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ști să 
viteza 

zo-

străzile munici- 
nu dispun de 
optice! Circu-

suriciMite — ne 
depozit, Podraski

domiciliul solicitanli- 
un scurt popos Ia 

combustibil din Pe-

aceste 
ne-am zis. 

așa ar fi 
normal să se intimple.

de fapt

trecere. Deși 
piului nostru 
semnalizatoare 
lația era dirijată de lucrători 
ai miliției.
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Modernizarea tehnologiei
de preparare a cărbunilor
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prilej, profesoara 
vorbit despre via- 
scriitorului LIVIU 
Apoi, cu ajutorul 

înfătl-

O simplă comandă electrică 
macaraua, condusă de macaraqlstul 
Ellseu Ioan de la șantienil de con
strucții nr. 3 Vulcan, executa ope
rația dorită.

concepe ca un elev

OSO, cu alimentare 
aplicarea unui ase- 
la instalațiile din 

crește atît calitatea 
productivitatea cla

interjudețeană 
a bienalei 
de teatru 
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• lonescu, au
torul unui hat- 
trick, a urcat 
Jiul pe locul 7

• Elevele profe
sorului Eugen Bar
tha — victorioase 
la Sighișoara

Tovarășul
Nicolae Ceaușescu

a primit pe
tovarășul

Niaz Dizdarevici

upul friguros. Oo- 
asigură din timp 
pentru iarnă. Do 

combustibilului 
la ordinea zilei, 
modul cum se

Se apropie unuun 
menii gospodari iși 
țoale cele necesare 
a.--'?a, procurarea 
este o problemă 
Pentru a cunoaște 
desfășoară aprovizionarea cu lemne 
și cărbuni a depozitelor, cum sint 
organizate deservirea populației șl 
transportul la 
lor. am făcut 
depozitul de 
troșani...

— Avem lemne 
declară șeful de 
Ernest. Dispunem do peste 2000 to
ne lemne. Din acestea, 500 tone sînt 
tăiate. Și circularul poate tăia o 
canitate șl mai mare, prețul tăiatului 
(■•nd de 17 lei/tonă.

Lemne sint suficiente dar, din pă
cate, nu-s toate de o calitate cores
punzătoare. In depozit pot fi întîl- 
nite buturi nedespicabile și putre-

Am asistat la descărcarea unei 
mașini cu astfel de „lemne". L-am 
întrebat pe șoferul Bercea Gheor- 
ghe, care abia venise cu camionul 
dintr-UD parchet forestier, ce păre
re are despre putregaiurile și butu
rile pe care le aduce în depozit. El 
ne-a retezat-o scurt i

— Cine are nevoie de lemne 
bune, cumpără din pădure.

O astfel de optică este împărtă
șită. desigur, și de alți muncitori, ai 
l.F -ului, lată ce ne mărturisește șe
ful de depozit i

- Dară muncitorii din exp'oată- 
r forestiere Polatlște, Slolojoaia, 
Surupata. Dușanu și Jigoreasa ne 
trimit lemne de bună calitate, nu a- 
celașî lucru 1! putem spune despre 
cei din exploatările Răscoala și Va
le?. Popii. Aceștia din urmă nr dac 
mare bătaie de cap. Adesea, încarcă 
mașinile cu putregaiuri și buturi, iar 
doa-upra așează lemn bun. Am refu
zat cîteva mașini încărcate în acest 
fel, dar uu putem să descărcăm fie
care mașină și apoi, ca s-o putem 
refuza, s-o încărcăm din nou. Astfel 
am cheltui foarte multă manoperă. 
Desl recepționerii noștri verifică cu 
atenție fiecare mașină, nu se

poate vedea ce fel de lemne sînt la 
partea de jos a caroseriei autoca
mioanelor. Pentru ca la cumpără
tori să ajungă lemne de o calitate 
corespunzătoare, este necesară o 
mai mare preocupare din partea 
conducerii l.F. Petroșani.

La Petroșani transportul combusti
bilului nu ridica probleme deosebi
te. La dispoziția publicului sînt că
ruțe șl mașini. Tariful este șl el 
convenabil: 35 lei/tonă pentru trans
portul cu căruța șl 22 lel/tonă pen
tru transportul cu mașina Î.C.O., pe 
raza orașului, indiferent de distantă. 
Doar I.R.T.A. procedează într-un fel 
aparte -. pe lingă cel 42,50 lei/tonS 
lemne transportate, pretinde și ga
ranția de 100 lei plus... așteptare.

...La depozitul din Lupeni situația 
este întrucîtva deosebită. Tovarășa 
Guiaș Ana, șefa depozitului, ne in
formează că dispune de o canti
tate de aproximativ 700 tone lem
ne, suficientă pentru acoperirea ce
rerilor populației. Numai că aici 
lemnele se vînd nelăiate deoarece 
depozitul nu este prevăzut cu tensi
unea corespunzătoare unui circular. 
Este motivul pentru care, cu un an 
în urmă, circularul a fo^l dus în altă 
parte.

— Unii cumpărători sint nemulțu- 
miți de calitatea lemnelor — ne spu
ne tovarășa Guiaș - dar principa
la problemă este transportul, mult 
diferit de cel de la Petroșani. La 
Lupeni. transportul unei tone costă 
50—100 lei, după cum se ajunge la 
.înțelegere’ cu căruțașul. In acest 
fel, prețul lemnelor este aproape 
egal cu cel al transportului.

Pentru a se evita perpetuarea u- 
nor astfel de stări de lucruri vor 
trebui luate măsuri severe pentru 
ca exploatările forestiere să trimită 
lemne de foc mai ușor menavrabile, 
care să satisfacă exigentele popu
lației. De asemenea, este timpul ca, 
consiliile populare orășenești să re
glementeze cărăușia pentru a se e- 
vita prețurile fluctuante, destul de 
„piperate", ce se intîlnesc acum.

După un spectacol — repe
tiție generală — prezentat du
minică seara la Petroșani, for
mația teatrală a Casei de cul
tură a sindicatelor a Intrat, 
lefi, la Hunedoara, în ..focul" 
disputei pentru calificarea în 
finala „competiției" teatrale — 
Bienala ,.î. L. Caragiale".

Artiștii amatori petroșăneni 
au prezentat, pe scena Clubu
lui „Siderurgistul", comedia lui 
Bogdan Amaru „Goana după 
fluturi".

Pentru mărirea 
siguranfei 

n exploatare
Duminica trecută, două echi

pe do electricieni conduse de 
uteciștii Mitrea loan și Boglea 
Gheorqhe de la Secția de dis-

tnbuție a energiei electrice 
Petroșani, au executat o lu
crare care duce la mărirea si
guranței în exploatare a liniei 
electrice aeriene ce leagă mi
na Aninoasa de Petrila: au 
schimbat izolația pe această 
linie de 15 kV. In urmă cu o 
săptămînă, o lucrare asemănă
toare a fost executată de alte 
patru echipe pe linia de 15 
kV dintre Petrila și Vulcan. 
De menționat că o dată cu 
schimbarea izolației, liniile au 
fost pregătite și pentru a face 
față exploatării po timpul 
iernii.

Numele maistrului care a 
coordonat aceste lucrări : Stra
ja Vasile.

Seară literară

Cu cîtva timp in urmă, pe 
șoselele din municipiul nostru 
au apărut marcajele de trece
re. Inițiativă salutară. „De a- 
tum pietonii vor vedea pe un
de au voie să tra
verseze strada, 
iar conducătorii 
auto vor 
micșoreze 
in 
n?* 
Si 
lost 
I ’ar... Cum șe petrec 
lucrurile in realitate ?

In primele zile după apari
ția dreptunghiurilor albe, cir
culația se desfășura cit se 
poate de normal. Șoferii ss a- 
propriau de punctele de tre
cere cu viteza redusă, pietoni! 
traversau strada in grup șl 
numai prin locurile marcate. 
Nu mai existau dispute nici 
in ce privește Infiiefatea la

Jurnal 
cittsdin

Zilele au tre
cut. Marcajele 
au 
parcă 
zibile 
mul timp. Mași
nile tre o
dreptul

prin 
marca

jelor ca niște bolizi, șoferii 
continuă să accelereze, iar 
pietonii umblă vraiște pe șo
sea, „laie" străzile în diago
nală, chiar atunci cind sint 
intens circulate, încit nu poți 
să nu te întrebi: cu ce scop 
au fost marcate locurile de 
trecere ? Doar peDtru a se 
cheltui niște fonduri. Sau 
marcajul șoselelor e conside
rat doar un moft ?!

P. BREBEN

sfirșilul săptămînii 
Casa de cultură a 
Hațeg a organizat o 

șită seară literară. Au parti
cipat numeroși tineri — mun
citori, elevi.

Cu acest 
Ana Popa a 
ța și opera 
REBREANU. 
diapozitivului, au fost 
șate aspecte semnificative din 
viața marelui scriitor.

„Mîndră-i 
Valea Jinluâ

Formațiile unite ale 
de cultură din Petroșani și 
Clubului din Lonea, au pre
zentat duminică două specta
cole cu tema „Mindră-1 Valea 
Jiului" în localitățile. Livadia 
și Baru.

Soliștii vocali Rica Moraru, 
Viorica Brîndușan șl Adela 
Revitea au fost aplaudați, în 
repetate rînduri, de către ță
ranii cooperatori și muncito
rii din cele două localități.

Sint mistere care înfruntă veacu
rile — ca de piidă, chimia conser
vării mumiilor egiptene sau albastru! 
de Voronc-l ,• altele, care deși în
fruntă doar cotidianul, au în schimb 
o , încurcătură" periculoasă; vată- 
mă, păgubesc, ca misterul sacilor 
„zburători* cu lapte praf ai Fabricii 
de produse lactate Livezeni.

Povestea acestor saci — conținlnd 
135 kq lapte, ca și a cantității de 
5 000 kg combustibil de calorifer, 
descinde parcă din misterul emines
cian : „erau pe clnd nu s-au zărit.." 
Căci sacii aceștia ca și combustibi
lul erau la dala descărcării lor in 
stai ia Livezeni. Numai că cei obli
gați — potrivit legii — să le vadă 
nu le uu văzut. De acest lucru au 
profitat unele persoane necinstite 
car*, fie In gară, fie pe parcursul 
transportului pină la fabrică, au sus- 
t»as laptele (poate de aceea se nu
mește lapte praf... căci uneori de el 
se „alege praf și pulbere").

Despre combustibil s-a spus de 
către unii mai „calzi" șl mai griju
lii față de avutul obștesc că s-a „e- 
vaporal" misterios, iar de către al-

tii, mai „reci" și mai indiferenți față 
de acest avut (deși răspundeau de 
el) că probabil, „a înghețat1- în cis
ternă rămînînd pe pereții acesteia. 
Ipoteze inutile
(dacă au fost), care, ca și paguba 
produsă (aproape 5 000 iei) puteau

și regrete tardive

Recent, salo clubului C.C.V.J. a 
găzduit un simpozion la care au par
ticipat ingineri de la uzinele de 
preparare Petrila, Coroești și lupe- 
ni, reprezentanți competent! din ca
drul combinatului, precum și cadre 
didactice de la catedra de prepara
re a Institutului de mine.

La început, ing. Ltjia Mihăilescu, 
șefă do laborator în sectorul de cer
cetări al combinatului, a prezentat 
un compendiu al principalelor teme 
susținute la cel de-aji VUI-lea Con
gres internațional de preparare de 
la Leningrad, la care au fost invi
tați și cîțiva ingineri preparatori din 
Valea Jiului. Referenta s-a oprit, în 
special asupra studiului exnus de 
cercetătorii polonezi - privind clasa
rea fină a cărbunilor, subliniindu-j 
concluzia de un deosebit interes 
pentru ansamblul instalațiilor noas
tre de preparație: înlocuirea clasă
rii pe site curbe fixe prin clasarea 
pe ciururile 
tangențială. Prin 
menea procedeu 
Valea Jiului va 
ciuruirji, pt și 
sării șlamului.

Lucrarea unor specialiști finlan
dezi care tratează clasarea hidrau
lică în cîmpuri gravitaționale și 
centrifugale, a suscitat o vie aten
ție, deoarece obiectivele atinse pot 
să faciliteze introducerea, în fazele 
procesului tehnologic al preparării 
cărbunilor de la minele noastre,

citorva tipuri constructive noi de 
conuri clasoare și hidrocicloanc. cu 
Indici superiori de funcționare.

In continuare, ing. Gh. Mlrică, di
rectorul preparațlel Coroești a des
cris o serie de instalații de prepa
rare a cărbunilor vizitate in Uniunea 
Sovietică, cu prilejul sus-amintit. 
Expunerea a fost interesantă dato
rită — in primul rind — caracte
rului ei comparativ. S-a arătat, in 
raport cu realitățile preparațiilor 
din Valea Jiului, modul de rezolva
re a unor probleme ca : reducerea 
conținutului de cenușă în cărbunii 
preparați, depozitarea sterilului, a- 
naliza rapida a conținutului de ce
nușă, și altele. Apoi, ■ ing. Dictlindc 
Maschek. dc la preparația Petrila. 
a analizat succint tehnologia produ
cerii cărbunilor deturnați, în bazo 
unor date culese în perioada spe
cializării efectuate, în arest scop, 
in R.F. a Germaniei.

Discuțiile însuflețite, deosebit de 
instructive, purtate in final de către 
participanții la acest simpozion, au 
evidențiat caracterul pozitiv al ini
țiativei ca atare, și au arătat nece
sitatea organizării unor întilniri de 
acest fel între specialiștii din Valea 
Jiului, care să favorizeze situâr-a pe 
baze moderne a tehnologiei de pre
parare a cărbunilor.

• Studenții pe
troșăneni — în 
vingători meri 
taoși la Cluj'

• Voleibaliștii de 
la Șfnnla au cîșli- 
gal greu acasă

Alte informa
ții, cronici, foto
grafii, clasamen
tul diviziei A la 
fotbal

iar la Paring 
Minimele au

Ieri, temperatura maximă a 
aerului la Petroșani a îost de 
plus 25 grade, 
plus 13 grade.
fost de plus 15 grade și, res
pectiv 13 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 21 
DE ORE: Timpui se menține 
frumos. Vint slab din sectorul 
sudic.Asist, ing. Dan GEORGESCU 

catedra de preparare a t.M.P.

P. MUNTEANU

prin (aptul că ea nu 
in programele anali-

elevii 
cerce- 
putea

Mai multa atenție 
studierii istoriei locale

Sentimentele patriotice, prețuirea 
frumuseților naturale ale patriei, a 
limbii, obiceiurilor și luptei seculare 
a poporului pentru dreptate socială 
și națională se formează încă din 
primele clase ale școlii de cultură 
generală.

Lupta necontenită desfășurată de 
poporul nostru de-a lungul zbuciu
matei sale istorii, pentru libertate, 
existența unor momente și fapte de 
eroism nepieritor, cu o mare sem
nificație socială — constituie teme 
majore pentru formarea sentimente
lor de dragoste față de popor, față 
de realizările actuale.

Istoria locală, luptele muncitorilor 
mineri împotriva asupririi sociale și 
naționale, trebuie cunoscute de că
tre elevi.

Conducerea școlilor din Valea Jiu
lui și profesorii de specialitate ne
glijează — în mare parte — această 
latură a educației patriotice a ele
vilor. In general, profesorii de is
torie se mulțumesc să prezinte doar 
unele momente și în special greva 
din 6 august 1929 de la Lupeni. Dar 
istoria Văii Jiului nu se reduce doar 
la această grevă. Fiecare profesor 
motivează această neglijare a isto
riei Văii Jiului 
este prevăzută 
tice.

Nu se poale 
al școlii generale sau al unui liceu 
să nu cunoască istoria zbuciumată 
a Văii Jiului. Dar pentru ca elevii 
s-o poată cunoaște este necesar ca 
profesorii de istorie să se docu
menteze, să studieze și ei momen
tele semnificative ale istoriei locale.

Societatea de științe istorice, for
mată recent, va trebui să-și axeze 
activitatea pe acest deziderat.

In mai multe școli din țară, pro
fesorii și chiar elevii, se ocupă in-

tens de istoria locală, in cadrul șco
lilor- au fost deschise muzee în care 
sînt prezentate vestigii ale trecu
tului localității. In Valea Jiului, cu 
un trecut atît de bogat in fapte și 
evenimente, nu este organizat nici 
un muzeu școlar. Cele cîteva cercuri 
de istorie ale elevilor nu au nici ele 
o activitate prea bogată tocmai din 
cauză că lipsește preocuparea pen
tru studierea istoriei locale.

In cadrul acestor cercuri, 
ar putea fi inițiali în tainele 
tării Istorice și tot aici s-ar 
organiza întilniri cu participant la 
unele greve care au avut loc. Aceș
tia le-ar putea vorbi elevilor despre 
condițiile deosebit de grele în care 
au fost nevoiți să muncească sl să 
trăiască. Asemenea întilniri ar cons
titui un puternic mijloc de educare 
patriotică a elevilor. Ședințele cer
curilor de istorie s-ar putea desfă
șura chiar în sălile Muzeului mine
ritului, unde elevii ar avea în fală 
șl documentele timpului, care vor
besc despre viata și lupta muncitori
lor mineri de-a lungul anilor.

gheau primirea laptelui șl combus
tibilului și deși aceste bunuri exis
tau la descărcarea din vagon, nu 
le-au văzut, recepția făcîndu-se du
pă actele de livrare și nu după ceea 
ce s-a primit efectiv. O primă aba
tere. Apoi, transportul pînă la fa-

lași transport, o lipsă de 35 kg. 
lapte. Și pentru ca greșeala să fie 
și „poantă", Ștefii loan încheie pro
cesul verbal astfel, „lucrarea a fost 
executată în condițiuni bune și se 
consideră recepționată" (de ce 
consideră recepționată și nu „a

se 
(ost

ERAU PE CÎND NU S-AU ZĂRIT U

ol Comite» 
Comuniști- 

la invitația 
virilii prlo-

desfășurat

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comuni3t Român, 
e primii luni, 14 octombrie, pe to
varășul Niaz Dizdarevici, membru 
61 Comitetului Executiv 
tulul Central ol Uniunii 
lor din Iugoslavia, care, 
GG. al P.C.R., a făcut o 
tenească în România.

La primire, care s-a
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au participat tovarășii Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R. și Vasile 
Vlad, sef de secție Ia C.C. al P.C.R.

A fost de fală lakșa Petrlci, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bu
curești.

In timpul șederii sale în lara 
noastră tovarășul Niaz Dizdarevici 
a avui convorbiri la C.C, al P.C.R. 
cu tovarășul Mihai Dalea, secretar 
al G.G. al P.C.R. Gu acest prilej, a 
avut loc un schimb de păreri cu 
privire Ia activitatea externă a ce
lor două partide, precum ți in le
gătură cu unele probleme actuale 
ale mișcări1 comuniste și muncito
rești și ale situației internaționale. 
A fost reafirmată hotărîrea celor 
două partide de a dezvolta în contl- 
ruare relațiile de prietenie șl cola
borare între P.C.R. șl U.G.I., intra 
Republica Socialistă România șt 

. R.S.F. Iugoslavia, îa interesul am
belor popoare, al unității țărilor so
cialiste, ai cauzei păcii șt socialis
mului în lume.

De asemenea, oaspetele a vizita*, 
rafinăria și Combinatul petrochimic 
Brazi, instituții de cultură și artă 
din municipiul București, județele 
Prahova și Brașov.

Luni seara, tovarășul Niaz Dizda
revici a părăsit Capitala, îndreplîn- 
du-se spre patrie.

-

Primire
la €. €.

al P. €. R.
Tovarășul Chivu Stoica, membru 

al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al CC. al 
P.C.R., s-a întîlnit luni după-amia- 
ză cu Eduardo Mondlane, președin
tele Frontului de Eliberare din Mo- 
zambic care face o vizită în țara 
noastră.

La întîlnire a participat tovară
șul Andrei Ștefan, prim-adjunct 
șef de secție la C.C al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc 
schimb de păreri în probleme
interes reciproc, precum șl în legă
tură cu situația internațională ac
tuală șl lupta forțelor progresiste, 
democratice și antiimperialiste con
temporane.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie șl cor
dialitate.

de

un
de

SOMNUL -
o lume necunoscuta

fi evitate dacă legea ar fi fost res
pectată de către cel ce aveau atri
buții gospodărești și administrative 
în legătură cu aceste bunuri dispă
rute.

„Lanțul 
caz, este 
ușor rivaliza — mai în glumă, mai 
în serios cu perimetrul pămîntului.

Mai întîi, așa cum s-a văzut, deși 
Ștefii loan, șeful secției de desfa
cere și aprovizionare din fabrică, a- 
jutat de Baneti Mariana, suprave-

slăbiciunilor’, în acest 
destul de lung, puțind

brică n-a fost supravegheat și nici 
nu s-a luat vreo măsură pentru se
curitatea mărfii. A doua abatere. In 
fabrică comisia de recepție (Aii 
Esat, Sotan Teofil, Pogarevici Rodi- 
ca și Gligor Ion) s-a mulțumit să 
consemneze lipsa dar nu și cauzele 
ei. A treia abatere. Mal mult, ștefii 
Ioan atestă intr-un proces-verbal că 
manipulanții „au descărcat și depo
zitat în magazia F.P.L. Petroșani 
20 000 kg lapte praf" in timp ce co
misia de recepție constată la ace-

recepționată?") Care-i adevărul? Și 
mai ales dacă toate sînt „bune" un- 
de-i laptele lipsă ? Ce mostră per
fectă de formalism . și superficiali
tate a unor oameni cu suflete de 
„hîrtie".

Dar „lanțul slăbiciunilor" uu se 
oprește aici. Deși conducerea fabri
cii (director ing. Buzoianu) a fost 
sesizată de lipsurile constatate, nu 
s-a făcut cercetarea imediată a cau
zelor dispariției laptelui și combus
tibilului. A patra abatere.

De asemenea, conducerea fabricii 
nu a anunțat nici furnizorul în ve
derea lămuririi lipsurilor la marfa 
furnizată, deși era obligată s-o facă 
în 24 de ore de la primirea acesteia. 
A cincea abatere. Apoi deși erau 
indicii de sustragere — cel puțin în 
privința laptelui praf, nu au fost 
sesizate organele de urmărire pena
lă deși obligația aceasta legală era 
cunoscută de toți. A șasea abates.

Revizorul contabil al I.C.l.L. Si- 
meria, Iavorschi, aruncă vina pen
tru producerea lipsurile la lapte și 
combustibil în sarcina 
loan, deși menționează
verbal de verificare că lipsurile se 
datoresc unor sustrageri. Cu toate 
acestea nu sesizează organul de ur
mărire. Prin calitatea
facă cu precădere și imediat după 
încheierea procesului verbal de re
vizie. A șaptea abatere.

lui Ștefii 
in procesul

sa trebuia s-o

David MANIU

(Continuate In nag a 3-a)

O treime din viața noastră „se 
pierde" cu somnul. Cu 100 de ani 
în urmă nimeni nu se preocupa de 
acest fapt, dar astăzi, în epoca zbo
rurilor supersonice și a mașinilor e- 
lectronice, ni 
neiertat.

S-ar putea 
sau cel puțin 
omul

Primele cercetă
ri științifice seri
oase ale somnului 
și viselor au fost 
făcute de marele 
fiziolog Pavlov. 
Studiind reflexe
le condiționate la 
cîini, el a elaborat 
somn ca proces în 
scoarței cerebrale sînt inhibați și se 
odihnesc după excitația din timpul 
zilei. In vremurile noastre, această 
teorie a fost completată cu rezultate 
noi. Prima realizare serioasă în a- 
ceastă direcție a fost descoperirea 
somnului „adine" și a somnului „li
niștit*. Afirmațiile „nu pot dormi, 
visez tot timpul", sau „dorm foarle 
adine și nu visez niciodată" nu au 
nimic comun cu situația reală. Orice 
om visează si asia în anumite peri' 
oade ale somnului. Un grup de cer
cetători au stabilit că in timpul som
nului pleoapele încep din cînd în 
cind să se zbată. Totodată, se mo
difică și electroencefalograma, 
rioadele se repetă la intervale 
circa o oră și jumătate și somnul 
din timpul lor a fost denumit 
dine* spre deosebire de perioada

se pare un lucru de

oare trăi fără somn 
reduce timpul pe care 

,îl pierde" dormind?

calmi de somn .liniștit". S-a stabi
lii că omul visează în perioada som
nului adine, care ocupă, la oamenii 
sănătoși, circa 25 la sută din durata 
totală a somnului. Cind omul este 
trezit din somnul adine, sau ime
diat după aceea, el poate povesti 
ce a visat. Trezit însă din 
lent nu-și poate 
ce a visat,

somnul
aminti nimic din

o
care

Actualități
medicale

teorie despre 
neuronii

Deosebirea 
tre somnul 
și cel liniștit nu 
se limitează numai 
la faptul că omul 
visează sau nu. 
în timpul somnului 
adine crește ten

se tulbură activita-

Pe- 
de

,a-

din- 
adîno

siunea arterială, 
tea ritmică a cordului, creste aflu
xul de hormoni în sînge. Se știe 
că accesele de astm bronhie și ste- 
nocardie survin de cele mai multe 
ori noaptea, iar acum s-a precizat 
că ele au loc tocmai in perioada 
somnului adine.

Nu s-ar putea oare înlătura som
nul adine — de pilda să fie treziți 
oamenii de îndată ce el începe? O 
asemenea experiență a (ost făcută 
pe un grup de voluntari. Ei au fost 
lăsati să doarmă destul de mult, dar 
nu fost lipsiți de somnul adine, cu 
alte cuvinte do vise. După un timp 
s-a constatat la ei o nervozitate pu
ternică, asemănătoare aceleia de 
care suferă oamenii cu insomnie 
cronică .Aceasta dovedește că pen
tru o activitate psihică normală este

(Cont Innate tn oag n 3-a)
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• VASILE lONESCU. AUTORUL CELOR TREI GOLURI 
ALE ECHIPEI SALE

• daca nu se rata așa de mult, jiul putea ob
ține o VICTORIE LA UN SCOR CATEGORIC

• OASPEȚII AU LUAT CONDUCEREA IN PRIMELE 
MINUTE

• CE SE INTIMPlA CU PERONESCU T informații • reportaje • cronici • clasamente

JIUL - A.S.A. TG. MUREȘ 3-1
cnre s-a desfășurat 
formațiile Jiul și

O zi liuinoasă de toamnă, cu soa 
re călduț și un teren bun de joc — 
tată cadrul în 
partida dintre
AS-A Tg. Mures.

Echipa Jiul a obținut cele don’t 
puncte în partida de duminică adu 
cînd din nou încredere șl optimism 
în rlndurile Inimoșilor săi suporteri, 
încredere care, do ce n-am spune-o. 
se cam.. zdruncinase în urma me
ciurilor egale realizate pe teTen 
propriu. Dacă totuși gazdele au în
scris în această întîlnirc numai trei 
goluri, acest lucru trebuie pus pe 
seams ineficacității înaintașilor (Pe
ronescu. Libardi, Naldin) caro au 
Irosit ocazii de gol cît pentru... trei 
meciuri. Iată doar un exemplu : Pe
ronescu s-a trezit de două ori sin
gur cu portarul Solyom în fată și 
toi do atîtea ori a șutat aiurea. Pro
babil că și el a rămas uluit de ceea 
ce a făcut, cum de altfel au rămas 
tiluiti și spectatorii văzînd o aseme
nea neputință din partea unui fotba
list de talia lui Peronesai.

Atacantul de la Jiul care a dat

dovadă do multă luciditate în mo
mentele hotăritoare a fost Vasile Io- 
ncscu. Atîta timp cît a jucat, el a 
știut ce să facă ai mingea; a ex- 
podiat-o puternic șl precis la poar
tă. Așa că nu inttmplător a înscris 
cele trei goluri pentru echipa sa. 
Am dori ca șl po viitor Ioncsai. șl 
nu numai ol, să dea dovadă de o 
asemenea eficacitate. Cuvinte de 
laudă se cuvin adresate fundașilor 
de la Jiul care au jucat aproape 
fără greșeală, nu le-au dat posibi
litate alacanților adverșl să pătrun
dă spre poartă, formînd un zid de 
nepătruns. O singură ezitare au a- 
vul-o ei. cea din min. 10, cînd 
reșenii au sl înscris singurul 
gol.

Echipa din Tg. Mureș nu prea
onorat cartea de vizită. A făcut 
multe greșeli în apărare, Iar ata
cul n-a contat practic decît pe Mu
reșan și Silaghi. De altfel dintr-o 
combinație a celor doi jucător! o 
rezultat și golul care a făcut ca a- 
ceastă echipă să spere înlr-o victo
rie. Speranța mureșenilor n-a durat

mii
lor

și-a

Ie
de

■

Vasile lonescu 
roul meciului 
duminică) și Pero
nescu, față în față 
cu portarul mure
șan Solyom.

însă decît citeva minute deoarece 
el ou fost egalați șl apoi conduși 
pînă la sfîrșilul partidei.

Iată șl un scurt film al meciului i 
In min. 5, Peronescu, aflat în mar
ginea careului, pasează mingea Iul 
llbardl care reia po lîngă poartă. 
Peste alte trei minute lonescu cen
trează de pe partea dreaptă la Nal
din, însă acesta lullează, Irosind ast
fel o bună ocazie de gol. Dar, cum 
se înlîmplă la fotbal In plină domi
nare a gazdelor, oaspeții Inițiază 
un contraatac prin Mureșan. Acesta 
trimite ușor la Silaghi, care, ai un 
șut sec, deschide scorul. Conduși 
cu 1—0. jucătorii petroșăneni atacă 
în trombă șl apărarea oaspeților sg 
descurcă din ce în ce mal anevo
ios. In min. 14 oa cedează: lones
cu primește o pasă bună de la Ll
bardl șl înscrie lmparabil. Superio
ritatea localnicilor este evidentă și-n 
min. 42 cînd majorează scorul prin 
același lonescu. Peste două 
Rakși dă emoții tribunelor, 
moșto o minge în adîncime, 
de singur spre poartă însă, 
să șuteze, centrează la un 
pier care pierde balonul.

După alto multe ocazii de gol, 
irosite cu ușurință de către Llbardl 
șl Peronescu, Jiul reușește în min. 
65 să-și mărească avantajul tot prin 
lonescu care a șutat puternic în 
plasă, portarul Solyom rămînînd la 
această fază simplu spectator. In 
minutele 75 șl 86. cel doi porlarî 
se remarcă apărînd două șuturi pu
ternice ale lui Naldin și, respectiv, 
Mureșan.

Chior dacă meciul nu a avui o 
valoare tehnică ridicată, el a plă
cut prin dîrzenia cu care s-a jucat, 
cît șl pentru sportivitatea de care 
au dat dovadă componenții ambelor 
formații.

Arbitrul Gheorghe Limona din Bu
curești a condus corect și autoritar 
următoarele formații: JIUL : Stan — 
Talpai, Georgescu, Stoker, Mihai — 
Octavian Popescu, Sandu (Tonca) — 
Peronescu, Libardi, lonescu (min. 70 
Achim), Naidin. A.S.A. TG. MUREȘ : 
Solyom — Șleam, Balaș, Toth, Tîm- 
pănaru. — Dodu, Șiko — Lucaci 
(Caniaro), Mureșan. Rakși (Lungu), 
Silaghi.

Agenda 
campionatului 

județean
La Lonea - o repriză

de nota 10

POPICE

Formația Județului Hunedoara 
s-a calificat pentru

turneul final pe țară

din 
f ru

mifită vreme spectatorii 
n-au văzut faze alît de 
de( fotbal ca în prima repri- 
meciului de duminică dintre

minute,
El prl- 
pătrun- 
în loo 
coechl-

C. MATEESCU

Rezultate tehnice
Poli" lași — Rapid 3-1 ; Crișul — F.C. Ar- 

qeș 0-0 ; Dinamo București — Farul 4-2 ; 
„U" Craiova — Dinamo Bacău 1-0 ; Vagonul— 
Steaua 1-5 ; Jiul — A.S.A. Tg. Mureș 3-1 ; 
Progresul — U.T.A. 2-2; Petrolul — „U" Cluj 2-0.

După minutul 90
Minutul 90 de Joc dintre echipele Jiul și A.S.A. 

rg. Mureș. Gu iefele crispate de efortul depus, 
cei 22 de fotbaliști ies din teren in aplauzele 
spectatorilor. Alil in cabinele jucătorilor, ale 
arbitrilor cil și în afara lor. comentariile asupra 
meciului continua.

Redăm șl noi mai jos citeva scurte declarații 
despre Joc, despre victoria Jiului, cit și despre 
comportarea fotbaliștilor ambelor iormații:

CLASAMENTUL

NICU VIRGIL, observator federal: „Jiul a iosl 
superior mureșenilor alil ca concepție tactică 
cil șl ca joc. De aceea și victoria obținută este 
meritată. Ml-au placul de la gazde Talpai. Geor
gescu. Stoker, Octavian Popescu și, bineînțeles, 
Vasile lonescu — care are meritul înscrierii ce
lor trei goluri pentru echipa sa. De la oaspeți, 
care au avui o evoluție in general slabă, au 
corespuns doar Șleam, Lucaci și, partial, Mure
șan. Partida s-a desfășurat în limitele sportivi
tății, la aceasta contribuind și arbitrajul exce
lent al brigăzii bucureștene’

GHEORGHE UMONA. arbitru: „După aspectul 
jocului. Jiu] trebuia să clștige la un scor cate
goric. Putea să iacă acest lucru mai ales că a- 
purarca oaspeților a dat dovadă de nesiguranță. 
Am remarcat in mod deosebii jocul bun al fun
dașilor, ca șl al mijlocașilor. Nu același lucru 
pot spune despre evoluția lui Peronescu — unul 
dintre cel mai slabi jucători de pe teren. Oare 
ce se intimplă cu acest fotbalist de nu mai aie 
vigoarea si orecizla in șui de altă dată

SEBABi/AN DOMOZ/NA, crainic sportiv: 
„Meci disputat intr-un ritm alert pe întreaga 
durată a lui. Meritul principal al formației Jiul 
constă in aceea că a combinat derulant, ieșind 
totodată in evidență buna pregătire lehnlco-lac- 
tică a echipei Cel mal buni ml s au părul a II 
Stoker. Georgescu. Talpai și lonescu. Urez echi
pei Jiul noi succese in viilor".

T1BER1U BONE. antrenorul echipei din Tg. 
Mureș: „Gazdele au jucat mai bine șl au meri
tat victoria. Despre elevii mei pot spune că 
m-ati dezamăgit. După înscrierea golului, el au 
crezut că au victoria asigurată. Șl cit de mult 
s-au înșelat / l ui Rakși, jucătorul nostru nr. 1. 
nu l-a mers jocul, ilind anihilat complet de că
tre Sandu care s-a linul de el scai".

OLJAV/AN POPbSCU, jucător la echipa Jiul: 
„Am '. rut să ciștigăm și-am cîștigat pinâ la ur
mă. Meritul este cu alil mai mare cu cit noi 
nu ne-am descurajat după primirea golului In 
primele minute ale partidei. Dacă nu ratam așa 
de mult, puteam obține o victorie șl mai conclu
dentă. Șl ce bine ne-ar 11 prins".

C. OLTEANU

1. „U° Craiova 10 6 3 1 23-15 15
2. U.T.A. 10 6 2 2 18-11 14
3-4 Dinamo București 9 5 1 3 18-10 11
3-4 Steaua 10 5 1 4 20-12 11
5. Petrolul 10 5 1 4 11-12 11
6. „Poli" lași 10 5 1 4 12-15 11
7. Jiul 10 3 4 3 11- 8 10
8. Progresul 10 4 2 4 11-12 10
9. A.S.A. Tq. Mures 10 4 1 5 15-14 9

10-11. Farul 10 4 1 5 16-17 9
10-11. „U" Cluj 10 4 1 5 17-18 9
12. Dinarno Bacău 10 4 1 5 10-15 9
13. Crișul 10 2 4 4 8-10 8
14. Rapid 10 3 2 5 9-15 s
15. F.C. Arqeș 9 3 1 5 9-14 7
16. Vagonul 10 2 2 6 17-27 6

ETAPA

De 
Lonea 
moașe 
ză a
Parîngul șl Dacia Orășlie.

Meciul a începui furtunos șl 
chiar în minutul 2 extrema dreaptă 
a lonenilor, Buium, deschide sco
rul. In continuare jocul e la dis
creția 
dașul 
doilea 
04 șl 
scorul ..

In repriza a doua jocul a slăbit 
în intensitate deși" lonenii au fost 
cel care au acționat cu mal multă 
forță înscriind încă- un 
Șvcdac în ! urma unei 
în fața porții adverse, 
său lent, echipa Dacia 
nu a putut să justifice 
care-1 deține în clasament.

S. VASILE

La Hațeg s-a desfășurat etapa o 
treia a Volnlladel la popice — mas
culin. Cu această ocazie, echipa ju
dețului Hunedoara a repurtat un 
frumos succes, învlngînd selecționa
ta județului Harghita cu 5 066 — 
4 740 p.d., obțlnînd astfel colificarea 
pentru etapa finală pe tor», ce va 
avea loc la București în zilele de 
9—10 noiembrie a.c.

Iată rezultatele Individuale obți
nute de componențil echipei jude
țului Hunedoara i 1. loan Buortesch, 
Deva — 887 p.d.» 2. Ștefan Buortesch, 
Deva — 872 p.d.; 0. Eugen Ghlrclș, 
Petroșani — 833 p.d.; 4. Aurel Su- 
ciu, Petroșani — 831 p.d.; 5. Ion Dă- 
răbuț, Deva — 828 p.d.; 6. Alexan
dru Gaghl, Petroșani — 815 p.d.

S. NICU

gazdelor șl în min. 18 fun- 
Muntcanu înscrie cel de-al 
gol al dchlpci sale. In min. 
97 loneanul Baky majorează 
la 4-0.

HANDBAL

Echipa Școlii sportive
gol. Autor i 
învălmășeli 
Prin jocul 
din Orășlie 
locul II pe

a învins m deplasare

Dacă in partidele anterioare fot
baliștii din Aninoasa, deși n-au a- 
vut o comportare bună, și-au adju
decat la limită victoria, duminică ei 
n-au putut obține decit un punct 
pe propriul teren în fața echipei 
C.F.R. Simeria. Ca de obicei, gazdele 
încep jocul lent, fără convingere, 
cu pase inutile și de multe ori la 
adversar. Se vede că aninosenii de
pun eforturi pentru a înscrie dar 
ratează multe situații favorabile. In
troducerea în linia ele atac a „ve
teranului" Furitea dă înaintării un 
plus de vitalitate, el fiind acela care 
deschide scorul pentru echipa sa în 
min. 43 de joc.

Nici după reluarea partidei, după 
pauza regulamentară, aspectul me
ciului nu se schimbă în bine. Local
nicii acționează în continuare con
fuz și dau oaspeților ocazia de a e- 
gala în min. 65 prin Bela Nicolae. 
In această perioadă, arbitrul de cen
tru Augustin Stanciu din Hunedoa
ra scapă 
mină, dă 
vează și 
lor două 
cu rezultatul de 1—1.

La juniori: Minerul Aninoasa ■ 
C.F.R. Simeria 34-4.

C. DÂNILA

Echipa de handbal a - Școlii spor
tive din Petroșani c jucat duminică 
la Sighișoara cu formația locală Vo
ința. Deși au avut de înfruntat un 
adversar dificil, elevele profesorului 
Eugen Bartha au oblinut o prețioa
sa victorie cu scorul de 6—5 (3—3). 
Oaspetele au luat conducerea în 
primul minut de joc. Gazdele au e- 
galat și pînă la pauză scorul n-a 
avantajat nici una din ccliipe. Punc
tul forte al formației petroșănene a 
fost apărarea care a jucat excelent. 
De altfel și atacul a mers bine, a 
reușit combinații spectaculoase, cu 
multe șuturi pe poartă. Cele șase 
goluri ale echipei învingătoare au 
fost înscrise de Domșa (3), Baraba? 

și Maler. Pentru gazde au mar-(2)

cat Onofraș 
A arbitrat 

București.

(4) și Bădescu 
bine lonescu Mihal

ii), 
din

★
Intre 23 șl 28 octombrie, conform 

calendarului Școlii sportive din Pe
troșani, echipa de handbal fpmlnin 
a școlii va întreprinde un turneu în 
Republica Socialistă Cehoslovacia la 
invitația clubului Slavia Hradec 
Kralove. Lotul ce va face deplasa
rea va cuprinde 17 persoane, prin
tre care: Cătuțoiu, Nașcu, Barabaș, 
Maier, Măndiță, Tomazl, Nlculescu, 
^uciu, Savin, Domșa, Mureșan. Io- 
nescu-Turoș. Solga, Albescu.

Sperăm ca jucătoarele noastre să 
facă o bună propagandă handbalului 
din Valea Jiului.

Știinfa Petroșani
Știința Lovrin 1846

de cîteva ori jocul din 
decizii eronate care ener- 
mal mult pe jucătorii ce- 
echipe. Meciul se încheie

Numeroși iubitori ai handbalului 
din Petroșani au urmărit duminică 
dimineața, pe 
meciul dintre Știința 
Știința Lovrin. Deși studenții p=lro- 
șăneni au cîștigat la două goluri 
diferență, jocul de ansamblu al e- 
chipei nu a convins, mai ales In 
cea de a doua repriză. Decăderea 
din ultimele 20 de minute de joc 
își are explicația și în numărul re
dus de antrenamente efectuate în 
săptămîna premergătoare meciului 
(aceasta din motive obiective).

lată pe scurt meciului:

un timp excelent, 
Petroșani și

U.T.A. — Dinamo 
reș — „U" Cluj; ___ ___ ,
Steaua - Jiu! ; Petrolul — Crișul ; Rapid - 
„U“ Craiova ; Farul - „Poli” lași ; Dinamo 
Bacău — Vagonul.

DIVIZIA C

București ; A.S.A. Tg. Mu- 
F.C. Argeș — Progresul ;

Frîncu înscrie un nou gol 
pentru echipa sa.

VIITOARE

Știința a cîștigat la Cluj „CadeW“ Jiului

cele

Du- 
mi- 

reu- 
con-

după lovitura de începere, 
două echipe au păstrat un moment 
de reculegere în memoria handba
listului pelroșănean Mahalagiu 
mitru. In următoarele 10—15 
nule, Știința joacă foarte bine, 
șind după 11 minute de joc să
ducă cu scorul de 5—0. Toată lu
mea spera într-o victorie categori
că a gazdelor. Numai jucătorii din 
Lovrin nu au fost de aceeași pă 
rere. Și dacă Florea nu era înlr-o 
formă bună, dacă Sălăjan, Cosma 
și Frîncu nu jucau bine, rezultatul 
putea fi defavorabil gazdelor. Pri
ma repriză a luat sfîrșil cu scorul 
de 9—5. In repriza a doua, oaspe
ții au combinat mai bine, au șutat 
de mai multe ori la poartă și, deși 
petroșănenii conduceau la un mo
ment dat cu 17—11, el au fost la 
un pas de a fi egalați în finalul 
partidei. Angrenindu-se în jocul oas
peților, gazdele slăbesc alura, Cos
ma ratează mult, Ignătescu (omul 
de gol) este ținut cu strictețe, tar 
ceilalți jucători localnici. nu mai au 
clarviziunea și hotărîrea din prima 
parte a întîlnirii. Fluierul arbitrului 
pune capăt emoțiilor din tribune, 
consfințind o victorie meritată a 
studenților petroșăneni, obținută cu 
prețul unor mari eforturi ale 
ror jucătorilor.

In jocul de duminică, cei 
buni s-au dovedit Popovici și 
ma (cite patru goluri fiecare),
jan, Ignătescu și Frîncu (cîle trei 
goluri) de la Știința Petroșani, Lam
brecht (cinci goluri) și Schmith (trei 
goluri) de la Știința Lovrin.

Arbitrajul lui Bremer Rudolf din 
Sibiu a fost In nota jocului i bun în 
prima repriză, slab în cea de-a doua.

VOLEI

După
multe emoții, 
Știința a cîstiqat

Cea de a treia etapă a campio
natului categoriei B la volei, seria 
a 11-a, a programat duminică dimi
neața, în sala de sport a Institutu
lui de mine din Petroșani, Intîlnl- 
rea dintre echipele Știința și Pro
gresul Suceava. Meciul a fost aș
teptat cu deosebit interes, întruclt 
voleibaliștii din localitate evoluau 
pentru prima dală in acest campio
nat pe propriul teren. După două 
orc, cît a durat partida, spectatorii 
au plecat mulțumiți de victoria fa- 
voriților lor. Cu alît mai mulțumiți 
au fost, cu cît victoria a stat aultă 
vreme sub semnul incertitudinii. în
vingătorii au fost cunoscuțl abia 
după disputarea a cinci seturi la o 
înaltă tensiune.

începutul meciului este echilibrat, 
dar în final primul set îl cîștigă 
gazdele ai 15—13. Aceeași situație 
echilibrată se menține și în setul 
al doilea, pe care însă caspeții și-1 
adjudecă cu 15—11. Următorul set 
marchează o ușoară superioritate a 
localnicilor, dar ci încep să facă o 
6erie de greșeli în acțiunile de blo
caj și în atac și oaspeții cîștigă și 
acest set j 15—11. Setul al patrulea 
a fost de-a dreptul dramatic. Stu
denții au condus cu 5—0, cu 9—2, 
cu 13—9. Dar încep din nou să gre
șească și sînt egalați Ia 14. Suce
venii sînt deciși să cîștlge. Din nou 
se egalează la 15. De acum avanta
jul psihologic trece de partea gaz
delor care cîștigă setul cu 17—15» 
Setul decisiv, al cincilea. începe in
tr-o ușoară notă de dominare a oas
peților. Studenții își revin repede, 
realizează punct după punct și cîș
tigă înlilnirea cu scorul de 3—2

De-a lungul celor cinci seturi, 
Știința a avut o comportare incon
stantă, și numai revenirea puterni
că din final i-a adus victoria.

Antrenorul studenților. Eronim 
Ceacu, mai are mult de lucru cu 
echipa pentru a o aduce la un ni
vel de omogenizare corespunzător în- 
tilnirilor dificile pe care le are în 
față. Numai așa studenții vor putea 
ciștiga fără emoții, pentru ei și pen
tru noi spectatorii. In jocul de du
minică au plăcut, mai ales, Muller, 
Comamițchi, Maxim și Neațu din 
echipa Știința, Căldăroi și Roboiuo 
de la Progresul Suceava. Foarte co
rect arbitrajul prestat de cuplul Du
mitru Vasile — Farmuș Radu dir 
Buairești.

I. NICOLAE

BASCHET

In curînd — 

startul înfr-o

tutu-

mai
Cos-
Sălă-

Nicolae LOBONȚ

nouă ediție

nou învinși
In etapa a lX-a a campio

natului diviziei G la fotbal, 
seria a Vl-a, echipa studen
ților petroșăneni a jucat la 
Cluj cu formația locală Teh- 
nofrig. După un joc de o 
bună factură tehnică, pelro- 
șănenil au învins cu scorul 
de 2—0 prin punctele mar
cate de Răsădeanu și Bulbu
cam Factorul determinant al 
victoriei a fost marcajul strict 
in teren al oaspeților, cu re
tragerea juniorului David pe 
linia mijlocașilor și ieșirea 
organizată din apărare în a- 
tac, cu pase pînă în apropie
rea porții adverse de unde s-a 
șutat mult și precis la poartă.

In prima parte a jocului

am asistat la o perioadă de 
studiu a echipelor, cu puți
ne faze de poartă. De altfel, 
această repriză s-a și termi
nat cu un scor alb.

Repriza a doua a aparținut 
in întregime oaspeților care 
s-au apropiat mal des de 
poarta adversă, cînd au și 
înscris cele două goluri ale 
victoriei. Primul este reali
zat de Răsădeanu printr-o lo
vitură de cap dinlr-o fruinoa- 
să centrare de pe aripa 
dreaptă a Iul Bălăneonu. La 
golul al doilea, tot Răsădea- 
mi a contribuit în marc par
te. Pfinescu depășește un ad
versar, centrează în careu. 
Răsădeanu se ridică dcasu-

pra unui 
și trimite 
la Bulbucau. Ac 
ternic din vol<

buchet de jucători 
ai capul în spate 

\cesta reia pu- 
vote direct în 

plasă. Este minutul 89 și me
ciul ește jucat. Arbitrul T. 
Silaghi din Oradea a 
foarte bine.

La victoria echipei 
în deplasare, deosebit 
loroasă, și-a adus contribuția 
întreaga echipă care a jucat 
în următoarea alcătuire: 
Marincpn — Izvernari, Con- 
slanlinescu, Tudor 
Varhonlc — Munteanu, 
— Bulăneanu, Răsădeanu, 
bucan. David (Pănescu 
min. 60).

condus

Șliința 
de vă

Vasile, 
Știr 
Bul- 
din

G. I.

Duminicii, echipa 
rezerve a Jiului a 
nou din cupa amară a înfrin- 
geril. Ea a fost învinsă pe te
ren propriu de către formația 
similară a A.S.A. Tg. Mureș.

Insuccesul tinerilor fotbaliști 
de la Jiul se datorește In spe
cial jocului lor slab în apă
rare din repriza secundă cînd 
de altfel au și primit trei go
luri. Scor final: 3—1 (0—0) 
în favoarea mureșenilor.

„Cadoțli" Jiului n-au cores
puns nici în acest meci. Au a- 
bundal execuțiile tehnice gre
șite. ratările 
special cele 
Acest tindr 
fel talentat, 
ține cont de Indicațiile anlre-

de tineret- 
gustat din

exasperante, în 
ale lut Dobrescu. 
fotbalist, de olt- 
joacă blazat, nu

norului, se crede de po acum 
mare vedetă. In repetate rîn- 
duri el a frinat jocul, căutînd 
să rezolve pe cont propriu ac
țiunile la poarta adversă.

Pe cînd revirimentul mult 
așteptat în tabăra echipei de 
tineret-rezerve a Jiului ?

Tinerii jucători de la Tg. 
Mureș au desfășurat duminică 
un joc colectiv. în viteză, lu
cru ce a dus la obținerea li
nei victorii meritate. Golurile 
au fost înscrise în 
către Cziser, Stingă 
pentru oaspeți și 
pentru gazde.

A arbitrat bine Savu Con
stantin din Craiova.

ordine de 
și Haynal 
Dobrescu

C. M.

Nu peste mult timp va începe o 
nouă ediție a campionatului catego
riei B la baschet, in cadrul căreia 
va activa în continuare și formația 
Știința Petroșani. In meciurile pre
gătitoare pe care le-au susținut pînă 
acum, studenții au vădit o ' >rmă 
bună.

Sîmbătă după-amiază și duminică 
dimineață, baschelbalișlii de la Ști
ința au susținut două meciuri de 
verificare în <ompania echipei Con- 
structorul Hunedoara în cetatea a- 
telului. Dacă în meciul de sîmbătă, 
hunedorenii au învins cu 59—34. cel 
de-al doilea joc. de duminică dimi
neața. a tost cîștigat de petroșăneni 
cu un scor concludent : 72—38. In 
acest meci studenții au jucat exce
lent. au înscris foarte multe puncte 
de la distanță si somidislantă. au 
practicat un joc sobru, om la om, 
lelăsîndu-le șanse de acțiune si cîș- 
tiq hunedorenilor.

in acest al doilea meci din echi
pa Știința, s-au remarcat în mod 
deosebit Bohoiceanu. Slurek, lanoși- 
ga și Rotam in zilele care urmea
ză, Știința va susține noi meciuri 
di* xerilicare care să poată ofer* nn 
hennmlui Teodor Srihiqhi o ima
gine mai clară asupra pregătirii de 
ansamblu a tuturor jucatorilcr.

N. L
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Pe urmele materialelor publicate

Măsuri, măsuri, dar pe cînd T V
MARfl 15 Ch tom brie

eficiența lor ?
la articolul ..Realizarea sl depăși- 

ira benelicillor planificai*- — n înal
tă obligație patriotică", nni primii 
fâspunsuri din pailea conducerii 
QQVJ. și a T-A.P.L. î\-tro$ani. Ia- 
tă-lr pe scurt:

„Unitatea noastră nu a realizat be
neficiul planificat < a urmare a ne- 
realizării integrale a planului pe sor
timente io cărbune. Din această cau
ză prețul mediu la vinzare realizat 
!o cărbunele spălat s-a situat nib 
nivelul prețului mediu de vînzare 
planificai influenlînd negativ benefi
ciul întreprinderii

Pentru remedierea situației, s-au 
luat măsuri de cointeresare a ex
ploatărilor miniere la reducerea pro
centului de cenușă în cărbunele brut. 
Astfel, începînd cu 1 moi o. c. ex
ploatările miniere sînt penalizate la 
producția extrasă pentru depășirea 
procentului de cenușă fotă de nor- 

stabilită
La preparația Coroeșli. în scopul 

îmbunătățirii procesului de spălare, 
eu fost transferați muncitori califi
cați de la preparațiile Pelrila și Lu
peni. Conducerea ei a fost întărită 
cu ingineri si tehnicieni cu expe
riență S-a asigurat o funcționare 
corespunzătoare a utilajelor, prin a- 
julorul primit din partea ILR.U.M. 
Petroșani.

Pentru viitor. în urma hotăririi 
luate în comitetul de direcție al 
C.C.V.J.. se preconizează adaptarea 
fluxului tehnologic pentru spălarea 
cărbunelui energetic cu 18 la sută 
cenușă, prin introducerea zețajului 
la cărbunele cu granulatie de peste 
J0 mm.

Considerăm că toate aceste 
suri vor duce la Îmbunătățirea 
vilătii economice a C.C.V.J.".

Si totuși, cu toate măsurile 
s-au luai, cenușa fn cărbunele
continuă să fie mare, sortimentele 
să nu lie realizate șl, ca urmare, se 
înregistrează mari rămîneri în ur
mă la realizarea beneficiului. Pro
blema este de importantă vitală șl-n 
consecință pretinde măsuri urqente 
și eficace.

• asu- 
1 la- 

s-au 
cau- 

t rea- 
I pro- 

puneri do îmbunătățire a aclivilălil 
viitoare. înfoimarra. precum și pro
punerile. au constituit obiectul unei 
ample analize in cadrul adunării ge
nerale a comuniștilor din întreprin
dere în ședința ce s-a ținut în du- 
pă-amiaza zilei do 27 septembrie, 

în urma dezbaterilor, s-a adoptat 
un plan do măsuri ce va fi trans
pus in viată de comitetul de direc
ție și de serviciile din cadrul în
treprinderii în care s-nu prevăzut 
printre altoie :

— reorganizar >a serviciilor co
mercial șl producție, șl încadrarea 
lor cu personal corespunzător:

— îmbunătățirea lansării comenzi
lor de mărfuri și a executării lor în 
termen;

— organizarea unor controale sis
tematice privind gospodărirea unită
ților. respectarea strictă a regulilor 
generale de comori șl practicarea 
unei bune deserviri;

mă- 
acli-

care 
brut.

Așteptăm un răspuns 
cu îndeplinirea 
celor propuse

.în urma materialului publicat, re
sortul finandar-contabil de la

Cetățenii
ne sesizează

Cei vizați
răspund

O CIUR 1OAN din Petro
șani ne-a relatat că unitatea 
nr. 52 Legume-fructe din stra
da V. Alecsandri Petroșani 
funcționează într-un local co
respunzător doar pentru peri
oada de vară, 
unde se vor 
timpul iernii < 
deservite de

Scrisoarea <

intrebînd de 
aproviziona în 

cele 600 familii 
această unitate, 
a fost trimisă 

Centrului de legume-fructe Pe
troșani care ne-a dat următo
rul răspuns:

„Sintem de acord cu înfiin
țarea unei unități permanente 
de desfacere a legumelor și 
fructelor în strada V. Alecsan
dri din Petroșani cu condiția 
ca cetățenii din cartier să ne 
sprijine pentru obținerea unei 
încăperi corespunzătoare pen
tru folosirea căruia vom plăti 
chiria corespunzătoare legisla
ției in vigoare".

Dacă există o asemenea po
sibilitate, cetățenii din cartie
rul menționat sînt rugați a lua 
legătura cu conducerea Centru
lui legume-fructe din 
troșani, strada Republicii 
33.

Pe
nt.

3- GURIȚAN MARIA 
Petroșani, strada Viitorului 
23/3, ne-a ’■eclamat că in a- 
nul 1961 a achitat la l.C.O. 
garanția de 50 lei pentru con
torul electr»^ Cum deservirea 
populației cu energie electrică 
i trecut de Ia l.C.O. la I.J.E.H.. 
Secția din Petroșani a aces
teia a invitat-o să depună o 
nouă garanție corespunzătoa
re cu consumul anticipat de 
energie electrică pe o perioa
dă * "
Iră 
in 
50 
le

din
nr.

de 90 2ile. Cititoarea noas- 
so li cită sprijinul redacției 
lămurirea problem?! celoT 

lei. menționind că nu poa- 
tacv dovada achitării lor. 

De fa Secția de distribuire 
a energiei electrice din Petro
șani ni s-a răspuns că rezol
varea 
vește 
re. la 
ză că
Gnrițan Maria, de a nu putea 
face dovada achitării garan
ției, se aild un mare număr 
de cetățeni. Or, In baza dis- 
pozițlunilor primite de la orga 
nele sale superioare, garanțiile 
nu pot ti restituite decît con
tra chitanței nicidecum in 
baza înregistrărilor în conta
bilitatea întreprinderii, așa cum 
pretinde reclamanta.

>

i
problemei in auză pri- 
LC.O. a cărei conduce- 
rindul sân. ne inionnea- 

•n situația reclamantei

„ERAU PE CÎND
NU S-AU ZĂRIT CC

Monologul
unui

TAPI a întocmit o Informare 
pra rrallrărilor pe perioada 1 
ni arie — 31 august, în care 
explicat în mod Ir-tallat toate 
?ek> care au influențat logativ 
Uzarea beneficiilor, făcindu-se și

— organizarea temeinică a proce
sului de producție fn laboratoare șl 
rofclăril;

— educarea personalului operativ;
— diversificatei unităților pe fle

care localitate șl eroarea de uni
tăți cu specific local;

— sporirea rabatului comercial ca 
‘•urnă șl creșterea cotei medii de 
rabat;

— reducerea cheltuielilor de cir
culație.

Conducerea întreprinderii esle lio- 
lirîlă să mobilizeze toți (actorii în 
executarea măsurilor propuse șl să 
nu precupețească nici un efort în 
munca do îmbunătățire a alimenta
ției publice în Valea Jiului.

Considerăm sesizarea din presă 
ca un prețios ajutor în munca noas
tră șl vă aducem pe această cale 
mulțumiri tovărășești, convinși fiind 
că șl în viilor no vom bucura de 
același sprijin*.

Intr-adevăr măsurile propuse sînt 
bune. Couducerca T.A.P.L. rămînc 
însă datoare cititorilor noștri șl con
sumatorilor cu un răspuns în care 
să relateze efectul măsurilor preco
nizate.

limba «vlqlcză. 
i • la mAtctnallcă 
VIU a), frrma: 

cnnsllcnl.
Me

xic 1968. RezntnaL tllmal 
at zilei precedente.

19,30 Telejurnalul de .
A<hialllal*M In iu
fură. Buletin more 
qlc. Publicitate.

20.00 Document : Sunetele por
tului Liverpool.

20,20 Divertisment muzlcaî-co- 
regrafic.

21.00 Reporloj-Ache.lă -. ’Despre 
teatru.

21.15 Film artistic: „Frumosul 
Serge." -* o producție a 
studiourilor franceze.

22,50 Telejurnalul de | noapte.
23,00 Jocurile olimpice — Me

xic 1968 -

17.00 Curs de
1730 Consultații 

(rlasa n ' 
Calcul alqcbrh

18.00 Jocurile Olimpice

(Urmare din pag 1) nu se și le cine

ve « seară, 
bqrk nl- 

iih fcoroln-

Cu toate că paguba era certă, or
ganele de jurisdicție a muncii 
(C.S.I .M. și comitetul sindical) fn 
fala cărora a ajuns cazul, fără o a- 
dinii re o acestuia, a respins preten
țiile la despăgubiri formulate de 
unitate A opta abatere.

In (ala instanței de judecată, con
ducerea unității n-a reușit să aducă 
dovezi concludente șl litigiul s-a 
RÎÎrșit astfel ni o pagubă nerocupe- 
rată șl pînă la această dală nerecu
perabilă. Abaterile de la leqc după 
rum se vede, abundă. Și totuși, o 
întrebate legitimă se pune : cine re
pară paguba? Tot fabrica, adică pă
gubașul ? Sinlem dori cantonați încă 
în plin .mister", într-o dilemă al 
cărei termeni sini ireductibili : fa
lnica nu poale suporta paguba căci 
n-a provocat-o, Iar cel ce au provo- 
cat-o nu plătesc căci au fost absol

vili de plată sau 
sini.

lată unde duce 
dere, formalismul 
unor suflete de .lilrlie* - 
disprețul legii și al bunului 
consideră probabil că laptele lipsă 
fiind lapte praf, se poate alege... 
pulbere do el, sau că o pagubă do 
5 000 lei osie o bagatelă care poale 
fi ușor trecută la .pierderi". Menta
litate încă destul de frecventă In 
rîndurlle unor funcționari (cărora 
statul Ic-a încredințat averea obșteas
că) ca și cind aceste pierderi, in 
ultima analiză nu se răsfrînq șl a- 
supra celui re le consideră ca atare.

Cazul arătat mai sus este recer- 
rotal. Să sperăm că misterul sacilor 
.zburători" nu va rămine nedezlegat 
mai mult dorit anul de rînd durea
ză. și că această dezlegare va veni 
în orire roz. înainte ra misterul 
„farfuriilor zburătoare* să fin dezle
gat 1

lipsa de răspun- 
și superficialitatea 

care In 
stint —

i 
s

$ 
$

Uniifi(ile economice din Valea Jiului an

sarcini precise privind pregătirile <le iarnă. Radio

nebăutor

Core va sd zică m au trimis 
acasă. Cică am vrui să iniiu 
beat fn șut. Auzi vorbă la e/ / 
Pol dacă eram beat, puteam 
sd intru treaz t Omul Ini rd 
aja cum e ; dacă e treaz Intri! 
treaz, dacă nu... Prin urmară 
aici n au dreptate.

M-au întrebai de ce-am băut 
înainte de a Intra In serviciu. 
Păi cind era să beau f După 
ieșire I Sd n-aibă ei gr//d cd 
beau eu șl alunei. Doar omul 
nu bea clnd '-rea el, ci cind 
are chei. 31 zdu dacă mal pri
didești cu nevoia asta. Adică 
nu știu alții, da’ eu. cu sulle- 
lul meu... Eu sini om hun, 
dom’le. Am multi prieteni, Nu 
fac un pas In stradă că md șl 
fnlllnesc cu unul. 31 cind le 
fritilneșll cu un prieten, poli sd 
nu cinstești evenimentul 1 
Așa-I că-l Inlvifl la una mied ? 
$1 ei nu (l-ar fi prieten dacă 
nu s-ar revanșa. Așa că dai

Noi blocuri de locuințe în orașul de pe Crișuri - Oradea
(Foto Agerpres - Gh. Amzu)

CARE ESTE STADIUL DE REA
UZARE A MASURILOR STABILITE
A

IN CADRUL ACESTEI ACȚIUNI ?
La ancheta privind pregătirile de iarnă in unitățile eco

nomice din Valea Jiului, ne-au sosit la redacție răspunsuri 
de la preparația Lupeni șl F.F.A. „Viscoza" Lupeni.

La Preparația Lupeni

MIERCURI 16 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I:
FOILETON

6,00—8,25 Muzică 
Htăti; 6,00 Buletin 
Sport; 6,30 Buletin 
7,00 Radiojurnal; ’

actua- 
șliri. 
știri;

NOI APARIȚII ÎN

EDITURA MERIDIANE
Printre cele mai recente apariții în 

Editura Meridiane se remarcă lucrări 
din domeniul artei plastice, filmu
lui, turismului.

In seria monografiilor semnate de 
Henri Perruchot, a apărut „Viața Iui 
Seurat". Acest volum esle al șapte
lea din seria intitulată ..Artă și des
tin", care a prezentat pînă acum 
viețile lui Van Gogh, Cezanne, Tou
louse-Lautrec, Manet, Gauguin. Re
noir. Actuala monografie dedicată 
creatorului neoimpresionismului și 
destinului postum al acestei miș
cări. mai însumează o bibliografie 
a lucrărilor consultate și o cronolo
gie generală a celor șapte volume 
apărute.

O altă apariție ce o semnalăm 
se intitulează „Broderii pe piele în 
arta populară
studiu semnat de 
pre acest vechi 
în țara noastră, 
zentate obiectele
caracteristice fiecărei zone etnogra
fic»1 în parte, lucrarea este ilustra-

tă cu 50 de fotografii alb-negru și 
color, înfățișînd pieptare, cojoace, 
bundițe, chimire, detalii de brode
rie.

Continuînd tipărirea unor scurte 
monografii despre artiștii plastici 
români contemporani, Editura Me
ridiane a scos patru asemenea noi 
plachete, în care sînt prezentați 
pictorii Petru Hirtopeanu, Albert 
Nagy, Constantin Pauleț și Lia Szasz. 
Din colecția „Mic îndreptar turis
tic". cele mai noi volume au ca 
obiect cunoscutul monument de ar
hitectură „Curtea de Argeș și 
rescul oraș Sibiu". Amatorii de 
meție mai pot găsi în librării 
durile: „Drumuri turistice Ia 
estul Carpaților" și „Călătorind 
Vrancea".

In colecția .Biblioteca cinefilulu- 
iui* a apărut „Imaginile posibilului" 
în care autorul Ton Hobana urmă
rește drumul parcurs de filmul ști- 
ințîfico-fantastic de la prima tenta
tivă făcută în acest sens, în 1898. 
pînă astăzi.

Pregătirile pentru iarna care se a 
proprie — ne spune Iov. VASILE 
VOICULESCU, inginerul șef al prepa- 
rației Lupeni — au fost începute în
că în luna martie a. c. cînd toate 
dificultățile prilejuite de iarna .tre
cută erau încă proaspete.

Măsurilor prevăzute în planul în
tocmit atunci, li s-au adăugat 
parcurs altele, ajungînd la un nu
măr de 65. Pentru a fi îndeplinite 
mai ușor, acestea au fost repartizate 
pe secții, c le mai multe revenind 
secțiilor de preparare, transport, fu
nicular și centralei termice.

Pînă în prezent, aproape jumăta
te au fost realizate, secția de pre
parare fiind în fruntea acestei ac
țiuni. Față de modul cum se prezintă 
situația la celelalte secții se impune 
urgentarea aducerii la zi a planu
lui pregătirilor pentru iarnă, astfel 
ca desfășurarea procesului de pro
ducție să nu sufere.

Dintre lucrările nai 
re au fost Realizate,,

c.

pe

importante ca- 
sînt de men

românească" — un 
Paul Petrescu des- 
meșteșug practicat 
in care sin! pre
lucrate din piele

fUrmnrs din Dag 1)

necesar nu numai ca omul să doar
mă. dax să și viseze, și anume in
tr-o perioadă precisă

Unii fiziologi împart cele 24 de 
ore in trei perioade de bază - sta
re de veghe, somn adine și somn 
liniștit. Deosebirea dintre cele două 
feluri de somn este lot alît de mare 
ca și intre somn și starea de ve
ghe. Cu ajutorul a sute de mi< ro- 
electrozl introduși în creierul unei 
pisici, s-a stabilit că în timpul som
nului adine celulele nervoase din 
sroarta cerebrală nu sînt complet 
inhibate. Mai mult chiar, cînd omul 
visează, jumătate din neuronii cre
ierului său sînt în stare de excita
ție. exact cili sînt în stare drt ve
ghe. doar că la somnul adine sînt 
excitate •••‘le porțiuni ale creierului 
decît la somnul bnistit.

După cp s-a stabilit deosebirea 
dintre somnul cu vise și somnul li
niștit. pv ’ ierna bolilor legale de 
somn a fost examinată pe baze noi 
De exemplu, abia atunci s-a înțeles 
de ce multe somnifere care ajută 
unor bolnavi sînt ineficiente pentru 
alții. Cor.form uli’*meîor cercetări, 
insomnia nu repre.-intă atit o lipsă 
fie somn, tulburare a corelației jus
te d»nlre perioadele de somn adine 
șl de somn liniștit Unele medica
mente măresc durata generală a 

I somnului, dar reduc durata somnului

pilo- 
dru- 
ghi- 
sud- 
prin

(Aqcrpres)

adîn<, fiind do aceea nepotrivite 
pentru persoane al căror somn adine 
este și așa insuficient.

Paralel cu somnul se studiază sis
tematic și starea de veghe. In timp 
ce somnul este enigmatic pentru 
toți, nu există aproape nici un om 
■•ere să nu considere că știe tot des-

o
pre timpul cît este treaz. Dar șl în 
stare de veghe se pol stabili în 
mod conventional trei grade; stare 
.încordată" — caracterizată prin cea 
moi intensă activitate intelectuala, 
.normală* — destul de îndepărtată 
de somn, dar lipsită do posibilități 
de creație si intens emoțională și 
.de destindere* — trecerea contem
plativă la somn. Ultimul stadiu este 
deosebit de interesant: omul nu 
doarme dar este deja aproape rupt 
de himra exterioară și scufundat în 
suie însuși, Unele secte religioase 
din Orient cultivă în mod special 
o asemenea stare contemplativa.

termică, verificarea in- 
stropire cu motorină a 
funicular și revizuirea 
de alimentare cu apă 

bazi-

ționat: verilicarea stropirii cu mo
torină a vagoanelor de Uricani, c« 
tanșarea culoarului stocului de ava
rii, repararea celor trei cazane de 
la centrala 
stalației de 
cupelor de 
instalațiilor
industrială (baraj — canal 
ne de denisipare — vane).

Se cer urgentate: verificarea și 
proba instalațiilor pentru dezgheța
rea cupelor de funicular și revizia 
coloanelor de alimentare cu apă a 
locomotivelor. De asemenea, o mă
sură 
tru 
este 
peni
decembrie — ianuarie și februarie. 
Aceasta deoarece curățirea manuală 
a i'agoanelor înghețate reclamă foar
te mullă manoperă (neprevăzută în 
planul forțelor de muncă al prepa
ration).

foarte importantă rămasă pen- 
rezolvarc in sarcina G.C.V.J. 
reînființarea navetei închise Lu-
— Peșliș mai ales în lunile

La F. F. A.
In planul de măsuri tehnico-orga- 

nizatoricc al F.F.A. „Viscoza" Lu
peni a fost prevăzut un număr în
semnat de măsuri între care amin
tim : repararea acoperișurilor clădi
rilor, a jgheaburilor^ burlanelor și 
canalizărilor ^pentru scurgerea ape
lor pluviale, aprovizionarea cu ma
terii prime și materiale, repararea 
drumurilor de acces, executarea re
parațiilor la centralele termice și 
la alte utilaje etc.

Din 31 măsuri prevăzute în grafic 
(plan M.T.O.) cu termen de realiza
re pînă la data de I septembrie 
1968, s-au rbalizal 22. iar un nu
măr de 8. sînt în curs de realizare. 
Printre acestea ce npmără: repara-

Se fac experiențe jjentru studie
rea «vieții fără somn". Există oa
meni care nu dorm perioade foarte 
îndelungate. De exemplu, un țăran 
iugoslav, în urma unui traumatism 
din copilărie,,- nu mai doarme de 
peste (0 de ani, pîKtrîndn-șî lotuși 
o memorie excelentă și un talent

s

vădit pentru matematică. Cercetăto
rul englez Oswald a făcut experi
ențe cu niște voluntari care au re
nunțat la somn timp de apt zile și 
opt nopți. Sjpre sfîr^itul experimen
tului căpătaseră cu toții tulburări 
psihice, halucinații, viziuni. Dar. du
pă numai zece ore de somn s-au 
•imțil perfect înviorați. Recordul de 
veghe aparține unui student mexi
can de 18 ani care a stat treaz 11 
zile și nopți la rînd. Asemenea ex
periențe se fac și pe animale: niște 
șobolani nu fost așezați pe niște su
porturi speciale, în așa fel incit în 
momentul cînd adorm să cadă in

I Si 
de 
de

7,15 Mexic
— 1968; 8,00 Sumarul presei; 
8,25 Moment poetic; 8,30 La 
microfon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri; 9,05 La 
microfon, melodia preferată; 
9,30 Matineu literar; 10,00 
Cintece pentru cei mici, 10,10 
Curs de limba francezii 10,30 
Muzică populară; 11,00 Buletin 
de știri; 11.05 Muzică u- 
șoară; 12,00 Muzică de es
tradă; 12,20 Avanpremieră 
cotidiană; 12.30 intilnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojurnal. 
Sport; 13,20 Soliști și orches
tre de muzică ușoară: 14.00 
Melodii populare,- 14,15 Ante
na tineretului; 14,30 Radio-pu- 
blicitale; 14,50 Cintă orchestra 
Percy Faith; 15,00 Buletin de 
știri; 15,15 Meridiane; 1530 
Melodii de Ion Vasilescu și 
Vasile Vasilache; 16.00 Radio
jurnal. Sport; 16,30 Mexic — 
1968; 17,15 Odă limbii române,- 
17,45 Program de cîntece,- 18,00 
Buletin de știri; 18,02 Radiosim- 
pozion,- 18,20 Cintece și jocuri 
populare,- 18,40 Duete din o- 
pere,- 19,00 Radiogazeta de sea
ră,- 19,30 O melodie pe adre
sa dumneavoastră; 20,00 Bule
tin de știri,- 20,05 A 7-a artă; 
20,20 Selecțiuni din emisiunea 
de divertisment muzical „De la 
1 la 5"; 22,00 Radiojurnal. Sport
— rezultate olimpice,- 22,30 
Moment poetic; 24.00 Buletin 
de știri. Sport — rezultate o- 
limpice; 1,05—5.00 Estrada 
turiiă.

PROGRAMl L 11 .

noc-

7,10

I

, Viscoza**
rea Instalațiilor de încălzire șî a 
căilor de acces, revizuirea rezervoa
relor pentru depozitarea leșiei șl 
Instalațiilor de iluminat, înlocuirea 
conductei de aburi la sulfura de car
bon. montarea rezervorului de leșie 
și sulfhidrant, repararea cazanelor 
de aburi, înlocuirea capacelor la 
gurile de. canalizare etc.

Conducerea tehnico-adminislralivă 
a întreprinderii a analizat stadiul 
pregătirilor de iarnă încă din luna 
august 1968. dispunîno măsuri cores
punzătoare, menite să asigure desfă
șurarea normală a activității pe timp 
de iarnă", ne-a declarat tov. VA- 
SILE 1LIE, inginerul șef al fabricii.

12,30 
toate

tu una, el se revanșează, dă 
el una, fu le revanșezi, o iei 
de la capăt, o repc/l șl zău 
dacă mal știi cil e ceasul. Ș( 
cum eu am multi prieteni... El, 
ci, habar n-au ăștia ce greu 
îmi esle mic I Dacă și-ar da 
șeama nu m-ar mal toi criti
ca. Dar așa slnt el, nu știu 
să se uile In sullelul " :i...
Nu, nu, hotărî/ lucru, n-au nkl 
aici dreptate.

M-au mai întrebat de ce 
duc vin in mină. Simplu, to
varăși, le-am spus atunci și 
lot așa le spun și acum. Eu 
slnt un om sănătos și sănătos 
vreau sâ rămin. Păi ce-ar vrea 
el să nu-mi lie sete un șut 
întreg 1 Asta la mine nu se 
poate. 31 dacă nu se poate, ii 
seamnă că trebuie să-mi po
tolesc setea. Cică e apă de 
băul la mină. O fi. nu zic nu, 
da’ cu n-am văzut-o. Si chiar 
dacă aș ii văzul-o, lot n-o 
beau: aia-l apă chioară. $i apof 
se poale compara vinul cu a- 
pa ? Sd facă alții comparotia 
asta, eu nu pol Ar |psemna 
să-I reneg oe Bachus, și imf 
e prea drag .

Ei, și-alunci, de ce m-au fri- 
mis acasă ? De ce nu-mi dau 
voie să beau un păhăruț acolo 
In timpul programului de lu
cru ? Ce oameni, dom'te f N-au 
pic de suflet.

Asta am zis și mă duc la 
una mică...

Al dv. N. GORJEANU

in-

apă. Șobolanii, care nu suportă apa, 
L c eforturi să se mențină la supra
față. Rezistența o în funcție de vîrs- 
tă. In timp ce animalele în vîrstîl 
nu au rezistat decît trei zile și nop
ți, cele tinere au rezistat aproape o 
lună.

Toate aceste experiențe au dove
dit necesitatea vitală de somn. Cu 
o anumită rezervă s-ar putea vorbi 
despre .surplusul" de somn la multi 
oameni Faraday, Napoleon, Petru I 
nu dormeau decît 4—5 ore din 24, 
păstrîndu-$i cu toate acestea o uria
șă capacitate de muncă. Un somn 
bun de șase ore este suficient, deși 
unii îl consideră insuficient pentru 
o muncă intelectuală intensă.

Mărirea timpului în rare omul 
este capabil do muncă creatoare nu 
se obține numai din reducerea pe
rioadelor de somn, dar și prin utili
zarea completă a color trei stadii 
nle stării de veghe. In primul rînd 
se poale mări durata stării do ve
ghe „încordată* cînd posibilitățile 
de muncă sînt rele mai bune In a- 
fară de aceasta, chiar și în <larea 
„contemplativă" dinainte și do după 
adormire se poale efectua o muncă 
creatoare; multi știu că tocmai 
aceste minute de .relaxare* și 
concentrare interioară apar cele 
rodnice și Interesante idei.

7,00 Jocuri populare,- 
Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri); 7,30 Buletin de știri; 
7.45 Cîntă fanfara; 8.00 Muzi
că populară; 8,30 Buletin de 
știri; 8,35 Lucrări simfonice de 
Ion Nonna Otescu; 9.25 Mu
zică de scenă; 10,00 Buletin 
de știri,- 10,05 Muzică ușoară;
10.30 Emisiune literară pentru 
școlari; 10,55 Arii din opere;
11.30 Soliști și formații vo
cale,- 12,00 Buletin de știri; 
12,15 Pagini din opere,- 
Muzică ușoară pentru
vîrstele; 13,16 Arii din opere
te; 13,30 Ciutece și 
populare; 14,00 Radiojurnal; 
14.08 Concert de prînz; 15.00 
Melodii din filme,- 15,30 Ori
zont științific; 16,20 
tul medicului; 16,25 La braț 
cu muzica ușoară; 17,00 Radio
jurnal; 17,15 Lexicon folcloric 
muzical; 17,40 Radio-publici la
te; 17,50 Noi înregistrări de 
muzică românească; 18.15 Cin
tece și prelucrări de Dumitru 
Stancui 18.55 Buletin de 
știri: 19.00 Album fol
cloric; 20.00 Cercul melomani
lor,- 20.50 Teatru radiofonic: 
„Ringul" de loan Grigoreseu; 
21.48 Jazz; 22,C0 Romanțe; 
2230 Concert diu operele lui 
Menotti; 23.00 Radiojurnal.

jocuri

Sla-

Autorul precizează: Am un 
prieten bun la mina Lupeni 
pe care-1 cheamă Constantin 
Bulac. Se povestește cu in
ii-una din zilele trecute s-a 
dus beat la mind și că mai 
avea la el o sticlă de vin pe 
care dorea s-o bea in timpul 
programului de lucru. Cică a 
fost trimis acasă.

laid de ce. fiindu-mi prieten 
mă auloautoriz.ez să le spun 
tuturor celor ce-1 cunosc sd 
nu lie îngrijorați. Păi 
meni aceștia plătiți sd 
cd avutul obslesc se 
la serviciu ? Haideți 
serioși I

Drept pentru care
ternul prezentele r înduri I

ce, oa- 
pâzeas- 
imbatd 
sd fim

am aș-

FILME
MIERCURI 16 OCTOMBRIE

Dr. Aumădoare; PE- 
Călătorie fantastică;’ 

— Minerul: Am întil- 
VULCAN ;

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Șapte oameni de aur; Repu
blica : 
TRILA : 
LONEA
nit țigani fericiți» 
Post sezon,- LUPENI — Cultu
ral : Tarzan, omul maimuță; 
Muncitoresc: Ultima noapte a 
copilăriei; PAROȘENI: Zile de 
vară; URICANI i Călătorie fan
tastică.

întreprinderea 
comerțului cu ridicata

pentru texti’e și încălțăminte 
PETROȘANI

angajeaza prin concurs :

Șef serviciu plan
Condiții de angajare: studii medii șt 9 a-1 vechime în 

funcții economice.

iu 
de 

moi

Salarizarea » 725—2 025 lei.

Informații suplimentare se pol lua zilnic dr L; sediu! 
Întreprinderii di- sir. Constantin Miile nr. i, leieton 1336.
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GIBRALTAR
Președintele 
guvernului 

R. S. Cehoslovace 
i sosit la Moscova

MOSCOVA 14 (Agerpres). — Du
pă curo anunță agenția TASS, la 14 
octombrie, la Moscova a sosit o de
legați- cehoslovacă condusă de 
OÎdrich Cernit președintele guver- 
m ; R.S. Cehoslovace. Delegația va 
purta < onvorhiri In legăturii cu urne
le probleme care rezultă din arordu- 
rilr de Ia Moscova.

l a aeroport, delegația a fost îu- 
timpinată de Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 

persoane oficiale.

ia

Comitetului 
Central al P, C

.Hi ll- 14 (Ager-SANTIA'
preș). — La Santiago de Chile a a- 
vut Io.' □ plenară a Comitetului Cen
trai a Partidului Comunist din Chile, 
consacrată dezbat arii problemei uni
tății forțelor populare. Plenara a a- 
doptat măsurile concrete referitoare 
la activitatea în rindul alegătorilor 
în cursul alegerilor parlamentare ca 
re vor avea loc în 
itor.

martie anul v!

— e

5 ani de 

luptei de 
națională

la începerea 
e’iberare
în R. P. Y. S.

Mitingul 
de la Aden

ADEN 14 (Agerpres). — In capi
tala Republicii Populare a Yeme
nului de sud a avut loc un miting 
organizat cu prilejul aniversării a 
cinci ani de la începerea luptei de 
eliberare națională. La miting a luat 
cuvîntul președintele Kahtan Moham
med Al-Shaabi. care s-a referit la 
unele aspecte ale situației politice 
interne și externe, precum și la ac
țiunile împotriva regimului republi
can desfășurate de elemente ostile 
acestuia. Președintele Al-Shaabi a 
acu/at Arabia Saudită că acordă 
sprijin elementelor care încearcă să 
înlăture regimul republican din 
R.P.Y.S.

mirările sesiunii 
Adunării Generale a O.N.U.

NEW YORK 14 - Trimisul spe
cial Agcrpres, Nicolae lonescu trans
mite i Lucrările celei de-a 23-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U. 
continuă să fie dominate do dezba
terile unor probleme ale vieții po
litice internaționale.

Subliniind în intervenția su că 
„viitorul Europei și ai păcii poate 
fl asigurat numai cu participarea 
tuturor statelor europene’, secreta
rul de stat pentru afacerile externe 
al Iugoslaviei, Marko Nikezicl, a 
declarat că „respectarea indepen
dențe! tuturor statelor și neameste
cul în treburile lor Interne sînt con
diții esențiale ale menținerii păcii".

Referlndu-se la războiul din Viet
nam, vorbitorul a arătat că „bom
bardamentele asupra teritoriului R.D. 
Vietnam trebuie să înceteze com
plet șl fără întîrzlere pentru a se 
înlesni o soluționare politică șl pen
tru a se asigura respectarea dreptu
rilor legitime ale poporului vietna
mez*.

ex- 
s-o 
an- 
An- 
din

In cuvlntarea sa, ministrul de 
terne al Marii Britanii, Stewart, 
referit la eșecul convorbirilor 
glo-rhodesiene și relațiile dintre 
glia și Piața comună, situația
Orientul Mijlociu. El a arătat că e- 
șecul convorbirilor anglo-rhodesiene 
încheiate duminică seara, face ne
cesară menținerea „hotărîlă" a pre
siunilor economice asupra regimului 
rasist al lui lan Smith.

A luat, de asemenea, cuvîntul in 
ședința de luni dimineața reprezen
tantul R.S.S. Bielorusia

în încheierea ședinței a urcat la 
tribună primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi. Ea și-a exprimat spe
ranța că .în pofida dificultăților 
sale, Organizația Națiunilor Unite 
va fi capabilă să ajute toate națiu
nile să trăiască în pace șl indepen
dență*' „Continuarea tragicului con
flict din Vietnam, a declarat Indira 
Gandhi, este o sursă permanentă de 
îngrijorare...
trebuie să i se respecte dreptul le
gitim de a-și hotărî destinul In mod 
pașnic și fără amestec din afară'.

GIBRALTAR 14
După patru zilo de 
însumat aproximativ 30 de ore, duse 
In incinta sălii de conferințe de la 
bordul câi/ ișătorț*}ul „Fearless" pre
mierul hillsni - fîGrold Wilson și șe
ful guvernului rnodesian, lan Smith, 
s-au despărțit duminică seara 
a putea ajunge la un acord 
pra mult discutatei probleme 
desiene. Coi doi premieri au 
venit insă i-a tratativele să fie 
nale. De airiel 
lorilor r«< ■ 
evoluția u i 
în ultimul tin 
două părți av

Poporului vietnamez

SITUAȚIA DIN PANAMA
Fostul președinte cheamă poporul 
la luptă 
vernului
In unele 
denie

pentru reinstaurarea gu 
legal
orașe s-au semnalat inci

CIUDAD DE PANAMA 14 (Ager- 
preș). — Colonelul Jose Maria Pi
nilla, numit duminică președinte al 
guvernului provizoriu al juntei pa
nameze, a făcut cunoscut în cursul 
unei emisiuni televizate componența 
cabinetului său. Acesta cuprinde 
membri ai partidelor politice care 
l-au susținut în timpul alegerilor 
prezidențiale din mai pe David Sa- 
mudio, candidatul guvernamental. 
Posturile-cheie din guvern — cele 
ale miniștrilor de interne și justi
ție — sînt deținute de militari

Fostul președinte Arnulfo Arias, 
refugiat în prezent în zona Canalu
lui Panama, a adresat poporului pa
namez o proclamație în care îl chea
mă la luptă „Pentru reinstaurarea 
guvernului legal'. Totodată, peste 
jumătate din membrii Adunării Na
ționale, dizolvate de junta militară, 
se află în zona Canalului.

Duminică s-au semnalat, atît in 
capitala panameză, cît șl în alte o- 
rașe incidente și s-au auzit focuri 
de arme. Comunicațiile cu unele din 
regiunile țării au rămas întrerupte. 
Duminică au apărut numai ziarele

care îl susțin pe David Samudio. 
Sediile celorlalte ziare precum șl 
stațiile de radio șl televiziune, care 
îl sprijină pe Arias, au fost închise

(AgorpresȚ 
discuții, care au

fără 
asu- 
rlio 
con- 
amt- 

1. majoritatea observa- 
urmărit îndeaproape 

iilor anglo-rhodesiene 
mp consideră că cele 

sosit în Gibraltar.

3

Lupte gre?e
in Nigeria

UMUAH1A 14 (Agerpres). — In 
sectoarele Onltslia, Iylenu, Abagana 
șl Owerri, unde trupele federale nl- 
geriene au! lansat Cele mai puterni
ce atacuri li a ultimdle trei luni, con
tinuă să si ’desfășoare lupte grele, 
anunță un comunicat militar dat pu
blicității la’ Umuahîă. Trupele fede
rale au fost respinse în majoritatea 
acestor sectoare. Pentru a contra
cara insuccesele din aceste zone, se 
arată în comunicat, aviația federală 
a supus unor puternice bombarda
mente o serie de localități fără im
portanță strategică. Unui dintre a- 
ceste raiduri-efectuat asupra localită
ții Uzuakoli,' s-a soldat cu uciderea 
a 47 de persoane și rănirea altor 
102, majoritatea femei, copii și bâ- 
trînl.

‘Primele rezultate
ale J. O.

0 afacere bănoasă
contrabanda cu aur

© comunicare secretă primită din 
partea autorităților canadiene a per
mis poliției japoneze să obțină unul 
din cele mai mari succese în lupta 
dusă împotriva contrabandiștilor cu 
aur. La locui indicat, polițiștii au 
de-mperit o cantitate de 560 kilogra 
me aur. ascunsă într-o cisternă cu 
fundul dublu, importata cu „forme 
legale" din Canada. Aceasta a fost 
cea mai mare captură do aur intro
dus prin contrabandă făcută pînă în 
prezent în Japonia. Un purtător de 
cuvint ai poliției din Tokio a decla
rat că, după toate probabili fă Iile, o 

kilograme aur

ceea ce a 
aurului pe

dus la creșterea 
piața particula-

conștient? de profundele divergent- 
care le separă. Cu toate acestea, 
atit Wilson cît și Smith au hotărît 
să încerce încă o dată, dacă est? 
posibil, să se ajungă la un acord 
onorabil șl de durată tn problem,-, 
rhodeslană. In declarația comună da
tă publicității la Gibraltar, «ele două 
părți au recunoscut că în afara n 
nor mici progrese, pozițiile celor 
două guverne în problemele funda 
mentale continuă să fie diferite

Intr-un Interviu acordat duminică 
după-amlază postului de radio rho- 
desian. lan Smith a declarat că 
„concesiile făcute de Wilson sini 
lipsite de importanță”. El a reluat 
această temă înainte de a pleca spre 
Salisbury, doclarind postului de ra 
dio Gibraltar că este „extrem do 
dezamăgit" de întrevederile cu pri
mul ministru britanic.

Presa engleză de luni acordă ir. 
trevederilor anglo-rhodesiene un 
spațiu larg. In comentariul său 
„Times" scrie că la reîntoarcerea si 
din Gibraltar Harold Wilson va 
bul să explice „Parlamentului și o 
pi nici publice britanice pentru co a 
plecat în Gibraltar, cînd era clar 
pentru oricine că posibilitatea de a 
se ajunge ia un compromis cu Sndt!' 
era foarte • slabă ". La rtndul 
„Daily Telegraph1' consideră că 
ganizarea întrevederilor de pe 
dul crucișătorului „Fearless" a 
dictată de considerente tactice"

anglo-rhodesiene 
In comentariul

său.
,or- 

bor- 
fost

despre convorbirile de la Paris
HANOI 14 

„Nhan Dan" 
tariu in care 
adoptată de 
cadrul convorbirilor de 
ceea ce a determinat ca aceste con
vorbiri să se afle intr-un impas.

Convorbirile oficiale de |.j Paris 
dintre R.D. Vietnam și S.U.A.. se 
arată in comentariu, care durea/ă 
de cinci luni, nu au înreqistrat încă 
nici un progres. După cum a decla
rat Ia ședința din 10 octombrie, mi
niștri-.! Xuan Thuy, acest Impas este 
determinat de poziția guvernului a- 
merican care persistă în războiul 
său de agresiune în Vietnam cu 
scopul de a impune un regim neo
colonialist in Vietnamul de sud și 
de a perpetua divizarea Vietnamu
lui. Impasul se datorează refuzului 
Statelor Unite de a înceta necondi
ționat bombardamentele și celelalte 
acte de război împotriva R.D. Viet
nam.

Autorul comentariului 
continuare că declarntiii1 
privire la Vietnam, făcute de pre
ședintele Johnson și de candlflațli 
la președinția S.U.A. — atît din 
partea Partidului Democrat cit și a 
Partidului Republican — au aruncat

PE SCURT

(Agerpres), — Ziaru1 
a publicat un comen- 
se referă la atitudinea 
guvernul american in 

ia Paris,

în

lumină asupt-i planurilor american» 
cu privire la Vietnam.

După • ' citează diti aceste de
clarații, in comentariu se sublinia
ză : „Dacă guvernul american doreș
te cu adevărat să se meargă spre o 
soluție pașnic» a problemei vietna
meze, el 
.iunea în 
pele sale, 
fional d ? 
de sud și 
biri cu privire la problemele inte- 
resînd Vietnamul de sud, s3 lase 
poporul vietnamez s':-șl rezolve sin
gur propriile nrobleme fără ames
tec din afară. Ca un prim pas, gu
vernul S.U.A. 
necondiționat 
celelalte acte
R.D. Vietnam, pentru ca convorbirile 
oficiale d? la Pari- să poată trece 
la alte probleme interesînd cele 
două părți si pentru a crea condiții 
care să permiî : să Se meargă spte 
o so’uîio pașrJci a problemei viet
namez', p? ba.-1 ■ -p?ctăril drep
turilor naționale fu*- «mentale ale 
ponorului vietnam?’.

Aceasta este- poziția justă a po
porului vietnamez care ss bucură 
’■ spri ril o nici publice mondia
le, șe spun? în înrheierea comen
tariului.

trebuie si în ■ kze agre- 
Vtelnaca, să retragă tru

să recunoască Frontul Na- 
Elibcrare din Vietnamul 

să ducă cu acesta convor-

trebuie să înceteze 
bombardamentele șl 

<•,- război împotriva

PE SCURT
ZHele filmului românesc 

ia A i ger
ALGER 14. — . orespondentul Agerpres. C. Benga, trans

mite: xii capitala Algeriei s-au desfășurat Zilele iilmului ro
manesc. Cu viu interes au fost primite de către public do
cumentarele „Pe cărări de munte '. ..Delta Dunării", „Tradiții 

Au fost prezentate, de aserae- 
melraj „Răscoala", . Cerul n-are

s-au încheiat cu un spectacol 
unui băiat cuminte", la care au

tD '-’ARIS. Cea de-a 11-a se- 
h"ne a Conferinței generale a Or
ganizau- Națiunilor Unite pentru e- 
ducație, știință și cultură 
(U.N.E.S.C.O va începe miercur 15 
octombr: • la Paris, cu participarea 
a 122 de delegații, printre care Ți 
a Republicii Socialiste România.

Sesiunea Conferinței generale are 
loc o dată Ia doi ani si este consa
crată aprobării programului de- acti
vitate ș: bugetului organizației. Pro
iectul cie buget pe 1969—1970 pre
vede t •• - ■ de 77 413'00*'' dolari.

maramure*•®ra“ și „Rășinari", 
nea, iilm&le'" artistice de lung 
gratii", „Valurile Dunării".

Zilele filmului romanesc 
de gală cu filmul „Diminețile
participat funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Ex 
terne al Algeriei, din Ministerul Informațiilor, oameni de artă 
și cultură, membri ai corpului diplomatic acreditați la Alger, 
reprezentanți ai presei algeriene și corespondenți ai preș-* 
străine.

A fost prezent, de asemenea, Nicolae Șipoș, irobasadorul 
României la Alger.

NEW DELHI. Poliția a des 
focul asupra locuitorilor unei 
așezări indiene, situată la

500 km nord-vest 
protestau

altă cantitate de 400 
a lost introdusă pe 
aceeași cale în 
Japonia. Potrivit 
aprecierilor autori
tăților, numai io 
cursul anului tre
cut in această țară 
au fost aduse, j 
căi Legale, peste 
gouri de aur.

Contrabanda cu 
ultimii ani una 
mai bănoase din 
lipsei acestui metal prețios. Prețul 
de desfacere a aurului este de două 
ori mai mar? decît pe piața inter
națională, iar guvernul Interzice im
porturile sau exporturile particulare 
pentru a proteja minele de aur ja
poneze.

Poliția din Tokio și dm principa
lele orașe japoneze a fost informată 
de intensificarea contrabandei cu 
aui. in special după devalorizarea la 
începutul anului, a lirei sterline și a 
dificultăților prin care trecea dolarul 
american. Toți posesorii acestor va
lute au încercat să scape de banc
notele nesigure și să le înlocuiască 
cu metalul prețios. In săptămînile 
ca- - au urmat devalorizării lirei 
sterline, deținătorii de valută șl spe
culatorii au devastat, pur și simplu, 
birourile de schimb și magazinele 
de bijuterii din Japonia, cumpărind 
monezi vechi și brățări din aur ma
siv. In scurt timp stocurile au fost

pe
• patr

a devenit înaur
din afacerile cele 
Japonia, din cauza

epuizate, 
prețului 
ră. In ciuda cererii tot mai mari, 
nu s-a procedat la noi cumpărări 
de aur, guvernul japonez descura- 
jînd vînzările de aur pentru scopuri 
de speculă. In aceste condiții și-au 
intensificat activitatea contrabandiștii.

In mal multe rînduri, poliția a a- 
restat „curieri* care încercau să in
troducă în Japonia aur ascuns în 
corsete sau veste prevăzute cu bu
zunare secrete, în valize u fundul 
dublu. Au fost folosite metode din 
cele mai originale pentru a înșela 
vigilența organelor vamale. In ma

joritatea cazurilor, 
transporturile pro
veneau pe calea 
maritimă din Hong 
Kong, sau pe ca
lea aerului din Li
ban și Europa oc
cidentală, îndeose

bi de la Zurich și Paris. Afacerea este 
extrem de tentantă, deoarece pedep
sele prevăzute pentru contrabandiștii 
prinși asupra faptului sînt mici. Po
trivit legilor japoneze, ei pot fi con
damnați la o pedeapsă maximă de 8 
ani închisoare și la o amendă de 
numai 100 dolari.

Cererile de aur în Japonia au 
crescut mult, șl din cauza dezvoltării 
simțitoare a industriei comunicațiilor 
electronice, care folosește acest me
tal prețios. In țară, aurul este extras 
din 43 de mine, considerate Insă ca 
fiind neeconomicoase și este achizi
ționat de guvern. Pentru a acoperi 
nevoile, in cursul anului trecut gu
vernul de la Tokio a Importat 10 
tone de aur. Autoritățile intențio
nează să cumpere anul acesta 14 
tone, dar necesitățile interne sint e- 
valuate la 28 tone. Tocmai acest fapt 
lasă un însemnat cîmp de manevră 
contrabandiștilor, care au făcut un 
,big business* din introducerea, pe 
căi ilegale, a aurului in insulele ni
pone.

CIUDAD DE MEXICO 14 (prin 
telefon de la trimisul special Ager
pres, liie Goga). Inaugurale simbă- 
tă printr-o ceremonie emoționantă 
și plină de culoare, locurile celei 
de-a 19-a Olimpiade au început e 
fectiv duminică, cînd arenele mexi
cane și-au deschis porțile pentru 
participanta la 9 din disciplinele în
scrise în program. Capul de aiiș al 
primei zile de inlreceri a fost cursa 
de 10 000 m. care a reunit la start 
41 de atleli. Atlet ii Kenyeni și 
etiopieni, venifi de pe înaltele pla
touri africane, s-au simfit in largul 
lor aici, pe stadionul olimpic din 
Ciudad de Mexico, la peste 2 200 m 
deasupra nivelului mării. Și dacă 
victoria nu a revenit favoritului nu
mărul 1, Kipchoge Keino, ea nu a 
scăpat coechipierului acestuia, Nai- 
tali Temu, care l-a întrecut pe etio
pianul Mamo Wolde, locul trei re
venind lui Gammoudi. Așadar suc
ces pe toată linia al atlefilor afri
cani, care au controlai autoritar a 
ceastă cursă, clară ca desfășurare, 
monotonă uneori din motive bine 
știule (altitudinea nu permite recor
duri), dar dusă intr-o trenă conve
nabilă, cu un fina] interesant, 
a ridicat in picioare tribunele 
rele învins al acestei 
australianul Ron Clar he.

Kenvanul 
înăl/ime și 60 kg greutate) este mi
litar de carieră și are virata de 23 
de ani.

lată primii șase clasaii în proba 
de 10000 m: 1. Naftali Temu (Ken
ya) - 29'27" 4/10 s2. Mamo Wolde 
(Etiopia' — 29'27”5/î0; 3. Mohamed 
Gammoudi (Tunisia) — 29’34"2/10
4. Juan Martinez (Mexic) — 29’35"
5. Nikolai Sviridov (U.R.S.S.) - 
29'43"2/10; 6. Ron Clarke 
Ha) — 29'44" 8/10.

A doua medalie de aut 
piadei a fost cîșllgală de 
fllul iranian Mohamed Nassiri, care 
in limitele categoriei cocoș a tota
lizat la cele trei stiluri 367,500 kg. 
Rezultatul lui Nassiri reprezintă un 
nou record olimpic (vechiul record 
era de 357,700 kg și aparținea lui 
A. Vahonin (U.R.S.S.) de la J.O. de 
la Tokio) și egalează recordul mon-

•i probe

care 
Ma
es le

Naftali Temu (1,71 m

dial al •- ielicuhn ctin și maghia
rului Foldi.

Și acum o1 trecere In revistă a 
prezentei sportivilor români în pri
ma zi de inlreceri ale Jocurilor O- 
limpice. Pe stadionul olimpic, in 
cursul diminefif, Viorica Vlscopo- 
leanu a participat la Calificările pro
bei de sdrifură fn lungime, obtinind 
al doilea rezultat cu 6,48 m, sări
tură realizată din prima încercare. 
Calificările acestei probe au fost 
marcate și de o mare surpriză.- po
loneza Kirszehstein nu a reușit să 
ob|ină calificarea pentru finală.

Arena Mexico și-a inaugurat se
ria galelor de box cu o reuniune 
care a cuprins 28 rle meciuri. In 
cadrul categoriei ușoare, pugilistul 
român Vasile Antoniiî a obținu! o 
aplaudată victorie prin K.O. în re
priza ini fia in fata lui Ernest Dong 
(Camerun). Specialiștii prezenfi aici 
l-au considerai pe Vasile Anfoniu 
drept cel mai bun boxer al zilei. 
O comportare bună au avut spor
tiva români șl Ia canotajul acade
mic. în prima zi a concursului des
fășurat pe lacul Xocldmilc.o au ob
ținui calificarea pentru trei semi
finale din cele cinci probe la care 
au luai startul. Este vorba de e- 
echipajele de schit 9 yjlus 1. schif 4 
plus 1 și schif — 2 vîsle Celelalte 
două echinate (schif simplu și schif 
4 fără ' '.rnaci) vor concura în re
calificări.

® CAIRO. — Organizația de so 
lidaritate cu țările din Asia și Afri 
ca a dat publicității o declarație ia 
care condamnă executarea de către 
autoritățile congoleze a lui Pierre 
Mulele, om politic congolez, anun
ță agenția U.P.T.

Cutremure de pămînt
NEW YORK. — Seismografele U- 

niversității California au înregistrat 
luni de dimineață un puternic cu
tremur de pămînt al cărui epiceh 
tru a fost stabilit in apropierea in
sulelor Sumatra. Intensitatea seismu
lui a fost de 7 grade pe scara 
Richter.

★

CANBERRA. — Un puternic cutre
mur a fost resimțit luni la ora prîn- 
zului in partea de sud vest a Aus
traliei. Mai multe clădiri din orașul 
Perth au fost grav avariate. Nu au 
fost anunțate încă pagubele înre
gistrate.

<© ISTANBUL. — Un puternic in
cendiu a izbucnit luni pe vasul 
„Ordu" al marinei comerciale turce, 
în timp ce acesta se afla la o dis 
lanță de 3 kilometri nord de coasta 
Anatoliei. Cei 140 de pasageri și 
102 membri ai echipajului au reușii 
să părăsească nava. Nu au fost sem
nalate victime.

f Ai ist r a-

a Olim- 
haltero-

fefc.,
F””

MEXIC — Vedere generală 
a barajului hidrocentralei din 
Malpaso.
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«$ MADRID. — .Sint un pictor 
dac totuși sînt superior lui 
Picasso și lui Joan Miro. Cu 
acestea, opera mea compara 
aceea a lui Velasquez, este 

Aceste afirmații

prost, 
Pablo 
toate 
ta cu 
un dezastru". Aceste afirmații au 
fost făcute de cunoscutul pictor Sal 
vador Dali unui cotidian spaniol 
care apare la Madrid.

Dali se află la Madrid, unde poar 
tă discuții in vederea creării unui 
muzeu care îi va purta numele, în 
localitatea Fiqtjeras.

9 
chis 
mici 
proximati'
Calcuta. car?
hotăririi autorităților de 
un baraj. Ciocnirea s-a 
rnorți si răniți.

a- 
de 

împotriv i 
a distrage* 
soldat cu

Agenția 
că în ultimele 

antiaeriene ale

• HAN 
V.N.A. anur ă 
zile unitățile 
Armatei Populare Vietnameze
au doborît trei avioane ame
ricane în cursul raidurilor în
treprinse asupra 
Thanh Hoa

Agenția 
că de la 5 
au început 
asupra R.D. 
doborî t< 
cane.

provinciilor
și Quanq Binh. 
citată precizează 
august 1964, cînd 
bombardamentele 

Vietnam, au fost 
3 203 avioane ameri-

© WASHINGTON. Vicepreședintele Humphrey a t?i-grafiat du
minică lui Richard Nixon și lui George Wallace, adversarii săi în ca
drul campaniei electorale, pentru a-i anunța că a reținut o oră din emi
siunile companiei „Columbia Broadcasting Corporation" (C.B.S.) pentru 
20 octombrie și că îi Invită ia o dezbatere publică.

Humphrey a cerut rivalilor săi să dea un răspuns pină marți 
după-amiază.

După cum sc- știe. !lumpitrey a cerut in repetate rînduri o ase
menea dezbatere, iar Nixon a răspuns că este gata să participe, dar» 
nu va accepta prezența bu Wallace Ia dezbatere.

Mișcare de partizani 
în Africa de Sud-Vest

PRETORIA. - Minist; i:' -ud-afri 
caii a! poliției, Lawrence Muller, i 
dezvăluit duminică în cadrul unui 
discurs electoral existența unei miș 
cări de partizani zona Caprivi.

i

situată in partea de nord-est a Afri
cii de Sud-Vest. Muller a declarat 
că au fost arestați pin.î iu prezent 
33 africani, membri ai unei organi
zații care se intitulează Uniunea 
naționala africană Caprivi .

mană, exista importante instalații 
militare sud-africane.

In această zonă, denumită astfel
după numele administratorului ger-
man care a condus Africa de Sud-
Vest pe cînd era încă posesiune ger-

PROTEINE 
DINI ȚIȚEI

TOKIO. — Profesorul Hisa- 
teru Mit suda. de la laboratoa
rele Universltafi! din Yoto, a 
reușit să producă proteine de 
calitate superioară din fifel 
brut, proteine complet asimi
labile de aparatul digestiv li
man. Țițeiul brut este tratat 
cu enzime care absorb parafi
na și produc proteine.

Proteinele se prezintă sub 
forma unei pudre albe fără 
gust și miros. Pentru a realiza 
carne artificială, de exemplu, 
este suiicient ca proteinele să 
fie .parfumate" cu extrase de 
carne.
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