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Economii de material lemnos
Printre numeroasele brigăzi de 

constructori de pe șantierul Petrila 
se numără și cea de dulgheri con
dusă de tovarășul Geamănu Mi
hai. La lucrările de dulgherie la 
blocurile B și C, oamenii din a- 
ceastă brigadă execută cofraje de 
calitate și se străduiesc să eco
nomisească fiecare bucată de co- 
fraj, să refolosească panourile de 
cît mai multe ori. Astfel, ei fo
losesc și în prezent la fundațiile 
blocului C 
re au deja

panouri de oofraje ca- 
o întrebuințare de 3-4

ani. Prin recondiționări. comple
tări, din aceste panouri, au fost 
ridicate toate cofrajele de elevație 
a acestui bloc, economisindu-se 
șantierului Petrila multi metri cubi 
de seîndură nouă.

Brigada dulgherului Geamănu 
Mihai se bucură de aprecierea zi
darilor și fierarilor betoniști că
rora le pregătește înainte frontul 
de lucru pentru ca munca de con
strucții a noilor blocuri să se des
fășoare din plin.

O

Dc la angajamente la lapte
Cu prilejul dezbaterii cifre- 

^1 l^de plan pe anul 1962 mun- 
’ ciMrrii, tehnicienii și inginerii 

secției construcții metalice de 
la U.R.U.M.P. s-au angajat să 
realizeze la toate sortimentele 
planul anual în 11 luni de ac
tivitate și să obțină economii 
suplimentare la prețul de cost 
de cel puțin 400.000 lei.

In vederea realizării aces
tor angajamente, conducerea 
secției a întocmit un plan de 
măsuri tehnico-organizatorice 
pentru îmbunătățirea procesu
lui tehnologic. Ău mai fost 
prevăzute, de asemenea, mă
suri privind organizarea pro
ducției, îmbunătățirea condi
țiilor de muncă, intensificarea 
întrecerii socialiste. Chiar de 
la începutul anului s-a trecut 
de la munca individuală la 
munca colectivă, prin forma-

I rea a două brigăzi de produc
ție. Din luna martie, prin for
marea altor 7 brigăzi, 80 Ia 
sută din efectivul nostru lu
crează organizat în brigăzi. Ca 
«nare, activitatea secției în 
r5e 8 luni de activitate tre
cute s-a soldat cu o seamă de 
realizări importante. La data 
de 7 septembrie colectivul nos
tru lucra în contul zilei de 28 
a lunii. Am cîștigat astfel un 
avans de 20 zile lucrătoare la 

întreaga producție globală. 
We sortimente avem un deca

laj de 34 zile lucrătoare la pie
se de schimb pentru exploa
tările miniere, la utilaje 45 
zile, iar la sortimentul con
strucții metalice avem un de
calaj de 60 zile. In același 
timp am obținut succese și la 
angajamentul privind reduce
rea prețului de cost. Suma e- 
conomiilor suplimentare reali
zate pe 7 luni se ridică la cifra 
de 320.000 lei.

La obținerea acestor succe
se și-au adus contribuția toți 
muncitorii secției, evidențiin-

Citiți în pagina IV-a:
• R.D.G. — Mitinguri de masă consacrate memoriei victi

melor fascismului.
• O nouă Încercare a S.U.A. de a atrage țările Americii 

Latine într-o aventură nebunească.
• Capitala Algeriei a făcut o primire festivă unităților Ar

matei Populare Naționale.
• Cînd Statele Unite se hotărăsc să facă economii.
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du-se în mod deosebit brigă
zile conduse de tovarășii Chis 
Teofil, Voinici Ștefan. Toth 
Iuliu și Biro Rudolf. Munci
torii sudori din această secție 
s-au remarcat tot timpul prin 
lucrări de bună calitate: în în
trecere situîndu-se fruntași 
Gorun Mircea. Barbus Elenă, 
Spînu Constantin și Voinices- 
cu Gheorghe.

Laude merită și muncitorii 
de la atelierul de debitare ca
re au depus eforturi susținute 
pentru a^gurarea secției cu 
materialele necesare, precum 
și cei din secția mecanică ca
re au executat la 
necesare pentru 
montare.

Căile pe care
rezultatele amintite le folosim 

a 
la

timp piesele 
operația de

am obținut

în

la sută din muncitorii 
va fi folosită cu pre- 
de comitetul de secție 

mobiliza întregul co- 
secției la realizarea 

a angajamentelor. In 
In consfătuirile pe 

de

a

acum și mai intens pentru 
ne dezvolta succesele pînă 
sfîrșitul anului.

întrecerea socialistă, care
acest an a cuprins mai bine 
de 95 
secției, 
cădere 
pentru
lectiv al 
integrală 
prezent 
grupe sindicale, brigăzile
producție iși majorează anga
jamentele și cheamă la între
cere socialistă alte brigăzi din 
secție. Sîntem hotăriți să rea
lizăm și să depășim angaja
mentele luate

ALEX. ARTZ 
președintele comitetului secției 
sindicale construcții metalice 

U.R.U.M.P.

p rivești în 
stînga și-n

dreapta ta. li în- 
tîlnești pretutin
deni : in autobuz, la cinema, in 
restaurante, la cofetărie și în cite 
alte locuri. E zi frumoasă de o- 
dihnă, de reconfortate. Fiecare in 
felul plăcut lui își drămuiește
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cmiDfiTii ionii
Erte un lucru îndeobște aatos- 

cut că majoritatea anzajațilo 
termocentralei Paroșen; sint ti
neri. Drumul vieții lor ar pusei 
fi cuprins intr-un țipai corni 
irtir-o biografie comună.

De pe băncile școlilor prot 
sionale ei au fost trimiși în pro
ducție. Aici au deprins tainele 
meseriei îndrăgite, au avut posi
bilitatea să se dezvolte multila
teral cu sprijinul neprecupețit al 
colectivului.

Despre doi din aceș 
mi-am propus să scriu.

Cazangiul Miulescu 
terminat școala 
Timișoara in

Repartizat
Parcjeni s-a 
bine meseria 
satisfacții. A

neri

Zilelc acesit-al' 
constructorii lu-L 
peneni au dafâ 
în folosința mi-B 
neriior un nou* 
bloc — 9 prim] 
— cu 16 apar
tamente.

IN CLIȘEU: 
Vedere a noului 
bloc

MM 
profesională 

anul 1955.
la termocentrala 

străduit să inceț. 
care i-a dat atitea 
fost sfătuit să ur

meze și școala serală. Desigur toți 
acești ard n-au fost ușor- dar cu 
sprijinul tovarășilor apropiat!, al 
comuruștUoT a învins.

Oprea llie e turbinist. Firul 
vieții lui e aidoma, numai că el 
a venit cu repartizare de la 
școala profesională din Brașov.

Hărnicia, cunoștințele și mo
destia lor au fost apreciate de 
conducerea întreprinderii care 
le-a încredințat posturi de mare 
răspundere. Au fost numiți șefi 
de tură.

In vara aceasta la examenul 
de maturitate, ei s-a prezentat 
foarte bine pregătiți, răspunsu
rile lor impresionînd în mpd 
deosebit comisia de examinare 
După terminarea probelor, pre
ședintele i~a întrebat:

— Mergeți mai departe ?
— Sigur că da. La politeh

nică, au răspuns amîndoi cu bo- 
tărîre și fermitate în glas.

1-a petrecut apoi cu privirea 
pînă au dispărut în mijlocul co
legilor curioși să vadă ce au fă
cut la examene...

La toate acestea m-am gîndit 
zilele trecute, cînd i-am con
dus la gară. Trimiși de uzină, 
ei se află acum poate emoțio
nați în sala de examinare a Ins 
titutului Politehnic din București 
Dar adevăratul examen de ti
neri vrednici ai generației noas
tre ei l.-au dat de mult, în fața 
unui examinator mult mai sever 
— viața, colectivul unde au 
muncit.
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Ce a urmat după plenară?
In mijlocul lunii trecute, la 

Uricani, a avut loc plenara 
lărgită a comitetului de partid 
la care au fost invitați nume 
roși ingineri, maiștri, șefi de 
brigăzi, mineri, mecanici de 
crater. Plenara a analizat căile 
ne eare trebuie să le 
colectivul 
năt ățirea 
La puțin 
în ziarul 
ticnlui ,.La ordinea 
problema cea mai arzătoare". 
Se arăta în articol cu cîtă te 
ireinicîe și hotărîre au fost 
căutate căile care duc spre un 
cărbune de calitate tot mai 
bună. Plenara ca și planul 
măsuri adoptat atunci a 
semnat numai primul nas. 
a urmat după plenară ?

Măsurile 
plenară au 
în abataje, 
loan, șeful 
lung de vorbă cu mecanicii de 
transportoare. S-a stabilit a 
tuncî că mecanicii sînt datori 
nu numai să fie cu ochii „în 
patru" la cărbunele de pe 
transportor si să aleagă piatra. 
c> trebuie să semnaleze bri 
păzii calitatea proastă a căr
bunelui. Atunci cînd vine 
pe transportor piatră multă, 
transportorul trebuie oprit ! 
Planul de măsuri a fost pre 
lucrat și în adunările generale

urmeze 
minei pentru îmbu 
calității cărbunelui, 
timp după plenară, 
nostru a apărut ar 

de zi —

de 
în-
Ce

de

In preajma noastră
ziua urmă 

vigoare ș‘ 
însă și din 

preajma

recomandate 
găsit un larg ecou 

Inginerul Săbău 
minei a stat înde

ale organizațiilor de bază, el 
a fost adus la cunoștința tu
turor muncitorilor din subte
ran. Pe schimburi minerii au 
aflat că la mina lor calitatea 
cărbunelui este încă slabă.

Șirul măsurilor aplicate ca 
și rezultatele obținute ne spun 
că la Uricani calitatea cărbu
nelui a devenit cauza mineri
lor. a mecanicilor de transpor
toare, a vagonetarilor, artifi 
cierilor, maiștrilor și întregu
lui colectiv. Maiștrii mâneri 
devedesc o sporită exigență în 
ce privește calitatea cărbune
lui. Ei recepționează piatra a 
leasă de mecanici și țin evi
denta acesteia. Asa se face că 
in orice clină se poate stî care 
mecanic de transportor dove
dește o mai mare grijă pentru 
calitatea cărbunelui și care ă- 
uume este 
în aceasta.

La mină 
echipe de 
cărbunelui. 
p< ? Care
Ele întreprind raiduri atît în 
abataje cît și la suprafață se- 
sizind apoi deficientele care 
mai apar. Iată ce s-a întîm- 
piat într-una din zilele trecu
te. Trintre vagonetele trimise 
la zi de brigăzi s-a strecurat 
unul care conținea multă pia
tră
cru care se vedea de la o poș
tă. Vagonetul a fost scos din

C. M.
(Continuare în pag. 3-a)

mai puțin interesat

au fost organizate 
control al calității 
Ce fac aceste echî- 
este menirea lor ?

& z.iiete trecute B.U.T. Livezeni a fost dotat cu două mașini 
speciale pentru transportul betonului de la centralele de pre
parare la șantier. Cupa unei mașini are o capacitate de 2.000 
litri și se poate roti în timpul transportului, fapt ce nu per
mite betonului să înghețe în cursul transportului iarna.

IN CLIȘEU : Una din mașinile sneciale pentru transportul 
betonului.

timpul pentru ca in 
toare să pășească cu 
forțe proaspete. Sint 
aceia care, se află în 
noastră și îi întîlnim la fiecarr- 
pas, au o zi obișnuită de lucru 
dacă nu una mai intensă. Ei se 
îngrijesc ca noi toți să ne bucurăm 
cît mai mult de odihna și frumu
sețea zilei de duminică

4 ți călătorit duminică spre Lu- 
peni. Aninoasa, Lonea, la hur

duc sau în alte direcții ? Auto
buzul v-a fost la dispoziție. Pe 
șoferii $ipoș Ștefan, Buzatu Ma
rin. Barbu Augustin, Argeanu 
Constantin. Tincă loan, ca și pe 
multi alții, nu i-ați cunoscut. Ei 
se aflau la volan. Erau la datorie 
Taxatoarele Sigmireanu Cici, Dră- 
gan Maria. Cupercă Silvia, lones~ 
cu Erika și altele v-au emis bile
tele-

La biroul dispecerului din Pe
troșani. dispecerul de serviciu a 
fost rugat să ne facă un calcul : 
cîți kilometri străbat autobuzele 
locale în ziua de duminică ? După 
mai multe socoteli dispecerul a 
răspuns, el singur impresionat:

— Peste 2.400 de kilometri.
Cale lungă, drum frumos pe 

șoselele noastre asfaltate.

€? înt două ci- 
nematografe. 

mari in Petroșani. 
Le știu și co- 

La „Al. Sabia“ a rulat 
filmul „Al nouălea, 
cele cinci reprezentații

Cărbunele era murdar, lu-

piii mici- 
duminică 
cerc1'. La 
sala a fost plină. Pe puțin au vi
zionat filmul 
Toți au fost 
tale de către 
ria. Pe ea o 
amatorii filmului.
este cunoscut Corober Arthur. Ji 
totuși.
nimeni 
sea în 
film.

Cînd 
tatorii s-au reîntîlnit cu orașul, cu 
mulțimea de oameni care forfo
tea pe stradă. Casierița, operato
rul, plasatoarea luau munca de let 
capăt. începea o altă reprezentație. 
Ziua lor de muncă s~a sfîrșit la 
ora 22

în ultimele zile — mai ales 
* seara — vremea s-a răcorit 

simțitor. Grădinile de vară și-au 
cam pierdut client ii. In schimb, 
duminică seara la restaurantul 
..Minerul" nu mai era loc nici 
măcar pentru un vîrf de ac. ,.E 
liber scaunul" ? De cele mai mul
te, ori răspunsul venea negativ. 
Ospătarii au avut o zi de „vîrf“

____  C. MORARU 
(Continuare în pag. 3-a)

1.100 de spectatori, 
serviți cu amabilt- 
casierița Duș a Ma~ 
cunosc mtdți dintre

Mai puțin le

Deși n-a fost văzut 
se afla
camera

la datorie : se 
operatorului

filmul s-a terminat, spec-
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0 nouă fabrică 
de produse lactate

De curînd, la Livezeni a înce
put construcția unei fabrici de 
groduse lactate. Noua fabrică va 
prelucra laptele colectat în Valea 
Jiului producînd smîntînă, unt, 
brînză, iaurt, lapte bătut, înghe
țată și alte derivate. De aseme
nea, noua fabrică va avea insta
lații frigorifice pentru păstrarea' 
în bune condițiuni a produselor,' 
secție de ambalaje, de recepțio- 
nare-transport-expediție ca și la
boratoare pentru controlul calită
ții produselor.

Lucrările pe șantier au început, 
constructorii fiind hotărîți 
mine toate lucrările și să 
obiectivul în funcțiune până 
șitul semestrului I al 
viitor.

să ter- 
predea 
la sfîr- 
anului



HANDBAL

Studenții au obținut o victorie
de prestigiu
etape a 

campionatului republican 
handbal în 7 masculin

In cadrul primei

JIUL învingător la scor
Prima întâlnire pe terfis propriu 

din campionatul categoriei B. a 
Jiului a stîrnit un viu interes 
printre iubitorii fotbalului din Pe
troșani și împrejurimi. Se întîlnea 
a echipă rutinată a cărei retrogra
dare din prima categorie a țării 
se poate spune că a fost acciden
tală, cu o echipă tînără dornică 
să confirme succesele 
turneul de calificare 
terminat neînvinsă.

Așa cum a început 
jocul va fi echilibrat. _______
minute a fost mai mult un joc 
de studiu la centru, apoi Jiul 
pornește hotărit la atac. In minu
tul 9 au loc două situații critice 
S, poarta echipei din Cugir pe ca
re apărătorii le lămuresc trimi- 
țînd în corner. Un minut mai tîr- 
ziu, la o nouă acțiune pericu
loasă, un apărător al echipei oas- 
pe comite henț în careu. Execută 
Tîlvescu 11 metri și mingea se 
odihnește în plasă. încurajați de 
gol, jiuliștii atacă insistent și la 
numai 2 minute majorează scorul 
prin Martinovici. In minutul 14, 
un șut puternic tras de Șardi e 
deviat în cornet de portar.

Prima acțiune pe poartă a cu- 
girenilor are loc abia în minutul
15, dar Gram lămurește situația 
blocând mingea în picioarele unu* 
atacant. Apoi Jiul atacă din nou 
obținînd trei cornete în minutele
16, 17 și 25 rămase însă fără re-

dobîndite în 
pe care l-a

se părea că
Timp de 8

Fază din med

de 
seria 

II, duminică s-au întîlnit pe 
terenul „Elevul" din localita
te echipele Știința Petroșani și 
Tehnometal Timișoara.

Jocul era așteptat cu mult 
interes de simpatizanții stu
denților deoarece era conside
rat pe drept cuvînt derbiul e- 
tapei.

După începutul jocului se 
părea că va fi un meci foarte 
disputat, iar rezultatul va ră- 
mine incert pină la fluierul 
final al arbitrului.

Scorul se menține egal pină 
in minutul 7 cînd Pelauzer 
(Timișoara) ratează o lovitu 
ră de 
șează 
loase 
(9-6

0

Parliigul lom
încă de la primele schimburi de 

mingi, întâlnirea de fotbal dintre 
Paringul Lonea și Siderurgistui 
Hunedoara
Hotărîți să obțină victoria, jucă
torii echipei gazdă atacă insistent 
oblîgînd pe 
supranumeric. La un astfel de a- 
tac, în minutul 8, stoperul oas
peților comite henț în careu dar 
arbitrul Pitic din Sebeș se face 
că nu vede. Totuși în minutul 10 
deschiderea scorului nu poate fi 
oprită. Mîrmea face o incursiune 
frumoasă, centrează și Ujora ins 
crie. E 1—0 pentru gazde. Pa
ringul domină în continuare »’> 
după alte 10 minute Puiu șuteazâ 
de la 20 de metri, marcând un 
gol imparabil. Deși ocazii au fosr 
și de o parte și de alta, 
în prima repriză nu s-a mai 
cat nici un gol

La reluare oaspeții sînt 
=©=-

Clasamentul
Victoria Călan

IN CLIȘEU:

zultat. La un nou atac al Jiului 
în minutul 29 mingea ajunge la 
Martinovici. Apărătorii echipei din 
Cugir 
bitrul 
gravă 
novici 
jorînd

Jiul 
nînd în această parte a meciului 
încă trei lovituri de colț. Scorul 
reprizei este stabilit în minutul 
41. La un atac al gazdelor apă-

se opresc așteptând ca ar
să fluiere ofsaid. O greșeală 
care i-a aiutat lui Marti 
să maree nestingherit ma- 
scorul la 3- -0.
atacă în continuare obți-

Sidenroiitil Meara 5-1

Siderurgistui
se anunța disputată.

oaspeți să se apere

totuși 
mar-

deciși

1.
4 3 1 0 12: 2 7

2 Dacia Orăștie
4 3 1 0 11: 3 7

3. Minerul Deva
4 3 1 0 8: 3 7

4. Retezatul Hațeg
4 2 1 1 9: 6 5

5. Paringul Lonea
4 2 1 1 8: 6 5

6. Minerul Vulcan
4 2 0 2 14: 7 4

7. C.F.R. Teius
4 2 0 2 13: 7 4

8. Sebeșul Sebeș
4 2 0 2 5: 3 4

9. Minerul Aninoasa *
4 1 2 1 5: 9 4

10. Dinamo Barza
4 1 1 2 6:10 3

H. Dacia Alba
4 1 1 2 4: 9 3

12. Jiul II Petrila
4 0 3 1 2: 6 3

13. C.F.R. Simeria
4 1 0 3 7:10 2

14. Minerul Glielar
4 0 2 2 4:11 2

15. Siderurgistui Hunedoara
4 0 2 2 2: 9 2

J0. Constructorul Hunedoara
4 0 2 2 1:11 2

să reducă din handicap. Timp de 
20 de minute ei atacă insistent, 
dar steril, așa că nu reușesc să 
înscrie. După scăderea din prima 
parte a celei de-a doua reprize, 
gazdele își revin și atacă din nou 
In minutul 70 Mîrmea ia o ac
țiune pe cont propriu și majo
rează scorul la 3—0.

Siderurgistui contraatacă și reu
șește să înscrie. La 3—1, ambele 
echipe fac eforturi vizibile să 
schimbe rezultatul. Cei care reu 
șese sînt tot lonenii care mai mar
că de două ori prin Ujora în mi
nutul 80 și Mîrmea în minutul 86 
stabilind astfel scorul final la 
5—1. A fost un joc spectaculos 
desfășurat în limitele sportivității.

In deschidere piticii din Lonea 
au învins pe cei din Petrila cu 
scorul de 3—1.

Alte rezultate ; Minerul Aninoa
sa — Minerul Vulcan 2—0; Mi
nerul 
1—1; 
Ghelar 2—1;
Jiul II Petrila 4—1; C.F.R. Teiuș 
— Dinamo Barza 5—1; Dacia O- 
răștie — Dacia Alba 5—0; Rete
zatul Hațeg — Constructorul Hu
nedoara 1—1.

a meciu- 
mult pe 

în minu- 
prin

Deva — Victoria Călan 
Sebeșul Sebeș — Minerul 

C.F.R. Simeria —

rătorii oaspeți comit fault la mar
ginea careului. Ciornoavâ execută 
înapoi iar Farkaș șuteazâ puternic 
și înscrie.

Spectatorii așteptau nerăbdători 
începutul reprizei a doua în spe
ranța de a vedea același joc fru
mos și goluri multe din partea 
echipei lor favorite. Nu s-a întîm-' 
plat însă așa. O cădere inexpli
cabilă a echipei a făcut ca iniția
tiva siă treacă de partea oaspe
ților. Ei au cîteva ocazii de a 
marca, beneficiază în minutele 0 
și 12 de trei lovituri de colț. 
Lipsa de finalizare a atacului a 
făcut însă să nu poată marca 
nici un gol, iar apărarea s-a do
vedit ușor vulnerabilă.

Deși în această parte 
lui Jiul s-a bazat mai 
contraatacuri, el reușește
tul 87 să majoreze scorul 
Csutac. O centrare de pe partea 
dreaptă și Csutac, venit în aju
torul atacului, reia din volei. A 
fost cel mai frumos gol al întâi 
nirii.

Victoria este pe deplin meri
tată. Totuși în echipă mai sînt 
multe lacune. Interii Ghibea și 
Melinte nu s-au ridicat la nive • 
Iul celorlalți atacanți, iar la Far
kaș s-a observat că încă nu e 
pus la punct cu antrenamentele, 
însuși faptul că din cele 5 goluri 
marcate, 3 au fost înscrise de a 
părători arată că mai sînt încă 
lipsuri serioase în ceea ce priveș
te capitolul finalizare.

Străduindu-se să-și îmbunătă
țească necontenit cunoștințele teh
nice și teoretice, luptînd cu ar
doare pentru culorile colectivului 
echipa Jiul Petrila va obține noi 
succese care să-i asigure reintra
rea în prima categorie a țării.

D. CRIȘAN

CRONICA FO
După primele 4 etape, echipa Minerul Lupeni 

suporterilor săi

De la stadion pe-o stradă frumoasă, 
Se-ntorcea deunăzi un miner spre casă 
Era în ținuta cea de sărbătoare 
Și-i citea-i pe față multă îngrijorare 
Desigur, că meciul,, nu i-ă fost pe plac. 
Că vorbea „aprins" cu un alt ortac. 
— Unde este timpul cel de altă dată, 
Cînd în „A" Minerul știa să se... „bată" ? 
Cînd prestînd cu-Armata un joc ca-n pove 
Ii făcu... „bucata" chiar la București 
Cînd aci-n Lupeni juca de minune 
Ținînd adversaru-n mare......presiune".
Atacîndu-1 fest fără protocoluri 
Ii pușca Minerul... un torent de goluri, 
Producînd tribunei, multă bucurie 
De-i făceau cu toții, faină... „galerie" ? 
Uride-i apărarea tare ca T (e) H (asul) 
De care-șl găsea adversarul nașul

ist'

la 7 m. Studenții declan 
cîteva atacuri spectacu 
și scorul 
in minutul 13). Apoi ti

mișorenii au o 
dominare reușind să egaleze la 
9. De remarcat că portarul 
Kalafusz a transformat impe
cabil două lovituri libere de la 
7 m. In continuare inițiativa 
trece de partea Științei Petro
șani care prin punctele În
scrise de Barabaș, Ster și Drig 
C. reușește să stabilească sco
rul reprizei la 16—11.

La reluare se menține aceeași 
diferență de 4—5 puncte. Ini
țiativa continuă să fie de par
tea studenților care iși măresc 
mereu avantajul (20—13 în 
minutul 42).

Timișorenii încep să forțe
ze mai mult jocul, oăutînd ca

---------------- O

ia proporții

perioadă de

prin șuturi mai dese pe poar
tă să micșoreze diferența de 
scor. Pină la sfîrșitul meciului 
studenții mai înscriu 4 puncte 
față de numai 2 puncte ale 
timișorenilor.

Partida ia sfîrșit cu rezulta
tul de 24—18 în favoarea Ști
inței Petroșani.

A fost un joc dinamic, cu 
multe faze palpitante șl spec
taculoase oferite de ambele 
echipe și in special de gazde. 
Echipa studenților din Petro
șani a arătat că pregătirea 
premergătoare campionatului a 
început să dea roade chiar din 
crima etapă. Sperăm că în 
continuare echipa va avea a- 
eeași frumoasă comportare 

spre a reprezenta cu cinste 
handbalul din Valea Jiului.

Echipa Tehnometal din Ti
mișoara a arătat că este o e- 
chîpă tehnică, matură și re
dutabilă.

A arbitrat corect și autori
tar Geo Popescu — București.

De-a lungul întllnirii s-au 
remarcat: Barabaș, Ster. Jf ’ ,
C., Pintea si Florea (Știlnf*),

Hartweg, Neusatz, 
(Tehnometal).

Barabaș (10),
C. (4), Pintea

respectiv, 
Kalafusz 
marcat:
(5), Drig 
Șuvăială șl Frank pentru 
ința:
(3). Kalafusz (3),
(2), Pelauzer (2), Gimpe (2), 
Betendorf și Marsonan pentru 
Tehnometal.

Au 
Ster
(3), 
Ști-* 

Hartweg (4). Neusatz 
Holerracse

C. TAUTU

AMINTIRI PLĂCUTE
— Ce bine ar fi să ne cali

ficăm în finală — își spuneau 
jucătorii echipei de handbal 
feminin Minerul Vulcan.

Și luptînd cu abnegație pen
tru culorile colectivului și-au 
văzut visul împlinit. Obținînd 
victoria asupra campioanei re 
glunli București, s-au califi
cat pentru finală alături de 
Progresul din Capitală, Mure
șul Tg. Mureș și C.S.S. Cluj.

Handbalistele din Vulcan av 
plecat la finală la Reșița cu o 
stringere de inimă gîndindu 
se că vor întîlni echipe în com
ponența cărora se numără ju
cătoare de talie mondială ca
re nu de mult au cucerit titlul 
de campioane ale lumii.

Reprezentantele 
noastre la handbal în 11 
luptat din 
tul ? Locul 
republican 
handbal în

Nu a fost ușor să ajungă 
aici fetele. In meciul cu Pro
gresul, Rozalia, portărița e 
chipei s-a întrecut pe sine. A 
apărat mingi periculoase trase 
de Victorița Dumitrescu și An- 
toaneta Oțelea.

Și colega ei Maria a dovedit 
voință și putere de luptă.

Nu mai puțin a luptat apă 
rarea. Făclnd apărare în zonă, 
iar adversarii mai periculoși

luați om la om apărarea a sal
vat echipa de la multe goluri. 
S-au remarcat în mod deose
bit tinerele Flaider Rodica. 
Tenchiu Georgeta, Ferenczy 
Any, Sato Elisabeta șî Fariraș 
Margareta.

Clujencele, partenerele vui - 
cănencelor, au intrat pe teren 
sigure de victorie. Lupta a fer 
dîrză. Deși conduse mereu.' ,i. 
SfîrșitUl primei reprize vul • 
cănencele au egalat 3—3. La 
reluare, reprezentativa mine 
riîor din Vulcan e hotărîtă să 
obțină victoria. Și a învins 
cu 6—5.

Dr. CIOCEA ELENA 
antrenor

regiunii 
au 

răsputeri. Rezulta 
2 în campionatul 
de calificare la 
11

TBALISTICÂ
este codașa clasamentului spre îngrijorarea

Unde e portarul ce-1 bine... plasat
De.„ „răpea" balonul cu brațu-i... armat ' 
Unde-s mijlocașii cu larg... „orizont",
De știau să facă adversarului... „front" ? 
Unde-s atacanții cei cu vervă mare
Ce-n plasa adversă, produceau... „surpare" ? 
Unde e echipa cea de altă dată
De .întreg orașul, mult aplaudată ?

Și-ajungind acasă, ia toc și htrtie
Și către ,. Minerul" o depeșă scrie:
— Fiți atenți băieți fiindcă-n clasament 
Stați tare slăbuț în acest moment
Marcați multe goluri c-așa... vă stă bine
Că și noi în șut tragem zeci de......pline*'
Deci pe scurt vă rog face-țl bunătatea 
Ridicați în meciuri......productivitatea".

ION CUJBESCl!

IN LOC OE CRONICĂ
Disputa asupra rezultatului 

cu care se va sflrși partida 
dintre Minerul Aninoasa și Mi
nerul Vulcan începuse cu mult 
înainte de apariția jucătorilor 
celor două echipe pe teren. 
Deși erau gazde, spectatorii 
aninoseni erau îngrijorați. Și 
aveau de ce. Echipa lor pier
duse eu un scor categoric par
tida de la Călan. După felu’ 
cum începuse acest câmp io 
nat se vedea că echipa vulcă- 
nenilor era in formă, iar din 
echipa aninosenilor urmau să 
lipsească nu mai puțin de 5 ti 
tulari.

Primele minute ale partidei 
fac să crească speranțele oas
peților care forțează deschide
rea scorului. Fiind avantajați 
și de vint. vulcănenii se îngră
mădiseră în jumătatea de te
ren a gazdelor. Două tabere 
de suporteri și o singură In- 
ttebare •

— Oare cit timp vor reuși 
„juniorii*' aninoseni să-șl a 
pere poarta ?

Treptat alura vulcănenlior 
scade dînd răgaz aninosenilor 
să-șl revină. înaintașii gazde
lor inițiază acțiuni bine gin 
dîte care dau de lucru apără 
iii oaspeților. Suporterii gaz 
deior prind curaj. Cu un „hai 
juniorii" ei domină galeria 
oaspeților, încurajîndu-și fre
netic echipa. Și juniorii sta ) 
pînesc din ce în ce mai bine 
mingea, luptind cu mult curaj 
și voință, caracteristici care 
fac ca partida să se termine 
cu un scor favorabil lor.



De-ale transporturilor

își cruță roțile

invita în ma-

Pe la orele a 
nu este prea 

restaurantului 
oamenii —

că omul n-ar fi cerut. \
— Du-mă și pe mine pînă a- * 

casă, că deabia mă mai țin pi'fi 
cioatele — l~a rugat pensionarul y 
Muia pe șoferul Bîră Eugen. x

Adresa l — s-a interesat șo- ) 
ferul înainte de-al 
șină.

Se poate o
Oricui îi este bine cunoscut 

faptul că în zilele de duminici, 
animația pe o anumită porțiune 
a străzii Republicii din Petroșani 
este deosebit de mare. Și dumi
nica care a trecut a fost la fel 
Mulți oameni „mari" și „mici' 
au eșit la plimbare sau cum mai 
spun unii... să ia aer. In
tre Piața Victoriei și po
dul de peste Maleia, s-au scuti 
ore in șir mii și mii de oameni. 
Este intr-adevăr plăcută o plim
bare pe această porțiune a stră
zii. Ea devine însă neplăcută de 
îndată ce in mulțimea de oa
meni apar nepoftite autobuzele 
locale.

Strada este aglomerată. Prin
tre oameni se strecoară cu greu 
autobuzele. Claxoanele lor îfi

derogare ?
răspund strident unul-altuia. Ce 
să mai vorbim ? Nici nu mai 
trebuie comentat cit de neplă
cută este apariția autobuzelor 
prin mulțimea de oameni.

Se naște o părere. Ce s-ar în~ 
tîmpla dacă în zilele de dumi~- 
nică, traseul autobuzeler pe por- 
țiunea Piața Victoriei — Sfatul' 
popular orășenesc ar fi schim
bat, autobuzele urmând să circule 
pe strada Cloșca și în conti
nuare ? Duminica, circulația ca
mioanelor și altor vehicule nu 
este atît de intensă ca în alte 
zile. Este vorba doar de o de
rogare de la traseul obișnuit; 
lucru care ar fi salutat de oa
meni și poate chiar de către„ 
șoferi.

Pr intre brigăzile harnice de pe șantierul 9 Petroșani se numără și cea condusă de dul
gherul Stăncioiu Gheorghe. In prezent dulgherii Stăncioiu Dumitru, Dobre VfrgiL Lttpu 
Tudor, Popescu Dumitru. Țibuieac Gheorghe și Ciuchete Korea din această brigadă execută 
lucrările de cofraje la fundațiile unor noi construcții din Livezeni.

IN CLIȘEU: Un aspect din timpul lucrului la confecționarea fundațiilor de educ bri
gada dulgherului Stăneioiu Gheorghe.

Obstacole pe strada „1 Mai
Cu o lună și ceva în urmă, 

pe strada „1 Mai" din Petro
șani au început lucrările la o 
nouă conductă de aducțiune a 
apei potabile. Constructorii au 
săpat de-a lungul străzii un 
șanț adine în care au așezat 
conducta. Firește pe stradă 
au apărut mormane de pă- 
mînt scos din șanț și de pia
tră de pavaj.

La început cetățenii care 
locuiesc pe stra
da „1 Mai" au

Stimat și apredot 

de cetățenicirculația și accesul cu mij
loace de transport să fie în
lăturate cit mai grabnic de pe 
strada lor. Fiecare zi trecută 
aduce tot mai aproape ploile 
toamnei și gerurile iernii. Ei 
trebuie să se aprovizioneze de 
acum pentru iarnă. Cum să-și 
transporte acasă cărbunii și 
lemnele de foc pe strada brăz
dată de la un capăt la altul 
de șanțul adine neastupat și 

presărată cu 
mormane de pă-

căiutat să 36 î xț o r? kt * r-» t- mint si piatră? 
împace cu noul llNdEMlNAKt Iată ce spu- 

, ei aspect. E o nea în legătu-
lucrare impor-*-**'*"-r& cu aceasta 
tantă pentru oraș și trebuie 
făcută, chiar dacă o să fim 
un timp deranjați. Dacă con- 

Astructorii vor lucra bine n-o 
' jă dureze mult, se consolau 

înțelegători cetățenii. Dar ori
ce răbdare are limită, dacă e

■ pusă prea mult la încercare. 
După ce au așezat conducta 

i în șanț, constructorii au în
cetinit ritmul lucrării pe por
țiunea de pe strada „1 Mai". 

.- ; Se tărăgănează prea mult ter- 
‘ minarea lucrărilor de sudură 

la îmbinarea țevilor, definiti
varea probelor la presiune.

’ Ir» punctul de îmbinare 
curbă din dreptul casei 
nr. 11 cotul de îmbinare încă 
nu este sudat, la fel mal tre
buie făcută o îmbinare în 
dreptul atelierului-școală al 
grupului școlar și în alte punc
te. Pe bună dreptate cetățenii 
străzii se întreabă: de ce „în
tind" constructorii timpul cu 
lucrările mărunte cînd ar tre
bui să le termine cit mai re
pede pentru a astupa șanțul șl 
reface strada ?

Cetățenii de pe strada „1 
Mai" sînt arzător interesați ca 
obstacolele care le împiedică

Trecătorii care au drum prin 
fața oficiului P.T.TJL Petroșani 
ii inblnesc in fiecare dimineață 
pe factorii poștali care pleacă in 
cursă cu tolbele încărcate.

Din grupul de poștași se des
prinde întotdeauna ți comunistnl 
Stelescu Constantin care, întinând 
pasul, se îndreaptă 
său.

Cetățenii de pe 
Doja, Micu Clein,
Radu Șapcă, Aurel Vlaicu 
alte 
bine

El 
te și 
rude
pentru a doua zi.

Pentru modul conștiincios în ca
re își face datoria poștașul Ste
lescu Constantin este apreciat 
stimat de cetățeni.

spre sectorul

(Urmare din pag. l-a)

în 
cu

cu 
pensionarul Lucaci Ștefan 
soția sa :

— Sintem îngrijorați ca 
cumva să intrăm în iarnă 
ră cărbuni și lemne, 
cum decurge lucrarea pe stra
dă presimțim că așa se va în- 
tîmpla.

— Noi, bărbații am fi dis
puși chiar să-i ajutăm pe con
structori la astupatul șanțu
lui, flecare in 
numai ei 
te văr ie.

Acestor 
mintă pe 
da „1 Mal 
dea de urgentă rezolvare. 
Conducerea șantierului de con
strucții Petroșani, care execu
tă lucrarea la noua conductă 
de aducțiune, are datoria de 
a lua măsuri ca lucrările de 
pe strada „1 Mai" să fie grab
nic terminate, șanțul astupat, 
iar pavajul refăcut la loc. 
Timpul ploios, iarna, să gă
sească strada „1 Mai" fără 
obstacole, iar pe locuitori mul
țumiți că au scăpat de ele fă
ră a-i împiedica în pregăti
rile pentru iarnă.

I. BRADEANU

șl

nu 
fă- 

După

dreptul casei, 
să termine lucrul la

probleme ce-i fră- 
lc uitorii de pe stra-

1“ trebuie să li se 
urgență

părți ale orașului îl 
pe acest om harnic, 
duce cetățenilor ziare, 
corespondențe cu vești
și prieteni fără a lăsa ceva

străzile Gh. 
Arad anilor.

și din 
cunosc

revis- 
de la

C. IOAN
corespondent

si

Și nu e de loc ușor. Mese multe; 
comenzi felurite, cu toptanul, și 
pe deasupra se cere și o deservire 
exemplară. Mulți din ospătari, ca 
și orchestra, în frunte cu Szineb 
Ladislau, s-au achitat cu bine de 
sarcina ce-o aveau.

Pînă la ora prinzului, intr-uri 
raion din restaurant a servit 
pătarul Palea Dumitru. El 
tine între ospătari nu numai 
cordul... tinereții ci și al unei
serviri promte, corecte care-l mul- 
tumește deplin pe consumator. Tî~ 
nărui absolvent al unej școli pro
fesionale comerciale cu „vechime" 
în producție de 3 luni este soli
citat cu plăcere de consumatori.

Dar vorba ceea... fiecare t>s-

os- 
de~
re~ 
de-

Piața Victoriei, 
msezfi animația 
mare. In fața 
„Carul cu bere", 
vrtnd să meargă care încotro -- 
așteaptă autobuzele. Lingă » 
bancă din apropierea parade- 
pdut, spriținmdu-se intr-un toiag, 
așteaptă un bătrînel. De fiecare 
dată cînd apare un taximetru 
tresare. Cine-o fi. ce așteaptă, 
la ce se gîndește ?

Pensionând Muia Mihai lo
cuiește pe strada 
numărul 28. Abia 
de la tratament. A 
„Amara". Drumul 
trenul este în aceste zile de se
zon — destul de aglomerat 
Pensionarul Muia ar dori să a~ 
jungă ât mai repede acasă, ar 
dori să-și pună capul pe pernă, 
să se odihnească. Autobuzele sînt 
și ele aglomerate. Dar taxime- 
trele? Duminică, 4 taximetre au 
fost puse să deservească cererile 
oamenilor. Pe Muia însă nu l~e 
deservit nici-unul. Și nu pentru

rup cauciucu-
— l-a refuzat 

îndu~

Progresul le 
s-a reîntors 
fost la băile 
a fost lung.

— Nu pot. Se 
rile de la mașină 
Pâră ne lăsîndu-se apoi 
plecat de stăruințele omului-

Cursa pe care a fost solicitat 
s-o facă era scurtă. Șoferului 
Bird, deși era obligat să facă 
la cererea pasagerului orice cursă 
— scurtă sau lungă — nu~i 
convenea. Aceasta era prima lui 
abatere pentru care cei în drept 
ar trebui să-l tragă la răspun
dere. Al doilea lui gest este și 
mai condamnabil: comportarea 
neumană, lipsită de respect față 
de un om în vîrstă, față de un 
om bolnav. Să judece oricine: 
Se rup cauciucurile mașinii con
duse de șoferul Bîră ?

In Editura politică au apărut
ȘT. ZXDARFJ’A

Creșterea productivității muncii 
și reducerea prețului de cost

56 pag., 0,75 lei 
Broșura popularizează expe

riența în acest domeniu a cî ■ 
torva întreprinderi metalurgi
ce din Capitală și din tară. 
Scrisă Intr-un stil vioi, atrac
tiv, lucrarea prezintă concret

unele metode de muncă prin 
care s-a ajuns la o producti
vitate a muncii ridicată și la 
un preț de cost scăzut. Prin 
cifre și fapte se demonstrează 
necesitatea preocupării conti
nue pentru realizarea acestor 
doi indicatori de plan.
C. ULMENI

Ce a urmat după plenară?
(Urmare din pag. l-a)

convoi și identificat; purta 
marca brigăzii conduse de Lef
ter Aristide. Vagonetul a 
expus ca Ia o adevărată 
poziție în văzul tuturor, 
tacii lui Lefter au roșit și 
rica care le-a fost făcută 
ajutat să îmbunătățească 
litatea producției.

Am amintit doar citeva
măsurile luate după plenară.

fosi 
ex- 
Or- 
cri- 
i-a 
ca-

din

A J M A N O A S T R A
dure are uscăturile ei. Intr-un ra
ion a servit ospătarul Mișulescu 
Alexandru. Chip încruntat căruia 
îi este mai ușor să refuze de cit 
să servească, are impresia defor
mată după care consumatorii sîn‘ 
puși la dispoziția lai și nu in
vers. Vorbește necuviincios, are 
dese ieșiri nervoase, nu este ama
bil. Colectivul restaurantului tre
buie să creeze pentru consumatori 
o atmosferă plăcută, caldă, ospi
talieră.

— Am fost ospătar de Bu
curești, de Severin, la Hunedoara 
si de 5 ani la Petroșani ■— răs
punde îmbufnat cînd i se atrage 
atenția pentru felul cum servește, 
îndrăznește cineva să-l învețe me 
serie. ?

Cită diferență între tînărul Pa-

le a și „experimentatul" ospătar 
Mișulescu!

r a plăcintăria „Minerul" o cu- 
noaștem pe tînăra ospătară 

Cioară Vasia. Poartă bonetă albă, 
este îngrijit și curat îmbrăcată.

— Avem o plăcintă foarte 
bună. Cum o doriți l Cu brîrtză 
■au cu carne ? Berea este rece ca 
gheața.

Poți refuza un... ztmbet și-o plă
cintă gustoasă ?

Sînt în preajma noastră, li tn~ 
tîlnim la fiecare pas. Zâua noastră 
de odihnă este frumoasă, plăcută 
pentru că multi oameni dintre ei 
își fac conștiincios datoria, sînt 
la posturile lor.

înainte de plenară procentul 
de cenușă din cărbune repre
zenta la mina Uricani 47,4 la 
sută. Față de planul de 44 la 
sută, depășirea ce o aveau, a- 
răta că .intr-adevăr colectivul 
minei trebuie să-și redreseze 
activitatea, să aibă in centrul 
atenției lupta pentru a trimi
te preparatorilor cărbune cu 
mai puțină piatră. In stratele 
8—9 s-a trecut la pușcarea se
lectivă. In toate abatajele a 
crescut grija pentru alegerea 
sterilului vizibil. Chias din 
prima zi după plenară indicele 
de calitate, întocmai ca un ba
rometru, a arătat că la Uri
cani întregul colectiv este ho- 
tărit să muncească mai bine. 
Procentul de cenușă din căr
bune a scăzut sub barenu De 
la plenară încoace el reprezin
tă cînd 42 la sută, cînd 43 la 
sută. Au fost biruite cîteva 
procente. Aceste procente re
prezentau sute, mii de kilogra
me de piatră.
fie scoasă la zi ea 
cu grijă și rămîne 
nea exploatată a

Dovedesc toate 
atunci cînd chestiunea 
mai arzătoare a
— calitatea cărbunelui — este 
supusă dezbaterii întregului 
colectiv, acesta șl-o însușește 
și planurile de măsuri prind 
viață, găsesc ecou în fiecare 
colt de abataj, la fiecare om.

i
In loc să mal 

este aleasă 
în porțiu- 
abatajelor. 
acestea că 

cea 
colectivului

întregul colectiv în luptă 
pentru calitate

44 pag., 0,60 lei 
Broșura prezintă aspecte din 

munca stăruitoare, plină de 
avînt creator, depusă de co
lectivul Uzinei de pompe și 
mașini agricole din București 
pentru continua îmbunătățire 
a calității produselor astfel ca 
„marca fabricii" lor să se bu
cure de un prestigiu tot mal 
mare în rîndul beneficiarilor

I. FÎNTÎNARU

1,65 lei 
omeni- 
îi răz-

Probleme actuale ale vieții 
internaționale

120 pag., 
încotro se Îndreaptă 

rea ? Va fi sau nu va
boi ? Cum poate fi asigurată 
pacea ? Este posibilă dezar
marea generală ? Ce cale de 
dezvoltare vor alege popoarele 
care au scuturat cătușele co
lonialismului ? In ce constă 
esența problemei germane, a 
Berlinului occidental ? Cum 
contribuie R. P. Romînă la 
triumful principiilor coexisten
ței pașnice ?

Iată întrebările care preo
cupă pe fiecare cetățean al 
patriei noastre. IntreMfe4. la 
care dă răspunsuri lucrarea 
„Probleme actuale ale vieții 
i nternaționale".



IN U.K.SeSR-D.G. Mitinguri de masă 
consacrare memoriei 
victimelor fascismului
BERLIN 10 (Agerpres).
In dimineața zilei de 9 sep

tembrie in piața August Bebel 
a avut loc un mare miting 
al oamenilor muncii din Ber
lin consacrat memoriei victi
melor terorii fasciste. La mi
ting a luat cuvîntul P. Verner, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G.

La miting au mai 
vîntul reprezentanți 
nizațiilor luptătorilor 
ciști din Germania 
tală, Uniunea Sovietică, S.U.A., 
Italia, Franța.

Mitingul oamenilor muncii 
din Berlin, la care au partici
pat peste 60.000 de persoane 
s-a transformat într-o puter
nică demonstrație a hotărîrii 
de a apăra pacea împotriva 
tuturor 
lor și 
mani.

Mari 
lor muncii consacrate memo
riei victimelor fascismului au 
avut loc în aceeași zi și în alte 
'rașe ale R. D. Germane.

luat cu- 
aî orga- 
antifas- 

occiden-

uneltirilor milîtariști- 
revanșarzilor vest-ger-

mitinguri ale oameni -

MONTEVIDEO 10 (Ager
pres).

știrile despre pregătirile din 
S.U.A. pentru o agresiune îm
potriva Cubei stîrnesc neliniș
te și proteste energice la Mon
tevideo.

Intr-un articol redacțional 
intitulat „O nouă amenințare 
cu intervenția", ziarul „Epo
ca" scrie printre altele: Or
ganele puterii legislative și 
executive, organele diplomati
ce, militare, de spionaj ale 
S.U.A., desfășoară o activita
te febrilă pentru a găsi mij
locul cel mai bun de a răs
turna „regimul Castro". Și 
toate aceste lucruri se fac în 
mod public, amănuntele în le
gătură cu aceste planuri ^înt 
transmise la radio și televi
ziune în întreaga lume.

Cuba n-a atacat pe nimeni, 
scrie „Epoca". Pe această in
sulă a fost săvîrșită o revolu-

Cînd Statele Unite se hotărăsc să
înapoiat Ia Washington du

pă călătoria sa de 10 zile 
prin șase țări diferite (Li
ban, Iran, Turcia, Cipru, Gre
cia și Italia) vicepreședintele 
S.U.A., Lyndon Johnson, a ex
pus la o conferință de presă 
obiectivele vizitei și rezulta
tele ei.

Atunci cînd se anunțase că, 
răspunzînd unor invitații mai 
vechi, Johnson va pleca în
tr-o serie de țări membre ale 
pactului atlantic și ale 
C.E.N.T.O. ziarele americane 
s-au străduit să prezinte a- 
ceastă deplasare ca o vizită de 
curtoazie, de bunăvoință, pen
tru strîngerea legăturilor prie
tenești cu popoarele țărilor 
străbătute. A existat însă șl 
o declarație a Casei Albe în 
care se spunea că „președin
tele Kennedy și vicepreședin
tele Johnson au discutat im
portanța contribuției pe care 
o astfel de călătorie ar pu- 
tea-o avea pentru politica ex
ternă a Statelor Unite".

Pe primul plan s-au situat 
discuțiile cu conducătorii ță
rilor respective, care s-au axat 
cu precădere în jurul proble
mei ajutorului militar. După
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Capitala Algeriei a făcut o primire festivă ȘTIRI D 
• 4 t • F'b *   A T _ / • _ ; _unităților Armatei Populare Naționale

ALGER 10 (Agerpres). TASS 
transmite:

La 9 septembrie capitala 
Algeriei a făcut o primire fes
tivă unităților Armatei Popu
lare Naționale care au sosit ' al orașului Ia un mare miting 
in 
de 
50 
la 
riei, țăranii și locuitorii ora
șelor și așezărilor învecinate 
au salutat pe ostașii eroicei 
armate algeriene.

In suburbiile Algerului ca șl 
în centrul orașului populația 
a salutat pe ostași scandînd 
lozincile: „Trăiască armata

care au
Alger. Pe întregul parcurs, 
la orașul Blida situat Ia 
km. la sud de Alger pînă 
intrarea în capitala Alge-

ISTANBUL. In proiectul pla
nului cincinal de dezvoltare 
economică a Turciei, care va 
fi supus in curînd discuțiilor, 
se arată printre altele: „Ma
sele populare din Turcia tră
iesc în condiții extrem de 
proaste. Ele sînt lipsite de roa
dele civilizației. 60 la sută din 
copiii de vîrstă școlară și din 
tineri nu știu carte. Din 1.000 

-------=z... .... •------- --------  

0 nouă încercare a S.U.A. de a atrage 
țările Americii Latine 

într-o aventura nebunească
ție. Cubanii au luptat împo
triva cubanilor. învingătorii au 
instaurat o nouă orînduire 
sprijinită de popor.

De cine se tem S.U.A. ? De 
mica insulă cu o populație de 
șapte milioane de locuitori ? 
Este ridicol chiar să ne gîndim 
la acest lucru.

Rusk are sarcina să găseas
că complici, in acest scop este 
convocată conferința miniștri
lor afacerilor externe ai țări
lor care fac parte din Orga
nizația Statelor Americane. Ei 
au și fost informați despre 
poziția pe care se va situa 
S.U.A.

Așadar, încheie ziarul, se 
întreprinde o nouă încercare 
de a atrage țările latino-ame- 
ricane într-o aventură nebu
nească. La un an și jumătate 
de la atacul de la Playa Giron 
ei încearcă să repete această 
acțiune lipsită de glorie.

cum a declarat Johftson la 
conferința sa de presă, „prin
cipalul obiectiv al călătoriei a 
fost să explice politica Admi
nistrației S.U.A. de reducere a 
unor fonduri de ajutor direct

O OO OO OO OO OO OO OO OOOO OO OO OO 00 00 oo

Comentariul zilei

pentru străinătate". Informînd 
despre această conferință de 
presă, agenția Associated Press 
adaugă: „Ca un motiv al a- 
cestei politici el a invocat spo
rirea poverii fiscale a ameri
canilor și faptul că Congresul 
nu este de acord cu continua
rea unui program încărcat de 
ajutor direct pentru străină
tate". După părerea lui John
son, „cel mai anevoios" ajost 
să-și îndeplinească misiunea 
în Grecia și Iran. Dificultatea 
misiunii sale a provenit din 
contradicția între hotărîrea 
S.U.A. de a micșora cheltuie
lile proprii pentru înarmarea 
țărilor din cele două pacte a- 
gresive și dorința de a le de
termina să-și intensifice înar
mările. In fapt, vicepreședin- 

populară națională", „Trăiască 
Biroul Politic". Seara 3.600 de 
soldați și ofițeri ai armatei 
populare naționale au parti
cipat pe stadionul municipal 

popular.
Cu aplauze îndelungate par- 

ticipanții la miting au salu
tat pe Ben Bella, membru al 
Biroului Politic al F.L.N., care 
a felicitat călduros pe ostașii 
Armatei Populare Naționale. 
După miting în
populației orașului o coloană 
de unități motorizate a mani
festat pe străzile centrale ale 
Algerului.

aplauzele

la inun- 
străzilor 
In unele 
Glasgow

multi 
căzut

sep-

al S.U.A., 
La 10 

deschis 
de-a

ministrul 
Freeman, 
septem- 

la Lon- 
11-a con-

de noi născuți mor în primul 
an 165 de copii. 2,5 la sută 
din populație este bolnavă de 
tuberculoză. La 4.000 de oa
meni revine un singur medic. 
30 la sută din casele de la o- 
rașe nu sînt adecvate pentru 
locuit".

LONDRA. La 9 septembrie 
asupra Scoției s-a abătut o 
ploaie torențială, care a durat 

■ 12 ore. Creșterea nivelului a- 
pei din rîuri a dus 
darea șoselelor și 
multor orașe și sate, 
cartiere ale orașului
nivelul apei pe străzi s-a ri
dicat la. peste un metru. Me
teorologii declară că de 
ani în Scoția n-au mai 
asemenea ploi.

WASHINGTON. La 9 
tembrie a sosit la Washington 
o delegație agricolă sovietică 
în frunte cu Pîsin, ministrul 
agriculturii al U.R.S.S. Pe ae
roportul național delegația a 
fost întîmpinată de 
agriculturii

LONDRA, 
brie s-a 
dra cea 
ferință a primilor miniștri ai 
Commonwealthului britanic. 
La conferință participă în a- 
fara celor 15 țări membre ale 
Commonwealthului, și șapte 
reprezentanți ai unor pose
siuni coloniale ale Angliei.

Tema principală a acestei 
conferințe este discutarea a- 
propiatei intrări a Angliei în 
blocul economic vest-european, 
Piața comună.

facă economii
tele S.U.A. a cerut unor 
cu un buget deficitar și

„New 
despre 
în e- 

urmare 
să în-

peste

țări 
cu o 

economie șubredă să cheltu
iască mai mult decît pînă a- 
cum pentru cursa înarmărilor, 
pentru a compensa reducerea 
contribuției americane. Or, și 
pînă acum ele cheltuiau în 
scopuri militare sume peste 
puterile lor. Ziarul american 
„Christian Science Monitor" 
scria că bugetele Greciei și 
Iranului „sînt încărcate pînă1 
la refuz din pricina uriașelor 
programe militare", iar 
York Times" vorbea 
„stagnarea înregistrată 
conomia Turciei" ca 
a faptului că trebuie 
trețină o armată de 
500.000 de oameni.

Pentru a obține asentimen
tul guvernelor țărilor vizitate, 
Johnson a ținut pretutindeni 
discursuri patetice despre „ne
cesitatea apărării împotriva 
comunismului" și despre ho- 
tărîrea Statelor Unite de a le 
ajuta „să-și mențină indepen
dența și libertatea". Tot pen
tru crearea unei psihoze răz
boinice, vicepreședintele S.U.A. 
a promis țărilor membre ale 
N.A.T.O. și C.EJJ.T.O. că în

o serie 
Furna- 

intra In 
Despre

Cea de a freia bază 
metalurgică

MOSCOVA 10. Corespondez 
iul Agerpres transmite:

Pe malul drept al rîului 
Torni, lîngă satul Antonovo, 
se construiește una dintre cele 
mai mari uzine ale celei de-a 
treia baze metalurgice a Uniu
nii Sovietice. Aici se găsesc 
uriașe rezerve de minereu de 
fier, iar rezervele de cărbune 
cocsificabil sînt evaluate la 
zeci de trilioane de tone.

Pentru construirea funda
mentului uzinei se escavează 
118 milioane metri cubi de pă- 
mînt și se toarnă 200.000 me
tri cubi de beton. Ciclul de 
producție, fontă, oțel — lami
nate, este început de 
de furnale gigantice. 
Iul nr. 1 al uzinei va 
funcțiune anul viitor, 
proporțiile noului obiectiv al 
septenalului vorbește și fap
tul că el va „înghiți" zilnic 
peste 50 de garnituri de tren 
de minereu și cărbune, va 
„bea" mai multă apă decît 
cei trei milioane de locuitori 
ai orașului Leningrad și va fi 
pus în mișcare de centrale e- 
Iectrice cu o putere de apro
ximativ două milioane kW.

Noua uzină va satisface nu 
numai nevoile proprii de fon
tă ci va aproviziona cu fontă 
toate uzinele siderurgice și 
constructoare de mașini din 
vestul și răsăritul Siberiei.

Una din particularitățile u- 
zinei va fi înaltul grad de au
tomatizare. Fiind deservită de 
un număr mic de oameni, pro
cesul de producție al fontei, 
oțelului și laminatelor va fi 
dirijat de la pupitrul de co
mandă cu ajutorul mașinilor 
electronice.

O nouă mașină 
electronică de calcul

MOSCOVA 10. Coresponden
tul Agerpres transmite:

Specialiștii de la centrul de 
calcul al Universității 
Moscova au creat o 
șină electronică de 
„Setun". Principala 
ritate a noii mașini 
proporțiile ei reduse, 
este destinată rezolvării pro
blemelor tehnico-științîfice, în 
primul rînd, în institutele de 
învățămînt, la birourile de 
proiectări, în uzine și labora
toare.

Cu toate că folosește ener- 

din 
nouă ma- 
calcul — 
particula- 
constă în 

Mașina

schimbul sporirii eforturilor lor 
militare Statele Unite le vor 
furniza armament militar mai 
modern decît cel livrat pînă 
acum. In Cipru, care nu este 
membru al nici unui bloc mi
litar condus de S.U.A., John
son a subliniat, potrivit zia
rului „Nei Keri", „interesul 
uriaș pe care îl prezintă Ciprul 
pentru guvernul S.U.A. dato
rită situației sale strategice ca 
principală bază militară a An
gliei (și prin urmare a N.A.T.O.) 
în Orientul Mijlociu",

Considerînd că Italia este 
cea mai bogată dintre țările 
vizitate, Lyndon Johnson a 
cerut conducătorilor italieni 
(relatarea agenției United 
Press International) „să chel
tuiască sume mai mari în Sta
tele Unite pentru a contribui 
la stăvilirea exodului aurului, 
datorat în parte și ajutorului 
militar acordat Italiei".

Economii pentru bugetul 
merican, lărgirea piețelor 
desfacere pentru cele mai 
produse ale trusturilor de 
mament, stimularea eforturi
lor militare ale țărilor vizitate 
— iată pe scurt obiectivele că
lătoriei întreprinse de Lyndon 
Johnson în bazinul Meditera- 
nei și în Orientul Apropiat.

FELICIA ANTIP 

a- 
de 

noi 
ar-

de 
cale 
555
de

gie electrică în proporții mici, 
„Setun", avînd o construcție 
simplă, poate efectua cîteva 
sute de operații pe secundă și 
poate fi mînuită cu ușurință1.

Construirea unei noi 
centuri de cale ferată 

în jurul Moscovei
MOSCOVA 10 (Agerpres).
După cum transmite agen

ția Novostî, recent a început 
construcția unei noi centuri de 
cale ferată în jurul Moscovei 
destinate transporturilor 
mărfuri. Noua centură de 
ferată cu o lungime de 
de kilometri va dispune 
mari stații de triaj, de insta
lații automate și de teleco
mandă.

Actuala centură de cale fe
rată din jurul Moscovei, care 
în urma dezvoltării orașului a 
rămas în cadrul lui, va fi fo, 
losită pentru transportul d< 
pasageri.

Mine uriașe
MOSCOVA 10 (Agerpres).
După cum anunță TASS 

specialiștii sovietici în dome
niul industriei cărbunelui au 
început proiectarea a patru 
mine mari pentru exploatarea 
ia zi a cărbunelui 
bazinul 
(Siberia) 
huilă de 
zahstan.

Aceste 
capacitate de 20—60 milioane 
tone de cărbune pe an. Ni
căieri în lume nu există ex
ploatări la zi cu o asemenea 
capacitate. Numai exploata
rea de la Itat din Siberia va 
furniza de două ori mal mult 
cărbune decît era întreaga 
producție de cărbune a Rusiei 
țariste.

brun din 
minier Kan-’Akînsk 
și a zăcămîntului ele 
la Ekibastuz din Ka-

mine noi vor avea o

PR06RAM DE RADIO
12 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,30 Formații de 
muzică ușoară, 10,08 Teatru 
la microfon: „Explozie întîr- 
ziată". Scenariu i 
după piesa lui Paul Everac, 
12,00 Concert de estradă, 12,30 
Coruri din opere, 13,10 Lucrări 
de compozitori din diferite o- 
rașe ale patriei, 15,05 Soliști 
și orchestre de muzică popu
lară romînească, 15,30 Con
cert din operete, 16,15 Vor
bește Moscova ! 18,20 Muzică 
populară romînească, 19,35 
Suite simfonice de compozi
tori romîni, 21,40 Melodii 
populare sovietice. PROGRA
MUL II. 12,15 Săptămîna mu
zicii bulgare, 13,25 Din cele 
mai cunoscute melodii de es
tradă, 14,30 Muzică ușoară 
romînească. 15,00 soliști ai 
Teatrului Mare Academic de 
Stat al Uniunii Sovietice, 15,30 
Muzică populară romînească 
și a minorităților naționale, 
16,50 Curs de limba rusă, 19,00 
Interpreți în studio, 19,30 Ima
gini din viața culturală a sa
tului contemporan, 20.10 Can
țonete interpretate 
seppe di Stefano, 
buna Radio, 21,15 
de muzică ușoară 
22,00 Ciclul „Pagini din mu
zica simfonică romînească".
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111 LII “ 
radiofonic 
11 F.verac.

de Giu- 
20,30 Tri- 
Interpreți 
(reluare).

CINEMATOGRAFE
13 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM-» 
BRIE. Plăcerile orașului: AL. 
SAHIA: Frumoasa americană: 
ISCRONI: Lumină la fereas- 
tră; ANINOASA : Bătălie în 'T 
marș; VULCAN: Comedianții: 
LUPENI: Un om trece prin 
zid; PAROȘENI: După doi ' 
iepuri. . j

Poli arafie


