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REALIZĂRI PE ARENDA ÎNTRECERII
Bilanț bogat 

în munca minerilor

Fruntași pe bazin
—A

Minerii de la Petrila au încheiat 
luna octombrie cu un bilanț rodnic. 
Planul pe întreaga exploatare a fost 
depășit cu 4 268 tone de cărbune e- 
nergetic. Acest rezultat, care situ
ează mina Petrila în fruntea întrece
rii pe bazin, a fost obținut în spe
rai pe seama creșterii productivită
ții muncii. Randamentul mediu reali
zat pe exploatare a atins 1,370 tone 
cărbune pe post, cu aproape 40 kg 
cărbune pe post mai mult decît es
te planificat. Succese frumoase au 
dobîndit minerii pefrileni și în pri
vința îmbunătățirii calității cărbune
lui. Conținutul de cenușă din cărbu
nele extras a fost redus cu peste 1 

<’ la sută față de norma admisă. 
t Colectivele sectoarelor IV și III au 

adus cea mai mare contribuție la 
obținerea acestor realizări.

3621 tone de cărbune
к

peste plan
_ Și colectivul minei Lonea a înre
gistrat în luna octombrie succese 
importante in sporirea producției de 
cărbune. Pe agenda întrecerii socia
liste a fost înscrisă o depășire a 
planului luffer de 3 621 tone de căr
bune de bună calitate. Măsurile teh- 
nico-organizatcrice aplicate în subte
ran ca și munca entuziastă a mine
lor și tehnicienilor de aici au con

In luna de curînd încheiată, bri
gada condusă de Petrie Si ini on de 
la sectorul V al minei Lonea a de
pășit sarcina de plan cu peste 500 
tone cărbune.

IN FOTOGRAFIE : Schimbul con
dus de minerul Țăranu Gheorghe, 
înainte de a coborî spre abataj.

LA МІГСА ANINOASA

Mai mult sprijin
ф Bucurie de scurtă durată

Diferente care îngrijorează

® De ce
La începutul anului, 

pentru frumoasele rezul
tate înregistrate în 1964, 
colectivului sectorului 
de investiții de la mina 
Aninoasa i-a fost decer
nat titlul și diploma de 
sector fruntaș în între
cerea cu celelalte sec
toare de investiții din 
Valea Jiului. Bucuria 
succesului a fost însă, 
de scurtă durată : din 
primele luni, sectorul a 
rămas sub plan.

După nouă luni, pla
nul fizic a fost realizat 
doar în proporție de 
94,3 la sută la metri li
niari, cel de betonări 

la sută, iar sarcina 
productivitate a fost 

îndeplinită în proporție 
de 97,7 la sută. Alți in

dus la obținerea acestui însemnat 
rezultat. De remarcat este de ase
menea, faptul că în luna octombrie 
toate sectoarele productive ale mi
nei și-au îndeplinit și depășit sar
cinile de plan la extracția cărbune
lui. Cele mai mari realizări le-au ob
ținut minerii sectorului II care au 
extras din abataje 1 138 tone de 
cărbune peste plan.

CLASAMENTUL 
HĂRNICIEI

Pe baza producției extrase 
în luna octombrie, în între
cerea socialistă ce se desfă
șoară între exploatările minie
re din cadrul Combinatului 
carbonifer Valea Jiului, pri
mele locuri sînt ocupate de:

Mina Fată de 
pian

Fată de 
angaja

ment

Petrila 106,8% 105%
Lonea 105,2% 104%
Uricani 103,5% 101%
Vulcan 100,9% 100%
Aninoasa 100,1% 98%

sectorului de investiții
rezultată de la investiții 
— ne informează tova
rășul Andreescu Flo
rian, inginer minier în 
cadrul sectorului.

Multe luni, sectorului 
i-au lipsit efectivele co
respunzătoare; și în 
prezent lipsesc mineri, 
artificieri. Perforajul u- 
med nu se aplică la nici 
una dintre brigăzi. S-a 
încercat dar... n-a dat 
rezultate. Prima dată a 
fost presiunea prea ma
re; după ce s-au luat 
măsuri ca presiunea să 
fie redusă, a lipsit apa.

Aprovizionarea cu 
materialele necesare sec
torului de investiții, așa 
cum se prezintă acum, 
nu este nici pe departe 
satisfăcătoare. S-a cal
culat că pentru un tri
mestru sînt necesare a- 
proxiraativ : 250 m c
piatră spartă, 1 700 m c 
balast, 1 900 m c beto
nite, 210 m c nisip și 
520 tone ciment. Ce e-

lipsesc cadrele ?
dicatori au fost îndepli
niți : planul de punere 
în funcțiune în propor
ție de 145 la sută, iar 
ia prețul de cost s-au 
obținut economii în va
loare de 1 965 000 lei. 
Deci, un bilanț numai 
în parte satisfăcător.

Sectorul de investiții 
al minei Aninoasa ar fi 
îndeplinit integral sarci
nile dacă nu s-ar fi lo
vit de-a lungul întregu
lui an de o seamă de 
greutăți.

— Cele mai mari ne
cazuri ni le-au produs 
lipsa de materiale și 
faptul că sectorul de 
transport nu respectă 
dispoziția conducerii ex
ploatării de a scoate în 
fiecare schimb piatra
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Mai mulf deeîf 
angajamentul

Lună de lună colectivul Fabricii 
de fire artificiale „Viscoza" din Lu- 
peni a înscris în acest an pe grafi
cul întrecerii frumoase realizări în 
producție. De la începutul anului, 
planul producției globale a fost de
pășit cu 169 000 lei, Cel al produc
ției marfă cu 706 000 lei, s-au pro
dus 28 600 kg fire de mătase și 62,9 
tone sulfură de carbon peste preve
derile planului, beneficiile se ridică 
la 301 000 lei iar planul de creștere 
a productivității muncii a fost de
pășit cu 1 procent. La toți acești 
indicatori, colectivul fabricii a de
pășit angajamentele de întrecere pe 
anul 1965.

La obținerea acestor succese și-au 
adus îndeosebi aportul secțiile de 
bobinaj, filatură, sulfură de carbon 
și atelierele de întreținere.

MINA DÎLJA. Doi muncitori har
nici și bine calificați de la atelie
rul mecanic —lăcătușii Bistriceanu 
Emil și Trifan Eugen.

ACTUALITATEA
• Azi la ora 19, muncitorii fores

tieri din Cîmpu lui Neag vor vizio
na proiecția unui diafilm cu tema : 
„întreținerea și manevrarea ferăs- 
traielor mecanice acționate cu ben
zină”.

• In sala clubului sindicatelor 
din Vulcan este programată pentru 
azi, la ora 18, o conferință intitu
lată „Scopul și sarcinile educației 
comuniste în etapa actuală". Con

ferința a fost organizată de colec
tivul cadrelor didactice ale școlii 
medii pentru părinții elevilor din 
localitate.

• Formația de operetă a clubu
lui muncitoresc al sindicatelor din 
Petrila prezintă joi, Ia ora 19, în 
sala Teatrului de stat din Pe
troșani un spectacol cu opereta 
„Mam’ zelle Nitouche” (Domnișoa
ra Vulpe) de Florimond Herve.

xistă în curtea exploa
tării 7 Tehnicianul Rota
ru Constantin ne pre
zintă situația „la zi": 
1Q iii c piatră spartă, 
50 m c balast, 40 m c 
betonite, 50 m c nisip, 
80 tone ciment. Avînd 
în vedere că iarna bale 
la ușă, aceste diferențe, 
nu pot produce decît 
îngrijorare...

Iată și cîteva păreri 
ale unor muncitori din 
sectorul de investiții din 
care rezultă, in parte, 
deficiențele existente în 
asigurarea celor necesa
re la locurile lor de 
muncă.

CIOBOTARU IOAN, 
miner, șef de brigadă.

„Sîntem : nevoiți să ne 
încărcăm singuri mate
rialul la suprafață. Și 
culmea 1 După ce-l în
cărcăm, de multe ori 
nici nu ajunge la locul 
nostru de muncă”.

FEȘUȘ IOSIF, miner, 
șef de brigadă.

„Cînd este material, 
nu are cine-1 încărca și 
invers. Din cauza lipsei 
de balast, betonite sau 
nisip, deseori lucrăm 
numai 4—5 ore iutr-uu

șut. Și încă ceva,- la cir
cuitul puțului Aninoasa 
sud sîntem plasate trei 
brigăzi. Am cerut cu 
mult în urmă să fie re
zolvată chestiunea tran
sportului de personal 
pentru că pierdem mai 
mult de */2 oră cu dru
mul pînă la locul de 
muncă. Cu toate că s-a 
promis, pînă acum nu 
s-a. rezolvat încă, nimic". .

HENTEA IOAN, arti
ficier.

„D e s e o ri, într-un 
schimb,’ în tot sectorul 
se află numai un sin
gur artificier. Oricil 
s-ar strădui el, este im
posibil să ajungă peste 
tot unde e solicitat și 
astfel rămin fronturi 
nepușcate. Nici aerajul 
la orizontul X nu este 
rezolvat. Aerul viciat și 
praful sint „plimbate" 
de la un Ioc de muncă 
la altul. La sfîrșitul șu
tului oamenii sînt albiți 
de praf ca niște mo
rari".

FRANCISC VETRl

(Continuare în pag. 3-a)

IZVOARELE 
PREȚUIRII
• Pe urmele unei cifre
• îndrăgostit de meserie 

@ Valoarea exemplului per
sonal

Din șirul cifrelor înscrise 
în registrul cu evidența brigă
zilor ieșea în relief cea alia
tă în dreptul numelui lui Ce
pălău Aurel 4- 350 tone. Mer
ging pe urmele ei am solici
tat tovarășului Bura Brutus, 
locțiitorul șefului sectorului 
ГѴ al minei Petrila să ne vor
bească despre activitatea co
lectivului și îndeosebi dftspre 
această brigadă. Așa am aflat 
că sectorul IV a încheiat luna 
octombrie cu un plus de 3 069 
tone de cărbune situîndu-se 

t pe loc fruntaș in întrecerea

CARNET

dintre sectoarele miniere din 
Valea Jiului. Printre brigăzile 
care au contribuit substanțial la 
această realizare se numără cea 
a minerului Cepălău Aurel. Ea 
a extras 350 tone de cărbune 
in plus.

...Aurel a venit, cu 15 ani 
in urmă, la Petrila din păr
țile Abrudului la Îndemnul 
tatălui său, care fusese la 
rîndul lui miner, și-i vorbise 
de nenumărate ori despre fru
musețea acestei meserii, des
pre satisfacțiile ei.

Prins in vîrtejul muncii, zi
lele s-au, scurs pe neobserva
te. Anii au zburat, iar -Cepă-' 
lău s-a îndrăgostit de meseria 
de miner, s-a perfecționat ne
contenit in profesia ce și-a 
ales-o. In 1958 a trecut să lu
creze în sectorul IV al exploa
tării. I s-a încredințat condu- > 
cerea une1 brigăzi. Văzînd că 
este prețuit de tovarășii săi 
de muncă tlnărul, care intre 
timp fusese primit in rindu- 
rile partidului, a început să 
lucreze din ce în ce mai bine. 
Mina intrase în viața lui, in 
preocupările lui ca ceva indis
pensabil. Ii făcea o plăcere 
deosebită să privească pere
tele sclipitor de cărbune. Ade
sea ortacii vedeau pe briga
dierul lor ridicînd cile un bul
găr. cercetindu-1 îndelung la 
lumina lămpii, apoi așezindu-l 
cu grijă parcă să nu se sfar
me pe crațerul ce-l ducea spre 
ziuă.

Comunistul Cepălău Aurel a 
ciștigat stima colectivului prin 
ajutorul ce-l acordă pregătirii

B. FARCAȘ

(Continuare în pag. 3-a)
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SFRRT
♦ FOTBAL SPORT
Jiul a adus un punct prețios de ia Baia Mare

I
(PWN TELEFON DE LA ТО- 
HATAN TEODOR, REDACTOR 
LA ZIARUL „PENTRU 8OCIA- 
LMM“ DIN BAIA MARE).

Spectatorii din Bala Mare eu a- 
vut ocazia s* vad* duminici evo
luția celei mol bune echipe din ac
tualul campionat — fu formația 
Jiului Potrila, Oaspeții, cu o pregă
tire Halcă excelentă, au jucat 
mult* Însuflețire, cu deschideri 
adlnclmo șl cu șuturi puternice 
poart*. Dup* aspectul general

cu 
In 
la 
ol 

jocului șl după cum au evoluat pe 
stadionul din Baia Mare, Jlullștll 
meritau cu prisosință victoria. Și 
dacă el au obținut numai un re
zultat de egalitate aceasta se da- 
torește slăbirii ritmului de joc In 
ultimele opt mtnuto clnd ș*au re
tras în apărare.

Jiul inițială primul atac In mi
nutul 8, cînd dealtfel deschide și 
scorul. Martuaovid șuteai* puter-

nic. Bay respinge la un apărător 
bătmărean care pasează greșit min
gea |n picioarele lui Mbardl fi a- 
cesta înscrie din apropiere; 1—0 
pentru Jiul. După marcarea golului, 
oaspeții joacă lejer ca „аса****. In 
minutul 11 Peronescu trage un *u< 
fulgerător la poartă, Insă Bay prin
de. In minutul S3, ei au din nou 
ocazia să înscrie dar Cromoli res
pinge mingea In ultimă instanță- 

Dup* pausă, Jiul continua să joa
ce tot a«a de bine ca In prima re
priză. Atacurile sale, purtate In vi
teza, creazS panică in careul băi- 
mSrean. La un asemenea atac, In 
minutul 76, Achim, singur cu por
tarul iu față, trage pe lingă bară. 
O nouă și mare ocazie este irosită 
în minutul 85, cînd Martinovich a- 
juns în fața porții, în loc să șu- 
teze, centrează la Peroneșcu care 
se bflbîie și pierde mingea. In mi
nutul 88 survine egalarea în urma

unei perioade de presing serios al 
echipei locale. Sasu trimite o minge 
cu capul In careul mic al jiului un
de Colceriu, printr-o reușită foarfe
că, expediază balonul în plasă. Scor 
1—1 cu care ia sfirșit partida.

Băimărenii, deși au stăpînit mij
locul terenului, au atacat lent, fără 
nerv. In plus ei s-au întîlnit cu o 
apărare adversă bine pusă Ia punct 
în care a excelat Ivănescu. Și gaz
dele au avut cîteva ocazii de gol 
pe care Roznay și Sasu le-au ratat,

ț w А И P в A e|

Victorie m ultima etapa
In tribunele terenului de hand, 

bal Jiul, numeroși spectatori veni
seră să-și yadă favoriții în întîlni- 
rea cu Cauciucul — Oraș Gh, Gheor- 
gbiu-Dej — una din pretendentele к 
titlul seriei a П-a a campionatului 
republicau de handbal, categoria A- 
Meciul a început furtunos, cu faze 
rapide de la o poartă la alta. Jucă
torul de la oaspeți, ce purta numărul 
10 pe tricou, Hollerbach, a dat mult 
de furcă apărării noastre. Coordo
nată de el, echipa oaspe mergea 
ceas Handbaliștil unuia dintre cele 
mai tinere orașe din tară veniseră 
la Petroșani hoțărîți 
Echipa studenților era 
aceeași dorință, pentru 
o victorie prima parte
tului. Așa se si explică dinamismul 
și dirzenia fntîlnlril. Marcau studen
ții un gol, marcau și oaspeții un 
gol, așa că multă vreme rezultatul 
a stat suh semnul incertitudinii, fă- 
cînci pînă și pe înflăcărată galerie a 
studenților să amuțească. Iată însă 
că ne distanțăm ia trei puncte. Scor 
9-6. Galeriei 1 a venit graiul. Vuia

să înving» 
animată da 
a încheia cu 
a campiopa-

t1

stadionul de : „Haide Știința I'1- Oas
peții însă nu și-au spus Inc* ultimul 
cuvînt. Au atacat puternic și au fost 
la un pa* de egalare. Mărculeicu 
însă a apărat exceptional în finalul 
partidei. Galeria l-a răsplătit cu ro
pote de аріаще.

Răsplătit a fost îpșă Jntreg jocul 
echipai- studenții au lăsat In aceas
tă ultimă etapă а campionatului o 
bună impresie, pentru care merită 
toate aprecierile. Rezultatul final al 
partidei; 15-10 pentru Știința. Au 
marcat: Dumitru (6) — unul din 7 
m — Cgșma (4), Gruia (3), loneșcu 
și Fodor pentru studenți, Hollerbach 
(4), Manta, Bădiță și Gogescu (cite 
2) pentru oaspeți.

A condus arbitrul Codreanu Ale
xandru din Timișoara. -

eP. c.
☆

In ultima etapă a campionatului re
publican de handbal, categoria A, 
seris a Il-a —• feminin — S.S.E. Pe
troșani s-a deplasat la Sighișoara, în- 
registrînd o categorică înfrîngere: 
12-5 pentru Voința Sighișoara.

Minerul Lupeni — 
Recolta Cărei 2-0 (2-0)

Pe stadionul
Minerul din

din Lupeni, echipele 
localitate șl Recolta 

Corei au oferit spectatorilor aflați 
în tribune un joc de factură teh
nică mediocră, In prima repriză 
ș-au semnalat cîteva faze rapide de 
la o poartă Ia alta și se părea că 
oaspștii sînt hoțărîți să facă o par
tidă frumoasă. Dar ritmul a slăbit, 
treptat, datorită apărării calme a 
fotbaliștilor lupeneni și lipsei de 
perseverentă a înaintașilor echipei 
din Cărei. Cu un plus de voință, 
echipa Minerul începe să domine și, 
în minutul 14, se marcă primul gol. 
Cărare trimite mingea pe extrema 
stîngă lui Fleian, acesta țîșnește 
printre doi apărători ad verși și în
scrie ușor pe lîngă portarul Pusztal 
care-1 Ieșise fn întîmpinare. încu
rajați de gol și de public, lupenenll 
atacă tot mai Insistent. Sînt ratate 
înșă ocazii clare de gol de către 
Bordea, In minutele 22, 24 și 36 da
torită pe de o parte acțiunilor dec
linate ale atacantllor de la Minerul, 
iar pe de altă parte formei excep
ționale a portarului Pusztal. Oaspe
ții se apără supranumeric, nu profită 
de numeroasele greșeli săvîrșite de 
balfla localnicilor, rezuxnîndu-se să

trimită pe contraatac doar 2-3 jucă
tori. Acest lucru permite lupenen;- 
lor să mărească scorul în minutul 
40. Basarah cjștigâ balonul intr-o 
dispută Cu Heletea șl pasează precis 
pe centru. Ologu Interceptează min
gea șl o trimite lui Cotroază, care, 
diu unghi dificil, de pe extrema 
dreaptă înscrie spectaculos.

Repriza secundă s-a caracterizat 
printr-un joc confuz, înghesuit mal 
mult pe centru. Fotbaliștii ambelor 
echipa au dat deseori pase greșite, 
îndeosebi cel de la halfle. Totuși 
merită o mențiune echipa din Cărei, 
care a Inițiat unele contraatacuri 
spectaculoase pe extrema sting* 
unde Szilagy a avut cîteva tîșnlrl 
pînă în apropierea porții apărate 
de Mlhalache, dar a șutat imprecis. 
In minutul 88, Hauler ratează cea 
mai mare ocazie de а reduce sco
rul. Deși s-n aflat demarcat. In ca
reu, la aproximativ 12 m da poarta 
echipei Minorul, a trimis mingea 
pe Ungă poartă,

Arbitrul Dulea Gheorghe din Bu
curești a condus corect formațiile;

MINERUL: Mlhalache (Btlc). Ba- 
sarab, Praia*, Dan. Luban, 
(Stanciu), Cotroază, 
gu, Bordea, Pleian

Fașă din me
ciul de hand
bal Știința — 
Cauciucul, ctș- 
tigat de stu
dent! cu 15-10.

CAMPIONATUL REGIONAL
Meciuri viu disputate

Etapa a XI-а a campionatului re
gional de fotbal s-a caracterizat 
prin meciuri pasionante, viu dispu
tate, Încheiate, In general, cu rezul
tate scontate. In Valea Jiului s-au 
disputat întllnlrile dintre Parîngul 
Lonea — Știinta Petroșani și Mi-

★
Iată șl celelalte rezultate din re

giune î Aurul Zlatna — Refractara 
Alba 1—0; Minerul Teliuc — CF.R. 

Simeria 5—1; Dacia. Orăștle — Con
structorul Hunedoara 2—2; Minerul 
Ghelar — C.F.R. Telus 4—2; Textila 
Sebeș — Aurul Brad 2—2.

★

nerul Anlnoasa — Minerul Vulcan. 
Ambele partide s-au încheiat cu 
victoria de l—Oi la Lonea pentru 
oaspeți, Iar la Aninoasa pentru 
gazde. Citiți cronicile Sn ziarul nos
tru de mîine.

★
ETAPA VIITOARE: Știința Pe

troșani — Aurul Bradi Minorul Vul
can — Textila Seboși C.F.R. Teiuș 
—. Minorul Aninoasa; Constructorul 
Hunedoara — Minerul Ghelar; 
C.F.R. Simeria — Dada Oră»tie; 
Refractara Alba — Minerul Telluc; 
Parîngul Lonea — Aurul Zlatna.

T

VOLEI

In meci amical, 
Șfiinja Petroșani — 
Eieciropufere Craiova 
3-2

Ultima verificare a voleibaliștilor 
de la Știința, înainte de reluarea 
campionatului republican de volei, 
categoria A, seria a 11-a, a consti- 
tuit-o meciul amical disputat du- 
tainică în sala de sport a I.M.P, 
cu formația Electroputere Craiova, 
Mal deciși în loviturile la fileu șl 
mai hotărîtl în blocaje, studenții au 
cîștîgat întîlnirea cu sobrul de 3-2,

LUPTE

CAMPIONATULORĂȘENESC

CLASA N T l LTola,
Cărare, Olo- 

RECOLTA :
Pusztal, Sleam, Szabo I, Horilă, Kq- 

vacs, 
MU,

Borbely, Heletee, Szikszai, 
Hauler, Szllagy (Pertz).

☆

cedrul campionatului repubH- 
formația Minerul

In
can de juniori, 
Lupeni a întrecut cu S-O pe Vic
toria Călan.

V. ȘTRÂUȚ

Duminică dimineața, 
pe stadionul Jiul s-a dis
putat returul concursu
lui de atletism dintre 
echipele reprezentative 
ale școlilor generale, 
profesionale gi lice*.

lată un aspect din 
timpul concursului.

►
Patru campioni regionali do la Jiul Pefrila

Le faza regională a campionatu
lui republican de Juniori, Valea 
Jiului o fost reprezentată de juea- 
tori din asociația sportivă Jiul Pe- 
trlla. Avînd o comportare remarca
bilă, patru dintre tinerii noștri 
luptători au intrat în posesia titlu
lui de campion regional la juniori

pe anul 1865. lată și numele lor, 
categorii de participare: Categ. 

kg — Șlotnon Petru» Categ. 68
— Drăguț Constantin, Categ. 78
— Duda? Gheorghe,- Categ. 87
— Băgăian Constantin.

Tinerilor noștri campioni regie- 
nali și antrenorilor lor — toate fe
licitările.

1. Aurul Zlalna 11 8 1 2 24—11 17
2. Știința Petroșani 11 7 1 3 33— 9 15
3. Constructorul Huned. 11 6 1 4 28—14 13
4. Refractara Alba 11 6 1 4 20—13 13
5. Aurul Brad 10 5 2 3 13— 8 12
6. Mlnărul Vulcan 11 5 2 4 15—13 12
7. Minerul Anlnoasa 11 5 0 6 16—20 10
8 Parîngul Lonea 11 4 2 5 12—20 10
9. C.F.R. Simeria 11 4 2 5 13—27 10

10. Textila Sebeș 11 4 1 6 30—34 9
11. Dacia Orăștie 11 2 4 5 16—22 8
12 Minerul Ghelar 10 4 0 8 21—28 8
13. C.F.R. Teiuș 11 4 0 7 13—33 8
14. Minărul Teliuc 11 3 1 7 22—24 7

> л
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Prima victorie 
pe noui teren

La Uricani a avut loc duminică 
inaugurarea unui nou teren sportfv. 
Construit în mare măsură prin mup> 
că patriotică, noul teren de fotbal 
din Uricani satisface exigențele ju
cătorilor și ale spectatorilor.

Jucînd primul meci pe noul te
ren, cu Energia Paroșeni. Minerul 
Uricani a obținut o frumoasă victo
rie cu scorul de 4—2. Jucătorii e- 
chipei gazdă au combinat mai mult, 
au fost mai rapizi și mai eficienți 
în fazele de finalizare. Echipa din 
Paroșeni se află de mai multă vre
me într-un vizibil declin de forma. 
Poate știu tovarășii din conducerea 
asociației sportive Energia și con
ducerea termocentralei care-i cauza.

Iată și alte rezultate din campio
natul orășenesc de fotbal: 
Petroșani — Constructorul 
1—1 și Preparatorul Lupeni 
ința II Petroșani 2—2,

RUGBI

C.F.R. 
Lupeni 
— Ști-

Minerul Lupeni —
Metalul Turnu Severin 74-3

Continuă campionatul de califi
care pehtru categoria A la rugbi. 
In cadrul acestei competiții, rug- . 
biștii de la Minerul Lupeni au adău-! 
gat la șirul de victorii obținute pî
nă acum, pe teren propriu, încă 
una. Ei au obținut o categorică vic
torie în meciul cu Metalul Turnu 
Severin cu scorul de 74-3.

Scorul înlătură orice comentarii. 
O remarcă: foarte bun jocul tînS- 
rului Mihai Popescu, care a reali
zat și 3 încercări.

Popice Campionatul 
regional individual

Duminică s-a desfășurat în orașul 
Deva campionatul regional Indivi
dual de popice, unde reprezentan
ții Văii Jiului au ocupat locuri 
fruntașe. Astfel, la băieți, locul II 
a revenit jucătorului ТбгОк. Aurel* 
de la Parîngul Lonea, iar la fete?’ 
Borșa Edita de la aceeași asocia
ție, a ocupat locul I, fiind declarată 
campioană regională de popice.
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DISCIPLINEI DE PARTID
SARCINA DE PRIM ORDIN
In adunarea generală de alegeri 

comuniștii secției reparații de la 
I.C.T Paroșeni au raportat <?ă ter
mocentrala ș.a prezentat la sfîrșitul 
trimestrului Iii cu realizări mult 
mai slabe ca în anii trecuți = sub 
posibilități. I.C.T. Paroșeni a furni
zat în rețeaua energetică națională 
cu peste 137 000 MWh mai puțină 
energie electrică decît a avut plani
ficat. Colectivul secției de reparații 
nu este străin de nerealizarea indi- 

^ratorilor de plan. Intr-o oarecare 
măsură și asupra lui apașă răspun
derea neîndeplinirii lor.

Cînd lipsește 
exemplu! personal

jPătrunși de răspunderea ce le re- 
v^e, comuniștii din organizația de 
bază a secției au dezvăluit, în ca
drul discuțiilor, existența unor ano
malii în organizarea muncii. Aceas
ta duce la nefolosirea din plin a 
celor 8 ore de lucru, la înrîuriri ne
faste asupra productivității. Ei au 
precizat că abaterile semnalate de 
la disciplină pe lîngă indulgența cu 
care au fost tratate de către con
ducerea secției au fost generate și 
de faptul că nu toți membrii de 
partid au constituit exemplu perso
nal de comportate în producție. Dez- 
bătînd problema reparațiilor execu
tate tovarășii Bulacu Gheorghe, 
Evesc Trandafir, ing. Dina Dumitru, 
Țerva Ludovic și ceilalți comuniști 
au criticat pe membrii de partid ca 
Albu Trandafir, de pildă, care nu-și 
dau silința să execute lucrări de 
calitate superioară îngreunînd des
fășurarea normală a procesului de 
producție. Mai sînt membri de 
partid ca Hegyi Sigismund care ab
sentează nemoțivat de Ia serviciu sau 
caJfMerișoreanu loan care uneori se 
prezintă cu întîrziere la lucru. Ce

— Ar fi necesar, a propus tova
rășul Evesc Trandafir, ca actele de 
indisciplină, faptul eă unele lucrări 
se cer executate de două ori să fie 
puse în discuția colectivului. Astfel 
s-ar forma o puternică opinie de

ALEGERI
IN ORGANIZAȚIILE 
DE PARTID

masă împotriva celor ce trag înapoi 
îndeplinirea planului.

In cadrul dezbaterilor S-a subli
niat, de asemenea, că în secție lu
crează mulți muncitori noi venlți. 
Acest lucru impune conducerii teh- 
nico-administrative să acorde mai 
multă grijă pregătirii șl inițierii lor 
în cunoașterea agregatelor șl insta
lațiilor.

De ce n-au fost trași 
la răspundere ?

Discuțiile pe marginea dării de 
seamă au scos în relief că și la ca
pitolul disciplina de partid organiza
ția de bază a secției reparații a fost 
deficitară. Părerile exprimate de vor
bitori în această direcție sînt con
cludente :

BULACU GHEORGHE: Biroul or
ganizației de bază nu s-a bucurat 
de suficientă autoritate. Le adunări
le generale abia se prezentau jumă
tate plus unu din numărul membri
lor de partid; niciodată majoritatea.

DQMAN ILIE: Deși semnau convo
catorul, "unii membri de partid nu 
se prezentau la adunările generale.

MAN IULIU: S-au manifestat aba
teri de la disciplina internă de partid 
și în ceea ce privește îndeplinirea 
sarcinilor încredințate. De acest lu
cru se face vinovat în primul rînd 
biroul organizației de bază pentru

Parțicipanții ia discuții au criticat 
biroul organizației de bază (șecrețar 
Vîlvpi Nistor) și pentru că a tole
rat existenta unor asemenea aba
teri și n-a pus în discuția adunării 
generale pe acei membri de partid 
eare s-ац eșchlvat de a participa la 
viața de organizație.

Sarcini de viitor
Luînd cuvîntul în înehelerea dis

cuțiilor, tovarășul Lazăr David, prim- 
«eeretar al Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani a arătat că or
ganizația de bază, comuniștii sec
ției de reparații au sarcina să mo
bilizeze întregul colectiv la muncă 
ritmică, de calitate, pentru pregăti
rea condițiilor corespunzătoare, li
chidarea rămînerii în urmă din 
acest an, în vederea realizării sarci
nilor de plan ce revin termocentra
lei încă din prima lună a anului 
1866. Biroul organizației de bază — 
a precizat vorbitorul •— trebuie să 
intervină la timp eu competență 
pentru rezolvarea problemelor ce 
le ridică producția și viața. Ca ac
tivitatea organizației de bază să 
pornească pe un făgaș sănătos, ește 
necesar ca fiecărui membru de 
partid să i șe repartizeze sarcini 
precise a căror îndeplinire să fie ur
mărită cu perseverentă. De aseme
nea, membrii de partid să fie trași 
la răspundere dacă nu-și îndeplinesc 
îndatoririle statutare. Se impune din 
partea biroului organizației de bază 
desfășurarea unei munci educative 
multilaterale îndeosebi în direcția 
întăririi disciplinei de partid, a creș
terii răspunderii personale a mem
brilor de partid fată de sarcinile în
credințate. In această direcție, bi
roul organizației de bază nou ales să 
muncească în așa fel încît să nu 
existe punct de lucru, agregat sau 
schimb unde să nu fie membri de 
partid.

M. CHIOREANU

IZVOARELE PREȚUIRII
(Urmare dtn pag. f.«) 

profesionale a oamenilor ou 
care muncește. Multi ortaci au 
învățat metfirla lUCIÎnd în 
brigada sa. Impărtășindu-le 
tainele profesiei pq care а În
drăgit-o, el i-a Îndemnat să 
menrgd Ia școli de calificare- 
Ascultîndu-i sfatul, Tănase 
loan este astăzi șeful unei 
brigăzi miniere iar Sehmith 
Franc iac este miner șef de 
schimb în brigada sa. Tovară
șul Gligor Gheorghe urmează 
un curs de mineri, iar Toader 
loan și Roșeț Vasile s-au înscris 
la cursurile de ajutori mineri. 
Aceștia sînt doar O parte din

ÎNSEMNARE

Cînd vina e pasată 
de la unul la altul

Mina Petrila. înainte de a intra 
în șut, doi tineri s-au indreplat 
spre chioșcul alimentar din clă
direa administrativă a exploatării 
cu glndul să-și cumpere ceva de 
mi neare.

— Vă rog 200 gr de costiță •— 
a cerut unul.

— iar mie 150 gr de salam și 
tot atita telemea — a comandat 
celălalt.

— N-avem nici din una, nici 
din alta — le-a răspuns vînzătoa- 
rea. Salam cei puțin n-am primit 
de multe zile — a adăugat ea jus
tificativ.

— Atunci ce mîncăm in șut ?
— Avem chiftele și cirnați proas

peți — le-a recomandat vipzătoa- 
rea.

— Ліпе, atunci puneți in fiecare 
pachet cite 5 chiftele, pline și 
murături sau muștar — ce aveți.

— N-avem nici muștar, nici mu
rături — a venit răspunsul.

Cei doi au plecat supărați gîn- 
dlndu-se cu reproș la cei ce răs
pund de aprovizionarea chioșcu
lui alimentar. Au și de ce. Multe 
comenzi făcute de vinzătoarea Do- 
brica Elisabeta, de la această uni
tate nu au fost onorate. Deși cu
nosc acest lucru, atît tov. Deme

ortacii de care comunlttul G»- 
Pd/du Aurel s-я ocupat Ія cel 
15 ani de cînd lucrează la Pe
trila.

Conștiinciozitatea de care dd 
dovadă în producție, calitatea 
ireproșabili a cărbunelui ce 
pleacă din abatajul nr. 21 vest 
(in ultimele 3 lupi nu 1 S-a 
rebutat nici un vagonet de 
cărbune pentru șist vizibil), 
aspectul îngrijit al abatațului, 
destoinicia și exemplul per to
nal al brigadierului au făcut 
ca brigada lui Cepălău Aurel 
să fie socotită printre cele 
mal bune de ia exploatarea 
minieră Petrila.

ter Gheorghe. responsabilul res
taurantului „Transilvania" — care 
patronează chioșcul cu pricina — 
cit și merceologul lagăr Petru «ti 
rămas pasivi, n-au întreprins nici 
o măsură. Clteva amănunte vot 
întări această afirmație.

Pe nota de comandă din 22 oc
tombrie a. c. s-au cerut 1S0 pră
jituri. Comanda respectivă n-a fost 
insă satisfăcută nici pînă la Sfir- 
șitul lunii. Nu s-a ținut seama nici 
de mărfurile comandate în zilele 
de 23 și 27 octombrie, cînd de a- 
semenea s-au cerut biscuiți, brînză 
telemea, salam, sardele etc. între
bat de ce nu se ocupă de apro
vizionarea chioșcului de la mina 
Petrila, tov. Demeter a pus vina 
pe merceolog; cică el trebuie Să 
fie preocupat de această proble
mă, Tovarășul lagăr, la rîndul 
lui, a „pasat" vina la responsabi
lul restaurantului susținfnd că a- 
provizionarea îl privește pe a- 
cesta. Credem că tov. Fodor Carol, 
directorul T.A.P.L.-ului va stabili 
cine-i adevăratul vinovat și-l va 
determina să-și facă datoria. Mi
nerii de la E. M. Petrila, cliențf 
ai chioșcului alimentar, așteaptă 
de mult o astfel de măsură.

N. COSTESCU

exemplu personal constituie o astfel 
de comportare pentru restul mun-

/ citorilor secției î

că n-a controlat sistematic și n-a 
tras la răspundere membrii de partid 
care nu și-au făcut datoria.

Mai mult sprijin sectorului de investiții
(Urmare din pag. l-a)

Cum se explică lip
sa de mineri și artifi
cieri ? Pentru creșterea 
cadrelor s-a făcut aici 
prea puțin. Un singur 
exemplu: în prezent, 
din cadrul sectorului 
de investiții, abia doi 
oameni frecventează 
școala de mineri 1 Și 
sectorul are nevoie de 
cel puțin 15—20.

Pentru ca sectorul 
de investiții să-și poa
tă realiza în viitor in
tegral sarcinile de 
plan este imperios ne- 
cesar ca unele proble
me șă-și găsească o 
rezolvare urgentă.

• Forurile compe
tente din C.C.V.J. să 
acorde sprijin E. M. 
Aninoasa în vederea 
asigurării sectorului 
de investiții cu mate
rialele necesare peri
oadei de iarnă.

• Completarea ne
cesarului de mineri și 
artificieri va trebui să 
stea în atenția condu
cerii exploatării și în
deosebi a sectorului.

• Se impune ca per- 
forajul umed și aera- 
jul de Ia orizontul X 
să fie rezolvate într-un 
termen cît mai apro
piat.

Propunem Consiliu 
lui local al sindicate
lor, direcției de inves
tiții din C.C.V.J. orga
nizarea unui schimb 
de experiență între 
minerii de la investi
țiile Aninoasei și cei 
din sectorul de inves
tiții de la mina Petrila 
(unde se aplică perfo
ra jul umed cu suc
ces).

• Conducerea ex
ploatării să oblige sec
torul de transport de 
a respecta dispoziția 
in ceea ce privește 
scoaterea de la inves
tiții, în fiecare schimb, 
a 50—60 vagonete cu 
steril.

Toamna pe dea
lurile Petros iju- 
lui.

PROGRAM DE RADIO
3 noiembrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri; 5,06 Mai mîndră țara noastră 
crește — program de cîntece și jo
curi; 5,40 Bolerouri șj intermezzi; 
6,00 Radiojurnal. Sport.^Buletin me
teo rutier,- 6,22 Valsuri; 6,30 Anun
țuri și muzică,- 6,40 Recomandări 
din program,- 6,45 Salut voios de 
pionier.- 7,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteo-rutier,- 7,18 Acordeonul 
vesel; 7,30 Cîntece și jocuri popu
lare; 8,00 Sumarul presei; 8,30 La 
microfon melodia preferată; 9,30 
Sfatul medicului: îmbrăcămintea 
copiilor în anotimpul rece; 9.35 
Muzică din operete; 10,00 Buletin 

£ de știri; 10,05 Muzică populară;
10,30 „Cu prolesorul Baghetă în ța

Ira muzici i”.- 11,00 Concertul nr. 4 
în re minor pentru vioară și «or

chestră de Paganini; 11,30 Selec- 
țiuni din opereta „Sînge vienez" de 
Johann '•'.trauss; 12,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 12,13 
Pagini din muzica de estradă; 13,20 
Limba noastră; 13,30 Itinerar folclo
ric muzical; 14,00 Buletin de știri. 
Buletin meteo-rutier; 14,08 Săptă- 
mîna muzicii sovietice: mari an
sambluri corale; 14,28 Soliști instru
mentiști de muzică populară; 15,00 
Muzică ușoară; 15,23 Trei mișcări 
simfonice „Bucurețti-1959" de Pas
cal Bentolu; 15,45 Melodii populare; 
16,00 Radiojurnal. Sport. Buletib 
meteorologic,- 16,15 Din istorie ope
rei, 16,45 Muzică vocală și truitra- 
mentală de estradă,- 17,15 Plete 
pentru fanfară,- 18,00 Buletin d# 
știri: 18,03 In jurul globului; 18,30 

Tribuna radio,- 18,40 Concertul nr, 
3 In do minor pentru plan $1 or
chestră de Beethoven; 19,20 Sport. 
Mexic 1868; 19,30 Varietăți muzi
cale; 19,55 Melodia zilei; 20,00 Ra- 
diogazeta de seară; 20,30 Cîntă 
Sacha Dlstel; 20,45 Noapte bună, co
pii; 20,55 Mic concert folcloric; 21,15 
Capodopere ale literaturii: Pseudo 
kyneghetikes de Al. Qdobescu; 
21,45 Muzică ușoară interpretată de 
Luminița Cownin; 22,00 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteorologic; 
22,15 Ritmuri vechi șț noi; 22,55 
Melodii lirice,- 23,50 Buletin de 
știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Radiojurnal. 
Buletin meteo-rutier; 7,50 Sulta nr 
2 pentru fanfară de Savel Hor- 
ceag; 8,00 Piese de estradă de Elly 
Roman; 8,15 Săptămîna muzicii so
vietice: muzică ușoarăi 8,30 Mu
zică din opera „Andrea Chenier’* 
de Giordano; 9,00 Buletin de știrb 

9,32 Pe un picior de plai — emi
siune de balade și jocuri popu
lare; 10,00 Din inimă-țl cîntăm 
partid iubit — program de cînte
ce; 10,30 Selecțiuni din opereta 
„Veronique" de Messages 11,00 Bu
letin de știii. Buletin meteorolo
gic; 11,10 Muzică ușoară; 11,26 
Pagini din muzica de cameră a 
iui Joseph Haydn; 12,15 Jocuri 
populare interpretate la diferite in
strumente,- 12,30 Recital Lucia Stă- 
nescu — arii din opere; 12,45 Or
chestre de muzică ușoară; 13,00 
Buletin de știri,- 13,08 Emisiune de 
muzică populară; 13,30 Concert de 
prînz; 14,30 Arii din opere; 15,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteo- 
rutier» 15,13 Dansuri de estradă,- 
15,30 Știința în slujba păcii,- 16,00 
Săptămîna muzicii sovietice : muzi
că populară,- 16,30 Roza vînturilor; 
17,00 Radiojurnal. Sport. Buletin 
^meteorologic,- 17,15 Piese pentru 

chitară; 17,40 Sfatul medicului: îm
brăcămintea copiilor în anotimpul 
rece; 17,45 Jocuri populare; 18,00 
Arii din opere; 18,10 Jurnale ce
lebre : „De bello gallico” — lulius 
Caesar» 18,30 Anunțuri, reclame 
și muzică,- 19,00 Buletin de știri; 
19,05 Muzică ușoară; 19,50 Melodii 
populare; 20,00 Suita a Il-a pentru 
orchestră de Ion Dumitrescu; 20,30 
Gaudeamus. (Emisiune pentru stu- 
dențl); 20,50 Cîntece populare; 21,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteo
rologic,- 21,15 Recital Arta Flores- 
CU; 21,30 Cîntă trio Armonia și 
Dan Georgescu; 22,30 Moment poe
tic : „Cadențe argheziene",- 22,35 
Melodii de pretutindeni; 23,00 Bu
letin de știri Snort; 23,10 Concert 
de muzică prec’asicăi 23,52 De la 
e melodie la alta,- 0,50 Buletin de 
știri.
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Vizita delegației militare 
române în Iugoslavia

BELGRAD 1 (Agerpres).
In zilele de 31 octombrie și 1 

noiembrie delegația militară ro
mână a vizitat orașele Split și 
Zadar. Duminică delegația a a-

ѴІЕТДІШІЕ BE SUD

Psteraiie atatnri ale leiielar 
paliioiise iropoiriva 
lupelor aoierlM-saigoiieze

SAIGON 1 (Agerpres).
Forțe patriotice sud-vietnameze 

au atacat de două ori în cursul 
zilei de luni baza militară ame
ricană de Ia Da Nang, situată la 
450 km nord de Saigon. încă în 
cursul nopții, patrioții au îndrep
tat asupra împrejurimilor bazei 
un puternic tir de artilerie. Acest 
atac a fost cel de-al doilea în 
decurs de o săptămînă. După cum 
se știe, unitățile armatei de eli
berare au atacat baza de la Da 
Nang joi, diștrugînd un mare 
număr de elicoptere. Totodată, 
forțele patriotice au minat calea 
unei coloane de trupe americane 
ce înainta la sud de Da Nang. 
După un îndelungat schimb de 
focuri, patrioții s-au repliat.

Agențiile de presă menționează 
că în același timp, continuă lup
tele între unitățile Frontului na
țional de eliberare și trupele a- 
mericano-saigoneze, în împrejuri
mile bazei militare speciale ame
ricane de la Piei Me, situată la 
40 km sud-est de Pleiku în re
giunea platourilor înalte din zona 
centrală a Vietnamului de sud.

Citînd agenția de presă Elibera
rea, agenția France Presse rela
tează că în atacul lansat împo
triva bazei de la Duc Lap (la 35 
km nord-est de Saigon) în noap
tea de 27 spre 28 octombrie, for
țele patriotice au scos din luptă 
400 de militari ai trupelor gu
vernamentale și au distrus în to
talitate batalionul nr.; 51 al arma
tei saigoneze.

Guvernul canadian nu 
în Vietnamul de sud
TORONTO 1 (Agerpres).
Primul ministru al Canadei, Lester 

Pearson, care întreprinde în pre
zent un turneu electoral în princi
palele orașe ale țării, a declarat la 
Toronto că guvernul canadian nu 
dorește și nu va trimite trupele sa
le să lupte în Vietnamul de sud. 

Această declarație a fost făcută ca 
răspuns la învinuirile aduse de

O concluzie 
semnificativă

NEW YORK 1 (Agerpres).
„S.U.A. au transformat Japonia 

în cea mai puternică bază mili
tară a lor", este concluzia la 
care a ajuns corespondentul zia
rului „New York Times" la To
kio. Pentru a demonstra aceasta, 
ziaristul dă cîteva cifre semnifi
cative. El arată că în Japonia 
sînt 36 000 de militari americani 
și 150 de obiective militare ce 
ocupă 75 000 de acri din terito
riul japonez. „Potrivit părerilor 
observatorilor americani", scrie 
In continuare corespondentul, „ba
zele americane din Japonia sînt 
cele mai importante baze din 
Oceanul Pacific din punct de 
vedere militar și politic". Potri
vit prevederilor tratatului ameri- 
cano-japonez, aceste baze și o- 
biective militare nu-i costă ni
mic pe americani. 

sistat la o aplicație tactică e- 
excutată de o subunitate de vî- 
nători »de munte. Luni, membrii 
delegației au fost oaspeții Cen
trului școlar de pregătire a ofi
țerilor și subofițerilor de aviație 
și ai Centrului școlar militar na
val.

Din motive de sănătate, tova
rășul Leontin Sălăjan nu și-a pu
tut continua călătoria și a rămas 
la un spital din Liubliana pen
tru tratament medical. El a fost 
vizitat de generalul de armată 
Ivan Goșniak, locțiitor al coman
dantului suprem al forțelor ar
mate ale R.S.F. Iugoslavia, secre
tar de stat pentru apărarea na
țională.

Mania pen io alegerile 
in plină Ши

PARIS — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, tran
smite :

In Franța, campania pentru a- 
legerile prezidențiale este în pli
nă desfășurare. Pentru prima da
tă de cînd ocupă poștul de pre
ședinte șeneralul de Gaulle a ră
mas la Paris în timpul week-en- 
dului pentru a-și pregăti cuvîn- 
tarea radio-televizată pe care o 
va ține la 4 noiembrie, cînd va 
face cunoscută hotărîrea sa în ce 
privește alegerile prezidențiale 
de la 5 decembrie.

Primul candidat oficial la pre
ședinția republicii, care a remis 
Comisiei naționale de control lis
ta cu cele 100 de semnături ce
rute de constituție, a fost sena
torul Pierre Marcilhacy. Un alt 
candidat, Jean Lecanuet, și-a inau
gurat campania electorală printr-o 
conferință de presă ținută la 
Annecy, în care a declarat că va 
apăra realizarea integrării europe
ne, ca problemă de bază a pro
gramului său.

Noul președinte al Partidului

va trimite trupe

Douglas Fisher, membru al Parla
mentului din partea Partidului con
servator care a afirmat că Pearson 
s-a angajat, într-o scrisoare secre
tă adresată președintelui Johnson în 
vara acestui an, să trimită trupe în 
Vietnamul de sud după alegerile 
programate la 8 noiembrie.

După cum relatează agenția Reu
ter, vizita făcută de primul minis
tru canadian în orașul Vancouver 
a prilejuit o puternică demonstra
ție de protest împotriva unei even
tuale trimiteri de trupe canadiene 
în Vietnamul de sud.

REÎNTOARCEREA LUI WILSON LA LONDRA
LONDRA 1 (Ager

pres).
Duminică seara s-a 

reîntors la Londra, du
pă vizita în Rhodesia, 
primul ministru britanic 
Harold Wilson. Intr-o 
scurtă declarație făcută 
la sosire, el și-a expri
mat părerea că vizita 
sa la Salisbury ar fi 
reușit să înlăture pe
ricolul imediat al pro
clamării unilaterale a 
independenței Rhode- 
siei, care ar constitui, 
după cum a relevat el, 
„un teribil dezastru".

După cit se pare, 
singurul rezultat efectiv 
al vizitei este acordul 
privitor la constituirea 
unei comisii regale unite 
chemată să se pronun

Lucrările O. N. U.
NEW YORK 1. —Trimisul spe

cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite :

Luni dimineața e-a întrunit șe
dința plenară a Adunării Gene
rale. Lucrările ei au fost condu
se de Amintore Fanfani, președin
tele actualei sesiuni, care du
pă cum se știe, a fost împiedi
cat timp de trei săptămini să-și 
exercite atribuțiile din cauza u- 
nui accident.

Pe agenda zilei au figurat do
cumente adoptate de Comitetul 
pentru problemele sociale, umani
tare și culturale șl prezentate 
Spre aprobare Adunării Generale. 
Este vorba de raportul consacrat 
măsurilor ce trebuie luate pentru 
îndeplinirea declarației cu privi
re la eliminarea tuturor formelor 
de discriminare rasială, proiectul 
de recomandare cu privire la con- 
simțăm intui la căsătorie, raportul 
cu privire la manifestările de

iFezideoliale mi Franța
Radical, Rene Billeres, a anunțat 
că patronează candidatura lui 
Francois Mitterrand, conform ho- 
tărîrii congresului radical, hotărî- 
re de câre a luat act Comisia 
națională de control.

Totodată, Consiliul național al 
S.F.I.O. și Comitetul Național al 
M.R.P. au confirmat hotărîrile 
luate de organele conducătoare 
de sprijinirea candidaturii lui 
Francois Mitterrand și respectiv a 
lui Jean Lecanuet. In șfîrșit, in 
cadrul unei ședințe de lucru a 
cadrelor de conducere ale Parti
dului Comunist Francez, Waldeck 
Rochet, secretarul general al par
tidului a Subliniat că evoluția si
tuației politice după 5 decembrie 
va fi foarte serios influențată de 
rezultatul alegerilor prezidențiale.

După înWnirea
BUENOS AIRES 1 (Agerpres).
In localitatea argentiniană Men

doza, a luat sfîrșit întîlnirea de 
două zile dintre președintele Re
publicii Argentina, Arturo Illia, 
și președintele Republicii Chile, 
Eduardo Frei. Convorbirile dintre 
cei doi oameni de stat s-au axat 
asupra principalelor probleme ale 
Continentului latino-american și a 
relațiilor dintre cele două țări 
Intr-un comunicat comun dat pu
blicității se arată că președinții 
Argentinei și Republicii Chile au 
căzut de acord asupra necesității 
întăririi Asociației laiino-ameri- 
cane a comerțului liber (Lafta) 
„ca o cale pentru realizarea dez
voltării economice și industriale 
a țărilor din acest continent".

Potrivit relatărilor coresponden
ților agențiilor occidentale de pre
să. în cursul convorbirilor dintre 

țe asupra problemelor 
constituționale ale Rho- 
desiei. Judecind după 
componența pe care o 
va avea această comisie 
— un membru desemnat 
de guvernul rhodesian 
și unul din cel britanic, 
precum și președintele 
Tribunalului suprem al 
Rhodesiei — concluziile 
sale pot fi de pe acum 
prevăzute. De fapt, ea 
nu constituie mai mult 
decît un artificiu, permi- 
țînd amînarea cu apro
ximativ două luni a dez- 
nodămîntului.

In drum spre Londra, 
Wilson s-a oprit în 
Zambia, Nigeria și Gha
na pentru a încerca să 
obțină < Sprijinul condu
cătorilor acestor state

africane membre ale 
Commonwealth-ului pen
tru acțiunile britanice în 
problema rhodesiană. O 
misiune similară a în 
deplinit și ministrul pen
tru problemele Com- 
monwealthului, Arthur 
Bottomley, care a făcut 
escale în Tanzania, Ke
nya și Uganda.

Presa engleză de luni 
dimineață nu se arată 
prea optimistă în legă
tură cu șansele pe care 
vizita lui Wilson le-ar 
fi deschis pentru regle
mentarea problemei rho- 
desiene. „Este dificil de 
sesizat în acest stadiu 
ce soluție ar putea pînă 
la urmă să se contureze 
și care să satisfacă toate 
părțile în cauză", scrie

prejudicii rasiale și de intoleran
ță națională și religioasă, precum 
și raportul privind eliminarea tu
turor formelor de intoleranță reli
gioasă. După dezbateri, la care 
au luat cuvîntul numeroși dele
gați, Adunarea Generală a adop
tat în unanimitate documentele 
menționate, prin care se face apel 
la „toate națiunile să întreprindă 
acțiuni urgente și eficiente in ve
derea lichidării tuturor formelor 
de discriminare rasială.

W DIN ІПООНЕЛП
DJAKARTA 1 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează 

despre continuarea represiunilor 
împotriva forțelor democratice in 
diferite regiuni ale tării. Astfel, 
potrivit postului de radio Dja
karta, în cadrul unor „operațiuni 
de curățire" în districtul Surakar
ta din Jawa centrală, unități ale 
armatei au capturat 342 de oameni, 
toți membri ai Frontului Tineretului 
Comunist. De asemenea, în cursul 
unei ciocniri, 50 de tineri comu
niști au fost uciși.

Agenția Antara a anunțat că, 
între Bojolali si Musuk, comuni
cațiile continuă să fie tăiate, că 
avioane au lansat manifeste adre
sate soldaților din armată, despre 
care se semnalase anterior că au 
dezertat. Potrivit agenției Reuter 
„informațiile par să indice o situa
ție încordată și serioasă în în
treaga regiune a Jawei centrale" 
Aceeași agenție anunță că gene- 
ralul-maior Suharto, ministru al 
armatei și șef al statului major, 
a preluat controlul direct al căi 
ldr ferate. Ministrul Comerțului a 
expulzat din consiliile corporați
ilor industriale de stat pe repre
zentanții Federației sindicale 
(S.O.B.S.I.).

Illia-Frei
miniștrii afacerilor externe ai ce
lor două țări a fost examinată 
oportunitatea conferinței O.S.A. 
programată să se deschidă la 17 
noiembrie, la Rio de Janeiro, mai 
ales în urma ultimelor eveni
mente petrecute în America Lati
nă. Partea chiliana și-a arătat „în
grijorarea fată de ultimele even! 
mente din Brazilia". In legătură 
cu răbufnirea crizei politice din 
Republica Dominicană s-a mențio
nat posibilitatea ttnei noi amînări 
a conferinței O.S.A.

Observatorii politici din Buenos 
Aires consideră că lipsa din co
municatul final a unor luări de 
poziție mai precise în ce privește 
conferința interamericană de la 
Rio de Janeiro lasă să se pre
supună existența unor puncte de 
vedere diferite ale guvernelor 
celor două țări în această pro
blemă.

ziarul „Times". „Ceea 
ce se poate spune pen
tru moment, este că s-a 
cîștigat timp", arată, la 
rindul său, „Financial 
Times". „Orice speranță, 
continuă ziarul, trebuie 
să fie temperată de fap
tul că nu există posibili
tatea unui acord dacă 
una din părți nu-și 
schimbă poziția funda 
mentală. Nu există însă 
nici un indiciu al unei 
asemenea schimbări". 
Agenția Reuter consi
deră că planul conceput 
la Salisbury de Wilson 
și Smith „a și intrat în di
ficultate" datorită res
pingerii sale de către 
liderii populației afri
cane din Rhodesia.

PE SCURT
• CANTON. — La invi

tația Ministerului Apărării 
Naționale al R. P. Chineze, 
la Canton a sosit o delegație 
militară a Republicii Arabe 
Siria, condusă de general de 
brigadă Aii Ibrahim, care va
face o vizită în R. P. Chi
neză.

• LONDRA. __ ta Asocia-
tia engleză de sprijinire a
O.N.U. a avut loc duminică o
adunare consacrată celei de- 
20-a aniversări a Organizației 
Națiunilor Unite. Cu acest pri
lej a luat cuvîntul ministrul 
de stat la Foreign Otice. 
George Thomson. El s-a pro
nunțat pentru universalitatea 
Organizației Națiunilor Unitrț 
Și pentru restabilirea drepUț, 
rilor legitime ale R. P. Chine
ze la O.N.U.

• TIRANA. — Grupul de 
artiști români de la Teatrul 
de Operă și Balet, care în 
conformitate cu planul de co
laborare culturală pe anul 
1965-1966 face un turneu în 
Albania, a susținut al doilea 
spectacol Ia Teatrul de Operă 
și Balet din Tirana.

In timpul turneului din R. P. 
Albania artiștii români au mai 
dat spectacole în orașele Kor- 
cea, Shkodra și Durres.

• BOGOTA. — După cum 
s-a mai anunțat, o puternică 
explozie s-a produs in piața 
centrală a orașului Cartagena 
(Columbia), ca urmare a unul 
incendiu ce a izbucnit la un 
depozit de explozivi destinați 
locurilor de artificii cu prile
jul festivităților prevăzute de 
aniversarea zilei independen
tei naționale, la 11 noiembrie. 
Potrivit ultimelor date, în a- 
ceasta catastrofă și-au pierdut 
viața 58 de persoane, iar nu
mărul răniților se ridică li
pește 200.

• NICOSIA. — Potrivit A- 
genției France Presse, în Ci
pru au fost înregistrate dumi
nică noi ciocniri între ciprioții 
— turci și membrii Gărzii Na
ționale. In cursul incidentelor 
doi ciprioți-turci au fost ră
niți.

• TOKIO. — După o inacti
vitate de 7 ani, vulcanul Aso, 
din prefectura japoneză Ku
mamoto a început luni să eru
pă. Coloana de flăcări se ri
dică la o înălțime de 300 me
tri deasupra craterului. Bucăți 
mari de rocă fierbinte sînt a- 
runcate pînă la aproape un ki
lometru în jurul vulcanului. 
Cîteva locuințe din Împreju
rimi au fost avariate sau in
cendiate.

• NEW YORK. — Aproape 
1 000 de cetățeni de culoare 
au participat la Natchez, Mis
sissippi, la un marș organi
zat în semn de protest împo
triva segregației rasiale. Con
comitent la Natchez s-a des
fășurat și o „contra-demon- 
strație" a unui grup de 
membri ai Ku Klux-Klanu- 
lui.

La Suffolk, Virginia, doi 
conducători ai militanților 
pentru drepturile civile au 
fost răniți cu focuri de armă 
la scurt timp după ce au pă
răsit o adunare a negrilor 
din localitate. Autorii atacu
lui n-au fost descoperiți.
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