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Intîlnire a conducătorilor de partid 
și de stat cu oameni de știință
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la 
freza 
dură. 

Sub 
cîțiva 
bazi-

La sonda 5 671 din cîmpul 
minier Bărbâteni forajul de
curgea normal. Undeva, 
peste 900 m adîncime 
mușca lacomă din roca 
invîrtindu-se necontenit, 
turla sondei forfoteau 
oameni — unii pe lingă
nul plin cu noroi special pre
parat pentru fortfj, alții pe Un
gă Utilaje. Doar sondorul șef 
Iacobescu Vasile se afla la 
granic, fixa cu privirea cablul 
de pe tambur, iar cu un picior 
apăsa din cînd în Cînd pe 
frîna troliului. Priveam sonda, 
oamenii din jurul ei și în me
morie îmi stăruiau cuvintele 
spuse cu o oră In urmă de to
varășa Drăghici Maria, tehni
cian cu indicii de foraj la sec
torul Uricani al întreprinderii 
de explorări Hunedoara-Deva : 
„Brigada sondei 5 671 își de- 
pășește planul lunar în medie 
cu 30 la sută". Mă aflam deci 
în fața unei brigăzi evidenția
te în întrecerea socialistă. Din

• forfota sondorilor, din priviri
le și zîmbetele lor vesele, se 
degaja acea satisfacție pe ca
re o poate da numai dragostea 
Dentru muncă și conștiința da
toriei împlinite. Maistrul Stan 
loan, care mă întovărășea, își 
privea oamenii și vorbea des
pre ei cu mîndrie în glas. Oa
menii din brigadă — Alexan- 
drescu Grigore, lonescu Hris- 
tache, Fraităr Gheorghe, Ver- 
buncu Petre, Andrei Vasile, 
Ciobanu Victor, Iacobescu Va
sile — constituie un colectiv 
bine închegat, unit și la bine 
și la rău, deși au venit din 
diferite colțuri ale țării. Deci 
sursa hărniciei o constituie 
oamenii. Și astfel de surse 
aflate la sonde amplasate 
dealuri și 
multe de-a , 
șantiere ale 
din Uricani. 
dă, brigăzile

ei.

pe 
văi — se găsesc 

lungul celor două 
secției de foraj 
Să- cităm, de pil- 

■ sondelor 5 754,
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Inovatorii

Brigada condusă de minerul Lițcan Gheorghe 
din sectorul II al minei Uricani se afirmă lună 
de lună prin realizarea ritmică a sarcinilor de 
plan.

Iată-1 pe brigadier (al doilea din stingă)’ în mij
locul ortacilor lui.

ROADE ALE ELANULUI 
TINERESC

4

De la începutul aces
tui an, la cabinetul teh
nic al minei Aninoasa au 
fost înregistrate 32 
piineri de i___

Tinerii din Lupeni au 
declarat săptămîna ce a 
trecut, săptămînă a co
lectării flerului vechi. 
Cu: acest prilej, toate 
organizațiile U.T.C. din 
cadrul' minei, preparâ- 
ției, F.F.A. „Viscoza", 
sectorului I.L.E., garaju
lui S.T.R.A. și altele au 
inițiat, aproape în fie
care zi, acțiuni de mun
că patriotică pentru co
lectarea fierului vechi. 
Săptămîna s-a încheiat 
cu un bilanț rodnic. Au 
fost colectate și expe
diate spre oțelării 80 
tone de fier vechi. Prin
tre tinerii care s-au e- 
vidențiat în această ac
țiune îi amintim pe ute-' 
ciștii Kovacs Alexan
dru, Răcășan Vasile, Bă
lan Radu, de la prepara- 
ție, Amarie Aurel, Preotu

Nicolae 
de la 

Broască Constan- 
Dobu

Mihai, Cocolos 
și Bădău Vasile 
mină, 
tin, Ifoleanu ' și 
Florean de la Viscoza,
precum și șoferii Izvo- 
reahu loan și Blaga -Mi
hai de la garajul S.T.R.A.

Roadele „săptămînii 
colectării fierului vechi" 
mâi. au însă o semnifi
cație. Prin cele 80 tone 
fier vechi colectate cu 
acest prilej, tinerii Lu- 
peniului și-au îndeplinit 
integral angajamentul a- 
sumat pe anul 1965 în 
privința : colectării meta
lelor. Față de angaja
mentul de 885 tone, H-- 
nerii lțipeneni au colec
tat 905 tone de fier 
vechi.

In luna decembrie, u- 
teciștii din Lupeni, vor 
colecta și expedia încă 
100 tone de fier vechi.

trate 32 pro- 
inovații. Fie

care dintre acestea Cau
tă să răspundă — și de 
cele mai multe ori cu 
succes — unei probleme 
menite să aducă o ' 
tribuție în plus la suc
cesul luptei, pentru căr
bune mai mult și 
buni

Urmărind în continua
re reducerea consumului 
de material lemnos și 
creșterea productivității 
muncii' fn abatajele fron
tale. de pp stratul 3, to
varășii . ing. Dumitrgș 
JMA' David Ioan și Lpi 
Alfred au elaborat un 
sistem de folosire a stîl- 
pilor metalici la armarea 
suplimentară în abataje
le frontale. Acești tova
răși, care s-au numărat 
și printre cei care și-au 
asumat rolul de pionie
rat Ia miha Aninoasa în 
utilizarea plasei metali
ce Ia podirea vetrei în 
abatajele frontale, vin 
cu această inovație în 
scopul eliminării com-

eon-

căr- 
mai

In inima .car
tierului Braia din 
orașul Lupeni, de 
curînd, a fost des
chis . un ghișeu 
poștal. Prin., în
ființarea acestui 
ghișeu, oficiul 
Р.Т.Т.Й. Lupeni a 
venit în sprijinul 
locuitorilor ' car
tierelor Braia și 
Viscoza. . .

IN CLIȘEU : Un 
aspect de . interior 
din noul ghișeu.

(Continuare în pag 3-a)

Luni, 6 decembrie, la Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român a avut loc o intîlnire cu oameni 
de știință și cadre de conducere din aparatul de stat 
și din economie. ,La intîlnire au luat parte tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Emil Bod- 
năraș și Manea Mănescu. Cu acest prilej a avut‘loc 
un schimb de păreri în legătură cu măsurile ce se cer 
luate pentru aplicarea în viață a indicațiilor Congre
sului al IX-lea al P.C.R. cu privire Ia îmbunătățirea 
organizării' și orientării activității de cercetare știin
țifică din țara noastră.

Vorbitorii s-au referit la necesitatea intensificării 
cercetării științifice, în special în domeniile de care 
depinde progresul economiei și culturii naționale, a 
valorificării mai bune a forțelor de care dispunem și 
a posibilităților pe care le creează în această direc
ție avîntul continuu al industriei și agriculturii socia
liste, noile întreprinderi moderne construite pe cu
prinsul țării. Numeroși oameni de știință au subliniat 
în cursul discuțiilor însemnătatea deosebită a hotă- 
rîrii stabilite de Congresul partidului de a se crea 
Consiliul Național al Cercetării Științifice, menit să 
asigure îndrumarea unitară și competentă a muncii 
științifice din întreaga țară, concentrarea tuturor for
țelor spre obiectivele de cea mai mare importanță 
pentru progresul științei românești, pentru înflorirea 
continuă a societății noastre socialiste. Vorbitorii au 
făcut propuneri privitoare la atribuțiile și organizarea 
acestui viitor for științific, precum și referitor la so
luționarea diferitelor aspecte ale vieții și muncii oa
menilor de știință din tara noastră.

Mulțumind, în încheierea dezbaterilor, participanți- 
lor pentru părerile exprimate și propunerile făcute, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a expus direcțiile prin
cipale spre care se vor îndrepta în viitor eforturile 
partidului și statului în domeniul dezvoltării științei. 
Vorbitorul a subliniat în încheiere rolul important ce 
revine oamenilor de știință în aplicarea hotărîr.ilor 
Congresului cu privire la dezvoltarea și perfecțio
narea cercetării științifice din țara noastră.

An inoseni
plete a folosirii lemnu
lui de mină în aceste a- 
bataje.

O altă inovație care 
a fost primită cu inte
res este cea a tov. ing. 
Popa loan, șeful secto
rului III, care a conce
put o vatră înclinată 
mobilă pentru încărca
rea Semiautomată a ste
rilului la săparea galeri
ilor. După construirea 
prototipului, această ino
vație menită să mecani- 
zeze una din operațiile 
grele la lucrările de 
îpaințări în steril — în- 
cărcă¥ea matei iălului
'pușcat — va' fi experi
mentată л Ie ‘ ‘ ’

' hoiise.- i:
Numeroase 

sînt realizate 
torii și tehnicienii elec
tromecanici al căror scOp 
este atît creșterea pro
ductivității muncii cît și 
creșterea gradului de 
securitate a muncii în 
subteran. Astfel, tovară
șii Szabo Iosif, Roman 
Ioan, Buftea Gheorghe 
și Burlec Petru au '■ea- 
iizat mai multe inovații 
care îmbunătățesc și

’’nine Ani-

inovații 
de munci-

la lucru
prelungesc durata de 
funcționare a uneltelor 
pneumatice folosite în 
subteran. Se aplică cu 
succes o instalație com
plexă concepută de 
maistrul electrician Su- 
cîu Viorel care limi
tează timpul pentru da
rea semnalelor între 
rampa puțului principal 
și orizontul inferior al 
acestui put, cu scopul 
excluderii greșelilor .de 
semnalizare.

Vine' în sprijinul in
tensificării luptei pentru 
economii instalația pen
tru spălarea rulmenților 
recuperați lă repararea 
vagonetelor de mină. A- 
ceastă raționalizare, ai 
cărei autori sînt tov. 
Krakovski Andrei și Zei- 
des Wilhelm va permite 
selecționarea și refolo- 
sirea în mai mare mă
sură a rulmenților de la 
trenurile de roți înlo- 
cuiți la vagonete.

Ing. I. BRANEA

(Continuare in pag. 3-aț

Cînd lucrările care trebuie făcute vara 
slnt lăsate pe iarnă

Â sosit cumva iarna? Pe șantie
rele de 'constricții 
lui nu se vede...

dirT Valea Jiu-
mice. Sînt foarte urîte la adresa ce
lor care au „aranjat" a^a lucru
rile.

VULCAN: Două 
buldozer, numeroase autobasculante 
și. zeci de muncitori sint concen
trați a la construcția . drumului . de 
actses' spre blocurile din seria E. 
Ne roiul e pînă-n gît. Randamentul 
mașinilor — slab. Autobasculantele 
patinează în mocirlă, iar oamenii 
n-au spor. Nu se putea face â- 
ceastă lucrare v.ara, cînd pămîntu) 
era uscat ? Ba da, dar de ce simplu 
cînd se poate complicat, greu, 
scump ?

excavatoare, un LUPENI: Hidrofoarele sînt pompe 
care împing apa la înălțime, in spe
cial la blocurile cu 8-10 etaje. Mai
strul instalator Forgo Iosif știe acest 
lucru însă... îl face uitat! Părerea 
locatarilor care nu primesc apă în 
apartamentele de la etajele superi
oare ale blocurilor, mai bine să n-o 
auzim...

Construcția centralei 
1 a stagnat toată vara, 
pornit asaltul, iar după

PETRILA: 
termice nr. 
In toamnă a 
ce s-a reușit să se ridice două co
șuri de fum și să se dea 
căldură, lucrările de finisare sînt 
lăsate baltă. Cît despre căile de ac
ces la centralele termice nr. 1 și nr. 
2. părerea cea mai competentă o 
pot da șoferii care transportă căr
bunele. Dar mai bine să nu le as
cultăm cuvintele pe care le rostesc 
în timp ce fac transportul cărbuni
lor pentru cele două centrale ter-

PETROȘANI: Strada „Noroiului" 
este denumită de locatarii cartieru
lui Livezeni strada cu blocuri mici, 
începînd de Ia stația de mortare a 
șantierului și pînă hăt departe că
tre complexul comercial Drumul pe 
care trebuia să-l facă constructorii 
către centrala termică nr. 3, către 
blocurile G 4 și J 5 există numai în 
planuri. Să încerce cineva șă circule 
pe el în pantofi că... numai cu ma
caraua poate fi scos din noroi. Nici 
instalațiile- respectivei centrale ter
mice nu sînt încheiate. Cît despre 
predarea definitivă... mai va.

Așa se întîmplă cînd lucrările 
care trebuie făcute vara sînt lăsate 
pe iarnă.

Ștefan MIHAI



* STEASUb ROȘU

SPORT SPORT SPORT 0 tînără asociație sportivă,

Minerul Lupeni 
a cîștigat „Cupa Văii

Iu ultimul joc oficial de fotbal din 
oceat an, duminică s-au întîlnit pe 
stadionul din Petrila cele două for
mații de categoria B, Jiul Petrila și 
Minerul Lupeni, ambele învingătoare 
In meciurile precedente ale compe
tiției „Gupa Văii Jiului".

In ciuda timpului rece, cîteva su
te de spectatori au ținut să fie pre- 
zențl pentru a vedea la lucru pe 
cele două echipe divizionare care, 
In turul acestui campionat, au do
vedit p comportare bună (Jiul — lo
cul I și Minerul — locul VI), iar 
în ultima etapă cele două echipe 
miniere și-au întrecut net adver
sarii.

Deși terenul a fost acoperit cu 
un strat subțire de zăpadă, meciul 
a foșt dinamic, antrenant, jucătorii 
ambelor echipe dovedind forma bu
nă în care se află, manifestînd pof
tă de joc. Așa că spectatorii au 
putut urmări și aplauda acțiuni fru
moase, precum și un număr de 
cinci goluri, toate înscrise din ac
țiuni bine concepute.

Iată și fazele care au dus la în
scrierea celor cinci goluri: In mi
nutul 39, la un atac al lupenenilor, 
Cărare scapă singur și înscrie pe 
Ungă Gram care îi ieșise în întîm- 
pinare- De menționat că pînă la în
scrierea acestui gol, atît Gram cît 
și Bîlc, portarul de la Minerul, s-au 
evidențiat, salvînd goluri gata fă
cute. După ce în minutul 52 Bîlc 
salvează o minge puternic expediată 
de Peronescu, cu trei minute mai 
tîrziu echipa Minerul urcă scorul 
prin golul înscris de Ologu. Deci: 
2-0. Jiuliștii nu se descurajează- 
Dimpotrivă ei insistă în joc și în 
numai cinci minute reușesc să ega
leze. Astfel, în minutul 68, la un 
atac pe aripa stîngă, Sandu-Perones- 
cu, ultimul înscrie spectaculos fă- 
cînd inutilă intervenția portarului 
Bîlc. In. minutul 73, același Perones
cu înscrie printr-un șut plasat și 
scorul devine egal : 2—2.

In continuare, un șut puternic al 
lui Martinovici face ca mingea să 
treacă prin fața portarului Bîlc, fără

ca vreun coechipier să intervină în 
traiectoria ei și s-o introducă în 
plasă. Mai apoi, Pleian ratează și 
el o mare ocazie de a înscrie. Go
lul victoriei este înscris de lupe- 
neni cu cinci minute înainte de sfîr- 
șitul partidei. Cărare exțcută precis 
o lovitură de colt și Pleian înscrie 
din apropiere : 3—2, 
i-a sfîrșit întîlnirea.

Echipa Jiul a fost 
tul cîtorva titulari
Ivănescu) dar victoria fotbaliștilor 
din Lupeni este meritată. Ei au stă- 
pînit cu mai multă siguranță balo
nul, au jucat cu mai multă ardoare, 
au fost mai periculoși în fața por
ții.

Ne-au plăcut: Dan, Pralea, Pleian, 
Precup și Luban de la învingători, 
Martinovici, Peronescu, Cazan și 
Foca de la Jiu).

Competent arbitrajul brigăzii 
Petroșani, avînd la centru pe 
reș.

rezultat cu care

lipsită de apor- 
(Pop, Crăciun,

din 
Ma-

D. S.

Pe la începutul acestui an, 
în orașul Vulcan a luat ființă 
o nouă asociație sportivă pen
tru elevii școlilor din localita
te : Viitorul. De atunci, într-o 
perioadă de timp relativ scurtă, 
tinerii sportivi de la Viitorul 
Vulcan au obținut unele re
zultate demne de relevat. Ast
fel, la handbal au ocupat locul 
VU în campionatul regionali 
la volei — campionat raional 
— locul II la juniori și jocul 
III la junioare,- la atletism lo
cul III la faza raională a li
ceelor.

Desigur că aceste rezultate 
se datorase atît muncii pasio
nante, pline de răspundere a

profesorilor de educație fizică 
Gurtâvanco Maria si Karoly 
Bella, precum șl unor sportivi 
ca : Durnea D., Calatita B., Gîr- 
joâbă M„ frații Rusu și alții.

Lp una din ședințele secției 
do handbal, tinerii sportivi 
s-au angajat ca echipa lor să 
albă o comportare și mai bu
nă în viitor. Același lucru îl 
așteptăm și de la celelalte for
mații care activează in cedrul 
asociației Viitorul Vulcan, pen
tru ca în curînd numele acea 
tei asociații să fie cunoscut în 
toată regiunea.

M. SANDU 
corespondent

Sportivi romtni In întreceri cu sportivi 
de peste hotare
Un nou succes în R.F.G.

Ști- 
nou 
co-

VOLEI

KIEL 6 (Agerpres).
Echipa masculină de handbal 

ința București a repurtat un 
succes în cadrul turneului pe
re-1 întreprinde în R. F. Germană. 
Handbaliștii români au cîștigat tur
neul fulger de la Kiel învingînd 
cu scorul de 15—7 (11—4) echipa 
cehoslovacă R.R. Zubrl și cu 7—6 
(4—4), echipa vest-germană T.H.W. 
Kiel. Handbaliștii români au lăsat 
din nou o frumoasă impresie. In 
meciul cu echipa cehoslovacă cei 
mai buni jucători au fost Gruia și 
Paraschiv care au marcat cîte 4 
puncte. Punctele în jocul cu T.H.W. 
Kiel au fost realizate de Nica 
Gatu (2), Gruia și Goran.

au luat sfîrșit duminică întreceri
le celei de-a 3-a ediții a Balcania
dei feininine de baschet. Titlul btff- 
canic a fost cucerit de echipa Bul
gariei, care jn meciul decisiv a în
vins cu scorul de 62—56 (30—2?) 

. echipa României.
Clasamentul final; 1. Bulgaria,

campioană balcanică; 2- România; 3. 
Iugoslavia,- 4. Românie (B).

învingători la polo...

(3),

fiecare minge, 
superioritatea te-

minute de joc,

Ып șut puternic, un plonjon al lui Bîlc, dar balonul a întîlnit 
bara.

RUGBI

Știința Petroșani —
Gloria București 13-3 (10-0)

Jtiința Petroșani — 
jtlinla Horești 3-1

In sala de sport a LM.P. s-au 
întîlnit în cadrul campionatu
lui republican de volei, cate
goria A, seria a И-a, echipele 
studențești din Petroșani și 
București. Gazdele nu s-au in
timidat de valoarea adversa
rului, care ocupă primul loc 
in clasament, au luptat cu ar
doare pentru 
impun; ndu-și 
ritorială.

In primele
după un început mai slab, cînd 
este condusă cu 10—6, echipa 
locală își revine, remontează 
handicapul, acumulează punct 
după punct și cîștigă setul cu 
16—14.

Și în setul al doilea, studen
ții bucureșteni iau avans. Ei 
conduc la un moment dat cu 
6—4. Sînt egalați la 7, apei 
petroșănenii își impun supe
rioritatea și lasă impresia că 
vor cîștiga ușor setul. Dar bu- 
cureștenii își revin, egalează 
la 12 și... rămîn aici. Setul re
vine gazdelor cu 15—12,

Mulțumiți de cele două se
turi cîștigate, localnicii reduc 
ritmul de joc și, ca 
oaspeții cîștigă setul 
15—11.

In setul al patrulea, 
mul, petroșănenii sînt 
Să termine victorioși
Ei atacă de la început calm, 
crganîzat, îi surprind deseori 
descoperiți pe adversari, își 
adjudecă setul cu 15—8 și deci 
întîlnirea cu 3—1.

Am urmărit unul dintre cele 
mai bune jocuri prestate de 
studenții petroșăneni, pentru 
care merită felicitări.

A. B.

0 victorie de prestigiu 
a popicarilor noștri

In Capitală a luat sfîrșit dumi
nică dimineața meciul internațional 
de popice, care a opus selecționa
tei masculine a tării noastre repre
zentativa Iugoslaviei, campioana 
europeană. Popicarii români, în real 
progres, au terminat învingători cu 
scorul de 5 321—5 147 puncte.

(Agerpres,

Echipa Bulgariei cîștigătoare 
a titlului balcanic la baschet

GALAȚI 5 (Agerpres). Prin tele
fon :

In sala Constructorul din Galati

urmare, 
trei cu

și ulti- 
hotărîți 
partida.

jocurile disputate duminică, 
campionatului republican de 
categoria A a luat sfîrșit.

In ultimul meci al turneului în
treprins in țara noastră, echipa de 1 
polo pe apă Chemie Halle (R.D.G.) 
a evoluat duminică seara in bazi
nul de la Floreasca, primind re
plica echipei Dinamo București. Ju
cătorii români au terminat învin
gători cu scorul de 12—1 (5—1; 
2—0; 2—0; 3—0).

(Agerproș)

..Și învinși la baschet

disputat al treilea meci de 
dintre echipele masculine 
campioana Iugoslaviei, și” 
București din cadrul ,,Cu-

BELGRAD 5 (Agerpres).
Duminică dimineață, în prașui Za* 

dar s-a 
baschet 
Zadar, 
Dinamo
pei campionilor europeni". Baschet- 
baliștii iugoslavi au terminat învin
gători cu 65—59 (34—33), califieîn- 
du-se pentru turul următor.

In penultima etapă a campionatu
lui categoriei A de rugbi, Știința 
Petroșani a întîlnit duminică la Lo- 
nea, pe un teren complet acoperit 
de zăpadă, formația Gloria Bucu
rești.

Avînd în față un partener ce se 
prezenta cu o bună carte de vizită 
șl care n-a pierdut anul acesta nici 
un meci în deplasare, studenții au 
abordat partida cu mult aplomb, 
reușind să obțină în final o meri
tată victorie.

Chiar de la primul fluier al arbi
trului, studenții se instalează în te
renul echipei Gloria și după o do
minare insistentă deschid scorul. 
Profitînd de o ezitare, a liniei de 
trei sferturi a echipei adverse, Sa- 
tău, înscrie o încercare aproape de 
colțul terenului. Racoși transformă și 
scorul este de 5-0 pentru Știința. In 
continuare, cei care atacă sînt tot 
studenții și după cîteva atacuri ne
reușite, Hristovlci interceptează un 
balon, trece în forță prin toată a- 
părarea adversă și înscrie o nouă în
cercare, pe care același Racoși, o 
transformă. Cîteva minute mai tîrziu, 
studenții sînt din nou pe punctul 
de a înscrie prin Moiseanu, dar a- 
cesta, intrat în terenul de țintă ad
vers, scapă, nepermis, balonul din

brațe. Cu scorul de 10—0 se termi
nă prima repriză.

Partea a doua a întîlnirii aparți
ne, de asemenea, formației gazdă, 
care înscrie prin Reus, după numai 
cîteva minute de la reluare, o spec
taculoasă lovitură de picior căzută.

Apoi jocul se echilibrează și la o 
greșeală a liniei de treisferturi a 
Științei, jucătorii de la Gloria profită 
de un balon, îl duc în dribling spre 
terenul de țintă al studenților, Ipsi- 
lante comite o greșeală și Cernat 
marchează o încercare netransfor- 
mată : 13—3. Studenții mai au cîteva 
ocazii de a înscrie, dar le ratează. 
Astfel că partida, ultima acasă din 
actualul campionat, se termină cu 
scorul de 13-3 pentru Știința.

Jocul, în ansamblu, a fost fru
mos, s-a disputat în limitele unei 
perfecte sportivități și a plăcut spec
tatorilor.

S-au remarcat Sabău (cel mai bun 
de pe teren), Dulce și Pop de la 
Știința, Popescu, Iancu și Cernat de 
la Gloria. O notă bună antrenorului 
Ureche, care a promovat cu curaj 
în echipă pe tinerii Racoși și Pop, 
amîndoi dînd deplină satisfacție.

, B. AUREL 
corespondent

a fost învins la Iași cu sco- 
2—0 (0—0) după o partidă 
C.S.M.S. a fost superior, Au 
Vornicu și Lupulescu.

Cu
turul
fotbal

Liderul clasamentului, Rapid Bn 
curești, 
rul de 
în care 
înscris

La Ploiești, atacul Petrolului în 
vervă deosebită a înscris cinci go
luri prin Dridea (3) și Badea (2), 
surclasînd Știința Craiova (5—2)

loc în 
gene- 
reușit 

a avut 
acestui-

Concurs de gimnastică la Vulcan
Săptămîna trecută a avut 

sala de gimnastică a Școlii 
rale nr. 4 din Vulcan un 
concurs de gimnastică, care 
drept scop popularizarea
sport frumos și elegant, practicat 
prea puțin (de ce oare?!) în Va
lea Jiului.

De aceea consider îmbucurător 
faptul că în cadrul asociației spor
tive „Viitorul" Vulcan a luat ființă 
recent o secție de gimnastică. De la 
început tinerele sportive au vădit in
teres pentru gimnastică, iar la con
cursul care a avut loc s-au obținut 
unele rezultate îmbucurătoare. Iată 
cîteva rezultate pe categorii de vîr- 
stă: Categoria copil. Sol; I. Hor
goș Rodica; II. Giucă Elena; III. Vass

Maria. Bîrnă: I. Horgoș Rodica; II. 
Medrea Ziana, III. Bădeliță Doina. 
Sărituri: I. Horgoș Rodica și Me
drea Ziana,- II. Bădeliță Doina; III. 
Ciucă Elena. Categoria junioare II. 
Sol: I Kelemen Șarlota; II, Stalco- 
vici Ligla; III. Moruz Maria. Bîrnă:
I. Kelemen Șarlota; II. Fesner Edit 
și Ciger Elisabeta; III. Staicovici Li- 
gia Sărituri: I.
II. Fesner Edit; 
gia.

Pentru reușita 
aprecieri atît tinerele gimnaste cît 
și profesoara Karoly Margareta, an- 
trenoarea lor.

Kelemen Șarlota; 
III. Staicovid Li-

concursului merită

Prof. REMAN VALENTIN 
corespondent

Pentru craioveni au marcat Bîtlen 
si Ionescu.

Scorul etapei a fost stabilit la 
Brașov, unde Steagul Roșu a dis
pus de U-T. Arad cu 6—1 (4—0). Au 
înscris: Pescaru (2), Ivăncescu, 
Naghl. Goran,' NăftănȘilă pentru 
gazde și Țîrlea.

După 90 de minute de fotbal de 
bună calitate, Știința Timișoara și 
Steaua au terminat la egalitate 
1—1 (1—0), prin golurile înscrise . 
de Mircea Popa și Constantin.

Deși a jucat pe teren propriu, 
nici de data aceasta Slderurgistul 
Galați nu a reușit să cîștlge, ter- 
minînd partida cu Dinamo Plteșt^ 
nedecls 1—1 (0—1). Au marcat: C. 
Ionescu pentru Dinamo Pitești și 
Neagu pentru Slderurgistul.

Farul Constanta a cîștigat meciul 
cu Crișu] Oradea cu scorul de 2—1 
(1—1). Ambele echipe au practicat 
un joc de bună calitate. Golurile 
Farului au fost marcate de Olcgu 
și Tufân. Pentru orădeni a înscris 
Harșani.

In urma acestor rezultate, pe pri
mul loc al clasamentului finii al 
turului campionatului se slfaeiză 
Rapid București cu 21 punctă. Pe 
locurile următoare Petrolul Ploiești 
cu 19 puncte și C.S.M.S. Iași cu 17 
puncta.

(Agtrpte*’’



SFEASUL ROȘU 3

НОШ ШИІІІЕІ
(Urmare din pag. l-a)

5 751, 5 748, conduse de maiștrii 
sondori Ștefănoiu Grigore, 
Merlaș Emanai], care au forat 
numai in primele două luni 
ale trimestrului IV 87 m con
venționali peste plan. Rezul
tate asemănătoare, demne de 
laudă, adunate lună de lună 
de la brigăzile de sondori au 
adus secției un succes de pres
tigiu — îndeplinirea angaja
mentului anual cu 40 de zile 
mai devreme. Peste angaja
mentul anual de 200 m fizici, 
au fost forafi pînă în prezent
264 m fizici. Iar la producția

>. planificată pe ultimele 10 luni 
au fost realizate beneficii su
plimentare de 968 000 lei, prin 
reducerea prețului de cost al 
forajelor.

DURERILE]
Durerile din partea stingă a piep

tului, cit de ușoare ar fi ele, neli
niștesc profund. Aceasta, deoarece 
bolnavii știu că ele pot fi semnul 
unor boli de inimă. Teama poate fi 
mai mult sau mai puțin îndreptă
țită dacă prin durere s-ar traduce o 
boală gravă de inimă. Totuși, din 
fericire, marea majoritate a dureri- 
lor din partea stingă a pieptului, nu 
sînt date de boli de inimă, ci de 
alte organe apropiate sau mai înde
părtate, șau de tulburări nervoase 
ale inimii. Este imposibil, ca bolna- 
nul să distingă, dacă durerea sa 
este dată de inimă șau nu, chiar 
dacă ea apare în dreptul inimii.

Doar examenul medicului poate 
lămuri care este cauza adevărată a 
durerii. Pentru medic, în recunoaște
rea bolii de inimă, rolul cel mai im
portant îl au, chestionarea bolnavu
lui și ascultarea inimii sale. Nu se 
pot trage concluzii valabile doar în 
urma „tuturor analizelor" sau a exa
menelor la aparate (raze, electrocar
diograf etc.), metode care au un rol 
secundar, în recunoașterea bolilor 
de inimă.

Este bine, ca bolnavii să nu se a- 
larmeze degeaba, din cauza durerii, 
căci de cele mai multe ori, nu este 
orba de o boală de inimă și este 

cu totul inutil să trăiască în panică 
și cu privațiuni de anumite „plă
ceri ale vieții" pe care le-ar im
pune, o eventuală boală de inimă, 
Deci pcate durea locul unde se 
află inima și să nu fie boală de ini
mă. Vom da cîteva exemple de ast
fel de boli.

La mineri, la muncitorii forestieri, 
care depun un efort fizic mare, pot 
apare deseori dureri la nivelul unor 
puncte ale pieptului, chiar și în 
Stingă, ca o urmare a îmbolnăvirii 
nervului dintre coaste. Alte ori, în 
urma muncii grele sau a unei ră-

Rectiflcatorul Todor Nicolae este 
unul dintre muncitorii apreciațl ai 
secției mecanice de la U.R.U.M.P., 
pentru frumoasele succese obținute 
în muncă.

DE INIMĂ
celi, poate să doară mușchii pieptu
lui. O aceeași cauză, produce o 
durere mai mare în partea stîngă, 
decît în cea dreaptă a pieptului. Re 
iese că partea stîngă a toracelui, 
este mult mai sensibilă la durere, 
decît cea dreaptă. De aceea nu este 
bine ca în durerile de piept, de orice 
natură, bolnavii să-și frece cu mîna 
energic partea dureroasă sau să ți
nă palma mereu acolo, căci astfel se 
poate permanentiza durerea.

Spondiloza -— boala de uzură a 
coloanei vertebrale — la fel produ
ce dureri mari Ia piept, în regiu

SFATUL MEDICULUI

nea inimii. Fracturile, chiar mai 
vechi sau dif Trite boli ale coastelor, 
dacă sînt în partea stîngă, pot să 
dea impresia că durerile vin de la 
inimă. Bolnavii cu diferite boli ale 
plămânilor, de silicoză, bronșită cro
nică, sau cei cu boli ale pleurei 
stingi (pieliței plămînului) — în ul
timul caz chiar dacă boala este de 
mult vindecată — pot avea dureri 
în dreptul inimii. Durerile reumatis
male ale umărului, sau ale cotului 
sting, pot să ajungă pînă în re
giunea inimii.

Obiceiul nesănătos de a mînca re
pede, a vorbi, cît și a bea apă, si
fon, bere, în cantitate mare în tim
pul mîncării duce la umplerea sto
macului cu aer, care apasă inima. 
In asemenea cazuri durerile apar 
după mincare și împiedică în ace
iași măsură și respirația bolnavului. 
Constipația, boli ale intestinului 
gros, ale ficatului și vezicii biliare 
pot, de asemenea, să se manifeste 
prin dureri de inimă.

Ulcerul stomacului, de multe ori 
își trădează prezenta, prin dureri în

Inovatorii aninoseni la lucru
(Urmare din pag. l-a)

Dișpozițivul de semnalizare cu 
aer comprimat pentru suitoare 
realizat de maistrul electrician 
Crîsnic Dionisie, chiulasa conce
pută de maistrul mecanic Pop An
drei care va duce la scăderea tem
peraturii aerului la compresoare se 
numără, de asemenea, printre rea
lizările valoroase ale inovatorilor 
de la această exploatare.

Desigur, activitatea inovatorilor

Educație sanitara
La preparatia Lupeni s-а încetă

țenit obiceiul ca în fiecare lună să 
se prezinte, în fața salariaților, cite 
o conferință educativ-șanitară. In 
luna noiembrie a fost prezentată 
conferința intitulată: „Ce este și 
cum poate fi prevenită tuberculo
za". Expunerea, ținută de dr, Di- 
țoiu Ana, a fost' urmărită cu viu 
interes de cei peste 70 de partici- 
panți.

dreptul inimii. Cea mai gravă boală 
de inimă care dă durere, este atero- 
șcleroza arterelor inimii, manifestată 
prin anghina de piept șau infractul 
miocardic. Despre aceste boli vom 
vorbi în următorul „sfat al medi
cului". Băuturile alcoolice, consu
mate în cantități considerabile, de-a 
lungul anilor, produc o boală a ini
mii caracterizată prin dureri conti
nue, transpirații, lipsă de aer și ner
vozitate. La fel și fumatul unui nu
măr mare de țigări, într-o singură 
zi, sau timp mai îndelungat pot 
cauza dureri ale inimii căci inima 
fiind un organ afectiv, participă 
activ la toate manifestările vieții 
noastre emotive. Se poate înțelege 
de ce orice bucurie, satisfacție, su
părare, enervare, stare de încor
dare, poate produce dureri uneori 
accentuate la nivelul inimii. Cele 
mai multe cazuri în care persoanele 
sub 50 de ani se prezintă la medic 
pentru dureri de inimă se datoresc 
nevrozei cardiace, o îmbolnăvire a 
nervilor cu influență asupra inimii.

Viața agitată, nemulțumirile, dis-' 
cordanta dintre dorințele noastre și 
felul în care știm să le realizăm, 
duc la această boală. In asemenea 
cazuri bolnavii se plîng de dureri 
foarte supărătoare în regiunea ini
mii și deși nu vorbim de o boală a 
inimii, totuși bolnavii sînt plicti
siți de stări neplăcute.

Iată numai cîteva din sutele de 
cauze, care pot determina durerea 
la inimă. Recunoașterea acestor cau
ze este făcută de medic cu atît mai 
bine c pentru bolnav cu cît el se 
prezintă mai devreme la primele 
semne de boală. In concluzie, nu
mai o mică parte a durerilor la ini
mă se datoresc unor boli grave,- 
deci, frica de consecințele acestor 
dureri, de cele mai multe ori este 
nemotivată.

Dr. KRAUSS SIMION 
medic specialist cardiolog 

de la mina Anlnoasa poate fl mult 
îmbunătățită și aceasta — așa cum 
sublinia în cadrul unei recente șe
dințe a C.I.T.-ului, tov. lng. Tarcea 
Ioan, președintele C.I.T., mai ales 
in direcția rezolvării temelor de 
inovații cuprinse in planul tematic 
al exploatării pe anul 1965. Intr-o 
recentă ședință a Comisiei ingine
rilor și tehnicienilor, s-a analizat 
tocmai această problemă. Cu acest 
prilej s-a subliniat necesitatea unei 
activități susținute pentru rezolva
rea în primul rînd a inovațiilor 
cuprinse în planul tematic al minei 
pe 1965, deoarece 3 dintre acestea 
n-au fost încă atacate. Așa cum a 
propus tehnicianul Irina Vașile tn 
cadrul ședinței, pentru fiecare te
mă au foșt formate colective care 
se ocupă de rezolvarea lor. In a- 
ceste colective au fost realeși ino
vatori cu experiență.

Tot în cadrul acestei ședințe. Co
misia inginerilor și tehnicienilor 
de la mina Aninoasa a dezbătut 
planul tematic pe anul 1966 șl a 
scos în evidentă principalele di
recții înspre care trebuie orientată 
activitatea inovatorilor în noul an, 
astfel ca ei să aducă un aport spo
rit Ia lupta minerilor aninoseni 
pentru înfăptuirea sarcinilor de 
răspundere pe care noul cincinal 
le pune în fața acestui harnic co 
lectiv.

LUNA CADOURILOR
1—31 decembrie 1965

Aprovizionați-vă din timp cu 

podoabe 
pentru pomul de iarnă 
și jucării

care se găsesc în sortimente bogate la toate 
magazinele specializate din Valea Jiului ale 

O. C. L produse industriale Petroșani

ANUNȚ
Întreprinderea romunala iiinită htioiioi 

aduce la cunoștință tuturor abonafilor la ener
gie electrică, care posedă chitanfe de plata ga
ranției, depusă în anii 1950 — 1965 Inclusiv fi 
emise de I. C. O. Petroșani, că se preschimbă 
chitanțele de către I-R.E.H. la toate sectoarab 
I.R.E.H. din localitățile Văii Jiului.

РіініШніа se fate io atHaji valoare. 
Pentru aceasta, chitanțele se vor prezenta — 
în original — la ghișeele I.R.E.H. din orașele 
respective, prlmindu-se imediat chitanțe noi.

Informații suplimentare se pot lua la ghlfe- 
ele de plata taxelor I.C.O, și I.R.E.H. .

NOTA

Podul buolueiș
Ați fost vreodată la Dără- 

nești ori Jn Glrbești ? Nu 7 Ei 
bine, ca să ajungeți In шт 
din aceste localități direct a- 
părtinitoare orașului Petroșani 
e nevoie sa treceți pește apa 
Jiului. Dar dacă e vorba d* 
trecut podul trebuie sd știți 
neapărat putină echilibristică. 
Fără cunoștințe practice gin 
nastico-echilibrfstlce există ris- 
cui de a fac* o bai* generală 
tn apele Jiului. $1, cum ЛЙН 
locul și nici anotimpul nu iite 
recomandat pentru... bate tn 
aer liber, vd recomandăm *J 
vă lua ti de acasă - vreo 3- 4 
dulapi, sofia sau copilul. Ou 
ajutorul acestora veți putea 
xecuta o mică reparație 91- 
trece iără risc peste pod, veți 
putea face cunoștință cu nu
meroși cetățeni care iși vot a- 
răta recunoștința pentru Cd, 
reparlndu-le podul, au fost 
scutiți de a mai reclama In 
zadar la Secția gospodărie a 
sfatului popular Petroșani sta
rea podului. Pentru serviciul 
care 1-afi face s-ar bucura 
toți... trecătorii peste pod.

M. MIGA

PROGRAM DE RADIO
8 decembrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin 
- t de știri; 5,06 Inalță-te frumoasă 

‘ ' patrie — program de cîntece și 
jocuri; 6,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteo-rutier; 6,10 Sicilia- 
nă de Constantin Nottara; 6,22 
Melodii distractive; 6,30 Anunțuri 
și muzică; 6,45 Salut voios de pio
nier,- 7,00 RADIOJURNAL. Sport; 
7,15 Potpuriuri de muzică ușoară;
7,30 Melodii populare; 8,00 SU
MARUL PRESEI; 8,08 Lucrări con 
certante; 8,30 La microfon, melo
dia preferată; 9,30 Sfatul medicu
lui : Despre insomnie; 9,35 Muzi- 

■ că din opere; 10,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 10,05 Pagini alese din mu
zica de estradă; 10,30 „Fluieraș de 
fag, mult zici tu cu drag"; 1*1,00 
Piese simfonice; 12,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 12,10 Miniaturi de es- 

. tradă; 12,45 Pagini din opera „Fals-

4
/ 

taff" de Verdi; 13,20 Limba noas
tră; 13,30 Folclor bănățean și in
terprets lui; 14,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 14,08 Cîntece de muncă;
14,20 „Ре-un picior de plai" — 
program de balade și jocuri popu
lare; 15,00 Din repertoriul mici
lor formații; 15,46 Muzică popu
lară; 16,00 RADIOJURNAL. Sport; 
16,50 Intîlnire cu soliștii Nicolae 
Nițeșcu și Camille și orchestrele 
Sergiu Ma'iagamba și Frankc Pour- 
cell; 17,10 Perle folclorice,- 17,50 
Canțonete,- 18,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 18,03 TN JURUL GLOBU
LUI; 18,13 Valsuri din operete:
18.30 TRIBUNA RADIO; 18,40 Cîn- 
tă Adriano Celentano; 18,50 COM
POZITORII AU CUVÎNTUL; 19,20 
Sport; 19,30 Varietăți muzicale. 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARA;
20.30 Muzică ușoară; 20,45 Noap

te bună, copii; 20,55 Din reperto
riul Măriei Tănase; 21,15 META
FORE LA HARTA ȚĂRII; 21,45 
Cinsprezece minute cu Charles 
Aznavour,- 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 22,20 Cîntece lirice,- 22,40 
Recita] de operă; 22,55 Melodii în 
noapte; 23,50 BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II. 7,30 Radio
jurnal. Buletin meteo-rutier,- 7,50 
Dansuri pentru fanfară; 8,00 Mic 
concert matinal; 9,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 9.30 Melodii populare 
românești și ale naționalităților 
conlocuitoare; 10,00 Cîntece pen
tru cei mici; 10,25 Selecțiuni din 
opefeta „Prințesa circului" de E- 
merik Kalman; 11,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 11,07 Melodii cunoscute 
mal puțin cunoscute; 11,30 Cîn- 
tece și jocuri populare,- 12,00 So
nata pentru violoncel și pian de 
Gecrge Stephănescu; 12,22 Soliști 
ai Operei da stat din Iașii 12,47 
Ecran sonor; 13,00 BULETIN DE 
ȘTIRI,- 13,08 „Așa-î Jocul pe la 

noi" -- melodii populare,- 13,30 
Concert de prinzi 14,30 Pagini or
chestrale din opere; 15,00 RADIO
JURNAL. Sport, 15,10 Festival 
„Noordzee 1965 — Belgia", Mu
zică de estradă prezentată de or
chestra Radiodifuziunii din Bre
men; 15,30 Program de valsuri.- 
15,45 Prelucrări corale de Gheor- 
ghe Danga,- 16,00 Drag mi-e cînte- 
cui și jocul; 16,30 Roza vînturl- 
1ОГ; 17,00 RADIOJURNAL. Sport;
17,20 Transcripții pentru chitară 
din muzica lui Isaac Albeniz; 17,30 
Din repertoriul lui Remo Germani; 
17,40 Sfatul medicului: Despre in
somnie; 17,45 Din cele mai cunos
cute melodii populare; 18,00 Arii 
din epere, 18,10 SCRIITORI AI SE
COLULUI XX; Camil Petrescu; 
18,35 Anunțuri, reclame și muzi
că; 19,00 BULETIN DE ȘTIRI; 19,03 
Invitație la dans; 19,50 Muzică u- 
șeară; 20,00 Maria Barientos si 
partenerii săi,- 20,30 Gaudeamus (e- 
misiune pentru studenti); 20,50 Lie

duri; 21,00 RADIOJURNAL. Sport;
21,20 Muzică populară; 21,35 In- 
tîlnire cu melodiile lui Albert 
Winkler; 21,50 Concert de muzi
că preclasică; 22,30 MOMENT 
POETIC,- 22,35 Parada șlagărelor; 
23,00 BULETIN DE ȘTIRI. Sport; 
23,47 Album liric,■ 0,50 BULETIN
DE ȘTIRI.

Cinem atojȚraf e
8 decembrie

Petroșani — 7 Noiembrie; Păeet 
de benzină; Republica: La ora 5 
după-amiază; Petrila: strigătul 

ccrlei; tonea: Zidul înalt; Live- 
zenl: O stea cade din cer; Anj- 
noasa: Există un asemenea flăcău; 
Paroșeni: Intîlnire cu spionul; 
Vulcan: Inspectorul si noaptea: 
Lțipeni — Cultural: Căpitanul din 
Tenkeș.
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Tezele Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B.

SOFIA 6 (Agerpres).
La Sofia au fost date publicită

ții tezele Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B. cu privire la principiile 
fundamentale ale noului sistem de 
planificare și conducere a econo
miei naționale.

Elementele principale ale acestui 
sistem sînt :• folosirea unor metode 
științifice și mai perfecționate de 
planificare; aplicarea largă a prin
cipiului gospodăririi chibzuite; fo
losirea cit mai deplină a sistemu
lui de contractări; stabilirea unui 
sistem de salarizare în funcție de 
rezultatele finale ale activității e- 
conomice; folosirea cît mai depli
nă a pîrghiilor economice: benefi
ciul, prețurile, creditul, procen
tele, impozitele etc.,- o structură și

Acord comercial 
sovieto-marocan

MOSCOVA 6 (Agerpres).
La Rabat a fost semnat acordul 

comercial sovieto-marocan pe anii 
1966—1968.

U.R.S.S. va livra Marocului di
verse mașini și utilaje, petrol, la
minate feroase, material lemncs, 
țesături, medicamente și alte pro
duse. Marocul va exporta în Uniu
nea Sovietică portocale, plută, bum
bac, lină, conserve de sardele și 
alte produse.

Politica externă 
a noului guvern 
al Kuweitului

KUWEIT 6 (Agerpres).
Noul guvern al Kuweitului va 

urma linia guvernului precedent în 
domeniul politicii externe, atît în 
problemele arabe, cît și în cele in
ternaționale, a declarat șeicul Jaber 
al-Ahmad al-Jaber, noul prim-mi- 
nistru al Kuweitului. In cursul unui 
interviu de presă, difuzat de pos
tul de radio Kuweit, noul premier 
a menționat că țara sa va sprijini 
dreptul popoarelor de a-și obține 
libertatea și independența, „în spe
cial, acele țări care luptă împotriva 
imperialismului și colonialismului". 
Seicul Jaber a subliniat că „Ku
weitul va promova și pe viitor e 
politică de neutralitate și neamestec 
în treburile interne ale altor țări".

Reluarea lucrărilor 
conferinței de la Harad

HARAD 6 (Agerpres).
Duminică aii fost reluate lucră

rile conferinței de la Harad, consa
crată soluționării problemei yeme- 
nite. In afara delegaților yemeniți 
republicani și regaliști, au mai luat 
parte și reprezentanți ai R.A.U. și 
Arabiei Saudite. Va fi luată în dis
cuție, după cum s-a anunțat, pro
punerea de creare a unui guvern, 
în care să fie reprezentate toate 
tendințele politice din Yemen. Pro
punerea a fost formulată de ele
mente favorabile găsirii unei solu
ții de compromis, acceptabilă atît 
forțelor republicane cît și forțelor 
regaliste.

CQNGO; Kasavubu 
din lagărul militar

LEOPOLDVILLE 6 (Agerpres).
La Leopcldville s-a anunțat că 

fostul președinte al Congo-ului, Jo
seph Kasavubu, a fost eliberat din 
lagărul militar în care a fost ținut 
după înlăturarea sa de la putere. 
Corespondentul agenției Reuter re
latează că el s-a întors la Borna, 

o formă organizatorică de condu
cere mai perfecționată.

Și în viitor, proporțiile princi
pale ale economiei naționale vor 
fi stabilite de către stat pe calea 
traducerii în viață a politicii unice 
în domeniul progresului tehnic, al 
investițiilor capitale, comerțului ex
terior, al remunerării muncii și al 
finanțelor. Pe baza planului cinci
nal de dezvoltare a economiei na
ționale, întreprinderile își întoc
mesc planul lor cincinal.

Experimentarea noului sistem se 
va încheia la sfîrșitul anului 1966, 
după care se va trece la aplicarea 
lui în linii mari în întreaga eco
nomie națională.

Tezele Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar vor fi dezbătute pe 
larg, după care ele vor fi exami
nate și aprobate de Plenara C.C. 
al P.C. Bulgar, care va avea loc la 
sfîrșitul lunii ianuarie 1966. In ca
drul plenarei, raportul va fi pre
zentat de Todor Jivkov.

Luptele din Vietnamul de sud
SAIGON 6 (Agerpres).
Agenția Reuter anunță că, luni 

dimineața, in apropierea plantațiilor 
de cauciuc din regiunea situată la 
nord de Saigon au avut Icc lupte 
puternice între unități ale infante
riei americane și forțele patriotice 
sud-vietnameze. Din surse oficiale 
americane, agenția relatează că în 
această regiune luptele au, de fapt, 
loc încă de sîmbătă noaptea. In- 
trucît aici se presupune că există 
numeroase puncte întărite ale for
țelor patriotice, date fiind atacurile 
repetate din ultima vreme, coman
damentul american a trimis efec
tive însemnate, mai ales după ce 
primul batalion — trimis sîmbătă 
ncaptea în operația de așa-zisă „cu
rățire" fusese distrus.

Agențiile de presă au transmis, 
de asemenea, știri referitoare la

Amănunte în legătură cu atacul 
din centrul Saigonului

HANOI 6 (Agerpres).
Agenția de presă „Eliberarea" a 

dat publicității un comunicat cu 
privire ia atacul înfăptuit sîmbătă 
de patricți în centrul capitalei sud- 
vietnameze. Comunicatul relevă că 
acest atac a fost întreprins de un 
grup de patrioți din forțele armate 
de eliberare concentrate în regiu
nea Gia Dinh (în care se află Sai- 
gonul), care au folosit mine, sub
stanțe explozive și mitraliere pen
tru a distruge clădirea din centrul 
Saigonului rezervată exclusiv pilo- 
ților americani. Peste 200 de ame
ricani au fost uciși sau răniți. Toți 
patriotii care au participat Ia atac 
s-au întors la baza lor.

Acest atac victorios, subliniază 
comunicatul, întreprins în inima 
Saigonului, la numai cîteva zile 
după vizita lui McNamara, consti
tuie o lovitură puternică dată agre
sorului, o demonstrație a marilor 
capacități ale poporului sud-vietna- 
mez și forțelor armate de elibera- 

a fosf eliberat

localitatea sa natală, situată în 
provincia de la sud-vest de Leo
poldville.

Duminică, postul de radio Leo
poldville anunța că regimul congo- 
lez a fost recunoscut pînă acum 
de Ghana, Zambia, Burundi, Gabon, 
Ciad, precum și de Belgia și Franța.

Problema Rhodesiană

Măsurile preconizate
de Comitetul militar al O.U.A.

ADDIS ABEBA 6 (Agerpres).
Potrivit agenției France Presse, 

Comitetul militar al O.U.A. și-a 
continuat activitatea și după în
cheierea Conferinței șefilor de sta
te și guverne africane, membre ale 
acestei organizații (4 dec.). Man
datul său a fost prelungit pentru 
a putea fi studiate toate sancțiu
nile militare susceptibile de a fi 
luate de statele africane împotriva 
Rhodesiei rasiste.

Printre măsurile preconi
zate în acest sens, agențiile 
de presă menționează stimu
larea și sprijinirea intensă a 
mișcării de rezistență orga
nizate în Rhodesia, precum 
și o ripostă imediată la orice 
acțiune represivă pe care

luptele violente de la plantația 
Michelin, de lîngă Saigon care au 
continuat duminică pînă la căderea 
nopții. Deși nu se cunosc cifre ofi
ciale precise, din sursă militară a- 
mericană s-a aflat că au fost înre
gistrate pierderi.

In legătură cu luptele ce au a- 
vut loc în regiunea de coastă, o- 
peratiunea dezlănțuită de infanteria 
americană sub numele de „opera
țiunea — lovitura de pumnal", a- 
gențiile occidentale de presă rele
vă că navele flotei a 7-a america
ne au avut rol primordial. Cores
pondentul agenției Reuter relevă 
că trupele americane au întîmpinat 
un puternic contraatac al forțelor 
patriotice. Soldații americani nu au 
reușit să debarce decît după inter
venția elicopterelor și aviației a- 
meficane.

re, în lupta lor pentru încetarea 
războiului și agresiunii americane. 
Comunicatul adresează o chemare 
populației din Saigon și din întrea
ga provide Gia Dinh să sprijine 
prin toate mijloacele lupta forțelor
patriotice.

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
WASHINGTON. Ministrul de fi

nanțe a! S.U.A., Henry Fowler, a 
declarat, la o conferință de presă 
că deficitul balanței de plăți exter
ne a Statelor Unite s-a ridicat în 
primele ncuă luni ale anului în 
curs la 1,3 miliarde dolari.

VARȘOVIA. După cum anunță 
agenția P.A.P., guvernele R. P. Po
lone și Republicii Mauritania au ho- 
tărît să stabilească relații diploma
tice la rang de ambasadă.

RIO DE JANEIRO. In capitala 
Braziliei s-a înregistrat o căldură 
neobișnuită, care a atins 40 de 
grade Celsius. In decurs de 24 de 
ore au fost spitalizați 300 de copii 
Insolați. Situația este înrăutățită de 
faptul că într-o serie de raioane ale 
orașului se simte lipsa apei pota
bile.

CIUDAD DE MEXICO. Secreta
rul Ministerului Industriei și Co- 

guvernul ilegal al lui Smith 
ar putea-o iniția împotriva 
statelor africane învecinate.

După cum anunță surse infor
mate din Addis Abeba, comitetul 
militar al O.U.A., care cuprinde 
reprezentanți ai Ghanei, Nigeriei, 
Tanzaniei, R.A.U. și Zambiei, se 
va întruni din nou la Accra la 18 
decembrie.

☆

DAR ES SALAAM 6 (Agerpres).
In capitala Tanzaniei a avut loc 

o mare manifestație cu care prilej 
participanții au cerut Marii Brita
nii să intervină pe cale militară 
pentru lichidarea regimului rasist 
de la Salisbury. Demonstranții și-an 
exprimat sprijinul față de rezolu
ția Conferinței ministeriale a O.U.A., 
care a recomandat ruperea rela
țiilor diplomatice cu Anglia de că
tre statele africane, în cazul în 
care pînă la 15 decembrie Smith 
nu va fi înlăturat.

Majorarea taxei de scont a S.U.A.
WASHINGTON 6 (Agerpres).
Intr-un comunicat al Băncii fe

derale de rezerve din S.U.A. („The 
Federal Reserve Board"), se arată 
că Consiliul guvernatorilor a ho- 
tărît duminică să sporească taxa 
de scont de la 4 la 4,5 la sută pen
tru sumele de bani pe care le dă 
cu împrumut. Această măsură echi
valează, după cum apreciază agen
ția France Presse, cu o creștere ge
nerală a taxei de scont în Statele 
Unite. Se așteaptă ca inițiativa, ca
re a pornit de la băncile din New

Semne acute de stagnare 
în dezvoltarea industriei japoneze

TOKIO 6 (Agerpres).
După ce a cunoscut ritmuri din

tre cele mai înalte de creștere a- 
nuală, industria japoneză a început 
să dea în ultima vreme semne a- 
cute de stagnare. Conform unor 
date recente ale Agenției de pla
nificare economică, se arată că în 
anul fiscal care a început în apri
lie 1965 ritmul de creștere al eco
nomiei japoneze va fi cel mai scă
zut din 1958 pînă acum. In compa- 

merțului al Mexicului, Octaviano 
Campos Salas, a dat publicității o 
declarație, în care arață că Repu
blica Arabă Unită și Mexicul își 
vor acorda reciproc asistență eco
nomică. Totodată cele două țări 
vor căuta să dezvolte permanent 
relațiile dintre ele.

PEKIN. La 5 decembrie au 
fost semnate Ia Pekin un a- 
cord cu privire la acordarea 
unui împrumut R. D. Vietnam 
de către R. P. Chineză și un 
protocol cu privire Ia schim 
bul de mărfuri și plăți între 
cele două țări pe anul 1966.

BUENOS AIRES. Ministrul eco
nomiei din Argentina a anunțat că 
începînd de luni guvernul a hotă- 
rît să devalorizeze din nou pesosul 
argentinian cu aproximativ 10 punc
te. Astfel, pe piața oficială un do
lar va fi schimbat pentru 188 de 
pescs față de 178, cît se anunțase

W. Gomulka despre 
dezvoltarea industriei 
carbonifere poloneze

WARȘQVIA 6 (Agerpres).
In bazinul carbonifer Rybnik (R.P. 

Polonă) a intrat în funcțiune mina 
„Moszczenice". In cuvîntarea ros
tită cu acest prilej, W. Gomulka a 
vorbit despre dezvoltarea industriei 
carbonifere în. Polonia și a arătat 
că în perioada postbelică această 
industrie a cunoscut o mare dez
voltare — 56 la sută din extracția 
de huilă și 96 la sută din cea 
cărbune brun revenind minelor cort- 
struite in ultimii 20 de ani.

In actualul cincinal, a spus W. 
Gomulka, am livrat beneficiarilcr 
noștri străini peste 91 milioane to
ne cărbuni, care reprezintă un ar
ticol important în exportul nistru. 
Necesitățiile metalurgiei noastre ne 
determină să importăm încă o ma
re cantitate de cărbune cocsificab'l. 
In perioada 1961—1965, acest im
port a fost de peste 5,6 milioane 
tone — cu mult mai mare decît în 
cincinalul anterior. Cărbunele coc- 
sificabil care va fi furnizat de mina 
„Moszczenice" va avea o impor
tanță deosebită pentru țara noas
tră. La sfîrșitul viitorului cincinal 
vom putea renunța Ia importul de 
cărbune.

York și Chicago să se extindă în 
cursul acestei săptămîni și asupra 
altor 10 bănci din sistemul federal. 
Majorarea taxei de scont a fcst 
explicată de Consiliul guvernatori
lor prin necesitatea de a se inter
veni în vederea restabilirii unui 
echilibru pe piața monetară și a 
disponibilităților de credit. Comuni
catul precizează că această măsură 
vizează, în cele din urmă, ■ preve
nirea pericolului intensificării ten
dințelor de inflație în Statele U- 
nite. —■" 

rație cu ritmul mediu de crește, , 
de 10 la sută al anilor anteriori, în 
acest an economia japoneză va a- 
vea un ritm de creștere între 2 și 
4 la sută. Un alt document, publi
cat de Ministerul Comerțului Ex
terior și al Industriei, anunță că 
investițiile particulare de capital 
vor cunoaște în acest an financiar 
o scădere de circa 10 la sută fată 
de media anterioară.

la devalorizarea precedentă, efec
tuată la 11 septembrie a. c. Pen
tru operațiunile de export, un do
lar este evaluat la 190 de pesos 
fată de 180 cît se stabilise ante
rior.

TOKIO. Peste 1 000 de garnituri 
de tren nu au putut sosi duminică 
la locul de destinație, ca urmare 
a grevei declarate de muncitor 
de la căile ferate aparținînd uncr 
companii din Japonia. Ei a decla
rat o grevă de 24 de ore cerînd 
mărirea salariilor și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă.

LOME. Un accident de proporții 
neobișnuite a avut loc luni în sa
tul Sotoumoua din Togo. Două ca
mioane (dintre care unul îl remor
ca pe celălalt), au intrat în plină 
viteză într-o mulțime de oameni 
care dansau și cîntau în ritmul 
lam-tamurilor, celebrîndu-și o săr
bătoare tradițională. Au fost omo- 
rîți 115 oameni, iar alți 100 grav 
răniți.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269. Tiparul: I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369


