotidian; 17,35 Poemul simfonic „Tas- 
so" de Liszt; 18,00 Buletin de știri; 

18,03 In jurul globului; 18,50 Mu
zică simfonică românească; 19,20 
Sport : „Mexic 1968",- 19,30 Noapte 
bună, copii. 19,40 Recital Patricia 
Carii și Nini Rosso; 20,00 Radioga- 
zeta de seară; 20,30 Varietăți muzi
cale,- 21,15 „Balade populare româ
nești",• 21,45 Cîntă Isabelle Aubret 
si Florin Dorian; 22,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,15 
Emisiune de muzică, ușoară; 22,55 
Muzică ușoară; 23,50 Buletin de 
știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Radiojurnal. 
Buletin meteo-rutier; 7,48 Suita 
pentru fanfară de Aurel Popa,- 8,00 
Orchestre de estradă; 8,30 Opera 
„Blaise ciubotarul" de Andre Phi- 
lidor; 9,00 Buletin de știri; 9,25 
Cîntece despre apele patriei și 
jocuri populare; 10,00 „Salutul cra
vatelor roșii" — program de cîn
tece; 11,00 Buletin de știri. Bule- 

tin meteorologic; 11,10 Soliști de 
muzică ușoară; 12,15 Arii din ope
rete; 12,30 Melodii populare de pe 
plaiuri moldovene; 13,00 Buletin de 
știri; 13,31 Concert de prînz,- 14,30 
Arii din opere,- 15,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteo-rutier; 15,13 
Muzică vocală de eslradă; 15,30 
Știința în slujba păcii; 15,40 Cîn
tece patriotice; 16,00 Din muzica 
popoarelor,- 16,30 Roza vînturilor; 
17,00 Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteorologic; 17,15 Invitație la 
vals; 17,30 Cîntă Nicolae Nitescu; 
17,45 Pe teme medicale : Profilaxia 
și tratamentul modern al strabis
mului la copii — de prof. dr. Petre 
Vancea; 17,52 Jocuri maramureșe
ne; 18,10 Instantanee culturale bă
nățene,- 19,00 Buletin de știri; 19,05 
Itinerar folcloric; 20,00 Melodii de 
pretutindeni 20,30 Gaudeamus (e

misiune pentru studenți); 21,00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin meteorolo
gic; 21,15 Arii din opere; 22,30 
Moment poetic: Versuri de Miron 
Radu Paraschivescu; 22,35 Muzică 
ușoară; 23,00 Buletin de știri. Sport» 
23,10 Muzică preclasică; 23,50 Me
lodii în noapte; 0,50 Buletin de 
știri.

Cinematografe
20 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Strigătul; REPUBLICA: Viată difi
cilă, PETRILA : Jurnalul Anei Frank; 
LONEA: Nuntă cu peripeții; LIVE
ZENI : Al 9-lea nume; VULCAN: 
Drama ciocîrliei; CRIVIDIA: Primul 
troleybus; PAROȘENI: Haine a- 
proape noi; LUPENI—CULTURAL: 
Intîlnire la Ischia.



4 STEAGUL ROȘU

PREZENȚE ROMÂNEȘTI încheierea lucrărilor Congresului 
P. C. din Chile PE SCURT

• RIGA ÎS (Agerpres).
S-a închis expoziția de artă de

corativă a României, care a fost 
deschisă timp de trei săptămîni în 
capitala Letoniei.

Agenția TASS relatează că ex
poziția a stîrnit un mare interes. 
Vizitatorii au apreciat exponatele 
prezentate — obiecte textile, cera
mică, obiecte din sticlă, metal, 
lemn, piele și altele. In cartea de 
impresii ei au scris multe cuvinte 
elogioase subliniind înalta mă
iestrie și admirabilul gust al ar
tiștilor.

Mikelis Ivanov, critic de artă, 
scrie intr-un articol apărut in zia
rul „Rigas Balss" sub titlul „Mă
iestria artiștilor români", că omo
genitatea stilului și originalitatea 
mijloacelor de exprimare șe lac 
simțite în arta decorativă româ
nească.

Ziarul „Sovetskaia Latvia" a- 
preciază toarte mult ceramica meș
terilor români, care au creat „pro
duse inegalabile prin originalitatea
lor".

Lucrările Consiliului ministerial
al O.U.A.

ACCRA 18 (Agerpres).
Duminică a avut loc la Accra o 

nouă ședință a Consiliului ministe
rial al Organizației Unității Afri
cane, în cadrul căreia a fost dis
cutată problema Rhodesiei și adop
tată o rezoluție care urmează să 
fie luată în discuție de conferința 
șefilor de state și guverne africa
ne care se deschide șăptămîna a- 
ceasta în capitala Ghanei. Rezolu
ția ia în considerare „consecințe
le politice, diplomatice și militare 
ale unei eventuale declarații uni
laterale de independență din partea 
guvernului rhodesian. Miniștrii de 
externe ai statelor africane întru-

Componența noului guvern congolez
LEOPOLDVILLE 18 (Agerpres).
Evariste Kimba, desemnat săp- 

tamîna trecută de președintele Ka- 
savubu, pentru formarea noului 
cabinet al Congoului, a prezentat 
luni lista noului guvern. Pe lingă 
postul de prim-ministru, Kimba de
ține și portofoliul planului și dez
voltării industriale. In noua echipă 
guvernamentală, alcătuită din 16 
miniștri și trei secretari de stat, es
te de remarcat prezența lui Victor 
Nendaka, care își menține departa
mentul internelor. Cleophas Kami- 
tatu este numit ministru de exter
ne și al comerțului exterior, —iar 
lui Jean Litho, i s-a încredințat 
conducerea Ministerului de Finan
țe. Din noul cabinet fac parte —>

Un an de guvernare 
laburistă

LONDRA 18 (Agerpres).
La sfîrșitul săptămînii trecute s-a 

împlinit un an de guvernare la
buristă. Cu acest prilej, primul mi
nistru Wilson a adresat un mesaj 
membrilor Partidului laburist în 
care se referă la activitatea depusă 
de guvern în timpul anului care 
s-a scurs. El a subliniat că preo
cupările guvernului au fost domi
nate de necesitatea de a face față 
dificultăților economice moștenite 
de la trecuta guvernare conserva
toare. Primul ministru a prezentat 
un bilanț favorabil al activității 
guvernului.

Vorbind cu același prilej la pos
turile de televiziune, Wilson s-a 
referit, printre altele, la problema 
rhodesiană, relevînd că guvernul 
britanic continuă să depună efor
turi pentru a ajunge la o regiemen 
tare corespunzătoare.
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• BERLIN 18 — Corespondentul 
Agerpres, St. Deju, transmite :

Luni s-a deschis la Schwerin, 
R.D.G., o conferință internațională 
organizată de Uniunea ^Scriitorilor 
din R.D.G., cu tema „Fantezie și 
realitate în cartea pentru copii".

La conierință participă o delega
ție a Uniunii scriitorilor din Re
publica Socialistă România com
pusă din Lucia Olteanu, redactor 
șei al publicațiilor pentru cei mici, 
și scriitorul Dragoș Vicol. Dele
gația română va prezenta refera
tul „Fantezia slujește adevărului".

• PHENIAN 18 (Agerpres).
Ansamblul artistic al Circului de 

stal din București, care face un 
turneu în R.P.D. Coreeană, a 
prezentat in seara zilei de 17 oc
tombrie un spectacol la Phenian. 
Au fost de față Li Cian Sun, loc
țiitor al ministrului culturii, și al-, 
te persoane oficiale. Au asistat 
membri ai Ambasadei Române din 
Phenian.

niți în ședința extraordinară a 
O.U.A. subliniază că această even 
tualitate trebuie împiedicată și că 
trebuie respinsă orice încercare de 
a soluționa criza rhodesiană, lă- 
sînd un număr de peste 4 milioane 
de africani sub controlul minori- I 
lății albe din această țară" Miniș
trii africani cer în rezoluția apro
bată abolirea constituției rhodesîe- 
nc din 1961, eliberarea liderilor a- 
fricani din Rhodesia aflați în mo
mentul de față în stare de arest, 
convocarea unei conferințe a tutu
ror conducătorilor politici rhode- 
sieni pentru elaborarea unei noi 
constituții, organizarea de alegeri 
libere în baza votului universal.

îri ciuda rezoluției adoptate de 
partidul Conaco de a nu participa 
la formarea guvernului — și cinci 
membri ai acestui partid. Potrivit 
observatorilor din capitala congo
leză, această sfidare a hotărîrilor 
partidului reprezintă un puternic 
afront la adresa lui Chombe (con
ducătorul Conaco) și un avertis
ment în legătură cu intențiile lui 
de a candida în viitoarele alegeri 
prezidențiale reducîndu-i cu mult 
șansele.

Noul guvern a depus jurămîntul 
iuni seara.

Apartheidul în viața cotidiană
Un recent accident feroviar in- 

timplat in Africa de sud, a ară
tat incă o dată ce Înseamnă in 

realitatea cotidiană sistemul aparthei
dului. Deraierea unui tren, la cî- 
teva minute după plecarea sa din 
orașul Durban, a provocat moartea 
a 85 de oameni, a rănit 130 și un 
număr incă nedefinit de călători 
au fost zdrobiți sub trei vagoane 
răsturnate. Victimele sint toate „de 
culoare" — banluși, indieni, me
tiși. Era un tren care de obicei 
asigură transportul mîinii de lucru, 
dimineața și seara, de la locul de 
muncă ia „ghetourile" din inte
rior, in „centura neagră" situată 
la 50 kilometri de oraș și in care 
locuiesc circa 440 000 de negri din 
cei 630 000 pe care ii numără Dur- 
banul. Pentru moment numai cir
ca 20 de victime au fost identifi
cate. Cauza este simplă. O cameră 
mortuară a iost improvizată in „zo
na albă". Pentru a intra însă în

SANTIAGO DE CHILE 18 (Ager
pres).

La Santiago de Chile au luat 
sfîrșit lucrările celui de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Chile.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat de Vasile Potop, mem
bru al C.C. al P.C.R. prim-secretar 
al Comitetului regional Suceava al 
P.C.R.

Congresul a adoptat în unanimi
tate schimbările în statutul parti 
dului privitoare la întărirea struc 
turii organizatorice pe linia dez
voltării principiilor marxist-ieninis- 
te a democrației interne de partid.

Participanții la Congres au ales 
noul Comitet Central al partidului 
și Comisia Politică a Comitetului 
Central.

SALISBURY

lan Smith a respins 
propunerea lui Wilson

SALISBURY 18 (Agerpres).
Primul ministru al Rhodesiei de 

sud, Ian Smith, a respins luni, în- 
Ir-o scrisoare, propunerea premieru
lui britanic, Harold Wilson, de a 
ti imite la Salisbury o misiune а 
Commonwealthului, care să încerce 
să rezolve problema independen
tei acestui teritoriu.

Un comunicat oficial în acest 
sens a fost dat publicității conco
mitent la Londra și Salisbury.

După cum se știe, premierul Wil
son propusese trimiterea unei mi-

Grave tulburări la Buenos Aires
BUENOS AIRES 18 (Agerpres).
Ciocniri violente între demon

stranți peroniști și politie au avut 
loc duminică la Buenos Aires, du
pă ce, în ciuda unui ordin al Mi
nisterului de interne prin rare se 
interzicea organizarea mitingului 
Convocat pentru aniversarea a 20 
de ani de la instalarea la putere, 
a fostului președinte Juan Peron, 
mii de manifestanți s-au îndrepta’ 
spre piața „Patricios" unde urma 
să aibă loc mitingul. Poliția a fo
losit grenade cu' gaze lacrimogene 
pentru a împrăștia pe demonstranții 
care s-au regrupat și, răsturnînd 
autobuze și automobile, au ridicat 
baricade pe principalele străzi ale 
capitalei. Soția lui Peron, Isabela 
Peron, care a sosit în urmă cu cî- 
teva zile la Buenos Aires și-a anun
țat intenția de a lua cuvîntul la 

această zonă, rudele victimelor 
trebuie să prezinte polițiștilor per
misele lor de intrare. Dar, nume
roși sint cei care nu lucrează la 
Durban. Neavind permise de in
trare în oraș ei au încercat să for
țeze trecerea, dar au fost arestați

NOTA EXTERNA

și izgoniți din „zona albă". In cu- 
rînd vor primi citații și apoi vor fi 
condamnați pentru încălcarea legi
lor apartheidului.

Aceste trenuri de transport au 
lost denumite „trenuri de sclavi". 
Și pe bună dreptate. In 1939 me
dia zilnică a pasagerilor era 70 de 
vagon. Astăzi, ea a- ajuns la 134. 
Numărul călătorilor a crescut de la 
tOO 000 la 300 000. Pasagerii călă
toresc 50 de kilometri in picioare,

Ca secretar general al Partidului 
Comunist Chilian a fost reales 
Luis Corvalan Lopez.

Plenara C.C. al P.C. 
din Finlanda

HELSINKI 18 (Agerpres).
La 16 octombrie la Helsinki a 

avut loc o plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Finlanda, care a discutat docu
mentul Comitetului Central, pregă
tit de o comisie specială, „Teo
ria marxistă a statului și căile Fin
landei spre socialism".

Viile Pessi, secretar general al 
P.C. din Finlanda, a rostit o amplă 
cuvîntare la plenară.

siuni a Commonwealthului, condusă 
de primul ministru al Australiei, 
Menzies, pentru a relua negocieri
le începute la Londra. In răspun
sul său, Smith a calificat insă pro
punerea britanică ca „nepractică" 
și „contrară actualei constituții 
rhodesiene".

Observatorii africani din Lon
dra își exprimă părerea că o de, 
clarație unilaterală a independen
țe; Rhodesiei de sud ar pufea fi 
anunțată chiar în cursul acestei 
săptămîni.

acest miting, dar nu și-a făcut a- 
pariția. Se presupune că ea s a in
stalat la reședința unui lider pe- 
ronist situată în afara capitalei. Po
ti ivit datelor poliției, peste 65? 
de demonstranții'au fost arestați.

Corespondentul' din Buenos Aires 
al agenției France Presse relatea
ză că, in urma incidentelor din ul
timele zile la Ministerul de Război 
domnește „o atmosferă de neliniș
te". Numeroși ofițeri — arată a- 
genția — urmăresc cu Îngrijorare 
evoluția tulburărilor provocate de 
prezența la Buenos Aires a Isabe- 
lei Peron.

„Pentru militarii cei mai intran- 
singenți — scrie France Presse — 
ultimele evenimente reflectă „în
răutățirea constantă" a situației în 
țară, și o lovitură de stat este 
considerată de ei ca „inevita
bilă".

inghesuiți unii peste alții diminea
ța și seara. Acest regim este des
tinat, firește, negrilor, căci albii 
dispun de vagoane rezervate, spa
țioase.

Situația s-a agravat și mai mult 
ca urmare a recentelor măsuri 
luate de guvernul rasist al Iui 
Verwoerd pentru a separa și mai 
mult pe negri de albi. In trecui 
muncitorii din port, lucrătorii de 
la șantierele navale locuiau de-a 
lungul coastei. Zona a fost acum 
interzisă și a trebuit ca și ei să 
se mute în interior, in „zona nea
gră".

Poate că niciodată măsurile ra
siste ale Apartheidului nu au a- 
părut in toată cruzimea lor ca 
acum. In aceste zile la Durban 
ființe omenești au aflat că nu au 
dieptul să se ducă să-și caute și 
să-și plingă morții

A. B.

• MOSCOVA. — O delegație a 
oamenilor de știință în frunte cu 
Mstislav Keldîș, președintele Aca
demiei de Științe a U.R.S.S., a ple
cat la Paris.

La invitația Institutului Franței 
și a secretariatului de Stat pentru 
Științe, probleme atomice și cos
mice, delegația va vizita instituții 
științifice și se va interesa de or
ganizarea cercetărilor științifice.

• CLARKSBURG. — La o mină 
carboniferă de lingă localitatea 
Sardis, Virginia de vest, a izbuc
nit un incendiu care a blocat în 
interiorul minei 7 lucrători. Echi
pele de salvare au reușit să gă
sească pină acum cadavrele a 
trei dintre ei și sint în căutarea 
celorlalți patru.

• BERLINUL OCCIDENT^ — 
După cum transmite agenția Â.D.N., 
a avut loc o plenară a organiza
ției P.S.U.G. din Berlinul occiden
tal. Plenara a hotărît să convoace 
pentru zilele de 12-13 februarie 
1966 primul Congres al P.S.U.G. din 
Berlinul occidental.

• LEOPOLDVILLE. — Potrivit 
relatărilor agenției D.P.A., la 
Leopoldville s-a anunțat neoficial 
că circa 12 persoane, printre care 
cetățeni belgieni și francezi foști 
consilieri ai lui Moise Chombe, 
vor fi expulzați de pe teritoriul 
congolez. Aceste persoane, făcind 
parte din .anturajul" fostului pre
mier, au fost în dese rinduri cri
ticate de adversarii săi politici.

• SANTO DOMINGO. — Intr-o 
declarație făcută reprezentanților 
presei, colonelul Francisco Caama- 
no, fostul conducător al „consti- 
tutionaliștilor", a cerut reorgani
zarea forțelor armate dominicane, 
arătînd că aceasta ar constitui o 
condiție indispensabilă pentru des
fășurarea în condiții normal^nz vi
itoarelor alegeri. Francisco Caama- 
no nu a dat un răspuns clar la în
trebarea dacă va candida la viitoa
rele alegeri.

• NAIROBI. — „Franța nu es
te dispusă să subscrie la o even
tuală declarație de independență 
a actualului guvern rhodesian", a 
declarat la Nairobi Michel Habib 
Deloncle, secretar de stat pentru 
afacerile externe al Franței. „Sin
gură Anglia este în măsură să 
aprobe o asemenea inițiativă, dar 
ea trebuie să împiedice prin orice 
mijloace ca Ian Smith să proce
deze la proclamarea unilaterală a 
independenței" a subliniat el.

• PARIS. — Consiliul național 
al Partidului Socialist Unificat 
(P.S.U.) a adoptat duminică seara 
o rezoluție prin care cere membri
lor săi să voteze la alegerile pre
zidențiale din Franța de la 5 de
cembrie, pentru candiatul forțelor 
de stingă Francois Mitterrand, în 
pofida faptului că, așa cum se 
spune în rezoluție, candidatura a- 
cestuia „nu corespunde obiective
lor P.S.U.".

• TOKIO. — Incepînd de sim- 
bată pe întreg teritoriul Japoniei 
se desfășoară manevre ale forțe
lor armate aeriene japoneze. La a- 
ceste manevre care vor dura o săp- 
tămînă participă armata a V-a ae
riană a S.U.A. dizlocată în Japo
nia, precum și forțe terestre și ma
ritime japoneze.

• XIENG KUANG. — Postul de 
radio „Vocea Laosului" anunță că 
la 10 octombrie forțele patriotice 
au doborît un nou avion ameri
can în provincia Sam Neua. Aces
ta este cel de-al 162-lea avion a- 
merican doborît de forțele patrioti
ce în regiunile eliberate ale 
Laosului.
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