
Proletari din toate țările, imiți-vă!

Noi victorii în muncă 
obținute de minerii Văii Jiului
• PESTE 2.500 TONE DE CĂRBUNE COCSIFICABIL 

PLUS.
• RANDAMENTUL MEDIU PE 

CĂRBUNE PE POST.
• MINA URICANI ÎN FRUNTEA

BAZIN DE 1,162 TONE

ÎNTRECERII PE BAZIN.
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• Guvernul R.P. Romine a recunoscut noul stat Trinidad și 

Tobago
• 10.000 de mineri asturieni continuă greva
• La Moscova : Manifestare închinată prieteniei sovieto- 

romine
• Inaugurarea celei de-a 64-a expoziții agricole de la Bu

dapesta

Minerii din Valea Jiului nu 
și-au dezmințit hărnicia nici 
în luna august cînd au obținut 
noi și frumoase succese în în
trecerea socialistă. Bilanțul în
cheiat arată că pe întregul 
bazin carbonifer planul lunar 
a fost depășit cu 3924 tone 
cărbune cocsificabil și energe
tic. Sporul de producție obți
nut se datorește aplicării pe 
scară largă a metodelor avan
sate de muncă, creșterii nive
lului de mecanizare, atenției 
acordată ridicării tuturor bri
găzilor de mineri la nivelul în- 

?«d$plinirii sarcinilor de plan.
De la începutul 

pînă în prezent 
neri ai Văii 
total peste 
lui aproape 
cărbune.

fost extrase in acest timp
1__  _j cărbune peste

Colectivul

au 1
2475 tone de 
sarcinile de plan, 
sectorului IV a dat si el peste 
plan 2.211 tone de cărbune. 
La acest sector brigăzile mi
niere conduse de Biro Ștefan, 
Steț Petru, 
siu Remus 
mente de 
pe post.

In primele 8 luni ale anului 
minerii aninoseni au pus la 

dispoziția economiei naționale 
19.547 tone de cărbune peste 
prevederile pianului.

Ianc Victor. Moi- 
au realizat randa- 
6—7 tone cărbune

Acțiuni cu caftea
Biblioteca clubului muncito

resc din Petrila organizează 
diferite acțiuni de popularizare 
a cărții. Intre acestea se nu
mără serile literare, recenziile, 
serile ghicitoare, diminețile de 
basm, consfătuirile cu citito
rii la care au luat parte de la 
începutul acestui an 
12.000 de persoane.

Numărul volumelor 
mutate de la biblioteca 
lui și de la cele 14 biblioteci 
mobile și de casă se ridică la 
23.957.
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IN TURNEU

peste

impru- 
clubu-

anului și 
harnicii mi- 

Jiului au livrat în 
prevederile planu- 

74.000 tone de
din 

este

♦
♦

Toate brigăzile 
cu planul îndeplinit

Pentru minerii de la Uricani 
luna august a constituit un 
nou prilej pentru dezvoltarea 
realizărilor anterioare. După 
datele centralizate la C.C.V.J. 
reiese că minerii de aici au 
extras peste planul lunii au
gust cu 5,9 la sută mai mult 
cărbune, ocupînd primul loc 
In întrecerea cu celelalte ex
ploatări miniere din Valea 
Jiului. îmbucurător este, de a- 
semenea, faptul că în această 
perioadă toate brigăzile de la 
abatajele exploatării Uricani 

f £-au îndeplinit și depășit sar
cinile de plan. Brigăzile de mi
neri cum sînt cele conduse de 
Cîrciumaru Victor. Nicolae 
Ioan, Timofte Spiridon, Polo
boc Nicolae, Teodorescu Stan- 
cu se mențin de mai mult 
timp în primele rînduri ale 
întrecerii avînd extrase în plus 
mii de tone de cărbune cocsi- 

I ficabil.
Minerii din Aninoasa 

se afirmă
Colectivul minei Aninoasa 

și-a îmbunătățit simțitor ac
tivitatea economică în ultima 
vreme. Mina Aninoasa a rea
lizat în luna august un plus 
de 3268 tone de cărbune. Nu
mai din abatajele sectorului I

înscris insem- 
de plan. La sec- 
exemplu 
lunar

planul 
a fost de- 
de cărbu- 
au contri- 
frontaliști

Din frontalele 
de Ia Lupeni

Mai bine de jumătate 
producția minei Lupeni
extrasă din abatajele frontale. 
In luna trecută frontaliștii de 
la Lupeni au 
nate depășiri 
torul m de 
de producție
pășit cu 3459 tone 
ne. La acest succes 
buit brigăzile 
conduse de 
Butnaru Victor și 
loan, 
și-au 
cum 
vind 
de 20.000 tone cărbune peste 
plan.

In luna trecută 563 tone 
cărbune in plus au extras și 
minerii sectorului IV A.

de 
Ghicancă Sabin, 

Gbioancă 
Minerii sectorului m 

îndeplinit încă de pe a- 
angajamentui anual pri- 
extragerea unei cantități

Sporesc randamentele
In cursul lunii august pro

ductivitatea muncii a crescut 
în medie pe întregul bazin 
carbonifer Valea Jiului la 1,162 
tone cărbune pe post. Creșteri 
însemnate au înregistrat mi
nerii de la Uricani care au a- 
tins o productivitate medie 
lunară de 1,340 tone cărbune 
pe post.

îmbunătățirea condițiilor de 
muncă în abataje a permis 
minerilor de la Aninoasa să 
lucreze cu un randament de 
1,290 tone cărbune pe post. 
Rezultate asemănătoare a ob
ținut în direcția sporirii pro
ductivității muncii și colecti
vul minei Lonea. i

Menținerea eaxanelor la parametri optimi unul ;
din obiectivele principale urmărite de muncitorii, tehnicienii * 
și inginerii secției Ca?3ne de la termocentrala Paroșeni. * 

Verificînd graficul pe care sînt înscrise primele rexul- • 
tate obținute în muncă pe septembrie a. c., maistrul prin- « 
cipal de exploatare Ispas Constantin are certitudinea că și t 
în luna aceasta colectivul secției cazane va menține în în- • 
trecere drapelul de colectiv fruntaș în muncă pe uzină.

In cadrul turneului pe ca
re-1 întreprinde 
Jiului, orchestra 
populară „Doina 
filarmonicii de 
va“ din Iași a prezentat ieri 
după-amiază la Lohea și Pe- 
trila un concert de muzică 
populară romlneascăi.

Au cintat mai mulți soliști 
vocali și instrumentali printre 
care : Emil Găvriș, Traian Ui- 
lecan, Vasile Cănănău, Maria
na Ionescu-Camelia, Iacob-E- 
liza Colîstrate ș. a.

LA SECTORUL IV-B LUPENI

prin Valea 
de muzică 

Moldovei" a 
stat „Moldo-

Atenfie deosebită întăririi disciplinei 
și organizării muncii

Deși sectorul IV B 
mai mecanizat de la min_ Lupeni 
rezultatele obținute de minerii de 
aici nu pot mulțumi pc nimeni. Și 
aceasta de mai mult timp. In anii 
1960 și 1961 sectorul nu și-a în
deplinit sarcinile decît numai pe 
câte 3 luni. Nici în acest an lu
crurile nu stau mai bine. Pînă 
în prezent sectorul a rămas în 
urmă cu peste 13.000 tone de căr
bune față de planul anual la zi. 
Productivitatea muncii a fost tot 
timpul sub cea prevăzută.

S-ar crede, văzînd situația ară
tată mai sus, că sectorul are cine 
știe ce mari greutăți. In cadrul 
sectorului producția este extrasă 
din trei abataje frontale. Trans
portul în aceste abataje se face 
mecanizat, iar la susținere se fo
losește armarea metalică. Așa că, 
după cum a arătat de altfel și 
șeful sectorului, inginerul Junger 
Herman, privind aprovizionarea cu 
materiale, sectorul nu se putea 
plînge. Armăturile metalice se ră
pesc și se refolosesc.

Care sînt atunci cauzele care

este cel
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o putea ușura munca lor.

Bunăoară, până nu de mult.
falțurile tuburilor de aeraj se e-
xecutau cu ciocanul.

.fTabla e groasă, ciocanul des
tul de greu, metoda învechită 
pentru zilele noastre — și-a spus 
în sinea sa șeful de brigadă 
Trebuie să găsim ceva mai demn 
de timpul și uzina în care lu
crăm.

După zile și nopți de studiu 
și căutare a ajuns să-și formeze 
o ideie asupra mașinii ce avea 
de gînd s-o facă. A împărtășit 
această ideie la câțiva din to-

INOVATORUL VOINICI
Atelierul de tinichigerie al sec

ției de construcții metalice de la 
U.R.U.M.P. Petroșani. Aici se 
confecționează tuburi telescopice, 
coturi și tuburi de aeraj. In a~ 
telier, alături de ceilalți munci
tori, lucrează și șeful de brigadă 
Voinici Ștefan. Tovarășul Voi
nici. își iubește meseria și ține 
mult la oamenii cu care 
Aceasta îl determină să 
dească mereu la felul

cu care înr 
bun sfîrșit

varășii săi de muncă 
preună a și dus la 
inovația începută.

In felul acesta a 
mașina de călcat falț
U.R.U.M.P. de comunistul Voi

prins viața 
realizată la

ȘTEFAN

lucrează, 
se gîn~ 
cum ar

nici Ștefan și colectivul său.
Inovația este importantă 

numai 
lei ce 
tul că 
lătură 
nici Ștefan este cunoscut ca un 
inovator vechi. El are acceptate 
și alte inovații care aduc eco
nomii, ușurează munca și îmbu
nătățesc calitatea produselor.

In calitatea sa de șef de bri
gadă, Voinici Ștefan este în 
permanență în primele rînduri 
ale luptei pentru îndeplinirea si

gura brigadă care a obținut re
zultate bune este cea condusă de 
Demeter Ștefan. In abatajul bri
găzii lui Lucaci Andrei se negli
jează schimbul la fața locului de 
muncă. Aici în luna iulie, de pil
dă, s-a obținut o avansare de 
numai 10 m.

In același tâmp, lasă de dorit 
și felul cum se achită de sarcini 
o parte din personalul tehnic. Sînt 
maiștri mineri ca Pavlovschi Emil; 
Glovicica Ștefan și Cioaravici Io
sif care nu cu destul simț de răs
pundere se ocupă de brigăzi, nu ; 
controlează metodic activitatea a- 
cestora și nu le acordă un spri
jin efectiv. Slab se ocupă de par
tea mecanică și maistrul Maholean 
Vasile. Tot slabă e însă și preo
cuparea conducerii sectorului pen
tru tragerea la răspundere a a- 
cestora, pentru luarea de măsuri 
menite să ducă la lichidarea lip—- 
surilor.

Iată deci unele din neajunsurile 
ce frînează buna desfășurare a 
muncii din sector. Acestea au fost 
analizate în ședințe ale organiza
ției de bază și în mai multe

ȘT. EKABT

influențează negativ desfășurarea 
procesului de producție din sec
tor ? Deficiențele au început cu 
mai mulți ani în urmă. Dar nu 
e cazul să analizăm aceste peri
oade mai vechi. Acest lucru ar 
fi trebuit să-l facă, la timpul po
trivit, conducerea minei, comite
tul de partid pentru a lua măsu
rile necesare. In acest an, interve
nind și unele greutăți obiective, 
situația sectorului s-a înrăutățit și 
mai mult. Numai în luna august, 
de pildă, sectorul a înregistrat 
un minus de peste 3.500 tone de 
cărbune. In ce privește greutățile 
întâmpinate de sector putem a- 
minti : uneori duce lipsă de goale, 
utilajele nu funcționează tot tim
pul în bune condițiuni și altele.

Conducerea sectorului a recu
noscut faptul că cu toate aceste 
greutăți planul de producție s-ar 
fi realizat dacă în abataje lucrul 
ar fi mai bine organizat, dacă dis
ciplina nu ar lăsa de dorit,iar 
maiștrii și tehnicienii și-ar aduce 
aportul cuvenit în producție. Iată 
cîteva din aceste lipsuri : In pri
mul rînd sînt frecvente absențele 
nemoțivate de la lucru. O statis
tică arată că în medie pe fie
care lună se înregistrează circa 45 
de muncitori care fac nemotivate. 
In afară de aceasta nu sînt puține 
la număr cazurile când mulți din 
sector întîrzie de la locul de mun
că, cînd pleacă înainte de termi- 
marea schimbului. Acest lucru este 
explicat de conducerea sectorului, 
prin faptul că distanța pînă la 
locul de ' muncă este de circa 5 
km. pe traseul1 din mină. Tot pe 
seama acestei 
vează faptul 
sînt obosiți, 
și nu folosesc 
de muncă.
brigăzile nu sînt omogene, în ele 
mai domnește indisciplina. Sin-
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(Continuare în pag. 3-a)

depășirea planului de producție. 
Lună de lună, brigada de tini
chigii condusă de tovarășul Voi
nici Ștefan își depășește în me
die sarcinile de plan cu 20-—30 
la sută. In afară de munca pro
fesională, tovarășul Voinici Ște
fan are o activitate neobosită pe 
tărim cultural-artistic. In calitate 
de dirijor al famforei U.R.U.M.P. 
dă dovadă de multă dragoste de 
muncă în instruirea și conduce
rea famfarei.

Așa este cunoscut șeful de bri
gadă Voinici Ștefan de 
U.R.U.M.P. : un muncitor 

cu un dezvoltat simț g 
inovator în producție g 
de muzică în același 8 
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au 
pentru economia de 12.000 
o aduce ci și pentru fap- 
reduce efortul fizic și în- 
Zgomotele. Tovarășul V oi-

la 
îna-

distanțe sc moti- 
că uneori minerii 

nu dau randament 
din plin cele 8 ore 

In afară de aceasta

intat, om 
al noului, 
și iubitor 
timp.

Preocupările sale multilaterale 
și activitatea rodnică i-au creat 
prestigiul de care se bucură prin
tre muncitori. Pentru meritele 
sale deosebite i s-au conferit 
distincțiile: Medalia Muncii și 
Ordinul Muncii clasa lll-a.

VL. POP

Harnică, modestă — în- 
tr-un cuvînt o tovarășă de 
nădejde — așa o cunosc 
muncitoarele de la Viscoza 
Lupeni pe tînăra mașinistă 
Șimon Nastasia. Pe grafi
cul întrecerii socialiste, a- 
ceastă fruntașă în ir.unc- 
deține de multe luni 
loc de cinste.



HANDBAL IN 7

rezultatele viitoare

CUPA REGIUNII HUNEDOARA
handbalului 

Atît la fete
După o vacanța destul de îndelungată, iubitorii 

din Petroșani și-au dat întîlnire pe terenul ,,Elevul“. 
cite și la băieți, echipele lor favorite întîineau, în cadrul Cupei re
giunii Hunedoara, două puternice formații de handbal din Tg. Mu
reș. Elevele din Petroșani întîineau pe colegele lor din Tg. Mureș, 
iar studenții pe ai lor din același oraș. Primele jocuri au avut 
sîmbătă seara în nocturnă. Redăm mai jos finalul întîlnirilor.

S.S.E. Petroșani — S.S.E. Tg. Mureș 
7-4 (4-2)

loc

— Greu, tare greu meci 
măi Ionică. E primul meci 
din B in deplasare și incă la 

■ Turda.
' — Să știi că-i greu.
( — Dar după cite am au-
/ zit băieți-s puși pe fapte 
> mari.
S — Totuși
< emoții.
? — Parcă
< nu ?
i ...Seara la 
ț poștă, la agen-

am

eu

cu 1—0. In continuare se 
mult la poartă de ambele 
dar rareori șuturile au pre- 
iar atunci când merg la 

sînt slabe ața că portarii lă

echipa din Tg. Mu- 
că victoria va surîdc

Așa cum a început întîlnirea Petroșani și 
dintre reprezentantiva elevelor din reș se părea

Fază din întrecerea fetelor.

oaspetelor. Nu trecu-se aici un mi
nut de joc și scorul le era favo
rabil 
trage 
părți 
cizie, 
țintă
muresc de fiecare dală situația. 
In asemenea condiții s-au scurs 
încă 10 minute de joc fără să 
se înscrie nici un gol. Un atac 
al echipei oaspe și în minutul 11, 
scorul se modifică la 2—0 în fa
voarea lor. Nu trece nici un mi
nut și Nemeș reduce din handi
cap, pentru ca în minutul 14 
Khellner să aducă egalarea. Apoi 
în minutele 16 și 18 Nemeș înscrie 
alte două puncte astfel că repriza 
se încheie cu 4—0 în favoarea 
gazdelor.

La reluare, elevele din Petro
șani mai înscriu 3 puncte, iar 
oaspetele două așa că prima în- 
tîinire a luat sfîrșit cu scorul de 
7—5 în favoarea gazdelor. In me
ciul retur de duminică, elevele 
din Petroșani au obținut victoria, 
de astă dată la scorul de 13—7.

ția pronosport, peste tot 
unde se putehu afla cu un 
minut mai devreme rezulta
tele întîlnirii de la Turda, 
iubitorii fotbalului din Pe
troșani stăteau ciorchine. 
Cind au auzit rezultatul au 
Început comentariile.

— Cine o fi marcat oare ?
— Cred că Martinovlci, 

că-i in formă.

— Eu unul cred că Șardi. 
Are doar un șut de ,,uscă".

— Dar parcă Ciomoavă 
n-a putut marca ?

— Tot ce-i posibil poate 
și Ghibea ori te miri care.

Cine a marcat s-a aflat 
mai tirziu. Cert e că echipa 

__ s-a întors de
1 la Turda cu un

rezultat de e- 
gatitate obținut 
in fața unui 
adversar puter

nic care juca pe teren pro
priu. Dacă pentru moment 
rezultatul primei etape nu 
prea contează la configura
ția clasamentului, la sfârși
tul campionatului el poate 
fi decisiv, poate chiar pen
tru reintrarea In categoria 
A. Totul depinde însă de re
zultatele viitoare.

CAMPIONATUL REGIONAL
Minerul Vulcan C.F.R. Simeria 5-1

Studenții învingători merituoși
întrecerea echipelor masculine a 

incîntat pur și simplu pe specta
torii care au răsplătit jocul fru
mos al ambelor formații cu a- 
plauze la scenă deschisă. Meciul 
a început furtunos și încă din pri
mul minut gazdele deschid scorul 
prin Barabaș. Două minute mai 
tîrziu studenții petroșăneni majo
rează scorul la 2—0 prin Drig 
Constantin. In același minut însă 
oaspeții reduc scorul la 2—1. A- 
poi din nou marcă gazdele, care 
în minutul 12 conduceau deja cu 
5—2. Un reviriment al oaspeților 
și trei minute mai tîrziu scorul 
devine egal : 5—5. încurajați de 
egalitatea care a venit repede și 
pe neașteptate, handbaliștii 
Tg. Mureș atacă și reușesc 
conducă, 
secunde 
cea. De 
tanțează 
parte a 
scorul de

A doua parte a meciului se des
fășoară în același ritm susținut. 
Fazele se succed cu repeziciune 
de la o poartă la alta, iar sutu
rile puternice și bine plasate se 
soldează cu goluri de toată fru- 
fusețea- Pintea și în special Stere, 
cel mai bun de pe teren,

goluri de toată frumusețea. Aproa 
pe fiecare minut de ioc se sol
dează
gazdă
la un
meciul

cu goluri. In finală echipa 
obține o meritată victorie 
scor concludent, 34—19. In 
retur de duminecă scorul

a fost mai strîns. 23—18. Obți- 
nînd victorii în ambele întâlniri, 
atît fetele cît și băieții au cucerit 
cupele puse în joc și diplomele 
pentru locul I. Partenerilor li s-au 
înmînat diplome pentru locul II.

După jocul prestat în pri
mele 25 minute, se părea că 
meciul dintre Minerul Vulcan 
și C.F.R. Simeria se va termi
na cu un scor alb. Pasele fără 
adresă, jocul slab din punct 
de vedere tehnic din această 
perioadă a decepționat. In 
minutul 33 cind Melinte des
chide scorul, jocul devine mai 
dinamic. Cel care ridică sco
rul este tot Melinte in minu
tul 37. La executarea unui 
corner el urmărește mingea, 
iese dlntr-un buchet de jucă
tori și reia în plasă: 2—0. Pî
nă la sfîrșitul reprizei, vulcă- 
nenii sînt net superiori și in 
minutul 43 ei marchează din 
nou.

După pauză jocul devine 
mai dinamic. In minutul 52 
Csergo primește o pasă de la 
Melinte și înscrie : 4—0 pen
tru Minerul Vulcan.

In minutul 81 Chiceanu pa
sează lui Melinte și acesta 
fructifică majorind scorul la 
5—0. In minutul 89 Crăciuneac 
înscrie la un luft al lui Pali, 
astfel că meciul se termină cu 
scorul de 5—1 în favoarea vul- 
cănenilor.

De la Vulcan s-au eviden
țiat Racolța, Roff și Csergd. 
A arbitrat cu scăpări Crețu 
loan (Brad).

t N. WOVENȚA

din 
să 

dar numai pentru cîteva 
că Barabaș aduce egala- 
la 6—6 gazdele se dis- 
mereu, astfel, că prima 
meciului se termină cu 

14—8 în favoarea lor.

mar;

POPICE

Campionatul republican 
individual

In cadrul etapei orășenești 
a campionatului republican 
individual de popice, desfășu
rat pe arena Stăruința din Pe
troșani, duminică s-au între
cut 6 popicari reprezentînd a- 
sociațiile sportive Stăruința și 
Voința din Petroșani, Minerul 
Vulcan și Parîngul Lonea.

Cu un rezultat sub posibili
tăți, pe locul I s-a situat po
picarul Balogh Ladislau de la 
Stăruința Petroșani care a 
realizat la proba de 200 mix
te 792 popice doborite. Pe lo
cul II s-a clasat Budușan Iu- 
liu de la Minerul Vulcan cu 
780 popice doborite iar pe lo
cul III Torok Aurel cu 763 po
pice doborite.

In general, rezultatele obți
nute sînt cu mult sub posibi
lități ceea ce dovedește că 
S-au neglijat antrenamentele.

Atac la poarta oaspeților.

Nu așa se
întîlnirea de fotbal dintre 

Jiul II Petrila și Parîngul Lo
nea a atras pe stadionul din 
Petrila peste 1.000 de specta
tori. Se întîineau doar două 
echipe din cadrul aceluiași o- 
raș. Faze de gol au fost și la 
o poartă și la alta, dar inefi
cacitatea înaintărilor si inter
vențiile prompte ale apărăto
rilor, au făcut ca meciul să 
se termine cu scor alb. S-au 
mai terminat ele meciuri fără 
să se maree nici un gol și to
tuși îndrăgostit» de fotbal au 
plecat mulțumiți. De astă dată 
însă erau tare supărați. Aveau 

de ce. In special în repriză 
Il-ă, numai fotbal n-au vă-

lovit în mod 
Sima fără ca 
balonul. Jucă- 
care este șl

și 
a

CLASA

---------©--------

NOTA

N E P Ă SARE

2.
3.
4.
5.

6—8.

joacă fotbal
zut. Toți spectatorii au deza
probat gestul nesportiv al <pi 
Sotir care l-a 
intenționat pe 
acesta să aibă 
torul Borundel.
căpitanul echipei Jiul n, in 
loc să-și tempereze coechipie
rii s-a dedat si el la durități. 
Bine înțeles duritățile șl 
imbrîncelile au devenit ge
nerale. Nu așa însă s<* 
joacă fotbal. Că1 jucătorii 
nu au rămas datori unul față 
3e altul e drept, însă cu toții 
au rămas datori fată de spec
tatori și asta-i o notă proastă 
pentru ei.

M E N T U L

După cum se știe, între între
cerile sportive organizate în cins
tea Zilei minerului pe stadionul 
Jiul din Petroșani, s-a numărat și 
Cupa minerul la lupte libere. 
Pentru acest concurs, asociația U- 
tiiajul a asigurat ceea ce este mai 
important la o întrecere de lupte 
— saltele și prelate.

De Ia data când a avut loc 
întrecerea a trecut aproape o lună, 
dar saltelele se pot vedea și a-' 
cum la stadion, e drept pe tri
bună fetite de ploaie dar zilnic 
aceste saltele constituie obiecte de 
joacă pentru copiii din cartierul 
Dimitrov. Din această cauză, câ
teva dintre ele s-au rupt, iar în 
jur tribuna e plină de material 
scos din interiorul saltelelor.

De acest lucru asociația spor
tivă în cauză cit și președintele 
ei tovarășul Gurka Ion au fost 
înștiințați dar pînă în prezent însă 
saltelele continuă să stea spînzu- 
rate ne tribunele stadionului Jiul,

iar tinerii luptători de la data 
concursului, mai precis 12 VHI-a 
a.c. și pînă azi nu au mai făcut 
nici un antrenament. De ce atîta 
nepăsare când știut este 
saltele valorează 12.500

că aceste 
lei.

s. BALOI

CALENDAR :
In cursul lunii septembrie 

sportivii romîni vor participa 
la numeroase competiții inter
naționale. Atleții vor concura 
la campionatele europene de 
la Belgrad și la Jocurile bal
canice de la Ankara. In zilele 
de 19 șl 20 septembrie la Bu
curești vor avea loc tradițio
nalele campionate internațio
nale de atletism ale R. P. Ro
mîne. Reprezentantiva femininS

1. Victoria Căîan 3
Minerul Deva 3
Dacia Orăștie 3

Minerul Vulcan 3
Retezatul Hațeg 3
Dinamo Barza 3
Jiul II Petrila 3
Dacia Alba 3
Parîngul Lonea 3
Sebeșul Sebeș 3
C.F.R. Teiuș 3
Minerul Aninoasa 3
Minerul Ghelar 3
Siderurgistul Huned. 3 
Constructorul Huned. 3 

3

14.
15.
16. C.F.R. Simeria

SPORTIV
de baschet va participa la 
campionatele europene de la 
Mulhouse (Franța), boxerii vor 
evalua in cadrul dinamov iadei 
de la Lodz, echipa de ciclism 
a R. P. Romîne va lua startul 
in turul R. P. Polone, iar ca
notorii vor participa la cam
pionatele mondiale de la Lu
cerna (Elveția) ce vor avea 
loc intre 7 șl 9 septembrie.

(Agerpres)
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Etapa viitoare
Sebeșul Sebeș — Minerul 

Ghelar; Parîngul Lonea — Si
derurgistul Hunedoara: C.F.R. 
Simeria — Jiul II Petrila; Mi
nerul Aninoasa 
can; Minerul 
Călan; C.F.R. 
Barza; Dacia
Alba; Retezatu Hațeg — Con
structorul Hunedoara.

Minerul Vul-
Deva — Vic ton.. 
Teiuș — Dinamo 
Orăștie — Dacia



In sus, pe
La Livezeni, aproape de poar

ta trecătorii Surduc își dau mîna 
cele două Jiuri. Sînt negre apele 
lor, au împrumutat din culoarea 
cărbunelui pe care-1 spală. De 
la Lupeni în sus, pe firul Jiului 
de vest apele lui sînt cristaline, 
n-au primit încă botezul cărbu
nelui. Ele coboară din munți, 
saltă sprintene peste pietre.

In ghidul turistic sau pe harta 
turistică a munților Retezat sînt 
înseninate prin două fire subțiri 
cele două Jiuri. S-ar părea la 
început că nici 
un detaliu n-a
scăpat celor care ~
le-au întocmit. Irs!
Dar atât ghidul 
cit și harta tu

ristică sînt incomplete. In nici 
una din ele nu este însemnată 
cabana Cîmpu lui Neag. Acest 
fapt nu este însă de natură să 
împiedice pe cineva să viziteze’ 
frumoasa cabană, pitorescul lo
cului care o înconjoară. Zilele 
de sîmbătă și 
zile de „vîrf“ 
Iul cabanei. Vin 
sacuri ghiftuite,
țește la fiecare pas. Deși cabana 

are aparat de radio, în ca- 
ană, ca și în împrejurimi, 

muzica-i prezentă chiar pe mai 
multe., voci. Mulți excursioniști 
au venit cu tranzistor».

Se așterne seara la 
munților Retezat. E o 
răcoroasă. Drumul de
câni spre Cîmpu lui Neag e col
buit de mașini, motociclete, bi
ciclete. Cu una din mașini au 
venit la cabană Suriu Mircea. 
Munteanu Nicolae, Gongoși Ște
fan, electricieni la mina Lupeni.

firul Jiului
Libretul de economii cu dobindă,

■/

duminecă sînt 
pentru persona- 
oameni cu n»c~ 
muzica-i inso-

poalele 
sîmbătă 

la Uri-

Ii însoțesc și nevestele- Prima 
vizită în pădure le-a umplut 
coșurile cu bureți. Seara, la 
masa pregătită vînătorește, pofta 
de mîncare 
tată.

Despre 
s-ar putea vorbi. De astă dată 
nu ne vom referi la ei. Ursii 
vin, alții pleacă, de sîmbătă 
pînă duminecă în cabană e un 
dute-vino. Cabana îi primește pe 
toți cu... brațele dtschise. Ea e 

bine 
nată.

NET pX 
sticle
100 litri de via, 

în magazie se găsește carne, 
cartofi pentru peste 250 de frip
turi. Undeva pe un raft se află 
condica 
a fost 
decembrie 
acoperită 
spune că-i 
fost scrisă 
clamație, semn că personalul 
banei iți face cu prisosință 
toria.

Pe firul Jiului, la poalele 
duros al Retezatului e multă 
veselie și cintec. Oamenii au ve
nit să-și petreacă aici o zi plă
cută de odihnă. Că din zi în zi, 
numărul celor care se îndrăgos
tesc de frumosul locului crește 

o 
și-a 
bu-

nu s-a lăsat invi-

mulți excursioniști

aprovizio- 
Au fost a- 
din timp 
1.000 de 

cu bere,

de reelamații. Ea 
inaugurată încă la 1 
anul trecut. Deși e 
cu praf, se 
nouă. In condică 
pînă acum nici o

poate 
n-a 
re* 
ca- 
da-

pă-

fapt ce 
singură 
îndeplinit 
cătărie și bufet în 
de 300 la sută. Poate că nici 
nu mai e cazul ca această reali
zare să fie comentată.

ni-1 dovedește 
cifră : cabana

planul la 
proporție

C. M.

BAS Af E„.
Cît de plăcut e să 

în cosmos ! Chiar dacă 
încă pe bordul unei nave cosmice, 
sute de copii din Lonea au călă

torit în cosmos printre aștri și 
"'planete, au întâlnit în calea lor 

alte lumi. In una din dumi&irile 
trecute ia „dimineața de basme" 
care a avut loc la clubul 
nea tovarășa Ferchezan 
bibliotecara clubului le-a 
piilor 

F pețiile 
despre 
nete".
tiv pentru copiii de vîrstă pre
școlară și școlară.

călătorețti
n-au urcat

despre plimbarea 
lui „Petka în

din Lo- 
Aurica, 

citit co
și peri- 
coatnos",

drumul „Spre alte pla- 
Frumos, interesant, instruc-

Vestea despre călătoria imagi
nara în cosmos s-a răspândit cu 
iuțală printre copii. Dumineca 
trecută, numărul copiilor care se 
îndreptau spre club a crescut. 
Era și firesc. Dar ce păcat! De 
astă dată clubul n-a mai fost os
pitalier. Bibliotecara era plecată 
într-o delegație la Hunedoara. Și 
nimeni n-o înlocuia. „Dimineața 
de basme" nu s-a mai ținut. După 
dt se vede basmele plac nu nu
mai copiilor ci și oamenilor mari. 
In fața copiilor, conducerea clu
bului din Lonea s-a făcut de 
basm... »

I. CLOD1

in cazul in
Iși retrag 

a fi stat la 
6 luni, do-

Libretul de economii cu do- 
bîndă, ca și celelalte forme de 
economisire, ajută oamenii 
muncii să-și gospodărească în 
mod chibzuit și avantajos ve
niturile personale.

Depunerile se pot face pe 
librete de economii nominati
ve (adică pe acelea in care se 
trece numele titularului) sau 
pe librete „la purtători* (libre
te în care nu este trecut nu
mele titularului).

La depunerile pe acest libret 
se acordă o dobindă anuală 
de 5 la sută. Pentru depune
rile făcute pe termen (mini
mum 6 luni), Casa de Econo
mii acordă o dobindă anuală 
de 6 la sută, iar 
care depunătorii 
sumele înainte de 
C.E.C. cel puțin
bînda se calculează cu 5 la 
sută pe an.

Depunerile pe libretul C.E.C. 
nominativ cu dobindă. ca și 
restituirile, se pot efectua la 
orice unitate C.E.C. din țară: 
la casele raionale de econo
mii și agențiile C.E.C. proprii 
la ghișeele C.E.C. din între 
prinderi și instituții, la agen
țiile C.E.C. de pe lingă unită
țile poștale, precum și la man
datarii comunali C.E.C.

Titularii libretelor de eco
nomii nominative cu dobindă 
sau persoanele menționate de 
titular la „condiții de retra
gere", pot cere la oricare uni
tate operativă a Casei de E- 
conomii și Consemnațiuni res
tituirea sumelor depuse.

Depunerea pe librete de e- 
conomii nominative se resti
tuie imediat, in total sau în 
parte, indiferent de mărimea 
sumelor depuse și de unitatea 
operativă care a eliberat libre
tul de economii, astfel:

Casele raionale de economii 
restituie imediat orice sumă 
din depunerile făcute pe libre
te de ecohomii nominative e- 
llberate de sediul propriu sau 
de unitățile operative din cu
prinsul raionului. Restituirea 
se face pînă la limita soldu
lui din fișa personală’ de cont 
a titularului, indiferent la ca
re unități operative din țară 
s-au făcut depunerile. Din de
punerile făcute la alte unități 
operative C.E.C. pe librete de 
economii nominative cu do
bindă, eliberate de unitățile 
operative C.E.C. din alte 
iefene. casele raionale de

ra-
e-

conomii restituie imediat 
nă la 1.000 lei pe zi, fără 
firmare de sold.

Agențiile C.E.C. proprii,
din întreprinderi 

și mandatarii co- 
restitui pînă Ia 
zi din orice libret 
nominativ cu do-

pi
con-

ghi
șeele C.E.C. 
și instituții 
munali pot 
1.000 lei pe 
de economii 
blndă. indiferent de unitățile 
la care s-au efectuat depune
rile.

Agențiile C.E.C. de pe lingă 
oficiile șl agențiile poștale 
fac restituiri din librete de e- 
conomll in aceleași condiții ca 
și agențiile C.E.C. proprii, insă 
pînă la 500 lei pe zi.

Sumele care depășesc limi
tele prevăzute la punctele 1, 
2. 3 se restituie pe bază con
firmării prealabile a soldului 
libretului de economii sau a 
depunerii de către casa raio
nală de economii care ține 
fișa personală de cont a libre
tului. respectiv de către uni
tățile C.E.C. la care s-au efec
tuat aceste depuneri.

Restituirile din libretele „la 
purtător" se fac persoanei ca
re prezintă libretul, fără altă 
identificare. Depunerile și res
tituirile pe libretul „la purtă
tor" se fac numai la unitățile 
emitente

Atenție deosebită 
întăririi disciplinei 

și organizării muncii
(Urmare din pag. l-a)

consfătuiri de producție, dar 
încă mai persistă, 
roul organizației de bază

ele
Bi-

. . „ nu 
s-a preocupat suficient de mobi
lizarea întregului colectiv la re- i 
medierea acestor situații neplă
cute din sector. Vinovată de si
tuația din sector este și'; 
conducerea minei care a lăsat 
ca neajunsurile să persiste și nu: 
a căutat soluții prin care secto- • 
rul IV B să fie ajutat, sprijinit 
în activitatea sa.

In prezent în cadrul sectorului, 
într-un abataj frontal s-a pus în < 
funcțiune un plug de cărbune care; 
dă rezultate. Se preconizează ob- i 
ținerea, prin folosirea acestuia, a 
unei avansări de 3 fîșii la 2 zile.' 
De asemenea, transportoarele; 
S.K.R. vor fi înlocuite cu trans-• 
portoare blindate. Sînt reale! 
posibilități ca începînd din < 
această lună sectorul să-și re-!
dreseze producția. E și timpul.■
Dar dacă indisciplină va continua,. 
iar organizarea muncii va lăsa din, 
nou de dorit atunci situația nu se; 
va schimba prea mult. Trebuie, 
deci ca eforturile să fie îndreptate, 
spre eliminarea indisciplinei i 
și sprijinirea îndeaproape a 
găzilor de mineri.

bri-

Manuale tehnice
NISTOR ION — Organizarea și planifica

rea producției în întreprinderile industriale 
socialiste, 6,20 lei.

PURCARETE C-TIN — Evidența tehnico- 
operativă in comerț, 5,65 lei.

BÎRSAN O., CAT ANĂ M„ MANIU N., MA- 
ZÎLD N. — Asigurări de stat, 620 lei.

TOADER B„ PENCULESCU G. — Manual 
de drept, 13,30 lei.

F1LIMON RÂUL — Topografia, 7,45 lei.
MANILICI V., COSMA ȘT. — Mineralogie, 

petrografie, geochimie, 11,90 lei.
COSTIN ION — Utilaj pentru foraj și ex

tracție, 11,60 lei.
EUFROSIN C., GRIGORE I. — Geologie 

zăcăminte, 9,45 lei.
IANCU AURELIAN — Chimie generală 

noțiuni de chimie alimentară, 9,20 iei.
HALMAGY I., ZAHARESCU A. — Tehnolo

gia chimică organică, 10,95 lei.
BÂDAN N„ POMPILIU P. — Calcule în fi

latură, 11,10 lei.
RASPOP 

produselor 
RASPOP 

produselor
SALINSCHI ZOE - 

toeiitămlnte, 7,15 lei.
-ALU R și colectiv — Protecția muncii în 

=e i —Tie, construcții de mașini și energe
tic*. 1X70 lei.

TCICU VICTOR — Protecția muncii în con- 
Er-xr 4= mașini. 4.75 lei.

șî

Și

G., CIORDAȘ V. — MerceOlogiaf 
textile și de încălțăminte, 10,70 lei. 
G., CAPRARU v. — Merceologia 
metalo-chimice, 11,75 lei.

Materii prime pentru

și

Au apărut în
Editura didactică și pedagogică 

și profesionale — 
CONSTANTINESCU PETRE — Cazane 

turbine cu aburi voi. II., 10,70 lei.
IORDAN CONSTANTIN — Tehntflogi® con

strucției cazanelor, 14,90 lei.
STĂNESCU C. și colectiv — Tehnologia lă- 

cătușeriei și montajului voi. n„ 17,15 lei.
APA LUDOVIC — Utilajul si tehnologia 

turnării vol. I„ 8 lei.
BEIU I. și colectiv — Tehnologia sudării 

și tăierii metalelor, 12,90 iei*
BEIU I. și colectiv — Manualul sculerului 

universal, 10,35 lei.
TĂLPĂȘANU N. — Tehnologia materialelor 

vol. II., 8,40 lei.
BUZATU CORNELIU — Electrotehnică mi

nieră, 12,30 lei.
IONESCU DAN, CHIORASCU C-TIN — A- 

parate și metode de măsurat electrice, 10,05 
lei.

ȘTEFÂNESCU G. — Construcții de clădiri 
voi. n„ 12,30 lei.

HARET SPIRU — Construcții de clădiri voi. 
III., 14,20 lei.

REȘU C. ION — Tehnologia lucrărilor de 
mozaic și faianță, 10,50 lei.

CHIȚULESCU G. — Sistematizare, 10,10 lei, 
SUCIU PETRE — Tehnologia materialelor 

utilfzate in industria lemnului, 12,10 lei.
CEAUȘESCU V., PLEȘA I. — Desen tehnic 

șl topografic, 9 lei.
EUESCU VIOLETA, IONESCU DIMITRIE — 

Tehnica culturilor silvice, 11,40 lei.

noii

anul

să se... to- 
executat lu- 
a halei și. 
coperișul ei 
nepotrivite-

------- — - _____

După ei...
Muncitorilor turnători de la 

U.R.U.M.P. nu mai trebuie să le 
reamintim necazul din vara anului 
trecut cind coperișul halei în ca
re lucrează a început 
pească. I.C.M.M.-ul a 
crarea de construcție 
din neglijență, pentru 
s-au folosit bitumuri
Acestea se topeau la căldura soa
relui. A fost atunci o ploaie de... 
bitum. Din burlanele clădirii se 
revărsau șuvoaie de gudron to
pit. Au fost necesare lucrări de 
reparații s-a irosit timp, mate
riale, bani. Muncitorii de la 
U.R.U.M.P. își amintesc de acest 
lucru- Deși a trecut numai un an 
de atunci, constructorii au dat ui
tării rușinea pe care au încercat-o 
cînd li s-a reproșat calitatea 
corespunzătoare a lucrării.

— Critica care le-a fost 
cută atunci le-a intrat unora 
o ureche și le-a ieșit pe alta, 
s-au tras învățăminte cuvenite
spune astăzi un muncitor de la 
U.R.U.M.P. Dovada ? Și el arată

potopul
cu degetul spre coperișul 
hale de reparații capitale.

Intr-adevăr povestea de
trecut s-a repetat și în acest an. 
Dînd dovadă de superficialitate 
in executarea lucrărilor, I.C.M.M - 
ul a lăsat să-i „scape" din nou o 
lucrare de proastă calitate. Car
tonul asfaltat de pe coperișul noii 
hale de reparații capitale n-a fost 
lipit cum trebuie. Izolarea cope- 
rișului clădirii noi este necores
punzătoare. Cartonul asfaltat a în
ceput să se topească.

Constructorii au terminat lucra
rea în luna iunie. Au urmat zile 
frumoase, călduroase,
stropilor de ploaie în hala nouă 
a început... potopul cu bitum. Au 
dreptate oamenii cînd 
după constructorii halei 
rații capitale urmează 
Vor fi necesari din nou 
timp, materiale. Va trebui să fie' 
trași la răspundere cu toată as
primea și cei în munca cărora lip
surile se repetă una după alta 
ia fel ca anotimpurile.

In locul

ne-

fă-
pe 

Nu

spun că 
de repa- 

potopul. 
alți bani,

PĂRINȚI
Se apropie noul an școlar 

Procurați din timp pentru 
copiii dumneavoastră

UNIFORME ȘCOLARE
care se găsesc în toate mărimile 

la magazinele de confecții pentru copii 
VTnzarea sa face și cu piața în rate

Olitiol Ut apffliiiowni 
Si desfaceie ItgiH 
si Irirte Petroșani 

anunță un post vacant 
de șef serviciu plan.

Condiții de angaja
re : Studii economice 
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Gawrnul R. P. Romine 
a recunoscut noul stat

Trinidad și Tobago
Președintele Consiliului de 

Miniștri al R.P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, a adresat 
domnului dr. Eric Williams, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Trinidad și 
Tobago, o telegramă prin care 
îi aduce la cunoștință că gu
vernul Republicii Populare Ro
mîne a hotărit să recunoască 
noul stat independent creat, 
transmițînd cu această ocazie 
urări de fericire și progres po- 
porului din Trinidad și .To
bago.

La Moscova

Manifestare 
•închinată prieteniei 

sovieto-romîne
MOSCOVA 3 Corespondentul 

Agerpres transmite :
In seara zilei de 2 septembrie, 

îa parcul Izmailovo a avut loc o 
manifestare închinată prieteniei 
sovieto-romîne, organizată de Con. 
siliul de conducere al Asociației 
de prietenie sovieto-romîne. Ingi
nerul chimist Boris Dratva, care 
ne-a vizitat recent țara, a făcut 
o expunere despre dezvoltarea in
dustriei chimice în R.P. Romînă, 
precum și despre avîntul altor 
ramuri ale economiei naționale a 
țării noastre.

Gh. Colț, secretar al ambasa • 
dei R.P. Romîne la Moscova a 
mulțumit organizatorilor adunării.

A urmat apoi un concert de 
muzică romînească și sovietică.

—=0=-

Câfasfrofă aeriană 
în Japonia

TOKIO 3 (Agerpres)
La 3 septembrie deasupra păr

ții locuite a orașului Nadze (in
sula Amamiosima) s-a prăbușit, 
provocînd un incendiu, un avion 
de vînătoare de submarine, apar- 
ținînd forțelor armate japoneze.

Potrivit datelor agenției Kiodo 
Tusin, 12 dintre membrii echipa
jului au murit. Din cauza incen
diului au avut de suferit peste 
110 persoane.

I CAIRO. La 2 septembrie a fost 
semnat la Cairo un contract care 
prevede construirea la Assuan a 
unei uzine pentru producția de 
carbid, calciu și ferosiliciu. Cons
trucția aceste întreprinderi; prima 
de acest fel in R.A.U.; va fi efec
tuată în contul creditului acordat 
de Uniunea Sovietică; Republicii 
Arabe Unite în baza acordului 
sovieto-egiptean de colaborare e- 
conormcă și tehnică.

DJAKARTA. Parlamentul indo
nezian a aprobat în unanimitate 
la 1 septembrie acordul cu privire 
la Irianul de vest încheiat la 15 
august între Indonezia și Olanda. 
In rezoluția adoptată parlamentul 
își exprimă deplină încredere în 
politica promovată de președintele 
Sukarno și face apel la poporul 
indonezian să-și întărească unita
tea.

LONDRA. Reprezentanții a 
20.000 de feroviari din regiunile 
de vest ale Scoției au adoptat tn 
unanimitate la 2 septembrie în 
cadrul unei conferințe care a avut 
loc la Glasgow o rezoluție în ca
re cer comitetului executiv al sin
dicatului național al feroviarilor 
din Anglia să organizeze o grevă 
generală de 24 de ore în semn 
de protest împotriva reducerii de 
către guvern a liniilor ferate.

WASHINGTON. După cum a-

10.000 de mineri asturieni 
continuă greva

LA BLACKPOOL

MAJDRID 3 (Agerpres)
Agenția United Press Inter

national anunță că în regiu
nea Asturia continuă greva a 
aproximativ 10.000 de munci
tori mineri, în ciuda presiu
nilor care se exercită de către 
autorități pentru reluarea lu
crului. După cum precizează

---------- o----------
Inaugurarea celei de-a 64-a expoziții 

agricole de la Budapesta
BUDAPESTA 3 (Agerpres) — 

MTI transmite:
La 1 septembrie a avut loc 

inaugurarea celei de-a 64-a ex
poziții agricole de la Budapesta. 
După inaugurare, expoziția a fost 
vizitată de membri ai Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc Țărănesc 
Ungar și ai conducerii Partidului

---------- o----------
SITUAȚIA DIN ALGERIA

TUNIS 3 (Agerpres)
In seara de 2 septembrie, în 

cartierul Casbah. cel mai populat 
al capitalei Algeriei, a avut loc 
din nou un schimb de focuri în
tre partizanii Biroului Politic al 
Frontului de Eliberare Națională 
și soldații districtului militar 4. 
Schimbul de focuri, care s-a ex
tins asupra diferitelor părți ale 
cartierului, a durat timp de cî- 
teva ore. Se semnalează morți ți 
răniți și în rîndul populației paș- 
nișce.

Potrivit știrilor care parvin din 
Alger, trupele Armatei naționale 
de Eliberare, care sprijină Biroul 
Politic al Frontului de Eliberare 
Națională, au continuat să ocupe 
un dispozitiv de luptă pe un sec
tor larg de 300 km. la sud și la 
vest de orașul Alger. Operații in-

Amenințările permanente ale S. U. A. 
nu vor intimida poporul cuban

HAVANA 3 (Agerpres)
Ziarul „El Mundo“ demascînd 

într-un articol de fond manevrele 

nunță buletinul Casei Albe, Ge
orge Meany, președintele Cen
tralei sindicale Alf-Cio a decla
rat că nivelul înalt la care se 
menține șomajul în S.U.A. lasă 
să se prevadă un declin al eco
nomiei Statelor Unite în cursul 
lunilor viitoare.

HANOI. Postul de radio al 
patrioților sud-vietnamezi -„Elibe
rarea'1 transmite că în prima par- 
te a acestui an peste un milion 
de sud-vietnamezi au luat parte 
la diverse forme ale luptei îm
potriva dictaturii ngodinhdiemiste. 
Postul de radio relatează, de a- 
semenea, că în aceeași perioadă 
3.500 de soldați ai trupelor ngo- 
dinhdiemiste au trecut de partea 
forțelor patriotice.

TEL AVTV. De la 1 septem
brie în Izrael s-au majorat chi
riile în medie cu 140 la sută 
pentru locuințe. Pentru localurile 
închiriate de întreprinderi și ins
tituții chiriile s-au majorat pînă 
la 400 la sută.

ROMA. Balanța de plăți a 
Italiei pentru prima jumătate a 
anului 1962 a dat la iveală un 
deficit de 118,8 milioane lire ita
liene. In perioada corespunzătoare 
a amdui precedent balanța de 
plăți se soldase cu un activ de 
65,4 milioane de lire. 

corespondentul, cercurile pa
tronale și autoritățile caută 
să reprime greva refuzînd să 
plătească salariile mânerilor 
care au întrerupt lucrul. In 
momentul de față, adaugă 
UPI, cel puțin 20 de mine sînt 
închise ca urmare a grevei.

Muncitoresc Socialist Ungar, în 
frunte cu tovarășul Janos Kadar, 
de delegațiile străine aflate la 
Budapesta printre care delegația 
romînă condusă de tov. Petre 
Moldovan, vicepreședinte al Con
siliului Superior al Agriculturii.

Țara noastră participă la aceas
tă expoziție-tîrg cu un pavilion 
de mașini agricole.

tense au loc în regiunea Boghari, 
la sud de Alger, unde detașa
mente înarmate ale districtului 
militar 4 și ale Armatei națio
nale de eliberare ocupă poziții 
față în față. Potrivit declarației 
comandamentului districtului mi
litar 4, în dimineața de 3 septem
brie au avut loc ciocniri întl-o 
serie de sectoare la vest de ora
șul Alger.

Intr-o știre difuzată Ia 2 sep
tembrie de Biroul Politic al Fron
tului de Eliberare Națională, se 
arată că acesta a adresat unită
ților Armatei de eliberare națio
nală chemarea „de a asigura 
dinea în capitală11 și „de a pune ț 
capăt rebeliunii ofițerilor distric ; 
tului militar 4“, însă nu a dat 
ordin „să se deschidă foc împo
triva algerienilor11.

imperialiștilor americani care pre
gătesc o agresiune împotriva Cu
bei, arată că amenințările perma
nente ale guvernului S.U.A. nu 
vor intimida poporul cuban, iar 
ultima născocire anticubană refe
ritoare la faptul că s-ar fi tras 
asupra unui avion american „este 
întrutotul falsă11. Ziarul „El Mun
do11 scrie că imperialiștii înducînd 
în eroare opinia publică din 
S.U.A. și pregătind psihologic po
porul american pentru o agresiune 
directă împotriva Cubei caută să 
găsească un pretext pentru a ataca 
această țară.

Și Anglia a respins 
propunerea Cambodgiei

NEW YORK* 3 (Agerpres)
Guvernul englez a respins pro

punerea șefului statului cambod
gian, prințul Norodom Sianuk, de 
a se convoca o conferință inter
națională, cu participarea țărilor 
care au luat parte la conferința 
de la Geneva în problema lao- 
țiană, pentru a recunoaște și ga
ranta neutralitatea și integritatea 
teritorială a Cambodgiei. In răs
punsul său la scrisoarea prințu
lui Sianuk, primul ministru bri
tanic Macmillan își exprimă pă • 
rețea câ ar fi mai ușoară rezol
varea acestei probleme prin alte 
mijloace, decît prin convocarea u- 
nei conferințe internaționale.

Un mare miting al partizanilor 
dezarmării nucleare a Angliei

BLACKPOOL 3 (Agerpres)
La '2 septembrie. în ajunul 

deschiderii Congresului anual al 
Congresului sindicatelor britanice, 
la Blackpool a avut loc un mare 
miting al partizanilor dezarmării 
nucleare a .Angliei. Cei care au 
luat cuvîntul la miting au în
demnat Congresul sindicatelor bri
tanice să ia o poziție fermă îm
potriva cursei înarmărilor nucle
are, împotriva transformării țării 
într-o bază nucleară a S.U.A. Pre
ședintele filialei din Walles-ul 
de sud a sindicatului național al 
minerilor a subliniat că lupta îm
potriva cursei înarmărilor nucle
are este în momentul de față prin
cipala sarcină a clasei muncitoare 
din Anglia. El a declarat că mi
mai unitatea clasei muncitoare 
poate preîntîmpina o catastrofă 
nucleară.

Secretarul general al sindicatu
lui salariaților administrativi, spe
cialiștilor tehnicieni și personalu
lui de control a arătat totala lipsă 
de sens a cursei înarmărilor nu-

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

O declarație provocatoare a lui Chombe
ELISABETHVILLE 3 (Ager

pres)
După ce a ordonat zilele tre

cute arestarea și apoi expulzarea 
echipajului unui avion care se afla 
sub protecția forțelor O.N.U. din 
Congo, Chombe a declarat într 
un discurs pronunțat la Kamîna 
că ,,Katanga nu va negocia nicio 
dată sub presiune11. De remarcat 
că această declarație a fost făcută
în ajunul zilei cînd Chombe tre- 
buie să răspundă la olanul O.N.U

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

Tragicul bilanț al cutremurului 
de pămînt din Iran

TEHERAN’ 3 (Agerpres)
După cum anunță agențiile de 

presă străine în urma celui mai 
puternic cutremur din întreaga is
torie a Iranului care a avut loc 
în noaptea de 1 spre 2 septem • 
brie în perimetrul situat între o- 
rașele Kazvin, Hamadan și Save, 
la aproximativ 160 km- vest de 
capitala Iranului au fost distruse 
peste 50 de localități. Au avut 
de suferit deosebit de mult satele 
din apropierea orașului Takistan. 
In timp de un minut cutremurul 
a distrus 75 de sate. In satul A- 
sian au dispărut fără urmă aproa
pe 800 de oameni. In apropiere 
de orașul Hamadan a fost șters 
de pe fața pămîntului satul Dja- 
vik cu o populație de 4.000 de 
locuitori. Aici au și fost scoase 
de sub dărîmături 200 de ca
davre.

După cum se știe, prințul Sia 
nuk a prezentat propunerea sa în 
urma frecventelor acte de agre
siune împotriva Cambodgiei puse 
la cale din Tailanda și Vietnamul 
de sud și care amenință în mod 
grav independența și neutralitatea 
statului cambodgian.

Refuzul S.U.A. și Marii Britanii 
de a accepta propunerea prințului 
Sianuk pune în fața poporului cam
bodgian sarcina de a manifesta 
o mai mare vigilență în apărarea 
viitorului țării împotriva amenin
țărilor străine, a declarat la I 
septembrie postul de radio națio
nal al Cambodgiei. 

cleare. El a subliniat că deși An
glia a cheltuit 5 miliarde de lire 
sterline pentru avioane și alt ar
mament, dintre care 800 milioane 
lire sterline pentru rachete, capa
citatea ei de apărare este astăzi 
mai slabă decît orieînd. El a re
levat situația periculoasă creată în 
Berlinul occidental și a declarat 
că forțele întunecate din Germa
nia occidentală și din alte țări 
caută să înrăutățească și mai mult 
această situație. In aplauzele celor 
prezenți el a declarat că poporul 
englez nu intenționează să lupte 
din cauza Berlinului occidental.

înainte de miting partizanii de
zarmării nucleare au demonstrat pe 
cheiul orașului Blackpool. Partiri- 
panții la demonstrație care se 
desfășura pe o distanță de aproa
pe un kilometru purtau pancarte 
pe care se putea citi : „Nu — 
războiului nuclear11, „Jos bomba 
nucleară", „Anglia trebuie să iasă 
din N.A.T.O.", „Afară cu rache
tele „Polaris11 și armele nuc.'—re 
de pe pămîntul englez!“.

Agenția France Presse relatea
ză că Chombe acuză din nou co
mandamentul forțelor O.N.U din 
Congo că ar „pune avioanele sale 
la dispoziția Armatei naționale 
congoleze".

Pe de altă parte Chombe în
cearcă să arunce răspunderea ata
cului săvîrșit recent de jandarmii 
lui în notdul Katangăi, pe seama 
forțelor O.N.U. și Armatei națio
nale congoleze.

Traficul feroviar la vest de 1- 
heran este întrerupt. O serie de 
clădiri din Teheran au fost ava
riate.

Din satele distruse sosesc ne
încetat știri despre numărul vic
timelor. Se anunță că potrivit da
telor preliminare incomplete au 
murit 500 de oameni. Judecind 
după informațiile ziarelor numărul 
morților ar putea fi aproximativ 
de 8.000 de oameni.

PRODRAM DE RADIO
5 septembrie

PROGRAMUL I. 8,00 Valsuri:
8.50 Cîntece și jocuri populare 
romînești și ale minorităților na
ționale; 10,08 Teatru la microfon 
„Omul care aduce ploaie11 de Ri
chard Nash; 12,00 Concert de 
estradă; 13,10 Muzică simfonică: 
14,00 Concert de prânz; 15,30 
Selecțiuni din operete; 16,15 Vor
bește Moscova !; 17,15 „Partidul 
călăuza noastră11 — program de 
cîntece; 18,20 Melodii populare 
romînești; 19,00 Scriitori la mi
crofon; 19,35 Concert de seară; 
20,15 Noi cîntece ale compozito
rilor noștri : „Partidul11 de Ti- 
beriu Olah, pe versuri de Ti.be- 
riu Utan; 21,15 Jurnalul satelor;
22.30 Canțonete. PROGRAMUL 
II. 12,45 Din folclorul popoare
lor; 13,25 Concert de prînz;
14.30 Muzică ușoară romînească;
15.30 Muzică populară romînească;
16.50 Curs de limba rusă; 17,30 
Sfatul medicului : insomnia; 18,37 
Muzică ușoară de Leonid Afana
siev și Andrei Babaev; 19,30 Ima
gini din viața culturală a satului 
contemporan; 20,30 Tribuna ra
dio; 21,15 Interpreți de muzic" 
ușoară (reluare); 22,30 Prelucrări 
de folclor ale compozitorilor 
noștri.
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