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Plina Aninoasa ircbuie să tic 
fruntașa sl cu calHalca

Roade bogate 
la pregătiri

Brigăzile de pregătiri con
duse de minerii Demeter Au
gustin și Dușan loan au pus 
vîrtos umărul la realizările 
care colectivul minerilor de 
Dîlja a cîștigat drapelul 
sector de investiții fruntaș 
C.C.V.J. Prima brigadă prin 
realizarea lună de lună a pes
te 100 metri avansare în ga
lerie dublă, iar cea de-a doua 
prin lucrări miniere executa
te de bună calitate. Și în pre
zent aceste brigăzi sînt în 
fruntea întrecerii socialiste, 
contribuind Ia dezvoltarea 

• succeselor dobîndite de co
lectivul sectorului. Minerii din 
brigada comunistului Demeter 
Augustin, după ce au încheiat 

■ luna august cu o avansare de 
ICT metri în galeria pe care 
o sapă, obțin roade bogate în 
muncă și în 
perioada 
luni ei
un randament de aproape 4 
m. c. steril/post și au excavat 
117 metri liniari de galerie. 
Spornică și pe făgașul calită
ții continuă luna aceasta și 
munca brigăzii conduse de to
varășul Dușan loan. Pînă la 
24 septembrie brigada a lărgit 
și betonat 48 m. 1. în galerie șl 
suitor. Ca și în august cînd 
au realizat 72 m. 1. lărgire și 
betonare, minerul Dușan loan 
cu ortacii săi dau lucru de 
bună calitate. Cînd a făcut 
măsurătorile ia prima și a doua 
decadă, topcgraful sectorului 
nu a avut nici o obiecțiune a- 
«ftpra lucrării miniere pe care 

<3 execută brigada.
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Munca spornică desfășurată de minerii sectorului IX 
al minei Petrila la lucrările de deschideri din 
se sprijină pe un activ ajutor acordat în per- 
brigăzilor de către cadrele 
date la locurile de muncă

investiții 
subteran 
manență 
concrete

tehnice. îndrumările 
privind organizarea ju-
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> 

dicioasă a lucrului ca și asigurarea unei bune aprovizionări, > 
realizeze ritmic sarci- ?permit brigăzilor de la investiții să 

nile de plan și să dea lucrări miniere de calitate.
IN CLIȘEU : Maistrul miner Horvu Victor și artificie

rul Bănescu loan se sfătuiesc cum să ajute brigăzile pe 
schimbul lor.

Au colectat fierul vechi din mină
La îndemnul organizației U.T.M.. 

tinerii din sectorul IU au între
prins o acțiune patriotică în ca
drul căreia au 
de 30.000 kg. 
au adunat de 
uzate, scocuri, 
neutilizabile și 
prafață de unde au fost ridicate 
de I.C.M. și expediate oțelăriilor 
patriei noastre.

Dintre utemiștii care s-au re-

colectat mai bine 
fier vechi. Tinerii 
prin mină, tuburi 

fier pocal și Ț.H. 
le-au trimis la su-

marcat 
bălată 
rinciuc 
Vasile 
frunte
organizației de bază U.T.M.

în muncă amintim pe Bar- 
Ioan, Cojocaru loan, Ma- 
Ioan, Bodea Ioan, Ivanov 
și Nicolescu Constantin în 
cu Iuhâsz Pavel, secretarul

La mina Aninoasa au fost 
depășite în anul acesta sar
cinile de plan atît la produc
ție cît și la productivitatea 
muncii. Datorită acestor re
zultate mina Aninoasa deține 
în prezent drapelul de mină 
fruntașă pe bazin.

Cu toate acestea minerii a- 
ninoseni au încă de rezolvat 
o problemă de mare impor
tanță în procesul de produc
ție : calitatea cărbunelui.

Colectivul minei s-a anga
jat ca în acest an să obțină 
o economie la prețul de cost 
de 800.000 lei. Pînă în prezent 
a realizat suma de 455.000 lei. 
Economiile puteau fi mult 
mai mari dacă nu s-ar fi în
registrat pierderi pentru cali
tatea necorespunzătoare a 
producției. Pentru șistul dat 
în cărbune, au fost rebutate 
pînă în prezent 6.075 tone, 
ceea ce înseamnă o depășire 
a cheltuielilor cu 735.075 'lei. 
Dacă procentul de cenușă în 
cărbune ar fi fost cel admis, 
atunci exploatarea ar fi avut 
pînă acum o economie la pre
țul de cost de 1.190.075 lei.

Procentul admis de cenușă a 
fost depășit de toate sectoa
rele de producție. Din această 
cauză sectorului I i s-au rebu- 
tat 2270 tone, sectorului II 915 
tone, iar sectorului III 810 to
ne cărbune. Drept consecință, 
sectoarele I și III au depășit 
cheltuielile planificate pe to
na de cărbune, iar sectoarele 
II și IV au redus cu mult e- 
conomiile obținute la ceilalți 
indici. Pe de altă parte, mul
te brigăzi și-au diminuat cîș- 
tigul cu 20—25 la sută din 
cauza producției rebutate. Este 
vorba de brigăzile conduse de 
Sas Teodor, Bojte Adalbert, 
Roman Petru, David Ion, Cos- 
ma Remus, Asmarandei Au
gustin, Schneider Francisc, 
Biro Ștefan, Moisiu Remus și 
alții. Aceste brigăzi, fruntașo 
pe exploatare la producție, 
productivitate și economii de

------------- ------------- --

In sprijinul producției

Transportul lemnului din parchete — 
sarcină urgentă

— Stau pe 
lemn și mai 
transport încă 
pozitul parchetului Mierleasa 
spune cu amărăciune tov. Bădica forestier) nu se preocupă însă prea 
Dumitru, șeful brigăzii de corhă- 
nitori de la această exploatare. Nu 
avem mașini. De pildă, mașina 
nr. 26.999 a lui Muntieanu Co- 
man, stă nefolosită din cauză că 
șoferul este în concediu. La fel, 
mașina nr. 27.063 a lui Mănescu 
loja stă pentru aă șoferului i s-a 
luat carnetul de conducere. Ma
șina lui Arghir Gheorghe stă și 
ea. Stau mașinile, iar noi sîntem 
lipsiți de posibilitatea de a da 
pînă la 2.000 m.c. lemn de foc pe 
lună din parchet!

Asemenea plîngeri au și șefii 
de brigadă Avram Gheorghe de 
la exploatarea „Tusu“, Dojoiu 
Ioan de la „Pietroasa* 1, Pițigoi 
Gheorghe de la „Bilugu“, mani- 
pulantul Grecu Toma de la „Ma- 
leia“, Stancău I., șeful sectorului 
forestier Lupeni și mulți alți mun
citori și tehnicieni forestieri din 
Valea Jiului. Cererile lor se re
zumă în general la următoarea ■ 
dați-ne autocamioane pentru trans
port oă noi dăm lemn berechet 1 

Intr-adevăr, vizitînd diferite 
parchete și guri de exploatare, 
vezi sute de metri steri de lemn de 
foc, zeci de metri cubi bușteni de 
gater, de derulaj, celuloză care 
stau și așteaptă transportarea lor 
la gări. Din lipsă de autocamioa- 

^ne însă, transportul se efectuează 
extrem de încet. Pe funicularele 
„Mîneciu“ de la parchetele „Mier- 
leasa“ și „Tusu“, scocurile dc la 
„Pietroasa**,  „Maleia**,  „Bilugu“ 
coboară continuu lemn corhănit.

rampă 400 m. steri 
avem pregătiți de 
4000 m. st. în de-

care se adună tot mai mult în 
depozitele parchetelor.

Conducerea I.M.T.F. (întreprin
derea de mecanizare și transport

mult de asemenea probleme. Pe 
șeful sectorului de transport, tov. 
Mânu Mircea sau pe locțiitorul 
lui, Săușan I., puțin îi frămîntă 
faptul că în loc de 12 mașini, 
sectorul forestier Lupenî primește 
numai 7, că lemnul stă în pă
dure, că mașinile cu cauciucuri bu
ne... îșî așteaptă șoferii să vină 
din concediu sau să primească îna
poi carnetul de conducere. Oare 
n-au aflat tovarășii de la secto
rul de transport I.M.T.F. că mun
citorii forestieri s-au angajat să 
îndeplinească ritmic sarcinile de 
plan, să furnizeze înainte de ter
men economiei naționale cantitatea 
de lemn prevăzută în planul 
nual ?

Este necesar ca tovarășii 
conducerea I.F. Petroșani și 
recției regionale a economiei 
restiere să intervină cu mai multă 
energie pentru urgentarea transpor
tării lemnului din pădure în cari. 
La nevoie s-ar putea solicita co
lectivul autobazei I.R.T.A. Pe
troșani pentru a da un sprijin to
vărășesc, executînd transportul de 
lemn cu mașini care și-au terminat 
programul zilnic la alte unități.

Transportul lemnului de la pă
dure în jos în gări este o sarcină 
urgentă, 
Această sarcină 
dusă la îndeplinire pînă cînd ploi
le toamnei nu desfundă prea mult 
drumurile făcîndu-le impractica
bile.

O mină de oameni e tot co
lectivul atelierului de repara- rea și chiar 
ții și întreținere al secției a 
Ilî-a de la Viscoza Lu- 
peni. Dar cînd se ivește vreo 
defecțiune, toți sar s-o reme
dieze. Colectivul este condus 
de comunistul Bădău Nicolae 
și ca obiectiv principal în în
trecerea socialistă are spriji
nirea producției, asigurarea 
funcționării mașinilor în bune 
condițiuni.

Cite nu se pot spune despre 
lăcătușii atelierului de repa
rații și întreținere 1 La repa
rarea automatelor, schimbarea 
conducătorilor de fire și a

torsiunilor in răsucit, repara- 
recondiționarea 

angrenajelor în depănat, re
parațiile curente, medii și ca
pitale, executate cu mult simț 
de răspundere și înainte de 
termen, fac ca numele tova
rășului Bojică loan, șeful e- 
chipei de reparații, Dincă loan, 
Mănescu loan, Mistău loan, 
Mareș Nichita și Tanu Manole 

maistrului 
fie rostite 
celor care,

în frunte cu al 
Bădău Nicolae să 
împreună cu ale 
ascultînd de îndemnul parti
dului, aplică cu succes iniția
tiva „La 2.000 de bobine — 
nici una rebut“.

materiale aveau și mai mult' 
de cîștigat, ar fi fost și ma4 
mult prețuite în colectivul mid 
nei dacă îmbunătățeau. căH-i! 
ta tea cărbunelui.

Nici în această lună situa-’ 
ția calității nu s-a îmbunătă
țit la mina Aninoasa. Dimpo
trivă, procentul de cenușă în 
cărbune a crescut de la' 32j,3il 
la sută cît era în ziua de 2 
septembrie la 36,5 la sută în! 
ziua de 13 septembrie. Cenușa 
cumulată este pe exploatară 
cu mult mai mare de cît cea 
din lunile trecute. Pentru a- 
ceasta, în 15 zile lucrătoare 
din luna in curs au fost re
butate peste 1300 tone.

Din evidența realizărilor de 
pe luna în curs, rezultă căi) 
parte din brigăzile care au dat1 
în trecut mult șist în cărbu
ne, pe luna septembrie au îm
bunătățit calitatea producției.1 
Așa sînt brigăzile conduse del 
Schneider Francisc, Sas Teo-I 
dor, David Iosif și alții caret 
au redus cu 30—50 la sută șis-1 
tul vizibil din cărbune. Altei 
brigăzi cum ar fi cele conduse1 
de Opreanu Ion, Berei Dioni- 
sie, Ungureanu Vasile, care în 
lunile trecute au dat cărbune 
de bună calitate, au depășit! 
norma de șist pe luna sep
tembrie cu 40—50 la sută»

De aici rezultă că încadra-! 
rea în norma admisă de ce-’ 
nușă este posibilă la toate Io-; 
curile de muncă, dar numai în- 
cazul cînd șefii de brigăzi, 
membrii brigăzilor, maiștrii! 
mineri și conducerile sectoa
relor iau măsurile necesare 
pentru pușcarea selectivă și 
alegerea șistului din cărbune j 
la locurile de muncă. Ce idefi-; 
ciențe există în acest dome
niu ?

Cu ocazia consfătuirilor dei 
producție, o mare parte din
tre șefii de brigăzi, maiștri și 
ingineri au analizat cauzele 
neincadrării in norma de ce
nușă și au propus măsuri con
crete pentru a se putea da o 
producție de bună calitate. A- 
ceste măsuri însă nu au fost 
traduse în fapte decît numai; 
în mică parte. Șefii de brigăzi,! 
spre exemplu, nu dau atențiall 
cuvenită alegerii șistului vizi-| 
bil în abataje și nu au trecut' 
încă toți la pușcarea separată 
a intercalațiilor mai mari de 
steril. Ei nu bandajează întot
deauna corect pereții despăr
țitori Ia abatajele cameră spre 
a împiedica amestecarea ste
rilului cu cărbunele depilat. 
Pe de altă parte responsabilii 
principali ai producției, cea 
■mai mare parte din ei fiind 
maiștri mineri, precum și con-, 
ducerile sectoarelor nu spri
jină în mod efectiv brigăzile

C. DANILA 
tehnician — mina Aninoasa

!

a-

din 
Di- 
fo~

care nu suferă amînări ! 
trebuie grabnic

M. ȘTEFAN

•••eeooa
(Continuare în pag. 3-a)

In fața gazetei de perete de la mina Petrila s~au întîlnit trei ortaci dintr-un schimb al brigăzii 
conduse de comunistul Zlătar Pavel. Despre ce o fi discutînd minerul șef de schimb Turcaș Ion cu or
tacii săi ? Poate despre faptul că brigada lor a contribuit la realizările sectorului III Petrila — 967 
tone peste plan în perioada 1—17 septembrie — cu 270 tone de cărbune extrase în afara planului 
de la începutul lunii și pînă în prezent.
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Jiul își menține poziția de lider
După victoriile la scor dobîn- 

dite pe teren propriu, suporterii 
echipei Jiul au așteptat cu legi
timă nerăbdare jocul de la Cărei 
cu Recolta. Și în aoesr joc, Jiul 
a confirmat ascensiunea de formă, 
faptul că se numără printre echi~ 
pele de frunte ale seriei a III-a 
a categoriei B. Rezultatul de e- 
galitate de la Cărei, faptul că nici 
Crișul Oradea, clasată pe locul 
II, nu a reușit decît un meci nul 
fr încă pe teren propriu, a permis

O

CAMPIONATUL REGIONAL
Minerul Aninoasa —

Siderurgistul Hunedoara 2-0 (1-0)
Primele minute de joc se desfă

șoară de la egal la egal, scoțind 
în evidență intenția siderutgiștilor 
Itunedoreni de a obține unul din 
cele două puncte puse în joc. Apoi 
aninosenii .combină frumos, stăpî- 
ncsc jocul și șuturile la poarta 
oaspeților se întețesc. După ce 
Niță trage un șut puternic, min
gea trecj.nd cu puțin pe lingă 
poartă, Foca în minutul 13, bine 
servit de Dula, șutează dintr-un 
snghi dificil înscriind : 1—0 pen
tru Minerul. Două minute mai 
țirziu, Dula, singur în fața porții, 
trimite mingea in brațele portaru
lui 1 In continuare, repriza apar
ține aninosenilor care prin Foca, 
minutul 28, Niță minutul 30 și 
Matyaș minutul 45 cînd a șutat 
puternic în bara transversală, au 
mari ocazii de a mări scorul. In 
această parte a jocului, înainta
rea siderurgiștilor a 
cîteva incursiuni spre
nosecilor.

In repriza secundă, 
cului se schimbă și din păcate în

avut numai 
poarta ani-

aspectul jo-

Parîngul a obținut un
Duminică, Parîngul Lonca a 

jucat în deplasare cu Sebeșul Se
beș. Timpul frumos, speranța că 
vor vedea un joc de calitate, a 
atras pe stadionul dintre arini 
aproape 2.000 de spectatori. Deși 
echipa lor favorită n-a reușit să 
obțină decît un rezultat de ega
litate, spectatorii au plecat mul
țumiți. Au văzut un ioc spectaculos 
și dinamic.

In primele minute, gazdele atacă 
insistent și la o greșeală a lui 
Sima, care vrind să trimită acasă, 
pasează la Cuteanu care înscrie 
nestingherit. Prima repriză se ter
mină cu scorul dc 1—0 în fa
voarea gazdelor. Nu trec nici două

Au luat sfîrșit campionatele 
mondiale și europene de haltere

Au luat sfîrșit campionatele 
mondiale și europene de haltere 
de la Budapesta. In ultima zi au 
evoluat halterofilii de cat. „grea“. 
Din nou titlul de campion mondial 
a revenit renumitului sportiv so- . 
vietic Iuri Vlasov, care a totali
zat 540 kg. Pe locurile următoare 
s-au clasat Schemanski (S.U.A.) cu
537.5 kg, Gubner (S.U.A.) cu
497.5 kg, Ecser (R.P. Ungară) cu 
482 kg.

Campionatele mondiale de hal
tere au fost dominate de sportivii 
sovietici, care au câștigat 4 din 
cele 7 titluri. Ei au ocupat primul 
loc în clasamentul pe echipe, to
talizând 39 de puncte. Urmează 
în clasament halterofilii din R-P- 
Ungară — 26 puncte, S.U.A. (26 
p), R. P. Polonă (19 p.), Japonia 
(8 p.), Iran, R.A.U., R.P. Romî- 
nă. Franța, Finlanda, R.P. Bulga
ria.

echipei noastre să-și mențină po
ziția de lider.

☆

la Ploiești cu 
a pierdut din

Petrolul, 
nou la 

la scor

Jucînd 
Minerul 
scor : 0—-4. Infringerile 
în deplasare, faptul că din cele 
două meciuri jucate pe teren pro
priu n-a reușit să obțină decit un 
punct trebuie să dea de gîndit 
conducerii secției de fotbal și an
trenorilor și să ia măsurile ne
cesare înainte de a fi prea tir- 
ziu.

indefavoarea aninosenilor. Plnă 
minutul 40 al reprizei, siderur- 
giștii, cu deschideri lungi pe ex
treme, și un joc legat, inițiază 
atac după atac forțind egalarea, Ei 
nu reușesc însă să înscrie datori' 
tă apărării bune a aninosenilor. 
Cele cîteva șuturi trase de la 
distanță de oaspeți, au fost ușor 
reținute de portarul Coșereanu. 
In tot acest timp, atacul aninosean 
cu Foca extremă și Golgoțiu M. 
centru, a desfășurat un ioc care a 
fost complet lipsit de orizont, cu 
pase greșite, joc dezaprobat de 
suporterii echipei, care veniseră 
și de data aceasta în număr mare 
la stadion.

In plină dominare o oaspeților 
Foca driblează doi apărători hu- 
nedoreni servind apoi excelent pe 
Golgoțiu M. care înscrie nestin
gherit de aproape. La 2—0, și mai 
avind numai 5 minute de joc, oas
peții pierd orice speranță de a mai e- 
gala și pînă la sfîrșitul partidei 
nu mai asistăm la nici o fază spec
taculoasă.

V. OROS

punct în deplasare
minute de la începerea reprizei 
a doua și apărarea echipei din 
Lonea greșește din nou și același 
Cuteanu majorează scorul. La 2-0, 
Parîngul Lonca forțează egalarea. 
Gazdele încep un joc dur, iar Cu
teanu îl lovește intenționat pe 
Sima, fapt pentru care este eli
minat de pe teren de către arbi
tru. Jucînd în 10 oameni, gazdele 
nu pot face față presiunii Și în 
minutul 65 Mîrmea marcă impa- 
rabil reducînd scorul. Cu cinci 
minute înainte de fluierul final, a- 
cclași Mîrmea aduce egalarea. In 
echipa Parîngul Lonea au jucat 
duminică tinerii Ghiarmati, Buczi 
și Onfci care au dat deplină sa
tisfacție.

*

Alte 
Jiul II 
tie — 
tezatul 
34;

rezultate : Minerul Deva-
Petrila 6—1; Dacia Orăș-
Victoria Călan 0—1; Re-
Hațeg — Dinamo Barza

C.F.R. Teiuș — Minerul 
Vulcan 3-1; Constructorul Hune-
doara ~ Dacia Alba 1-1; C.F.R. 
Simeria — Minerul Ghelar 3-0.

Iar lății minei numai fotbal ?

CLAS A M E N T U L
1. Victoria Călan ■ % 6 5 1 0 16: 2 11 .,x.^2. Minerul Deva 6 4 1 1 15: 6 9
3. Dacia Orăștle 6 3 1 2 12: 7 7 !
4. Retezatul Hațeg 6 3 1 2 13:10 7
5. Minerul Aninoasa 6 2 3 1 7: 9 7 i
6. Minerul Vulcan 6 3 0 3 17:11 6 I

7. C.F.R. Teiuș 6 3 0 3 16:12 6
8. Parîngul Lonea 6 2 2 2 10:11 6
9. Dacia Alba « 2 2 2 8:11 6

10. Sebeșul Sebeș 6 2 1 3 9:10 5 1
11. Dinamo Barza 6 2 1 3 11:14 5
12. Constructorul HuneîL 6 1 3 2 7:14 5
13. C.F.R. Simeria 6 2 0 4 11:13 4
14. Minerul Ghelar 6 1 2 3 7:14 4
15. Siderurgistul Huned. 6 1 2 3 5:12 4
16. Jiul II Petrila 6 0 4 2 3:11 4

lupe- 
de la

prima

Juniorii lupeneni 
învingători

In cea de-a doua etapă a 
campionatului republican re
zervat tinerilor, juniorii 
neni au întîlnit pe cei 
C.F,B, Arad.

După insuccesul din 
etapă cind au fost învinși cu 
2—0 la Arad, duminică au ciș- 
tigat din noroc prin golurile 
marcate în cea de-a doua 
parte de Soltărescu și Arun- 
cuteanu din 11 m. Pentru oas
peți a înscris Sotmariu.

Componenții echipei de ju
niori Minerul, cu toate că au 
obținut victoria s-au prezen
tat foarte slab, 
chipei va trebui 
munca deoarece 
manifestat 
boseală și 
în joc.

Antrenorul e- 
să intensifice 
jucătorii au 

vădite semne de o- 
lipsă de orientare.

☆

Jucînd pe teren propriu cu 
Drubeta Turnu 
niorii de la Jiul 
doar

Severin, ju- 
au obținut 

un rezultat de egalitate.

Stadionul

noi 
ve-

că-i plin 
dar îl a-

după dis-

Trezită din somnul greu în 
care au aruncat-o capitaliștii, 
mina Dîlja începe să prindă 
viață. O mină de oameni har
nici au început să sape gale
rii, să adîneească puțuri de 
extracție. Utilajele moderne 
sînt prieteni buni ai mineri
lor. Cu ele munca-i mai ușoa
ră șl mai spornică. Cind Ies 
din șut, ei discută despre 
muncă, despre viață,

— Ce ar fi să facem și 
o asociație sportivă — au 
nit unii cu propunerea.

— N-ar fi rău. Un pic de 
sport nu strică după șut.

— D-ar n-avem teren.
— Există unul în apropie

rea minei. E drept 
de gropi și bălării 
menajăm noi.

La vreo citeva zile 
cuția de mai sus, a avut loc 
și ședința de înființare a a- 
sociațîei. Președinte a fost 
ales Nistea- baci. O fi el mai 
in vîrstă dar are inima tînără. 
Acțiunea de muncă voluntară 
pentru amenajarea terenului a 
început. Să-l fi văzut pe or
tacii lui Demeter Augustin, pe 
ai lui Bartha, Dușan și Ma- 
tyuș cum mai munceau de cu 
spor ! In ajutor le-a venit un 
buldozer de la S.T.R.A. Cu un 
asemenea ajutor, munca vo
luntară s-a desfășurat mai cu 
spor. S-a făcut și inaugura
rea terenului. Tin&ra echipă a 
minerilor de aici a întîlnlt pa 
aceea din Bănița. Meciul s-a 
terminat nedecls: 2—2. Acum 
echipa Joacă în campionatul 
orășenesc. Tovarășul Nistea 
Eugen, președintele asociației 
tot nu-i mulțumit.

— Doar n-o să facă toți sa-

Știința Petroșani 
26-16

In cadrul etapei a III-a a cam 
pionatului republican de handbal în 
7, masculin — seria II-a, s-au în
tîlnit duminică echipele Știința 
Petroșani și Voința Sibiu.

Suporterii studenților așteptau cu 
mult interes evoluția echipei lor 
favorite mai ales că în prima eta
pă realizase o partidă excelentă 
în fața echipei Tehnotnecal (una 
din fruntașele seriei). Așteptările 
au fosț satisfăcute doar parțial- 
Intr-adevăr victoria a revenit 
Științei, însă modul cum a jucat 
echipa a lăsat de dorit.

In afara cîtorva faze spectacu 
loase de la începutul partidei, în 
rest s-a ratat foarte mult, iar j 
punctele au fost realizate prin șu- i 
turi de la semidistanță sau dis- | 
tanță. ]

După felul cum a Început jocul, ] 
se părea că studenții vor realiza i 
o victorie la un scor concludent ! 
mai ales că ei conduceau cu 5-1 ; 
(minutul 6), iar mai tîrziu cu 10- , 
3 (minutul 15). Pînă la sfîrșitul ! 
reprizei fiecare echipă mai înscrie ' 
de cite 3 ori fiecare stabilind sco- ’ 
rul la 13—6 în favoarea Științei 
Petroșani.

La reluare studenții se distan- ' 
țează din nou (16-6) însă nu pen- < 
tru mult timp deoarece sjbienii 
revin puternic în atac reducînd 
din handicap pînă la 16—9 (mi- ' 
nutul 38). Pînă la sfîrșitul meciu
lui studenții reușesc să-și mărească 
din nou avantajul ajungînd la 26- 
16 cu care ia sfîrșit jocul.

. 1 - - --

dîljenilor
— iși spunea el. Aici va tre
bui să amenajăm un teren de 
volei, dincolo o groapă de să
rituri, iar la iarnă o să încer
căm să facem aici un patinoar. 

De făcut mai sînt încă mul
te la „stadionul" dîljenilor 
dar prin hărnicia întregului 
colectiv, cu sprijinul tinerilor 
din cartier, care cind au auzit r 
că se amenajează un teren de ) 
sport au sărit cu toții să dea 
o mină de ajutor, se vor mai 
face multe lucruri frumoase. 
Atunci intr-adevăr fostul teren 
viran de aici va arăta ca un 
mic stadion.

$

i

cu par-

comisiei 
campîo-

Campionatul orășenesc de 
fotbal ediția 1962—1963 se va 
desfășura în acest an 
ticiparea a 10 echipe.

Conform hotărîril 
orășenești de fotbal, 
natul a început în ziua de 9 
septembrie a. c. și se va des
fășura fără întrerupere pînă 
la 4 noiembrie 1962.

Echipele participante slnt 
cele din campionatul anului 
trecut la care s-au alăturat și 
cele ale asociațiilor sportive 
C.C.V.J. Petroșani și Minerul 
Petroșani.

Pentru turul campionatului, 
programul etapelor este urmă
torul :

Etapa 4 (30 septembrie)
O.C.V.J. Petroșani — Unirea 

Banița.
Energia Paroșoni — Minerul 

Petroșani.
6 August Livezeni — știința 

Petroșani.
Preparația Petrila — Prepa- 

rația Lupeni.
Retezatul Uricani — C.F.R. 

Petroșani.
Etapa 5 (7 octombrie)

C.F.R. Petroșani — C.C.V.J. 
Petroșani.

Preparația Lupeni — Rete
zatul Uricani.

Știința Petroșani — Prepa
rația Petrila.

Minerul Petroșani — 6 Au
gust Livezeni.

Unirea Bănița — Energia 
Paroșeni.

Etapa 6 (14 octombrie)
C.C.V.J. Petroșani — Ener

gia Paroșeni.

•— Voința Sibiu 
(13-6)

A arbitrat J. Marconi (Timișoara.. — 
cu, scăpări care în finalul partidei» 
au influențat calitatea jocului.

Au înscris : Barabaș (10), Drig 
C. (6), Ster (4), Pintea (2), Su- 
văială, Drig H., Irimie, Keni pen
tru Știința Petroșani și Martini 7, 
Schmidt 
Wagner 
Sibiu.

S-au
Drig C., și Florea (Știința) și 
respectiv Martini, Schmidt și 
Schuman Voința.

C. TĂUTU

4, Scherer 2, Schuman, 
și Bucur pentru Voința

remarcat Barabaș, Pintea,

Pasiunea 
lui nea-Sandu

Numele lui nea-Sandu este bi
ne cunoscut de sutele de sportivi 
din orașul Lupeni.

Sportul preferat a lui neg-San- 
du este tenisul de câmp. Sini nu
mai 4 ani de cind iși desfășoară 
activitatea in cadrul secției de 
tenis a asociației sportive Mine
rul Lupeni. Apreciindu-i capaci
tatea de muncă, in anul 1959 Fe
derația Rnmină de Tenis a apro
bat înființarea la Lupeni a u 
centru de tenis pentru copii, Lte 
atunci și pînă acum zeci de co
pii și-au însușit tainele acestui 
sport. Din copiii de ieri, azi 
nea-Sandu, pe drept cuvtnt. se 
mîndrește cu juniori ca fra(ii la- 
cob. Scuti Georgeta și alții.

• Cele 3 terenuri de tenis 
tente datorită îngrijirii ce 
acordă nea-Sandu constituie 
îndoială o bază sportivă 
atrage tinerii să practice tenisul, 
Nea-Sandu este un priceput teb- 5 
rdcian în amenajarea bazelor spor- < 
riwe. Numai in acest an. în cirts- < 
tea Zilei minerului, cu sprijinul ? 
organelor locale a amenajat un 
teren de handbal redus, un te
ren de volei, precum și pista de 
atletism de la stadion. ji

Cu toate că are 65 de am. pe ; 
nea-Sandu antrenorul, zilnic il poți < 
vedea pe terenul de sport dând 2 
lecții practice tinerilor elevi. ' ) 

Fără îndoială că cu asemenea s 
antrenor, asociația sportivă Mini- < 

; rul Lupeni se poate mândri și 
£ și de ce.

D. CRIȘAN '-------------
• =»—=----

exis
te'o 
fără 
care

S. BALOI

Piepa-

6 Au-

6 August Livezeni — Unire-jj 
Bănița.

Preparația Petrila — Mine
rul Petroșani.

Retezatul Uricani — Știința 
Petroșani.

C.F.R. Petroșani 
rația Lupeni.

Etapa 7 (21 octombrie)
Preparația Lupeni — C.C.V.J. 

Petroșani.
știința Petroșani —• C.F.R. 

Petroșani.
Minerul Petroșani -r- Rete

zatul Uricani.
Unirea Bănița — Prepara

ția Petrila.
Energia Paroșeni 

gust Livezeni.
Etapa 8 (28 octombrie)

C.C.V.J. Petroșani — 6 Au
gust Livezeni.

Preparația Petrila ■— Ener
gia Paroșeni.

Retezatul Uricani — Unirea 
Bănița.

C.F.R. Petroșani — Minerul' 
Petroșani.

Preparația Lupeni — Știința 
Petroșani.

Etapa 9 (4 noiembrie)
Știința Petroșani — C.C.V.J. 

Petroșani.
Minerul Petroșani — Prepa

rația Lupeni.
Unirea Bănița — C.F.R. Pe

troșani. £
Energia Paroșeni — Reteza

tul Uricani.
6 August Livezeni — Prepa

rația Petrila.



Pe șantierul 
Vulcan, brigada 
lui Șumlanschi 
Vasile lucrează 
la montarea a- 
coperișului te
rasă al blocului 
'S.

IN CLIȘEU : 
Doi membri ai 
brigăzii, Beje- 
naru Gheorghe 
și Drăguț Nico
lae, execută vi
brarea mecani
că a prafului 
nidrofob pentru 
izolație.

l

tI

Lucrărilor terasiere de pe șantiere — 
atenție mai mare

din Valea Jiu-

care in ge- 
la darea în

Pe șantierele
lui, constructorii desfășoară o 
activitate intensă. Activitatea 
constructorilor nu se rezumă 
însă numai la zidirea șl fini
sarea blocurilor, ea cuprinde 
multe alte laturi, 

jneral concură tot la dan 
•folosință a noilor clădiri.

laturi aleUna din aceste 
muncii constructorilor o con
stituie lucrările terasiere. Ele 
cuprind nivelări, săpături sau 
umpluturi de terenuri, săpări 
de canale pentru rețeaua de 
conducte. Căci o clădire tre
buie predată cu tot confortul 
prevăzut: alimentare cu apă. 
cu căldură, cu rețea de cana
lizare, cu terenul din jurul ei 
nivelat și multe alte aseme
nea amenajări prevăzute în 
proiect.

-=©=- -------

bună calitate. Este vorba 
aprovizionarea cu materiale 
vagonete goale. Din cauzu 
dirijarea lemnului și a goa-

încarcă 
la ziuă

produc - 
schimbulul

pentru a realiza o producție 
de 
de

«Și 
că 
lelor se face neorganizat, pro
ducția se aglomerează spre 
sfirșitul schimbului și brigă
zile nu mai dispun de timpul 
necesar pentru alegerea șistu
lui vizibil în abataje, 
cărbunele și-l trimit 
cum apucă.

Evitarea aglomerării 
țiel spre sfirșitul 
s-ar putea face prin eșalona
rea pușcării pe locuri de mun
că. Această propunere a fost 
făcută în toate consfătuirile 
de producție atît de ingineri 
cîț și de muncitori, dar nici 
pînă în prezent nu și-a găsit 
în întregime aplicarea. S-a 
cerut, de asemenea, în con
sfătuiri precizarea normei de 
cenușă admisă pe fiecare loc 
de muncă, avînd în vedere 
condițiile de strat, pentru a se 
putea urmări și populariza' 
zilnic calitatea pe brigăzi. Nici 
în această direcție nu au fost 
luate măsurile necesare,

In afară de aceasta, alege
rea șistului pe banda de trans
port de la suprafață nu sdi 
face în cele mai bune condi- 
țiuni. Conducerea sectorului 
VT transport nu asigură de
servirea acestei benzi cu per
sonal corespunzător și în mod 
permanent. Apoi nu se dă a- 
tenția cuvenită curățirii vago- 
netelor. Mașina de curățat 
vagonete nu funcționează.

Va trebui ca toți șefii d© 
sectoare și mai ales maiștrii 
mineri, să lupte cu toată ho- 
tărîrea pentru îmbunătățirea 
calității. Ei sînt datori să a- 
plice propunerile făcute în 
consfătuirile de producție și 
măsurile preconizate pentru 
eliminarea șistului din cărbu
ne. Numai rezolvînd aceste 
probleme, mina Aninoasa se 
va putea mîndri că în acest 
an și-a îndeplinit întocmai 
sarcinile de plan și s-a achi
tat cu cinste de toate anga
jamentele luate.

NQTĂ: fa ce scop s-au făcut magazinele ?

Frin blocurile din Vulcan
Locul caselor pitice și insa

lubre ale Vulcanului din tim
pul regimului burghezo-mo- 
șîeresc este luat în prezent de 
blocuri semețe și trainice, ri
dicate de mina harnicilor con
structori. Constructorii nu 
și-au încetat activitatea. In 
momentul de față se înalță 
noi blocuri moderne și s-au 
început săpăturile la un grup 
de blocuri cu peste 480 de a- 
partamente intr-un nou cvar
tal. Locatarii sînt mîndri de 
condițiile create prin grija 
partidului și guvernului. Drept 
răsplată, majoritatea lor în
grijesc așa cum se cuvine a- 
partamentul in care locuiesc.

Intre locatari se desfășoară 
o întrecere pasionantă pentru 
cel mai curat bloc, cea mai 
frumoasă scară. Locatarii de 
pe scara I din blocul A 61 
(Responsabil Nistor Elisabeta) 
au hotărît să păstreze o cu
rățenie exemplară. Pentru a 
face scara cît mai frumoasă, 
la intrare in apartamente, cu 
ajutorul locatarilor s-au făcut 
grătare de șters, au fost adu
se vase cu flori, tablouri cu 
aspecte din viața oamenilor 
muncii din țara noastră, cu 
realizări ale regimului demo
crat-popular. Majoritatea a- 
partamentelor și blocurilor de 
aici sînt bine întreținute. E 
plăcut să vizitezi 
blocul C 61 
săbii Timiș 
din blocul
Gross Ana.

scara II din 
este respon- 
sau scara I 
responsabilă

bine a- 
da mul- 

numără 
din blo- 
aparta -

15, loan 
B 53 sca- 
56, Antal 
și alții.

unde 
loan

B,
Exemple de loca

tari care iși întrețin 
partamenteie se pot 
te. Intre aceștia se 
minerul Biro Emeric 
cui G II scara 3-a, 
mentul 15; muncitorul fores
tier Guiu Nicolae din blocul 
C m scara Hl-a aparta
mentul 6, vagonetarul Boss 
losif scara IV, apartamentul 
45 din blocul C și alții-

-------

De curind, șantierele de con
strucții din Lupeni și Petro
șani au fost dotate cu noi ma
carale cu o capacitate de ri
dicare pînă la 4 tone. Ele Unt 
de fabricație romineaacă, fiind 
produse de uzina metalurgică 
de la Bocșa.

IN CLIȘEU : Vedere parțială 
a noii macarale care lucrează 
pe șantierul Braia H — Lupeni.

luri : doar s-o hotărî serviciul co
mercial al O.C.L. Alimentara să 
deschidă magazinele respective. In 
special deschiderea magazinelor 
alimentar, de pîine și lapte este 
așteptată cu multă nerăbdare. E 
timpul să li se satisfacă această 
dorință deoarece de peste două 
luni de Zile nu s-a făcut nimic 
în această direcție.

Ce părere are despre aceasta 
secția comercială ? Magazinele 
respective au fost construite ca si 
stea goale ?

REPORTAJ
DIN VIITORTrebuie arătat insă că mai 

sînt și unii locatari care nu 
manifestă destulă grijă pen
tru păstrarea curățeniei. Așa 
sînt Ursan Dumitru din blo
cul B 57, apartamentul 3, Mi- 
hăilescu Maria blocul A 52 sau 
Roșian Paraschiva și Zugrav» 
Ion din blocul E nord și alții.

La acești locatari, în apar
tamente, pereții sînt zgîrlați, 
scările murdare și nepavoaza
te, geamuri sparte și murdare 
se intilnesc la tot pasul.

Chiar unii responsabili de T 
scări nu respectă curățenia și 
aruncă gunoiul pe fereastră. 
Așa fac Truică loan din blo
cul E nord scara I, Sa va Con
stantin din blocul E nord sca
ra IV, scară care întotdeauna 
este murdară. Aceeași situa
ție poate fi întîlnită și în blo
cul C scara I unde este res
ponsabilă Brobea Maria. Unit 
locatari ca cei de la blocul G 1 
și G 2 aruncă gunoiul la sub
sol în sala de cazane. In a- 
ceste circumscripții sînt depu- 
tați ștefan Pardos șl Stăncuța 
Zenovia. După cum se vede ei 
nu muncesc cu cetățenii, nu-i 
îndrumă și mobilizează la ac
țiunile de bună gospodărire, 
de înfrumusețare a fondului 
de locuințe. Mai sînt unii lo
catari care nu au achitat de 
cite 4—5 luni chiria la I.L.L. 
Printre aceștia se numără Tă- 
nasie Petre blocul E sud sca
ra 2, apartamentul 
Zuzureac din blocul 
ra IV, apartamentul 
Carol, Rizac Ileana 
Acest lucru nu-i cinstit (1), el 
trebuind să dea de gîndit de- 
putaților.

Este necesar ca in acțiunea 
de curățenie și bună gospo
dărire a locuințelor să se în
cadreze toți locatarii blocuri
lor din Vulcan. Deputății cir
cumscripțiilor să mobilizeze pe 
toți cetățenii la această ac
țiune, să lupte pentru ca cir
cumscripțiile lor să fie frun
tașe în gospodărirea locuințe
lor. 1

luptei pentru J

wanrea locuințe - ♦
N. ROVENȚA ♦

♦

4 ♦
♦ 
• 
4 
4

de A. AGRANOVSKI;
Știți, desigur, ce este un repor~ * * 

taj: este a relatare a unei cilă- * 
torii sau întâmplări extraordinare, • 
a unei descoperiri științifica sau* 
bătălii, a unei construcții sau a î 
unui meci de fotbal — într~un • 
cicvînt, a unui fapt petrecut sub J 
ochii reporterului.

Prin specificul lor, lucrările 
terasiere se impun a fi execu
tate în anotimp uscat. Pri
măvara sau toamna șanțurile 
se surpă ușor, din cauza ploi
lor, necesitînd mult material 
lemnos pentru sprijinirea pe
reților. iarna pămîntul îngne- 
țat îngreunează, de aseme
nea, aceste lucrări făcînd ca 
productivitatea muncii să fie 
scăzută. De aceea este nece
sar ca, pe măsura posibilități
lor, ele să fie executate vara 
precum și în alte perioade mal 
uscate ale anului, cînd se pot 
face cu maj puține cheltuieli.

Pentru anul acesta, con
structorii aude executat mul
te asemenea lucrări. La Lupeni 
au sosit deja proiectele pen
tru conducta de aducțiune a 
apei potabile in oraș de la sta- 

- ția nouă de alimentare și re- 
j zervoare. Tot aici trebuie In- 
| cepute lucrările prevăzute in 
i proiectele pentru canalele ter

mice de legătură dintre cen
trala de calorifer și noul car
tier Braia II. La Vulcan tre
buie făcute umpluturi în ju
rul blocurilor noi din cvarta
lul „Coșbuc", La fabrica de 

I produse lactate de la Live 
zeni sînt necesare cca. 2000 
m. c. umpluturi pentru a ri
dica nivelul terenului din jur. 
La fel la noile blocuri pe care 
le construiește șantierul 9 tre
buie săpate canale pentru con
ductele de căldură, de cana
lizare, umpluturi la centrala 
termică, canale pentru colec- 

1 tarea apelor freatice. Deci un 
volum mare de lucrări tera
siere.

Cu toate acestea pînă acum 
la Lupeni, Vulcan și Llvezeni. 
lucrările terasiere amintite 
nici nu au fost cel puțin în
cepute, iar pe șantierul 9 Pe
troșani se lucrează extrem de 
lent. Oare se așteaptă veni
rea anotimpului ploios, cînd 
șanțurile se vor umple cu apă, 
malurile se vor surpa ? Se 
vor putea executa în aseme 
nea condiții lucrările terasie
re ? Nu ar fi mai ușor să so 
lucreze intens la ele acum ?

Este necesar ca pe fiecare 
șantier conducerile tehnice să 
alcătuiască planuri de orga
nizare a lucrărilor terasiere. 
repartizînd oameni la execu
tarea lor pînă timpul uscat 
crează condiții favorabile rea
lizării lor. Toamna și iarna ele 
necesită forțe și cheltuieli mai 
marl 1

In vara acestui an, constructo
rii șantierului 6 au predat în fo
losință ultimele blocuri de pe 
strada Constructorilor din Petro
șani. Parterul blocurilcr B și C 
este prevăzut cu localuri pentru 
magazine.

Săptămînile trec una după al
ta, apartamentele blocurilor res
pective sînt de asemenea ocupate, 
numai încăperile pentru magazine 
stau goale. Locatarii din această 
parte a orașului privesc în fiecare 
zi cu speranță către aceste loca

Ește însă cu putință să fii mar-! 
tor ocular al... viitorului ? *

Iată la ce întrebare dificilă 'tȚi\ 
propune cunoscutul reporter so ♦ 
vietic Anatoli Agranovski să dea j 
răspuns în cartea sa „Reportaj • 
din viitor". Acest tip nou de re- ♦ 
portaj corespunde unei necesități • 
lăuntrice a omului sovietic, care * 
se simte contemporan cu acest J 
viitor. •

"Țelul pe care și l-a propus în ? 
această carte A. Agranovski nu J 
este însă de a ne purta direct în • 
edificiul gata construit al viito- ♦ 
rului, de a ne zugrăvi imaginea • 
lui finală, ci de a ne înfățișa toc- î i 
mai romantismul 
viitor, Romantismul acesta, de un • 
fel deosebit, e un romantism al * 
cijrelor și faptelor, al muncii în- J 
cordate, de zi cu zi, de ceas cu J 
ceas. •

Reportajul cuprinde povestea • 
construirii Controlitului — una\ 
din numeroasele uzine de turnăto- • 
rte care vor apărea pe harta U” ’ 
niunii Sovietice în anii septena-« 
lului. Interesant este însă faptul J 
că autorul nu pornește reportajul J 
din clipa cînd se pune piatra • 
fundamentală sau cînd se toarnă * 
la temelie primul metru cub de * 
beton. El pornește de la „începu- J 
tul începuturilor" — adică de la • 
mesele de lucru, de la planșetele * 
și gentile doldora de planuri ale 
proiectanților. De acolo își în
cepe Agranovski istorisirea, atit 
de vie, atit de interesantă, de pa
tetică chiar în înțelesul simplUi 
uman al patosului.

Eroii reportajului — inginerii 
Sestopal, Saharov, Homudes, CeE 
verubin și alții — sînt niște oa
meni obișnuiji, tehnicieni cu o 
înaltă calificare, ca mulți alții 
în Uniunea Sovietică. E de ajunș 
să faci cunoștință mai îrtdeaproa- ♦

_=©=_

Cînd va intra în funcțiune „
iluminatul fluorescent

Lucrările pentru introducerea * atPați det viitor ca de o prezen- * 
iluminatului fluorescent, pe strada , palpabilă^ fizică. 
Republicii din Vulcan au fost în- J 
Ctedințate șantierului 10 construe- ♦ 
ții din localitate. Deși lucrările î 
>u 1 , w.
ele nu au fost încă terminate. 
Inginerul Hevele, șeful șantieru
lui, motivează tărăgănarea lucră
rilor pe seama lipsei de tuburi 
fluorescente pe care trustul regio
nal de construcții Deva nu le-a 
trimis.

Vukânenn se întreabă ; Pe dnd 
vor fi terminate aceste lucrări 
începute cu luni în urmă, pe cînd 
va intra în funcțiune iluminatul 
fluorescent ?

**
Agranovski nu se mulțumește j 

si relateze numai faptele, ci le ț
LI1U 11 k m . XXVțl T -- ~' —......~~ ~---- ' 4 .
început încă din primăvară, ț extragă dm țesătura lor cotidiana ț

• sensul filozofic, poezia lor ine ga- ♦
• labilă. Sînt pagini în această carte î
• care ating tensiunea lăuntrică a j
• unor adevărate poeme filozofice, ♦
• Parcurgînd filă cu filă acest» 
ț nou reportaj, cititorii vor face o • 
J pasionantă incursiune în ziua de J 
J miine, în acest mime pe care oa- j
• menii sovietici îl transformă — •
• cu fiecare zi care trece — în- s
j tr-un triumfător prezent. t
• ___....______ ._______ ______  •
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romînă, literatură romî~ 
clasică și contemporană

Prezențe romînești 
peste hotare

FRANKFURT 24 (Agerpres).
La Frakfurt pe Main s-a des

chis Tîrgul internațional specializat 
în comerț internațional de cărți 
la care întreprinderea romînească 
de comerț exterior „Cartimex"- 
expune pentru prima oară produse 
ale editurilor noastre. Se prezintă 
lucrări din literatura universală în 
limba 
nească
(proză și versuri) în limba romînă 
și limbi străine: rusă, germană, 
franceză Și engleză, literatură teh
nică și științifică, literatură pen
tru copii și tineret, manuale șco
lare, lucrări de muzică, teatru, al
bume, lucrări de artă. In două 
numere consecutive ziarul vest - 
german „Frankfurter Allgemeine" 
și-a informat cititorii asupra 
arărilor editoriale romînești 
tîrg.

lu- 
la

☆

PARIS 24 (Agerpres’).
de spectacole ,,Chopin" 
a avut loc în seara zi' 
septembrie o adunare a 
Franța-Romînia.

In sala 
din Paris, 
lei de 21 
Asociației

Cu această ocazie scriitorul Pier
re Paraf a vorbit despre realizările 
obținute de poporul nostru ilus
trate cu impresiile culese 
recentul său

A urmat
7,S-a furat 
program de
cutate de echipa de folclor a Casei 
de cultură a studenților din Bu
curești.

din 
voiaj în R-P. Romînă. 
prezentarea filmului 

o bombă" — și un 
cîntece și dansuri exe-

• !
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tip deUn nou
de călători

?r
hi

avion sovietic
IL-62“

(7.796 km.). După un astfel 
zbor în rezervoarele sale mai 
mine o rezervă de combustibil. 
Cele cinci posturi de radio ale a- 
vionului asigură legături trainice 
cu pămîntul. Multe din cele mai 
importante agregate, radioaparata- 
jul și instrumentele de navigație 
sînt dublate, ceea ce garantează 
securitatea maximă a zborului pe 
orice timp, ziua și noaptea.

Noul elicopter „V-8" în va
rianta pentru călători poate lua 
la bord 24 de persoane, iar trans
format în mașină de salvare — 
14 bolnavi. El poate ridica ușor 
încărcături de 2.500—3.000 kg.

Celălat elicopter „V-2" este 
universal. El poate fi folosit ca 
aerotaxi, mașină sanitară, precum 
și în agricultură.

0----------------VARNA: Congresul internațional de astronautică

(Agerpres).MOSCOVA 24 
TASS transmite :

N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și alți conducători ai partidului co
munist și ai guvernului sovietic 
au vizitat la 24 septembrie avio
nul de călători „IL-62" creat de 
colectivul Biroului de construcții 
sub' conducerea lui Sergnei Iliușin 
și noile elicoptere construite sub 
conducerea lui Mihail Mil.

Avionul „IL-62“ are patru mo
toare cu reacție. Minunatele sale 
forme aerodinamice îi permit 
să dezvolte o viteză de croazieră 
de 900 km. pe oră. El poate lua 
la bord 182 de călători.

Avionul poate efectua zboruri 
fără escală egale ca distanță cu 
traseul Moscova — New York

VARNA 24 (Agerpres).
La 24 septembrie cunoscutul as

tronom bulgar N. Bonev a des
chis cel de-al 13-lea Congres In
ternațional de astronautică. După 
aceea delegații au fost salutați d 
Ivan Mihailov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, președintele Comitetului 
de organizare a Congresului. El 
și-a exprimat satisfacția în legă
tură cu faptul că cosmonautul so
vietic Gherman Titov a sosit la 
Varna și participă la congres. Tot
odată, Mihailov și-a exprimat re
gretul că cosmonauții americani, 
de asemenea, invitați la congres, 
n-au dat curs acestei invitații.

La prima ședință a congresului 
cuvîntări de salut au rostit D. R.

de 
ră-

MOSCOVA 24 (Agerpres).
După cum transmite TASS lu 

24 septembrie, Leonid Brejnev, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., răspunzînd in
vitației președintelui R.P.F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, a plecat 
în Iugoslavia într-o vizită oficială

Aceasta este vizita de răspuns la 
vizita făcută de președintele Tito 
în Uniunea Sovietică în anul 1956.

Pe aeroportul Vnukovo, Leonid 
Brejnev a fost condus de condu
cătorii sovietici în frunte cu N.S. 
Hrușciov, precum și de diplomații 
străini.

0

Shepherd, președintele Federației 
internaționale de astronautică, Liu- 
bomir Krîstanov, președinte ad-in- 
terim al Academiei Bulgare de 
Științe, cosmonautul sovietic Gher
man Titov.

împotriva cursei înarmărilor nucleare 
duse de guvernul englez

— O nouă demonstrație
LONDRA 24 (Agerpres).
La 23 septembrie, cîteva mii de 

londonezi s-au adunat în fața clă
dirii Ministerului Aviației de Răz
boi, pentru a protesta cu hotărîre 
împotriva cursei înarmărilor nu
cleare dusă de guvernul englez și 
a transformării țării într-o bază 
nucleară militară a Statelor Unite. 
Demonstrația a fost organizată de 
„Comitetul celor 100". Cu mult 
înainte de începerea demonstrației, 
cordoane de polițiști au încercuit 
clădirea Ministerului Aviației de 
Război și străzile din apropiere. 
Demonstranții care s-au adunat în 
apropierea clădirii ministerului s-au 
împărțit în grupuri și au organizat 
mitinguri improvizate.

------- ■ ~ ' -âau.— ------- ----------------------

franja: Rezultatele aiegepilop
Senat

puternică la Londra —

---------------- ©---------------

Din Laos trebuie retras imediat 
întregul personal militar american 

— Declarația lui Nouhak Fonsavan —
XIENG KUANG 24 (Ager 

preș).
„Să fie retras întreg personalul 

militar american din Laos, să se 
pună capăt amestecului in trebu
rile interne ale Laosului sub orice 
formă", a declarat Nouhak Fon
savan, membru în Comitetul Cen
tral al Partidului Neo Lao Haksat 

El a arătat că pînă în prezent 
Statele Unite și-a retras doar o 
mică parte din personalul militar 
din Laos. Numeroși militari au de-, 
venit membri ambasadei ameri
cane sau ai așaziselor reprezentan
țe economice și culturale. Alții 
au fost transferați în Vietnamul 
de sud sau Tailanda. Totodată a

arătat Fonsavan pe teritoriile ve
cine cu Laosul se desfășoară o 
intensă activitate ce pune în pe
ricol securitatea Laosului. Astfel, 
a relevat el, numeroase detașa
mente trimise în Tailanda sau 
Vietnamul de sud sînt instruite 
în vederea desfășurării războaielor 
de guerila. De aceea Nouhak Fon
savan a cerut Statelor Unite să-și 
desființeze bazele militare din 
Tailanda și Vietnamul de sud. Nu
mai procedînd astfel, a subliniat 
el, Statele Unite vor manifesta 
sinceritate în îndeplinirea preve
derilor acordurilor de la Geneva 
cu privire la Laos.

pentru
PARIS 24 (Agerpres). — TASS 

transmite :
Ministerul Afacerilor Externe al 

Franței a dat publicității rezulta
tul alegerilor pentru Senat care au 
avut loc la 23 septembrie. Au 
fost realeși 78 de senatori (din 
cei 90 ale căror mandate expira
seră — o treime din componența 
Senatului). Rezultatele alegerilor 
se deosebesc infim de rezultatele 
ultimelor alegeri din 1959. Noua 
componență a Senatului, potrivit 
repartiției mandatelor pe partide, 
se prezintă astfel : comuniștii — 
14 locuri (ca și pînă acum), so
cialiștii — 52 de locuri (cu 1 loc 
mai mult în comparație cu compo
nența anterioară), „Uniunea De
mocrată de stînga" — 50 locuri 
(neschimbat), M.R.P. („Mișcarea 
republicană populară" catolică) 
—35 de locuri (cu 1 mai mult). 
■„Centrul național al independenți
lor republicani și țărani" — 83 
de locuri (cu două mai puțin), 
U.N.R. („Uniunea pentru noua 
republică") — 33 de locuri (ne
schimbat), independenții — 6 lo
curi.

Nu sînt cunoscute încă rezulta
tele alegerilor din Polinezia.

O schimbare atît de neînsem
nată a componenței Senatului în

La 
John 
tului celor 100", George Clark, 
unul
tului, care a stat deja la închisoare 
pentru participare activă la lupta 
împotriva armei nucleare, Vanes
sa Redgrave, cunoscută artistă. Ei 
au vorbit despre primejdia răz
boiului nuclear care amenință lu
mea, despre necesitatea intensifi
cării luptei împotriva cursei înar
mărilor nucleare, au cerut ca Aqa 
glia să renunțe la arma nuclearaJ 
și să lichideze numeroasele baze 
militare americane aflate pe teri
toriul țării. Vorbitorii au înfierat 
încercările fasciștilor de a-și in
tensifica activitatea în Anglia și 
au amintit asistenței că fasciștii 
sînt aceia care poartă răspunderea 
pentru dezlănțuirea celui de-al 
doilea război mondial. „Cerem ca 
Anglia să renunțe la bomba cu hi
drogen, să iasă din N.A.T.O., să 
trimită înapoi în S.U.A. bombar
dierele și avioanele — spion ame
ricane" — scria printre altele în 
manifestele „Comitetului celor 100 ‘, 
difuzate în timpul demonstrației.

mitinguri au luat cuvîntul 
Tinker, secretar al „Comite-

dintre conducătorii Comite-

ci doar un cerc 
persoane) a-

PRG6RAM DE RADIO

Un nou armistițiu în Argentina
După victoria militarilor răscu- 

lați asupra celor care controlaseră 
pînă foarte de curînd Argentina, 
președintele Guido s-a declarat 
întru totul de acord cu partea în
vingătoare și a anunțat că va duce 
la îndeplinire cu strictețe progra
mul politic pe care aceasta îl pre
conizează.

Așadar, „albaștrii" au învins In 
lupta împotriva „gorilelor". A- 
cestea sînt numele celor două ta
bere militare care se înfruntă pe 
scena politică argentiniană. După 
cum scrie revista franceză „Es
prit", „acești militari care nu și-au 
apărat niciodată teritoriul național 
s-au obișnuit să-și amplaseze ba
talioanele în punctele strategice 
ale capitalei pentru a putea tran
șa crizele politice". „Gorilele" au 
dirijat Argentina vreme de șapte 
ani. In cei patru ani în care a în
deplinit funcția de președinte ai 
țării, Arturo Frondizi a cedat 
în fața a 37 de ultimatumuri din 
partea lor, ceea ce nu le-a îm
piedicat, ca atunci cînd partidele 
politice și masele populare nu au

mai acceptat politica anticonstitu
țională a lui Frondizi, să se des
cotorosească de el, să-1 aresteze 
și să-l înlocuiască cu Jose Maria 
Guido.

Pînă de curînd, ofițerii de ex
tremă dreaptă desemnați sub de
numirea de „gorile" au acceptat 
să guverneze prin intermediul pre
ședintelui Guido. întrucît acesta nu 
a respins nici una din cererile lor. 
După anularea rezultatelor alege
rilor municipale și provinciale și 
dizolvarea parlamentului, căile le
gale pentru exprimarea opoziției 
împotriva regimului 
fost închise, 
își dăduseră 
poziției au 
reprezentare.
prevedea ca viitoarele alegeri pen
tru președinția și vicepreședinția 
republicii să aibă loc cel mai tîr- 
2iu la 31 iulie 
Guido le fixase 
brie 1963.

La începutul 
militarii extremiști au lăsat însă 
să se înțeleagă că nu se vor mat

arbitrar au 
Masele populare cate 
votul candidaților o- 
fost lipsite de orice 

Cu toate că legea

1962, președintele
pentru 27 octom-

lunii septembrie.

mulțumi să conducă din umbră, ci 
vor instala la putere o junta reac
ționară.

Potrivit declarațiilor generalului 
Ongania, liderul militarilor ,,al- 
baștri“, această perspectivă a fost 
cea care l-a determinat să' încea
pă rebeliunea astăzi victorioasă 
„Albaștrii*  - promit revenirea la o 
viață constituțională și președintele 
Guido a declarat că, în conformi
tate cu această nouă orientare, va 
organiza foarte în curînd alegeri, 
pentru a permite ca toate curen - 
tele să participe la viața politică 
a țării „în limitele constituției".

Corespondenții de presă rela
tează că prima reacție a poporului 
argentinian față de noul program 
guvernamental a fost pozitivă, cu 
rezerva că nu este încă sigur că 
el va fi adus la îndeplinire și nici 
nu au fost precizate toate amănun
tele sale. Merită a fi reamintite 
cele transmise acum cîteva zile de 
Agenția France Presse care, sub
linia, că există un punct asupra 
căruia diversele grupări din ar
mată sînt de acord : ele se situea-

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. Republicii or 56 Tel. interurban 322.- automat 269.

mă- 
asu- 
ale- 
ex~

urma acestor alegeri se explică 
în primul rînd prin faptul că de 
la ultimele alegeri componența co
legilor electorilor (în Franța la 
alegerile pentru Senat nu votează 
toți alegătorii,
foarte restrîns de 
proape nu s-a schimbat. De a- 
ceea, modificările care au survenit 
îh acest timp în viața politică a 
țării și în concepția poporului fran
cez s-au reflectat doar într-o 
sură extrem de neînsemnată 
pra rezultatelor prezentelor 
geri. Intre altele, aceasta s-a
primat prin eșecul suferit de doi 
foști senatori care și-au prezentat 
candidaturile în Corsica sub lo
zinca colonialistă a menținerii „Al
geriei franceze".

Intr-o serie de departamente ale 
țării diferitele partide republicane 
au încheiat între ele carteluri elec
torale pentru ca prin eforturi co 
mune să dea lovituri candidaților 
reacțiunii. Intre altele, un astfel 
de cartel electoral a fost încheiat 
în departamentul Drome între co
muniști și socialiști, care a permis 
să fie ales în Senat un candidat 
socialist Acorduri similare s-au 
încheiat de asemenea, în departa
mentele Creuse, Gers, Allier, Ar
dennes, Cantal, Finistere și altele.

ză, fără excepție, pe poziții potriv
nice forțelor de stingă. Se știe că 
una din pietrele de încercare că
rora guvernul Frondizi nu le-a re
zistat a fost atitudinea față de 
Cuba. Președintele Guido sprijină 
atitudinea agresivă a Statelor U- 
nite față de Cuba și după cîte se 
pare „albaștrii" se situează pe 
aceeași poziție. De asemenea, nu 
este clar dacă actualul guvern în
țelege să recunoască dreptul parti
dului comunist la o activitate le
gală, dar după toate probabilită
țile acest lucru nu se va întîmpla.

Excluderea arbitrajului din via
ța politică a Argentinei, revenirea 
la legalitate și la respectarea cons
tituției nu pot fi garantate decît 
cu condiția — de multă vreme 
neîndeplinită — ca militarii să re
nunțe la ambițiile lor politice. Din 
acest punct de vedere merită aten
ție paragraful din proclamația ge 
neral ului Ongania care prevede 
„reorganizarea armatei în așa fel, 
îneît ea să fie apărătoarea cons
tituției, fără a încerca să se sub
stituie puterii civile".

26 septembrie
PROGRAMUL I. 7,10 Muzică 

interpretată de fanfară, 8,00 Su
marul presei centrale, 8,50 Jocuri 
populare din țări socialiste, 9,ML 
Concert de dimineață, 10,00 Tea-1 
tru la microfon : „Bărbierul din 
Sevilla", adaptare radiofonică du
pă comedia lui Beaumarchais, 
11,21 Melodii populare romînești. 
12,00 Muzică de estradă, 14,00 
Concert de prînz, 15,00 Muzică 
populară romînească interpretată 
de Vlad Dionisie și Marin Chisăr, 
16,15 Vorbește Moscova!, 17,10 
Cîntă corul de copii al Clubului 
sindicatului învățămînt din Capi
tală, 18,20 Muzică populară ro
mînească, 19,33 Concert de seară,
20.40 Muzică de cameră, 22,20 
Concert de estradă. PROGRA
MUL II. 12,45 Din muzica po
poarelor, 13,25 Concert de estra
dă, 14,30 Muzică ușoară romî
nească, 15,30 Muzică populară din 
Muntenia, 16,10 Cîntece din Nea- 
pole de Renzo Rosselini, 17,00 
Melodii populare romînești și 
ale minorităților naționale, 18,35 
Muzică distractivă de com
pozitori sovietici, 19,00 Interpreți 
în studio, 19,40 Pagini de mare 
popularitate din muzica de opere
tă, 20,10 Muzică de estradă, 20,40 
Din cele mai cunoscute melodii 
populare romînești, 21,15 Inter
pret de muzică ușoară (reluare),
21.40 Muzică corală cerută de as
cultători, 22,40 Muzică din ope
rete.

FELICIA ANTIP

CINEMATOGRAFE
26 septembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Lacrimi tîrzii ; Al. Sabia: 49 de 
zile în Pacific ; LIVEZENI: La 
ordin să trăiți ; ISCRONI : Katia 
Katiușa ; ANINOASA ; Dragoste 
de septembrie, completare Carnet 
de practică ; VULCAN : Poveste 
sentimentală, completare Voroneț-, 
LUPENI: Lunga noapte a lui 431 
BÂRBĂTENI: Alba Regia: PA- 
ROȘENI: Aeroportul nu primeș
te.

Tiparul : „6 Aueust" Polierafie


