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, Abatajul frontal 2 est dă o parte considerabilă din producția secto
rului III — cel mai mate sector al minei Lupeni. Aici lucrează cunoscuta 
brigadă condusă de minerul Ghioăncă Sabin care a îmbrățișat primabrigadă condusă de minerul Ghioăncă Sabin care a îmbrățișat prima din 
Valea Jiului inițiativa minerilor de la Teliuc „Nici un vagonet rebutat pen
tru șist" și de aceea cărbunele mult ce-1 dau harnicii frontaliști ai brigăzi1 
e în același timp și de calitate. IN CLIȘEU : Șeful de schimb Bețianu 
Ghiță (stingă în picioarcl cu o parte din ortacii săi pregătiți să intre în sut

©

•
N-a fost acțiune de :n- ♦ 

frumusețare ă minei și * 
chiar a orașului Lupeni la ♦ 
care să nu fi participat * 
membrele comisiei de * 
femei de la mina Lu- ♦ 
peni «

In cele peste 900 ore J 
muncă voluntară cite au • 
efectuat femeile de la ♦ 
începutul anului și pînă J 
în prezent, avînd în în- X 
grijire parcul din curtea * 
clubului central din Lu- * 
peni si la alte ac- iuni ca ♦♦

♦ ♦*

♦

Minerii Văii
SI

Jiului au încheiat cu succes 
ai treilea trimestru

rodnic

Spor Ia muncă în noul an 
universitar!

Pentru oamenii muncii din 
Valea Jiului a devenit o tradi
ție ca la fiecare început del an 
universitar să ureze spor la man
că celor care în cadrul Institu
tului de mine „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej" din Petroșani, pornind 
într-un nou an de muncă, încep 
sau își continuă drumul spre cea 
mai înaltă calificare în frumoa
sa meserie de miner.

Duminică/ 1 octombrie 1961, 
la ora 10 dimineața s-au adu
nat în sala clubului C.C.V.J. din 
Petroșani aproape 1000 de stu
dent;, cadre didactice și invitați 
pentru a participa la deschide
rea festivă a noului an de în- 
vățămînt superior. In prezidiul 
adunării au luat loc tovarășii: 
Gheorghe Vîjdea, secretar al Co
mitetului orășenesc de partid Pe
troșani; Traian Blaj, președinte 
al Comitetului Executiv al Sfa
tului popular orășenesc Petro
șani; Ștefan Kovacs, rectorul In
stitutului de mine; Nicolae Letu, 
dc-irj"! Fa'ultății de mine; Emil

lizare, precum și ridicarea cali
tativă a pregătirii lor.

— In fata noastră este ima
ginea luminoasă a zilelor ce vor 
veni. Harnicul nostru popor, în
drumat și Condus de partid, co<- 
struiește cu fiecare zi ce trece, 
noua societate socialistă. Noi, 
cadrele didactice și studenții tre
buie să ne îndeplinim cu cinste 
sarcinile — a spus printre al
tele tovarășul Ștefan Kovacs.

— Am fost impresionați de 
felul în care 
nistrativ și 
ne-au ajutat în perioada de pre
gătire în vederea examenului de 
admitere. Am găsit la institut 
tot ce este necesar pentru a ne 
însuși temeinic tainele mineritu
lui. Vom folosi aceste posibili
tăți pentru a deveni ingineri de 
nădejde — a spus studentul Vic
tor Constantinescu.

— întregul nostru popor își 
îndreaptă azi atenția către voi, 
dragi studenti și vă urează suc
ces deplin la învățătură, din pri

impresionați de 
personalul admi- 
cadrele didactice

Luna septembrie a de 
săvîrșit cel de-al III-lea 
trimestru al anului cu
rent. Odată cu. aceasta 
ne-au parvenit, prin ser
viciile de planificare și 
dispecer din combinat, 
rezultatele muncii rod ni- -tării au- 
ce desfășurată în subte
ran de minerii Văii Jiu
lui pe, tru realizarea sar
cinilor de plan. Ultima 
lună — septembrie din 
trimestrul III a fost în
cheiată, în ciuda unor 
greutăți ivite în procesul 
de producție la unele ex
ploatări ca Vulcan și Pe- 
crila, cu c depășire a

Un bilanț
clanului pe întregul bazin 
cu 6'11 tete. Bilanțul în, 
cheiat la producție arată 
că în cursul trimestrului' 
III colectivele de munca 
de la minele celui m-a 
mare bazin carbonifer ăl

' ii au-. CX
mai bine Ue 23І0ОО tone 
de cărbune COcSificabil și 
energetic. Cărbunele ex
tras peste plan. în 9 luni 
de muncă de minerii 
Văii Jiului se cifrează la 
peste 138.000 tone. Spo
rul de producție și in tri
mestrul III se datotește 
aplicării pe scară largă 
în abataje a metodelor a-

*♦

Ș spicuiri 
: lui attivitalea
•ІШІ [Omilii ne i№|:
*_______________ ♦
♦ ♦
♦ amenajarea parcului din«.
♦ fata spitalului, рчгміХ
♦ fruntașdor, cît și în ca- •
♦ drul comitetului de spri- ♦
♦ ”«♦

vansate de lucru, crește- ♦ 
riî nivelului de mecani- • 
zare, dezvoltării întrece * 
rii socialiste, precum s ♦ 
accentuării asistenței teh f°st den cl it de rodnic; 
nice acordate brigăzilor *

fin de pe lingă creșa că- ♦ 
minului de zi, munca te- ♦ 
meilor muncitoare de la ♦ 
mina Lupeni mobilizate ♦▼
■~i comisia de teniei a ♦

*
V
•
♦

lată că numai pentru

Mina llricani a
Și în septembrie, cele 

mai mari realizări le-au 
obținut harnicii mineri din 
Uricani. Colectivul lor a 
reeditat și chiar întrecut 
depășirea de plan — 
4.000 — tone — din luna 
august, extrăgînd 
planul lui 
4144 tone 
cocsificabil 
Iitate. 
trecute 
muncii

In

tN CLIȘEU: Aspect din sala ciutului C.CV.J, în timpul adu
nării festive de deschidere a noului an universitar.miniere pentru a se ridica J copiii aflați în creșa și 

căminul de zi s-l и lutdat $ 
42 bucăți de saltele și $ 
s-au confecționat și dă' « 
ruit celor mici 77 bucăți s 
de cămășuțe și 22 pe- » 
rechi de pantalonași. De » 
asemenea, tot prin тип- * 
că voluntară femeile au J 
mai confecționat 20 bu- * 
câți fețe de perină, 51 bu- * 
^.. . , , «

li ro- • 
chițe. Comisia de femei de • 
la mina Lupeni a luat • .... , - ♦ inițiativa de a ațuta spi- • 
talul prin recondiționa- • 
rea a 52 bucăți cearșa-* 
furi. Acțiunea este dem- * 
nă de laudă, ț

.•

-plan-- Ia aivelu1 :ndeplitării sas ♦ 
de plan. Imbună-< 

condițiilor dej 
le-a permis mi- * 

să lucreze cu ran-« 
Numai ♦ 

iulie-august, ♦

cinilor 
tățirea 
muncă 
nerilor 
damente sporite.', 
în perioada 
productivitatea muncii ex-* 
primată în tone pe post* 
s-a ridicat în medie pe ♦ 
întregul bazin la 1,113 •> 
tone cărbune extras. *

♦ л
♦ cd# de perdele pentru * 

reeditat realizările din august • geamuri și 19 bucăți i
♦ chite. Comisia de femei

-Stoica-, decanul Facilității de e- m* zi a-noului an universitar. 
Partidul și guvernul v-au-creai, 
condiții minunate de studii și 
voi nu aveți decft să vă pregă- 

tenieinic pentru ca îtitr-ade- 
să deveniti cadre de nădejde

plan, urmat 
cu 1474 to-

144 kg. mai mare de cît 
cea planificată. Fruntaș 
Pe mină e colectivul rec
torului II cu 2670 tone 
date peste 
de sectorul I 
ne.

Avîntul cu care brigă
zile minerilor uricăneni 
ca cele conduse de tov. 
Bria .Ioan, Uliu Gheor-, 
ghe, Cîrciumaru Vasile, 
Sorescu Constantin și al
tele au j desfășurat între-

cerea socialistă pentru * 
realizarea și depășirea * 
planului de producție s-a ♦ 
concretizat în menține- ♦ 
rea pe mai departe a mi- • 
nei Uricani fruntașă Pe* 
bazit cu cele mai fru-» 
moașe rezultate în pro- ♦ 
ducție. a

lectromeeanică minieră și alții.
Tovarășul Ilie Copștantinescu, 

prorectorul Institutulpi.de mine, 
care a deschis adhnarea feștivă, 
a dat cuvîntul în ordine urmă
torilor tovarăși: Ștefan Kovăcs, 
prof. Emil Trufim( Victor Cort- 
stantinescu — student anul I, 
Iosif David — student -anul V, 
Tarian Blaj și Gheorghe Vîjdea.

Vorbitorii au arătat în cuvîn
tul lor că deschiderea. noului an 
de învătămînt universitar are 
loc în condițiile muncii avînțate 
a. întregului, nostru popor pen
tru obținerea, de noi succese în 
înfăptuirea mărețelor sarcini tra
sate de cel de-al III lea Congres 
al P.M.R. Ga și celelalte dome
nii de activitate și industria car
boniferă cunoaște o dezvoltare 
deosebită în acești ani ceea ce 
necesită implicit mărirea numă- ' 
rului de cadre cu înaltă specia-

• tiți
văr
ale industriei nogstre carbonife
re — ; ,
ght Vîjdea, secretar al Comite
tului orășenesc de partid.

a spus tovarășul Gheor-

în pag; I\7-a

• întrevedere între A. A.
Gromîko și D. Rusk ■ i

• Grevă genera’ă în orașul 
■ algerian Philippeville
• Trupele franceze de , la

Bizerta se retrag r
chile poziții

• Prima aniversare
berării Nigeriei

pe ve-•

1

pește 
septembrie 

de cărbune 
de bună ca- 
cursul lunii

productivitatea 
pe mină a lost cu

-----------------Q--------.___

Muzicienii de mîine

f
Aceste trei școlărite sînt prietene nedespărțite. 

Chiar și cînd se duc la- cursurile școlii elementare 
de muzică găzduită de clubul sindicatelor din Lu
peni sat- cînd se reîntorc la casele lor sînt tot îm
preună. Aș- le-a surprins și fotoreporterul nostru 
pe cele trei prietene: Nan Viorica, Szakacsi Ju
liana și Nivelt Rozica azi eleve ale secției de vi
oară, mîine poate viitoare muziciene, consultînd 
în drum spre casă un manual de muzică.

I
♦

Carnet :
Cine nu a încercat emo

ția examenelor ? In școli, 
universități', lai diferite 
cursuri, emoția apare la 

'• fiecare cursant. Ea însă 
dispare din moment ce e- 
levul sau studentul începe 
să vorbească în fața co
misiei’ — bineînțeles dacă 
este pregătit și stăpîn pe 
materie. Alții, care s-au 
prezentat nepregătit:, 
încurcă și mai mult si 
„pierd" cu totul

. .Mai zilele trecute 
fata gazetei de 
„Minerul" 
rea minieră Lupeni un 
grup de tineri au discu
tat despre examene, des
pre emoții ..

— Ce-ti 
scos un 9 
Ai scos. Eu 
„de coadiă" 
cu „noroc", 
problemă 
Dar dacă 
n-o păfeam ?

— Cine te-a pus să-l 
tragi ..de coadă" pe 7 ?

♦ e

se 
se

în 
perete 

de 1a exploata- 
L upeni

pasă tie, ai 
la absolvire ? 
abia am tras 

un 7. Și ăsta 
Mi-a picat o

:are am știut-o.
trăgeam alta

DISCUȚII DESPRE EXAMENE
L-ai „tras" pentru că și 
în cursul anului de învă- 
tămîHi ai câm „tras" tim
pul de coadă și cartea ai 
lăsat-o pe seama altora. 
Crezi că ai făcut o treabă 
bună ? O 
ma mai

Cel în 
semn de 
pjecă. 
dezaprobatori. Apoi, după 
un timp, discuția continuă.

— Iliescu a fost bun și 
la școală și- este și în pro
ducție. A luat examenul 
de miner cu media 9. Și 
după ' cîte am auzit omul 
nu se oprește aici. Vrea 
să învețe mai departe

— Foarte bine face — 
interveni în discuție 
miner mai în vîrstă care 
pînă atunci a stat mai la 
o parte și asculta discu
țiile Celor din 
tei de perete.

Iși aruncă și 
într-un colt al 
perete, unde se găsea un 
articol în care se vorbea

să-ti dai tu sea- 
ttrziu de asta... 
cauză schiță un 
nemulțumire și 

Ceilalți îl priviră

despre rezultatele exame
nelor de absdtlville a: cursu
rilor de la școala »de mi
neri din. Lupeni, apoi 
spuse.:.

— Mai sînt și alții buni. 
Uită-te la Csiszer, are 
media’9,80. • Riăsitoru 9, 
Varga tot 9., Și. cu. media 
8 sînt. foarte mulți. Asta 
înseamnă că 
și-au pierdut' timpul, de
geaba.. Asta-i

a elf

băieții nu

geaba.. Asta-i un lucru 
bun. După ce măsură din 
priviri pe cei din fată.

tot așa 
și la școală, 
examen sa 
a fost și am 
foarte mari.

4

un

fata gaze-

el privirea 
gazetei de

privit cu neîncredere.;Du- ' 
pă cîtva timp însă lucru
rile s-au. schimbat, . iar 
treaba a început să mear
gă bine... Atunci șeful sec
torului mi-a spus :

— T.ov. Spiridon acum 
ai dat al doilea examen. 
Te-ai descurcat 
de bine ca 
Adevăratul 
știți că ăsta 
avut emoții

Cei de fată ascultau cu 
interes cele povestite de 

spuse țn continuare : Și eu ’ miner Apoi unul spuse'!' 
am urmat școala de mi
neri, Am trecut prin mul
te emoții. N-a fost ușor, 
dar cel mai greu examen 
pentru mine a fost în a- 
bataj, atunci cînd mi-a 
fost încredințată conduce
rea muncii unui schimb. 
Șeful brigăzii și profeso
rul nu erau lîngă mine 
să-i întreb cum să mun
cesc. A trebuit ca singur 
să mă descurc și n-a fost 
ușor. Oamenii din schim
bul meu, la început m-au

— O să ne descurcăm 
și noi. Și în abataje avem 
profesori buni de la care 
am învățat și învățăm. 
Sînt minerii experimentați 
și priceputi. Ei ne ajută 
cu drag.

— Asta-i drept — spu
se din nou minerul. Dar ■ 
de emoție n-o să scăpati. 
însăși viata e o școală și 
examene se ivesc multe. 
Depinde cum iei. aceste • e- 
xamene, cum te-ai' pregă
tit pentru ele... ,

FL. ISTRATE
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HANDBAL IN 7

A învins din
După o oră bună de stat în 

picioare și încercare a răbdării, 
sutele de iubitori ai handbalu
lui în 7 din Petroșani au izbuc
ni1 în ropote de aplauze. La 
fluierul arbitrului Cîrligeanu din 
București echipele S.S.E. Petro-

nou tinerețea
Dacă în prima repriză balan

ța victoriei a înclinat cînd spre 
c echipă cînd spre cealaltă, în 
cea de a doua, cu cît meciul se 
apropie de sfîrșit, se vedea tot 
mai lămurit care echipă va fi 
învingătoare. Organizîndu-și mai

CAMPIONATUL REGIONAL
Joc frumos

IrrfflnErea de fotbal dintre Mi
nerul PWrila si Victoria Călan 
a fost așteptată cu legitimă ne
răbdare de iubitorii sportului cu 
balonul rotund din Petrila. Cu 
mult înainte de începerea me
ciului. tribunele stadionului de 
pe malul Jiului erau pline pînă 
la refuz. Apariția pe teren a e- 
chipelor a fost salutată cu vii 
aplauze. Aplauzele au răsplătit 
jocul frumos, deschis practicat 
de ambele echipe.

Încă din primele minute, fa
țete se succed cu repeziciune de 
ia o poartă la alta. Incursiunile 
de pe partea dreaptă a lui Ol
teanu creează cu regularitate 
panică la poarta oaspeților. In 
minutul 20 Olteanu face o nouă 
incursiune pe extremă. O centra

Minerul Aninoasa la a 5-a victorie 
consecutivă

Confirmîndlu-și forma bună în 
care se află echipa de fotbal Mi
nerul Aninoasa, a înscris dumi
nică în „cartea sa de vizită" a 
cincea victorie consecutivă.

Deși au avut o sarcină difi- 
. silfi, jucînd la Deva cu echipa

Prima victorie
Jucînd la Hațeg, în etapa a 

șasea a campionatului regional 
de fotbal, echipa Minerul Vui
eta a dispus de Dacia Orăștie 
Cu scorul de 2—1. Jocul a fost 
viu disputat cu faze rapide de

Lonenii au
In derbiul campionatului regio

nal de fotbal, la Sebeș s-au în- 
tilnit echipele clasate pe locurile 
1 și 2, Sebeșul Sebeș și Parîngul 
Lonea. După cum era și de aștep
tat meciul s-a desfășurat în nota 
jocurilor specifice de campionat. 
Scorul a fost deschis de loneni

CLASAMEN
1. Sebeșul Sebeș
2. Minerul Aninoasa
3. Parîngul Lonea
4. Metalurgistul Cugir
5. Minerul Petrila
6. Dinamo Barza
7. Victoria Călan
8. A.S.A. Alba
9. Minerul Vulcan

10. Minerul Deva
11. Dacia Orăștie
12. Minerul Ghelar
13. C.F.R Teiuș
14. C.F.R. Simeria

Alte rezultate
C;F.R. Simeria — C.F.R. Teiuș 

4—1; Dinamo Barza — Meta
lurgistul Cugir 2—0; A.S.A. 
Alba — Minerul Ghelar 6—1.

-=O=-

Etapa viitoare
Victoria Călan — C.F.R. Si

meria; Minerul Ghelar — Mine
rul Petrila; Parîngul Lonea — 
A.S.A. Alba; Metalurgistul Cu
gir — Sebeșul Sebeș; Dacia O- 
r»știe — Dinamo Barza; Mine
rul Aninoasa — Minerul Vul
can; C.F.R. Teiuș — Minerul 

D-. o.

la Petrila
re impecabilă și Sotir înscrie pri
mul gol. E 1—0 pentru petri- 
leni, scor cu care ia sfîrșit pri
ma repriză.

Partea a doua a întîlnirii se 
desfășoară într-un ritm și mai 
susținut. Deciși să egaleze, me 
talurgiștii din Călan atacă sus
ținut obligînd apărarea gazde
lor să trimită. în numai două 
minute, de trei ori balonul în 
corner. Apoi din nou e rîndul 
gazdelor să pună stăptnire pe 
joc. Ăl doilea gol al gazdelor 
„cade'1 în minutul 67 dintr-o 
acțiune aproape similară cu cea 
din care s-a marcat primul gol, 
aceiași Sotir înscriind peste por
tarul ieșit în întîmpinare.

De la gazde s-au remarcat 
Mălai, Vasiu, Olteanu și Sotir.

locală Minerul, aninosenii s-au 
comportat bine. După un joc fru
mos victoria a revenit echipei din 
Aninoasa cu scorul de 2—1; go
lurile aninosenilor au fost în
scrise de Constaptinescu și Dula.

a vulcănenilor
la c poartă la alta. Victoria vul
cănenilor a fost pe deplin me
ritată. După cum se vede acti
vitatea noului colectiv sportiv 
începe »ă dea roade.

fost învinși
prin Circu, însă totuși victoria a 
revenit gazdelor cu scorul de 
4-1.

Menționăm accidentarea lui Mîr- 
mea și înlocuirea lui cu Leach, 
fapt care a înlesnit sarcina apă
rătorilor locali.

TUL c A T. l-«
6 5 1 0 20: 9 11
6 5 0 1 11: 4 10
6 4 1 1 14:11 9
6 4 0 2 17: 4 8
6 3 2 1 10: 6 8
& 3 i 2 13: 9 7
6 2 1 3 10: 8 5
6 2 t 3 10: 8 5
e 1 3 2 7:13 5
o 2 0 4 8: 7 4
6 2 0 4 5: 9 4
6 1 I 4 13:23 3
6 1 I 4 8:23 3
6 I 0 5 9:20 2

Cărți sportive

EDUCAȚIE FIZICA: Corn, 
șianu T. — Exerciții și jocuri cu 
bastoane. Ilustrații de Zeno 
Dragomir. Editura tineretului. 
218 pag., 6,75 leî.

GHIDURI TURISTICE : Ni
col au Sanda și alții — Ceahlăul 
Editura Uniunii de cultură fi
zică și sport, 194 pag. cu dife
rite scheme ți o hartă în afara 
textului — 10,60 lei.

Campionatul regional cat. Il-a

Știința Pefroșani — 

Retezatul Hațeg 4-1

In obișnuita „galerie" studen
țească meciul a început într-un 
ritm vioi și foarte promițător, 
deoarece chiar în primul minut 
Păsculescu înscrie imparabil 
primul punct al studenților, in 
poaita celor care nu au suferit 
pînă acum nici o înfrîngere 
După cinci minute, același Păs
culescu ridică scorul la 2—0 
pentru Știința. Scorul și încu
rajările ' din tribună dau local
nicilor „aripi" ei imprimînd jo
cului un ritm rapid, dovedind 
mult elan și putere de luptă.

In minutul 20 Păsculescu este 
faultat în poziție clară de gol, 
ceea ce face ca arbitrul Zlegu 
Ladislau să dicteze lovitură de 
la 11 m., transformată impara
bil de Dinu.

La reluare, jocul se echili
brează, oaspeții atacă mult mai 
susținut. Studenții se apără or
ganizat și contraatacă periculos. 
In minutul 70 studenții ridică 
scorul la 4—0 prin Man, pen
tru că în ultimul minut de joc 
oaspeții să înscrie unicul lor 
punct. Victoria studenților este 
meritată datorită atît jocului mai 
tehnic prestat cît mai ales ăr- 
doarei cu care au jucat 90 de ' 
minute.

M. EDELȘTE1N

Jiul s-a antrenat 
în familie

Campionatul de fotbal de ca
tegoria A fiind întrerupt în ve
derea pregătirii loturilor reprezen
tative a țării pentru întîlnirea cu 
Turcia, jucătorii Jiului s-au antre
nat „în familie". Victoria a revenit 
primei echipe cu scorul de 6—3.

**«********»«*<*«********»*** 

: Concurs de tir la ♦
♦ Cu prilejul alegerilor consiliu-' 
2 lui sportiv din comună, la Cîm- 
2 pu lui Ni g s-a organizat un
♦ concurs de tir între muncitorii

1 ♦ forestieri de la Buta și tiranii
2 muncitori din localitate. Vestea 
2 concursului s-a răspîndit repede
♦ în comună. Sute de țărani au 
e ținut să asiste la întreceri. E 
2 drept că și numărul concurenților
♦ a fost mare, 22, și ar fi fost cu 

. • mult mai mare dacă ar fi exis-
♦ tat mai multe... cartușe.
♦ Sub îndrumarea instructorilor
♦ Pinczer Rudolf și Ignat Mihai de 
2 la Lonea (merită să fie releva- 
2 tă preocuparea asociației sportive 
2 din Lonea de a populariza di-

•• ferite sporturi în rîndul maselor >
♦ a început concursul. Și pentru în-
♦ ceput nu s-a tras de loc rău.
♦ Cînda lovan a reușit să obțină
♦ 42 de puncte din 50 posibile, iar 
J la feminin, Todea Cornelia 25
♦ puncte din 50.
J Concursul s-a terminat, dar
2 oamenii au mai continuat discu-
♦ țiile.

IN CLIȘEU: Atac la

șani și Tractorul Brașov au a- 
părut pe teren. In primele mi
nute, ambele echipe se studiază 
reciproc practîcînd un joc pru
dent de tatonare. Apoi elevele 
din Petroșani pornesc hotărîte 
la atac. Un șut puternic al lui 
Kellner, și în minutul 4 mingea 
se odihnește în plasa porții 
„tractoristelor". încurajate de 
gol și galerie, jucătoarele din 
Petroșani atacă insistent fără a 
fructifica însă. Cînd^cronometrul 
arăta că s-au scurs 7 minute de 
joc, pornind la contraatac, bra- 
șovencele obțin egalarea. După 
alte trei minute un atac al gaz
delor nu poate fi oprit decît prin- 
tr-un fault clar, așa că arbitrul 
acordă pe bună dreptate lovitu
ră de la 7 metri, transformată 
impecabil de aceeași Kellner. 
Trec alte cîteva minute și faza 
se repetă, însă de astă dată la 
poarta gazdelor. O nouă lovi
tură de pedeapsă, de la 7 metri 
și scorul e din nou egal. Ega
larea le-a dat parcă aripi bra- 
șovencelor care în mai puțin de 
un minut preiau conducerea cu 
3—2. Minutul 18 aduce din nou 
egalarea, iar la sfîrșitul primei 
reprize gazdele conduc din nou 
cu 4—3.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦• 2 

Cîmpu lui Neag ♦
Ne place sportul — a spus 2 

unul. Noi la Buta am amenajat 2 
cu ajutorul întreprinderii fores- 2 
tiere o arenă de popice unde • 
mulți ne petrecem o par'e din ♦ 
timpul liber. ♦

— Avem și echipă de șah — ♦ 
completă un altui. 2

— Am dori să avem și o echi- 2 
pă de tir, că după cite am văzut 2 
e un sport frumos — veni cu 2 
sugestia un forestier. ІЭаг nu « 
prea sîntem sprijiniți de U.C.F.S. ♦ 
Petroșani. De la alegerile spor- ♦ 
live din rîndul trecut n-a mai ♦ 
da, nimeni pe la noi să ne întrebe 2 
de sănătate. •

Cele relatate de muncitorii fo- 2 
restieri și țăranii din Cîmpu lui 2 
Neag sînt juste. E necesar ca 2 
tovarășii din conducerea U.C.F.S. 2 
să-și îndrepte atenția și spre lo- 2 
calitățile periferice, deoarece și * 
acolo sportul e îndrăgit.

V. HLOPEȚCHI J 
corespondent •

•*•><*«♦*«♦♦*♦♦♦*****•♦•♦••*•******  ♦♦♦•♦«

poarta gazdelor.

bine apărarea, elevele din Petro
șani au reușit ca în această parte 
a întîlnirii să nu mai primească 
nici un punct, marcînd în schimb 
trei, astfel că fluierul final le-a 
consfințit victoria cu scorul de 
7—3. De la gazde au marcat 
Kellner (3), Anițescu, Nemeș, 
Ogneanu și Barabaș, iar de la 
brașovence Neăki, Bugel și Franț.

☆

Jucînd la Tg. Mureș cu echi
pa Dinamo, Știința Petroșani в 
pierdut cu 13—17.

—=0=- A.

LI U T A
Drumul spre măestria sportivi 

al devei Duncea Lia nu sc deo
sebește de a celorlalte fete, com
ponente ale echipei de handbal 
în 7 a Școlii sportive de elevi 
din Petroșani. Cu cîțiva ani în 
urmă, un grup de fete inimoase 
avînd ca antrenor pe neobositul 
profesor Bartha Eugen au Înce
put să învețe să joace handbal 
în 7. Echipa făcea progrese vă- 
zjrrd cu ochii. încununare a stră
duinței colective a fost cîștiga- 
rea turneului de calificare care 
le-a asigurat dreptul de a juca 
în prima categorie a țării.

In majoritatea îrrtîtnirilor sus
ținute pînă în prezent, poarta 
elevelor din Petroșani a fost a- 
părată de Lia Duncea, Liuța, 
cum o alintă cunoscuții. La vic
toriile obținute și-a adus și ea 

din plin contribuția. E drept că 
n-a ridicat niciodată în picioare 
tribunele, aceasta deoarece arena 
Elevul di;. Petroșani nu are ața 
ceva, dar aplauzele și cuvintele 

„Bine, Liuța"! sînt exemple grăi
toare a aprecierii de care sa 
bucură.

Duminică, în meciul cu Trac
torul Brașov, aplauzele șl încu
rajările ia adresa ei au fost con
tinuate șl după meci cînd cole
gele de echipă și antrenorul au 
felicitat-o pentru jocul prestat. 
Noi ce i-am mal putea dori decît 
să fie mereu fruntașă Ia învăță
tură și tn sport și acest lucru 
ii va reuși dacă se va strădui 
să învețe mereu cu perseverență.

D. CRI ȘAN
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PE ȘANTIERE:

Toate torțele potire realizarea planului de lucrări I
Pregătirile de iarnă — în atenția 

constructorilor
In economia socialistă, indus

tria construcțiilor nu mai este o 
industrie sezonieră. Peste tot ac- 
uvitatea de pc șantiere continuă 
fără întrerupere și în anotimpul 
friguros. Pentru desfășurarea acti
vității în timpul iernii se impun 
anumite pregătiri în vederea pro
tecției muncitorilor care execută 
lucrările, dar și în vederea pro-

■ ițcț ci cor'rra înghețului a tuc’ă- 
rilor respective.

Ca și în alți ani, șantierele din 
Valea Jiului au întocmit un pro
iect de organizare a lucrărilor pe 
timp de iarnă. Ce conține acest 
proiect r

La Lupeni vor fi executate* în 
timpul iernii zugrăveli și ultimele 
finisaje la blocurile 28 și 31. La 
lucrățile noi, care cuprind blocu- 
ril«Sf9 și 9 prim precum ți 10 ți 
10 cu un total de 82 aparta
mente, se vor executa toate zidă
riile, șarpantele și învelitorile; 

•- aceste lucrări vor fi terminate pî
nă la sfîrșitul anului. Iarna se va 
lucra la aceste obiective la inte
rior (tencuieli interioare și par
doseli de beton) folosind pentru 
încălzirea încăperilor căldura de 
la caloriferul blocurilor. La blo
curile C 1. C 2, D 1, D 2, cu un 
total de 84 apartamente, toate lu
crările. inclusiv zidăria de la par
ter, se vor executa pînă la 1 ia
nuarie 1962.

Pentru a evita-transporturi inu
tile, șantierul 7 Lupeni a prevăzut 
în proiectul de organizare pentru 
iarnă execuția unei stații de be
ton și mortar în gara Lupeni, de 
unde mortarele si betonul, gata

— =©=—

li nil pitirii tonuri...
...țalea Jiului s-a îmbogățit cu 

o serie de noi unități industriale. 
A fost deschisă mina Uricani, s-au 
redeschis minele Vulcan, Cimpa l, 
Cimpa 11, au fost construite din 
nou centrala termoelectrică Pa- 
roșeni. separația de cărbuni Vul- 
con. fabrica din Livezeni, stații de 
transformare pentru curent de înaltă 
tensiune la Lupeni și Petrila, moa- 

' та de barită și atelierele Livezeni.

Lucrările

In cursul celor peste zece ani 
de activitate în Valea Jiului, 
constructorii de pe șantierele 
noastre au depus o activitate 
rodnică. Mărturie stau cele 11 
noi cartiere de locuințe munci
torești, care cuprind în prezent 
peste 7.000 de apartamente fru
moase și confortabile, zecile de 
cămine muncitorești, magazine, 
cluburi și cinematografe, școli și 
unități sanitare, cămine de zi, 
alimentări cu apă și multe alte 
obiective de interes social-cultu
ral care fac ca viata oamenilor 
muncii din bazinul nostru car
bonifer să fie tot mai frumoasă.

In primii ani de activitate însă 
s-au întîmplat cazuri cînd unele 
obiective — din cauza urgentei 
deosebite — au fost puse în 
funcțiune parțial, fără a se aș
tepta încheierea completă a lu
crărilor conform cu prevederile 

Cartierul Dimitrov — primul car tier de blocuri al Petroșaniului.

preparate, vor fi transportate la 
punctele de lucru cu ajutorul unor 
autobasculante, amenajate special 
pentru acest scop.

La Petroșani, căminul pentru 
studenți va fi gata la sfîrșitul a- 
ntilui și nu necesită amenajări spe
ciale pentru efectuarea lucrărilor 
uitru timp friguros. La pavilionul 

laboratoare — nu vor cămine de 
executat decît tencuielile exterioare 
șî o parte mică din amenajări. La 
corpul „B“ se va face o centrală 
de mortar și betoane în vederea 
executării pe timp de iarnă a lu
crărilor de betoane armate și zi
dării.

La lotul С. I. Parhon (184 a- 
partamente) se vor face următoa
rele amenajări: Centrala de be
ton și mortare existentă va fi pro
tejată și pregătită pentru iarnă prin 
instalarea a 3 cazane pentru încăl
zirea apei și două cazane pentru 
desghețarea bulgărilor de balast 
și nisip. Centrala de beton exis
tentă va deservi întreg lotul, iar 
pentru mortare actuala centrală 
de mortare va deservi numai jumă
tate din blocuri urmînd ca pen
tru blocurile D, E, F, H și I să 
se execute pentru lucrul de iarnă 
încă o stație de mortar, prevăzută 

----------------- 0-----------------

In Petrlla se continuă asfal tarea șoselei înspre Lonea.

vechi trebuie definitivate 
predate complet
proiectelor respective, care cu
prindeau toate detaliile de fini
saje. Așa s-a întîmplat cu ali
mentările de apă, stațiile de e- 
puratie, canalizare, stafii de 
transformatoare și altele. Au fost 
și cazuri cînd noile blocuri au 
fost date în folosință lbcatari- 
lor. fără ca ele să fie tencuite 
exterior, fără să fie definitivate 
rețeaua de alimentare cu ener
gie electrică, drumurile, aleile, 
plantațiile de arbuști.

Bineînțeles că în procesele 
verbale de recepție provizorie a 
diferitelor obiective preluate au 
fost trecute în amănunțime toa
te lucrările care au rămas res
tante, termenele pînă la care tre
buie executate. Apoi s-au înche
iat minute peste minute, înțele
geri, protocoale, s-au specificat 
si fondurile din care vor fi plă
tite. 

cu cîte un cazan pentru încălzi
rea apei și a nisipului, iar pentru 
transportul mortarului pe orizon
tală și verticală la distanța de 
100 m. se va monta o pompă de 
mortar. Pe lingă cele două stații 
de mortar se vor executa șoproa- 
ne pentru acoperirea depozitelor de 
nisip. La blocurile ce urmează 
a se finisa în interior în timpul 
iernii vor fi închise ferestrele cu 
un rînd de geamuri, se vor face uși 
provizorii.

Pe toate șantierele sînt prevă
zute : asigurarea scurgerilor ape
lor de ploi, protejarea aontra în
ghețului a gurilor de apă, aco
perirea gropilor de var, clorură de 
calciu pentru adausul la betonele 
care se vor turna iarna, rogojini 
pentru acoperirea betoanelor tur
nate pe timp de îngheț precum și 
măsuri de protejare a zidăriilor 
proaspete etc.

Toate pregătirile, inclusiv asigu
rarea stocurilor de agregate și 
cărbuni, vor fi terminate la data 
de 1 noiembrie a.c. creindu-se prin 
aceasta condiții optime de lucru 
pentru șantiere și în perioada de 
iarnă.

AUNER CAROL
ing. șef adjunct T.R.C.H. — Deva

Au trecut însă anii și o bună 
parte din aceste restante au ră
mas tot restante, neexecutîndu-se 
nici pînă acum. Așa sînt lucră
rile : vopșitoria fațadelor exte
rioare la blocuri, canalizare — 
Bărbăteni, centralele termice din 
cartierele Gh. Dimitrov și Live
zeni — Petroșani, cele din Vul
can și Lupeni, canalizarea apei 
provenite din ploi, post trans
formator Aninoasa și altele. A- 
nul acesta, constructorii ar fi 
trebuit să execute restante la 
115 obiective diverse, pe care să 
le termine încă în semestrul I. 
Realitatea ? S-a lucrat la numai 
31 obiective din care... nu s-a 
terminat nici unul. Și e vorba 
de. lucrări și completări în va
loare dte — abia 3.000.000 lei, 
care însă ar pune în funcțiune 
definitivă obiective cu o valoare 
totală de 70.000:000 lei. Deci, în

f i
• Cei mai nou cartier din Vaiea Jiului, al 11-lea, este Vis- j 
» coza Lupeni. Anul acesta, cartierul s-a îmbogățit cu alte 9 i
♦ blocuri avînd 264 apartamen ie. Acum, se fac pregătiri pentru * 
’ începerea construcției la încă 8 blocuri cu 166 apartamente. *

IN CLIȘEU: Ci te va din noile blocuri care se vor preda t 
î în luna octombrie. t

Exploatărilor miniere — lucrări 
industriale bune și la timp!

In lunile care au trecut din anul 
1961, colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni din cadrul în
treprinderii de construcții și mon
taje miniere Petroșani a obținut 
rezultate bune, realizînd sarcinile 
de plan la toți indicii. ■ Valoarea 
producției planificată a fost de
pășită cu 19,8 la sută înregisttînd 
față de anul 1960 o creștere de 3 
la sută ; productivitatea muncii a 
depășit cu 1,6 la sută cifra pla
nificată, fiind mai mare decît cea 
obținută în 1960 cu 19,1 la sută. 
In această perioadă s-au obținut 
economii la prețul de cost peste 
sarcina planificată în valoare de 
394.000 lei. S-au pus în func
țiune lucrări de mare importanță 
pentru dezvoltarea viitoare a pro
ducției de cărbune a Văii Jiului ca 
funicularul 4-5 Lupeni, casa ma
șinii și turnul puțului Ștefan - 
Lupeni, turnul și casa puțului au
xiliar — Uricani, baia, lămpjria, 
sala de apel — Vulcan, silozul și 

medie, la fiecare obiectiv au ră
mas de făcut încă cca. 5 la sută, 
dar care, cu toate insistențele nu 
se fac.

Această situație intolerabilă și. 
la care trebuie pusă capăt neîn- 
tirziat. are două cauze complet 
distincte. Una — indolența con
structorilor față de aceste „mă
runțișuri" și a doua — preten
țiile exagerate, chiar absurde u- 
neori, ale unor beneficiari ca 
l.L.L. și I.C.G. — care cer ca 
obiective aflate în folosință dte 
ani de zile ca centrale termice 
etc. să fie prezentate acum la re
cepție în stare... NOUA 1 ? Ce 
este mai curios: că la l.L.L. 
și la I.C.O., la Direcția de in
vestiții a C.C.V.J. ca și la Sfa- ' 
ful popular orășenesc Petroșani 
sînt ingineri care înainte au lu
crat la construcții și acum nu i 
vreau să preia în mod nejustifi
cat diferite obiective pe care, cu 
cîțiva ani în urmă, chiar ei per- ■ 
sonaL le-au construit...!! '

Problema încheierii definitive 
a obiectivelor social-culturale гі- 1 
dicate în acești ani, punerii în 1 
funcțiune completă a lor și tre- j 
cerii în patrimoniul unităților 
pentru exploatare si administra- 1 
ț!e cu forme legale, este de o j 
deosebită importanță. Doar este 
vorba de bunuri obștești în va
loare de multe zeci de milioane 
leî.

Această problemă merită să 
fie analizată într-o ședință a co
mitetului executiv al Sfatului ' 
popular orășenesc Petroșani, lu- ' 
îrdti-se hotărîri pentru soluțio- ■ 
narea grabnică și radicală a 
neaumsurilor existente.

c. tetu ;
Direcția de investiții C.C.V.J. 

pîlnia de amestec — Aninoasa, 
stația trafo — Lonea III și altele.

In obținerea acestor însemnate 
realizări s-au ev id nți at brigăzile 
de muncitori conduse de Bicskei 
Mihai, Wiesenmaer Ervin, Dornic 
Ștefan, Szekely Iosif, Ia.roși Lu
dovic, Duca loan, Tomșa losii. 
Dioancă Ispas și alții. Realizările 
din această perioadă ar fi fost și 
mr.i bune dacă nu ar ii ințerv-iit 

i o serie de greutăți care nu au pu
tut fi rezolvate. Astfel, direcția 
comercială a, C.C.V.J. nu a putut 
aproviziona în trimestrele II și III 
cu cablu de forță de 6 kW, cu o 
marc parte din cantitatea de- bare 
de r lumi tu etc.

Trebuie menționată î-atîrzierea 
cv care beneficiarul predă utila
jele de montat. Astfel, lucrarea de 
ia stația de rambleu hidraulic pu
țul X Vulcan stagnează din lip
sa triajelor. Mari întîrzieri sînt 
și la livrarea utilajului pentru fu
nicularul 10—11 Vulcan, stația de 
rambleu hidraulic Piscu — Ani-
noasa, silozul de piatră concasată 
Jieț și altele. In privința documen
tației avem de asemenea greutăți 
care duc la întîrzierea lucrărilor. 
Astfel, soluțiile tehnice pentru fu- 
nicularul 10—11 Vulcan, ’lucrare 
care trebuie predată în trimes
trul IV, nu sînt încă nici astăzi 
definitivate. Neîntocmirea la timp 
a devizelor suplimentare și refă
cute duce la neîncasarea sumelor 
pentru lucrări executate la sta
țiile de transformator de ia Ani- 
noasa și Lonea, puțul XI Vul
can și altele.

ing. FLORIN IOVIPALE 
director I.CMM.

Brigada dulgherilor
Toată schelăria celor cinci blo-\i 

curi care se construiesc pe acest iț 
șantier din strada C. 1, Parhon', 
Petroșani, lucrările de dulghe- , 
rie etc. sînt executate de harni- i 
cii muncitori Boza Fr.t Kis lo-\\ 
sif, Dobai D., Schiopu S., Kis' 
L., Băluțoiu N.. Onu C., Popes-i 
cu D., Mija I. și Cuțui E., care, | 
fără a ține cont de orele de pro-', > 
gram, lucrează cu sîrguință pen- \ 
tru a veni in sprijinul zidarilor.', 
In același timp, prin folosirea' 
chibzuită a materialului lemnos,',1 
refolosirea de mai multe ori uj, 
cofrajelor, ei realizează impor- j1 
tante economii pentru șantier.'', 
Șeful acestei brigăzi de dulgheri',1 
este comunistul Kis Alexandru.' j

In prezent, harnica brigadă de,; 
dulgheri a lui Kis Alexandru ridi-' 
că o schelă — eșafodaj cu o înăl-, J 
(ime de 25 m., pentru construcția , 
coșului centralei termice a blocu-,' 
rilor de pe șantier. '
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іб ani de la înființarea F. S. M.

SUB STEAGUL LUPTEI PENTRU PACE
Londra anului 1945 se afla 

îracă sub teroarea v-2-urilor 
hitleriste cînd reprezentanții a 
peste 50 milioane de oameni ai 
muncii din 35 de țări ale lumii 
se întilneau în prima Conferință 
sindicală mondială — un pas im
portant pe drumul unității sin
dicale depline. Ca urmare a ma
relui avînt pe care l-a cunoscut 
In lume mișcarea muncitorească 
în anii celui de-al doilea război 
mondial, Conferința de Ia 6 fe
bruarie 1945 a trebuit să discute 
problema creării unei federații 
care să unească toate organiza
țiile sindicale de pe glob. Acest 
important eveniment a avut loc 
opt luni mai tirziu — la 3 oc

tombrie, Ia Paris, cînd s-a des
fășurat primul Congres Mondial 
al Sindicatelor. Atunci a luat fi- 
’nță Federația Sindicală Mondia
lă — rod al unei îndelungate ex
periențe istorice a mișcării mun
citorești pe scară națională și 
internațională.

Cu 16 ani în urmă F.S.M. în
trunea 67 milioane de oameni ai 
muncii. Astăzi această organiza
ție numără peste 114 milioane 
de membri, fiind singura orga
nizație care unește sindicatele 
din țări cu sisteme economice și 
sociale diferite.

Tăria F.S.M. constă nu numai 
în faptul că este cea mai mare 
organizație sindicală de pe glob 
ci mai ales în justețea politicii 
pe care o promovează. In pofida 
poziției retrograde a unor con
ducători sindicali din țările ca
pitaliste care susțineau pînă nu 
de mult că apărarea păcii ar fi 
o chestiune fără nici o contin
gență cu mișcarea sindicală, Fe
derația Sindicală Mondială și-a 
pus încă de la înființare în pro- 
gr.vnul său lupta pentru apăra
rea păcii pe pămint, pentru îm
bunătățirea* condițiilor de trai 
ale oamenilor muncii din țările 
capitaliste, pentru eliberarea po
poarelor de sub jugul colonialist.

Caracteristica principală a ac
țiunilor desfășurate sub steagul 
F.S.M. de oamenii muncii con
stă în îmbinarea tot mai strînsă 
a luptei pentru satisfacerea re
vendicărilor lor economice și so
ciale cu lupta pentru independen
ță națională a popoarelor colo
niale, pentru dezarmarea gene
rală și totală, pentru pace și 
progres social.

Apărarea vieții popoarelor, de-. 
mascarea negustorilor de moar
te — sînt obiective care străbat 
ca un far luminos în toată acti
vitatea și manifestările acestei 
mari organizații internaționale. 
Din conținutul documentelor ce
lui mai recent eveniment care a 
avut loc în viața sindicală mon
dială — Conferința sindicală in
ternațională de la Berlin — se 
vede limpede că sutelor de mili
oane de membri ai F.S.M. nu le 
sînt indiferente problemele ma
jore ale contemporaneității. Me
morandumul adresat guvernelor 
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Prima aniversare 
a eliberării Nigeriei 
LONDRA' 2 ȚAgerpres)’.
La 1 octombrie se împlinește 

un an de la eliberarea Nigeriei 
de sub dominația colonialistă 
engleză. Festivitățile organizate 
cu prilejul primei aniversări a 
independenței poporului! nigerian 
vor dura cîteva zile.

După cum transmite corespon
dentul din Lagos al agenței Reu
ter, intr-un mesaj dat publicită
ții cu prilejul acestei sărbători 
naționale, guvernatorul general 
al Nigeriei, Azikiwe, a subliniat 
că după cum a demonstrat anul 
care a trecut poporul nigerian 
s-a dovedit a fi în stare să în
deplinească sarcina de întărire a 
independenței sale.

U.R.S.S., S.U.A’., Angliei, Fran
ței, R.D.G. și R.F.G. în legătură 
cu încheierea Tratatului de pace 
german și cu rezolvarea pașnică 
a problemei Berlinului occiden
tal, apelul către oamenii muncii 
și sindicatele din R.F.G. și ape
lul către oamenii muncii din 
toate țările lumii arată că miș
carea sindicală mondială dă ex
presie puternicei sale voințe de 
a lupta cu toate forțele pentru 
pacea lumii, de a pune pe prim 
plan în activitatea sa de zi cu 

zi lupta împotriva imperialismu
lui generator de războaie. Ține
rea Conferinței la Berlin nu 
este întimplătoare. Mișcarea sin
dicală mondială ia poziție fermă 
împotriva pericolului pe care îl 
prezintă astăzi pentru pacea lu
mii militarismul vest-german și 
consideră că încheierea imediată 
a Tratatului de pace german 
constituie o necesitate vitală și 
urgentă pentru menținerea păcii 
în lume. Cei 114 milioane mem
bri ai F.S.M., prin reprezentan
ții săi la Conferință, cheamă 

clasa muncitoare internațională 
la vigilență și Ia unitate de ac
țiuni pentru menținerea păcii.

Un alt eveniment important 
în viața sindicală internațională 
îl constituie cel de-al V-lea Con
gres mondial al sindicatelor ca
re va avea loc în luna decem
brie a. c. la Moscova. Congresul 
va discuta nu numai activitatea 
propriu-zisă a F.S.M. ci și sar
cinile care revin organizațiilor 
sindicale în problemele majore 
ale zilelor noastre — lupta pen
tru pace, pentru coexistență paș
nică, pentru dezarmare generală 
și totală.

Sub steagul de luptă al F.S.M. 
pășesc înainte sute de milioane 
die oameni al muncii de pe toate 
meridianele globului. Sărbătorind 
16 ani de existență, F.S.M. mo
bilizează pe membrii săi la luptă 
pentru unirea deplină a sindica
telor din toată lumea în scopul 
apărării intereselor social-econo- 
mice ale oamenilor muncii din 
țările capitaliste, pentru lichida
rea cauzelor care generează răz
boaiele, pentru pace trainică și 
îndelungată pe pămînt.

Grevă generală în orașul algerian 
Philippeville

PARIS 2 (Agerpres).
La 30 septembrie algerienii 

din orașul Philippeville (Alge
ria) au declarat o grevă gene
rală în semn de protest împo
triva dezmățului teroriștilor ul- 
tracolonialiști în Algeria. Greva 
a fost declarată în urma ciocni
rii care a avut loc între europeni 
și algerieni și care s-a soldat 
cu 4 algerieni morți și 13 răniți.

„L’Humanite Dimanche" rela
tează că la 30 septembrie toate 
întreprinderile din orașul Phi
lippeville au fost închise. Forțe 
considerabile ale poliției și uni-
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Trupele franceze de la Bizerta se retrag 
pe vechile poziții

TUNIS 2 (Agerpres)
Acordul intervenit vineri seara 

între Franța și Tunisia în legătură 
cu Bizerta a început să fie pus în 
aplicare duminică dimineața. Tru
pele franceze de la Bizerta se re
trag pe pozițiile pe care le-au de
ținut înainte de recentele tulbu
rări. Circulația între Tunis și Bi
zerta s-a restabilit.

După cum relatează agenția 
France Presse, ziarele tunisiene 
manifestă „o anumită rezervă" 
față de acprdul încheiat. Intr-ade-

ȘT I R I DIN U. R. S. S.
Un nou gigant al

ORENBURG 2 (Agerpres) - 
TASS transmite :

Consiliul economiei naționale din 
Orenburg a aprobat proiectul 
construirii unui nou gigant energe
tic — termocentrala Iriklinsk cu 
o putere de 11,5 miliarde kWh pe 
an. Puterea noii centrale va fi 
mai mare decît cea a hidrocetra- 
lei de pe Volga „Congresul al 
XXII-lea al partidului", dată re
cent în funcțiune.

Succesele oamenilor muncii 
din R. S. S. Ucraineană

KIEV 2 (Agerpres) — TASS 
transmite :

întreprinderile industriale din 
Ucraina au îndeplinit înainte de 
termen planul pe primele 9 luni 
ale anului 1961 la producția glo-

Motonava
GORKI 2 (Agerpres) — TASS 

transmite :
Prima motonavă rapidă din lu

me cu zbaturi subacvatice „Sput
nik" cu 300 de locuri, construită 
la Uzina „Krasnoe Sormovo" a 
fost predată întreprinderii de na
vigație pe Volga. Noua motonavă 
de pasageri poate dezvolta o vi
teză de pînă la 80 km pe oră. 
Prin forma sa nava se aseamănă 
cu avionul cu reacție sovietic 
„TU-104".
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R. A. U. va continua 
să existe

CAIRO 2 (Agerpres)
Corespondentul din Cairo al a- 

genției France Presse, relatează că 
într-o declarație oficială dată pu
blicității, de ziarul „Al-Ahram" se 
arată că Republica Arabă Unită 
își va menține denumirea, drape
lul și imnul național în duda miș
cării separatiste din Siria.

Republica Arabă Unită, se subli
niază în declarație, va continua să 
existe chiar și în cazul că s-ar 
produce separarea regiunii siriene.

, tați militare patrulează în oraș.
Ziarul subliniază totodată că 

autoritățile continuă să manifes
te îngăduință față de ultracolo- 
nialiști. Astfel, tribunalul corec- 
țional din Alger care la 30 sep
tembrie a judecat procesele a 
zece ultracolonialiști a condam
nat pe patru din ei la... cinci 
zile închisoare, pe alți patru — 
la închisoare cu suspendarea pe
depsei iar pe doi dintre ei i-a 
achitat. Comentînd aceste „sen
tințe", „L’Humanite Dimanche" 
subliniază că toți „acești ultra
colonialiști sînt gata s-o ia de 
la început".

văr ziarul independent „As Sabah" 
scria duminică dimineața : „Ceea 
ce interesează acum este începerea 
rapidă a unor tratative asupra fon
dului problemei care a provocat 
sîrigerosul conflict, adică asupra e- 
vacuării totale a trupelor franceze 
intr-un interval de timp rezona
bil. Aceasta este condiția necesară 
pentru ca relațiile dintre cele 
două țări să se poată restabili în
tr-o atmosferă care se va limpezi 
numai dacă va fi restabilită suve
ranitatea tunisiană și dacă autori-

energiei electrice
Primele agregate ale noului gi

gant energetic urmează să intre în 
funcțiune peste doi ani.

In cursui iernii termocentrala 
Iriklinsk va fi alimentată cu păcu
ră' printr-o conductă subterană 
de 68 km. de la rafinăria din 
Orsk, iar vara cu gaz natural prin
tr-o conductă de 70 km, repre- 
zentînd o ramificație a conductei 
magistrale de gaze Gazli-Ural.

bală și la majoritatea principalelor 
produse. R.S.S. Ucraineană a înde
plinit, de asemenea, planul privind 
creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost al pro
duselor industriale.

„Sputnik"
In urma încercărilor de pe Ma

rea Gorki, copiisia de stat a dat 
o înaltă apredere motonavei 
„Sputnik".

Sărbătorirea celei de a 12-a aniversări
a proclamării R.P. Chineze

PEKIN 2 (Agerpres). China 
Nouă transmite:

Ziua dte 1 octombrie, cea de-a 
12-a aniversare a proclamării 
Republicii Populare Chineze a 
fost sărbătorită în întreaga țară 
într-o atmosferă de bucurie și 
entuziasm. Mari mitinguri au a- 
vut loc în toate orașele țării, de 
la Șanhai și pînă în Regiunea 
Autonomă Sințzian-Uigură si
tuată în extremitatea de vest, 
din provincia Heilunțzian și pînă 
în insula Hainan. Oamenii mun
cii chinezi și-au exprimat bucu
ria față de succesele obținute pî-

socialist.
In fabrici, în instituții șy,școli 

au avut loc mitinguri festKd.

IN ANGLIA

Demonstrație împotriva 
tnapmării

LONDRA 2 (Agerpres)
La 1 octombrie, în ajunul des

chiderii conferinței anuale a Parti
dului laburist, la Blackpool a avut 
Ioc o mare demonstrație și un mi
ting de protest împotriva cursei 
înarmărilor nucleare, funestă pen
tru Anglia. Zece mii de persoane 
au demonstrat sub lozinca : „Nu 
— războiului din cauza Berlinu
lui !“.

In fruntea coloanei care se în
tindea pe un km și jumătate se 
afla canonicul Collins, parlamen
tarii L. Pavitt, T. Swain, F. A- 
Ilaun și alți fruntași ai vieții po
litice și publice.

Participanții la demonstrație au 
sosit din Londra, Manchester, Li
verpool, Glasgow și din alte orașe 
ale țării pentru a arăta liderilor 
de dreapta ai Partidului laburist 
că, în pofida politicii lor capitu
larde poporul englez nu va în
ceta niciodată lupta împotriva 

tățile franceze vor renunța la do
rința lor de dominație".

Iată ce scrie ziarul „Al Amal", 
organul partidului Neo Destur : 
„Acordul încheiat nu constituie 
decît un prim pas spre soluționarea 
fondului problemei : evacuarea
trupelor de pe teritoriul tunisian 
Prezența franceză a devenit inde
zirabilă sub toate formele cu atît 
mai mult cu cît totul demonstrează 
că această prezență este mai curînd 
dăunătoare decît binefăcătoare, mai 
cu seamă într-un domeniu atît de 
vital ca cel al economiei".

întrevedere
între A. A. Gromîko 

și D. Rusk
NEW YORK 2 (Agerpres). —•
La 30 septembrie a avut loc 

o convorbire între A. A. Gro
mîko, ministrul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S., și D. Rusk, se
cretarul de stat al S.U.A.

După cîtva timp de la încht 
ierea convorbirii, Roger Tubby, 
secretar de stat adjunct al S.U.A. 
pentru relațiile publice, a dat ci
tire următoarei declarații pentru 
a fi, publicată în presă :

„Schimbul de păreri a fcsi 
cordial. Considerăm că acest 
schimb a fost folositor. După 
cum se știe, întîlnirile de acest 
fel se organizează pentru a în
cerca să se stabilească dacă tre
buie duse tratative între Uniu
nea Sovietică și aliații occiden
tali.

Sperăm că schimbul de păreri 
va continua. După toate proba
bilitățile următoarea întîlnihț va 
avea Ioc la Washington saptă- 
mîna viitoare. Ziua acestei ,întîl- 
niri n-a fost încă fixată. Cînd 
Gromîko va veni la Washington, 
după toate probabilitățile el se 
va întîlni cu președintele".

nă acum pe calea construirii so
cialismului, încrederea în viito
rul lor luminos; ei au condam
nat încă o dată cu liotărîre o- 
cuparea insulei' Taivan, au spri
jinit lupta de eliberare a popoa
relor asuprite împotriva impe
rialismului și lupta pentru pace 
care se duce în întreaga lume, 
au manifestat cu entuziasm pen- 
tru prietenia chino-sovietică și 
pentru unitatea întregului lagăr

nucleare
înarmării nucleare a țării, împo
triva participării Angliei la blo
curile militare agresive și împo
triva bazelor militare străine de 
pe teritoriul ei.

PROGRAM И RADIO
4 octombrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică distractivă,
9.30 Din muzica popoarelor, 
10,08 Teatru la microfon: „Ex
plozie întîrziată". Scenariu ra
diofonic de Paul Everac, 12,00 
Pagini din muzica de operă, 
13,05 Fragmente din operete, 
14,00 Muzică ușoară, 14,30 Con
cert de muzică populară rusă, 
15,10 Din cele mai bune progra
me muzicale alcătuite de ascul
tători, 16,15 Vorbește Moscova!
17.30 In slujba patriei, 18,15 
Program muzical pentru frun
tași în producție din industrie 
și agricultură, 19,30 Fragmente 
din opera „Demonul" de Ru
binstein, 20,30 Din istoria mu
zicii corale romînești : Alexan
dru Flechtenmacher (reluare), 
21,15 La microfon : Satira și 
umorul (reluare). PROGRAMUL 
II. 12,15 Cîntece și jocuri. 14,03 
Muzică din operete, 14,30 Mu
zică Ușoară, 16,50 Curs de limba 
rusă, 17,00 Formații romînești 
de muzică ușoară. 18.05 Festiva' 
muzical internațional Viena — 
1961, 19,30 Amintiri despre A- 
lexandru Sahia. de I. Poliz. 20,00 
Vitrina cu noutăți de muzică u- 
șoară (reluare!. 20,30 In pas cu 
știința, 22,00 Doine și jocuri 
populare romînești.
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