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Realizări din întrecerea 
minerilor Văii Jiului

Minerii din Uricani 
continuă să se afirme

Minerii de la Uricani, care și-au 
îndeplinit cu mult înainte de ter
men planul de producție pe prime
le 8 luni ale anului, continuă să 
obțină noi succese în întrecerea 
socialistă. Ir. primele 8 zile ale lu
nii curente ei au extras din aba
taje încă 371 tone de cărbune coc
sificabil peste prevederile planului. 
Și de astă dată cele mai mari rea
lizări le-au dobîndit minerii secto
rului I. In abatajele în care lucrea
ză brigăzile minerilor Maftei Stan, 
Pînzaru Alexandru,
Stancu, și Cîrciumaru Victor, de 
exemplu, s-au obținut randament; 
de peste 6 tone cărbune pe post. 
De asemenea, brigăzile conduse de 
Rudic Constantin și Pop Gavrilă 
din sectorul II au extras în pri
mele zile ale lunii septembrie mai 
mult de 200 tone de cărbuna pes 
te plan.

îndeplinirea 
de producție a 
la Uricani să 
putui anului
paste 15 000 tone de cărbuna coc
sificabil în plus.

aproape 300 tone de cărbune coc
sificabil peste plan.

Realizări frumoase a obținut co
lectivul sectorului III și în privin
ța îmbunătățirii calității producției. 
Prin alegerea cu grijă a șistului 
în abataje și la punctele de încăr
care, conținutul de cenușă din căr
bunele extras în acest timp a scă
zut cu 1,6 la sută față de planifi
cat.

Din abataje^ 
unui sector

T aodorescu

ritmică a planului 
permis minerilor de 

livreze, de la înce- 
și pînă în prezent

Cuvîntul frontalistilor
V

Activitatea minerilor din sectorul 
III al minei Lupeni este în aceste 
zile tot mai rodnică. In perioada 
1-9 septembrie minerii de aici au 
extras peste plan 730 tone de căr
bune cocsificabil, fapt ce îi situiază 
din nou în fruntea întrecerii pe ex
ploatare. In acest răstimp toate br.

- găzile care lucrează în abatajele 
frontale din sector și-au depășit 
sarcinile de plan. Demn de relevat 
este aportul adus de către brigada 
trontalistului Petre Constantin în 
obținerea unei producții spo
rite de cărbune. Pe baza creșterii 
randamentului în abataj această 
brigadă a extras în luna curentă

Colactivul sectorului IV de la mi
na Vulcan este cunoscut pentru 
hărnicia și rezultatele obținute în 
întrecerea socialistă. In primele 8 
luni ale anului din abatajele sec
torului au fost extrase paste plan 
mai mult de 12 000 tone de căr
bune.

In primele 8 zile aie lunii sep
tembrie minerii din sectorul IV 
au înscris pe graficul de produc
ție noi realizări. In acest răstimp 
ei au extras o cantitate de 511 to
ne da cărbune pesta plan. Randa
mentul pe sector a crescut cu pes
te 200 kg. cărbuna pe post față 
da sarcina planificată.

Au contribuit în mod deosebit 
la obținerea acestor rezultate bri
găzile minerilor Sima Mihai, Szabo 
Balazs, Costaa Ioan. Brigada Iul 
Szabo Balazs a lucrat cu un ran
dament de aproape 7 tone cărbune 
pe post, extrăgînd pe această bază 
peste plan 214 tone da cărbune de 
bună calitate.

Pe fiecare post, 
mai muit cărbune
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la Petro- 
lucrările 
didactice

luat parte

Timp de două zile, 
șani, și-a desfășurat 
Consfătuirea cadrelor 
din Valea Jiului.

La consfătuire au
tovarășii Negruț Clement, secre
tar al Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani, Stoica Cornel, 
vicepreședinte al Sfatului popu
lar regional Hunedoara, Nicoară 
Coriolan, vicepreședinte al Sfa
tului popular orășenesc Petro

șani, cadre didactice și invitați 
din Valea Jiului.

Lucrările consfătuirii au înce
put simbătă 7 septembrie și au 
fost deschise de către tov. Ni
coară Coriolan. In prima zi a 
consfătuirii, tov. Pamfilie Gheor- 
ghe, vicepreședinte al Sfatului 
popular orășenesc Petroșani, șe
ful secției de invățămint, a pre
zentat un referat în legătură cu 
activitatea desfășurată de către 
cadrele didactice în anul de 
vățămvit 1962—1963 precum 
unele sarcini pentru noul an 
invățămint După prezentarea
ieratuiui, numeroși participant la 
consfătuire au 
tind realizările 
s-au manifestat 
învățămint.

Consfătuirea
de duminică 
pe cercuri de specialitate, 
după-amiaza aceleiași zile, 
Pamfilie Gheorghe, a relie-
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și 

de 
re-
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încă din prima zi de muncă din 
luna septembrie minerii și tehni
cienii sectorului V Lonea s-au ins
talat în fruntea întrecerii pe mină. 
De atunci și pînă în prezent ei 
și-au păstrat locul de frunte avînd 
extrase peste plan 473 tone de 
cărbune. Măsurile tehnico-organiza- 
torice luate ca și aplicarea unor 
metode valoroase de lucru au per
mis minerilor și tehnicienilor sec
torului V să sporească productivi
tatea muncii cu 7,3 la sută față 
de cea planificată.

In abatajele în care lucrează bri
găzile conduse de minerii Danciu 
Moise, Petrie Simion, Timar Ștefan 
s-au obținut randamente cu peste 
o tonă de cărbune pe post mai 
mari decît cele planificate.

luat 
Și 
in

a

cuvîntul ară- 
lipsurile care 
procesul de

continuat in
8 septembrieziua

1963
In

tov.
fat concluziile asupra probleme
lor dezbătute, după care consfă
tuirea și-a încheiat lucrările.
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Cititi în pagina IV-a
• Ședința festivă de la Phenian.
• A 19-a aniversare a eliberării Bulgariei.
• Mitinguri antifasciste de masă în Italia.
• La Saigon încordarea se accentuează.
• Primele rezultate ale referendumului din Algeru,
• Greva minerilor de pe insula japoneză Kiusiu.

| Bucuria și satisfacția ce se poate citi pe fețele minerilor din clișeu sînt pe deplin justificate. ?
. Brigada în care muncesc, condusă de comunistul Kibedi Francisc din sectorul II al minei Aninoasa, :
• a extras în cele 6 zile lucrăto are care au trecut din luna curentă nu mai puțin de 214 tone de cărbune i
♦ peste plan. Cu această realizare, brigada își continuă șirul succeselor obținute lună de lună în pro- «
? ducție. t
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Pentru folosirea din plin a posibilităților 
de sporire a producției de cărbune cocsificabil
Zilele trecute a avut loc plenara 

lărgită a comitetului orășenesc de 
partid Lupeni, la care au partici
pat secretarii organizațiilor de ba
ză de partid, președinții comitete
lor secțiilor sindicale, secretarii or
ganizațiilor de bază U.T.M., precum 
și șefii de brigăzi, membri și can
didați de partid, de la E. M. Lu
peni.

Plenara a analizat activitatea 
desfășurată de către organizațiile 
de partid de la mina Lupeni, de la 
începutul anului și pînă în prezent, 
pentru mobilizarea colectivului Ia 

realizarea indicatorilor de plan.
Referatul prezentat în fața ple

narei de către tov. Mogyoroși E- 
meric, inginer șef al exploatării, 
cît și discuțiile participanților la 
dezbateri, printre care tov. Meiuș 
Emilian, Angelescu Ioan, Gozman 
Iacob, Negruț Ioan, Petrescu Ma
rin, . Popescu Sebastian, Nan Tra
ian, Vereș Ștefan și alții, au scos 
în evidență că minerii, inginerii 
și. tehnicienii minei Lupeni, în frun-

te cu comuniștii, au obținut rezul
tate deosebite în realizarea indi
catorilor planului pe 1963. îmbu
nătățirea muncii privind creșterea 
calificării muncitorilor, repartizarea 
pe fiecare brigadă a cite un tehni
cian care să o îndrume în mod 
concret, analizarea decadală a ac
tivității brigăzilor în cadrul unor 
consfătuiri spre a se lua măsuri 
de prevenire a rămînerii în urmă, 
întocmirea de planuri de măsuri 
pe fiecare loc de muncă în scopul

Plenara comitetului 
orășenesc de partid Lupeni
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folosirii posibilităților de creștere 
a productivității muncii și redu
cere a cheltuielilor de producție, 
omogenizarea brigăzilor, aplicarea 
prevederilor planului M.T.O. — iată 
care sînt factorii de bază înspre 
care a fost îndreptată atenția co
mitetului de partid al minei, dato
rită cărui fapt în cele opt luni care 

'au trecut din acest an au f<?st ex
trase peste prevederile planului 
49 870 tone de cărbune cocsifica- 
bil.

Planul lucrărilor de pregătiri pe 
cont de producție și planul de des
chideri a fost, de asemenea, reali
zat în proporție de 109 la sută, 
respectiv, 102,2 la sută. In ceea 
ce privește randamentul realizat 
în acest an în abataje, acesta re
prezintă o creștere de 8,7 Ia sută 
față de media realizată în aceeași 
periodă a anului trecut, iar pe în
treaga mină, randamentul a crescut 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut cu 9,6 la sută. Față de 2,950

tone pe post cît prevede planul, 
randamentul realizat în abataje a 
ajuns la 3,064 tone pe post, iar pe 
exploatare randamentul e mai ma
re cu 68 kg. cărbune pe post față 
de cît prevede planul. Cele mai 
bune rezultate au fost obținute de 
colectivele sectoarelor III, I B și 
IV B. De remarcat este faptul că 
în cele opt luni care au trecut 
din acest an, toate sectoarele pro
ductive, precum și sectoarele de 
investiții și transport și-au înde
plinit și depășit prevederile pla
nului. Dintre brigăzi s-au eviden
țiat în mod deosebit cele ale fron- 
taliștilor Petre Constantin, frații 
Ghioancă Sabin și loan din secto
rul III, Băcanu Sava, Ciuciu Andrei 
din sectorul I B, Lucacs Andrei din 
sectorul IV B și altele.

Referatul a scos in evidență că 
una din principalele preocupări ale 
conducerii exploatării, sub îndru
marea comitetului de partid, a fost 
realizarea obiectivelor planului te
matic tehnic, crearea de condiții 
pehtru sporirea substanțială a pro
ductivității muncii. Astfel, planul la 
tăierea și.' încărcarea mecanică la 
înaintări s-a realizat în proporție 
de 101,8 la sută, la susținerea me
talică în abataje — de 121,2 la 
sută, în galerii — de 118,2 la sută, 
la tăierea cu haveza și plugul de 
cărbune în procentaj de 205,8 la 
sută, iar consumul specific de lemn 
de mină a fost redus cu 4,4 la 
sută.

Depășirea planului de producție, 
creșterea, productivității muncii, 
realizarea prevederilor planului

A. MICA

(Continuare în pag. 3-a)

Hotărîrea priboienilor prinde viață

Printre muncitorii evidențiați în producție de la I.P.I.P. Livezeni 
se numără și sudorul Olani loan. Meseriaș priceput și harnic el își 

depășește lunar norma de lucru cu 35—40 la sută.
IN CLIȘEU: Sudorul Olaru loan executînd o lucrare pentru șantie

rul de construcții din Lupeni.

„Ziua de muncă și 
suta de tone de căr
bune peste plan" — a- 
cesta este obiectivul 
pe care și l-au stabi
lit minerii sectorului 
IV Priboi de la mina 
Aninoasa cînd au pă
șit în noua lună de 
muncă. Orqanizîndu-și 
mai bine lucrul în a- 
bataje și folosind la 
întreaga lui capacitate

utilajul minier, mine
rii priboieni, încă din 
primele zile ale lunii, 
au trecut, la înfăptui
rea hotărîrii luate.

Astfel, la sfîrșitul 
celor trei zile de 
muncă ce s-au scurs 

din luna curentă, pe 
graficul de întrecere 
al sectorului au și 
fost înregistrate 365 
tone cărbune peste

,plah. Cu o deosebită 
hărnicie muncesc mi
nerii din brigăzile 
conduse de tovarășii 
Moisiu Remus, Biro 
Ștefan. Șteț Petru și 

lanc Victor, din ale 
căror abataje au fost 
trimise la ziuă, în a- 
fara planului, canti
tăți de cărbune cu
prinse între 55 și 
147 tone.
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Minerul Lupeiii Roșie OradeaFlamura

Prima întâlnire din campionatul 
categoriei B susținută pe teren pro
priu, în. compania unei echipe care 
aiături de Minerul a activat în ca
tegoria A, a făcut ca un mare nu
măr de spectatori să fie prezenți 
pe stadionul din Lupeni.

încă din primele minute de joc, 
atacurile celor 2 echipe, pun la 
grea încercare pe portarii Miha- 
lache și Szilaghy. Dealtfel in a- 
ceastă partidă, cei 2 portari s-au 
evidențiat pentru că ei au salvat 
goluri ca și făcute. Deși scorul nu 
reflectă întrutotul dominarea și o- 
caziile avute de jucătorii mineri, 

este pe deplin meritat. Oaspeții 
știut să se apere organizat și 
atacat periculos, 
fața unei echipe

dar au cedat 
dornice de a

el 
au 
au 
în
obține victoria.

Primul gol, înscris
minutul 4, dă și mai multă încre
dere de victorie gazdelor. 10 mi
nute mai tîrziu, centrul Înaintaș

de Nicolau în

orădeau scapă singur și din apro
piere trage puternic, dar Mihalache 
printr-un reflex extraordinar res
pinge balonul salvînd un gol a- 
proape sigur, in continuare, jocul 
se desfășoară In jumătatea de te
ren a oaspeților, dar șuturile ex
pediate de Ion C. Ion, Drăgoi și 
Staudt, sint reținute cu multă si
guranță de Szilaghy care in a- 
ceastă partidă a apărat excepțional.

In minutul 41 Szatmary lovește 
intenționat pe Dan II care se afla 
fără balon și arbitrul Mataizer — 
Craiova, 11 invită să părăsească 
terenul ca pe urmă să revină asu
pra deciziei.

După reluare, în minutul 50 Ni
colau reia cu capul o centrare a lui 
Ion C. Ion dar Szilaghy salvează 
în ultima instanță cu pumnul. Do
minarea echipei gazdă, este din ce 
în ce mai accentuată, oaspeții fă- 
cînd cu greu față atacurilor mi
nerilor.

In minutul 67, Drăgoi este ser
vit impecabil de Staudt, străpunge 
apărarea și cind se afla doar numai 
cu Szilaghy în față șutează dar pe 
lingă bară, pierzînd o mare ocazie 
de a majora scorul. In minutul 77 
se înscrie al doilea gol. Cărare 
inițiază un atac pe partea dreaptă, 
intră în careu, dar este întîmpinat 
de portarul Szilaghy și un apără
tor care îl deposedează de balon. 
Arbitrul Mataizer dictează 11 me
tri, întrucît apărătorul a atins ba
lonul cu mina. Lovitura este exe
cutată perfect de Băluțiu și astfel 
scorul devine 2—0.

S-au evidențiat: Stanciu, Dan H, 
Mihalache, Cărare, Drăgoi și Staudt 
de la Minerul, 
Bodo, Pugna 
oaspeți.

portarul Szilaghy, 
Szatmary de la

S. BALOI și
I. CIORTEA 

corespondenți

CAMPIONATUL REGIONAL

ĂninosenH, la ppimul joc 
de campionat

Jcc de slabă factură 
tehnică la Vulcan

In șir indian, pe poteca ce duce la cabana Paring.
Foto E. GLIGHERCZIC
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♦ Pornim așadar în drumeție spre
♦ bătrinul Ceahlău, pe Bistrița in
♦ sus, din Bacăul întinerit. Orașul
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♦
♦
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♦
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♦
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iși desfășoară larg magistralele ce 
mărginesc cvartale de locuințe 
Înalte și masive, școli, magazine, 
spitale, oferindu-și cu dărnicie 
panorama urbană a unei așezări 
noi, elegante. Coloritul, viu, lu
minos, al clădirilor moderne, înăl- 
tate de curind, a aruncat în bez
na uitării tirgul cenușiu 
tădată, 
halale. 
printre 
treptat 
moașe

însoțind
Bistriță, șoseaua asfaltată șerpu
iește peste cîmpuri, se mlădiază 
peste coline, plonjează peste văi, 
purtindu-și firul de asfalt spre 
Piatra Neamț. Valea Bistriței iși 
dezvăluie frumusețea peisajului 
său natural pe fundalul de beton 
al salbei de hidrocentrale ce se 
conturează tot mai pregnant, in

un hotel turistic 
etaje.
Împrejurimile 
filele istoriei.

Bistrija se află
lui Alexandru cel Buni

ora-
La

mor-

♦

♦ 
♦*
♦ 
♦
♦
♦

iubitori ai 
Aninoasa, 
încurajeze 
campionat,

grija 
avea 

mai atrăgător. O 
asta insă 
faptul 
fluerat

că
cu

16

de al- 
cu proverbialele sale ma- 

Bacăul de azi se ridică 
schele. Bl iși ia locul 

in rîndul celor mai iru- 
orașe ale patriei.

jucăușa și cristalina

încă de la intrarea pe stadion, 
celor peste o mie de 
fotbalului din comuna 
veniți duminică să-și 
echipa la primul joc de
le-a fost oferită o plăcută surpriză

Datorită lucrărilor de reparare 
și renovare executate prin 
asociației sportive, stadionul 
un aspect nou.
altă surpriză, de data 
neplăcută, a prilejuit-o 
începutul jocului a fost 
43 de minute întîrziere.

In sfîrșit, minutul 43 după ora 
coincide cu primul ,,Hai minerul" 
venit din tribună. Deși lovitura de 
începere o au fotbaliștii din Sime- 
ria, oaspeții de duminică ai ani- 
nosenilor, minutul 1 marchează 
prima ocazie de a înscrie ratată 
de... gazde, prin Zlăgneanu. Pre 
luînd inițiativa, aninosenii iși crea- 
ză noi ocazii de a deschide sco
rul, dintre care însă numai cea din 
minutul 28 este fructificată de Ciur 
dărescu printr-un șut 
urma căruia mingea

plasat, in 
s-a odihnit

în colțul porții. Spre sfîrșitul pri
mai reprize, oaspeții reușesc să e- 
chilibreze oarecum jocul, însă ac
țiunile lor de 
zultat datorită 
rării gazdelor 
rul Crîsnic.

La reluare, . 
nou inițiativa 
mult în careul simerienilor. Apăra
rea supranumerică și organizată a 
oaspeților face însă ca, și de as
tă dată, numai două din numeroa
sele ocazii de a marca avute de 
aninoseni să fie fructificate: Șt oc
her minutul 16 (al reprizei a 11-a) și 
Butca minutul 40. astfel că partida 
este cîștigată de aninoseni cu sco
rul de 3-0.

La acest rezultat a contribuit în
treaga echipă gazdă, din care s-au 
remarcat Ciurdărescu. Zlăgneanu, 
Foca și Crîsnic.

Fotbaliștii aninoseni au olerit du
minică spectatorilor un meci de 
factură tehnică mediocră, desfășu
rat în limitele sportivității.

atac răniîn fără ra- 
formei bun? a apă- 
în frunte cu porta-

aninosenii preiau din 
desfășurînd jocul mat

Iubitorii fotbalului din Vulcan 
au așteptat cu legitimă nerăbdare 
începerea campionatului regional. 
Deși vulcănenii dovedesc în pri
mele 15 minute o ușoară superio
ritate, concretizată de altfel prin 
unieul gol al partidei înscris de 
Cotroază, jocul e de slabă factură 
tehnică. După gol, echipa din Pe
trila trece la atac dar imprecizia 
In șuturi face ea toate ocaziile să 
fie ratate.

In repriza a Il-a, Minerul Vul
can practică un joc, întrucîtva. 
mai legat, dar Cotroază, Melinte și 
Chiceanu ratează ocazii favorabile. 
Cea mai mare ocazie este însă ra
tată de Vlad care trage peste 
tarul ieșit în întîmpinare dar 
gea lovește în bară.

Deși echipa lor favorită a
victorioasă, numeroșii spectatori au 
plecat nemulțumiți de joc. 
să-și vadă echipa practicînd 
frumos și de un bun nivel

por- 
min-

ieșit

Alte rezultate

V-

C L

Ei vor 
un joc 
tehnic.

♦
♦
♦ 
♦
♦

te de apartamente, magazine, școli, 
va fi Înălțat 
modern cu 12

Locurile din 
șului deapănă 
mînăstirea 
mintul
la Pingărați castelul lui Alexandru 
Lăpușneanu evocă trecutul zbu
ciumat a) Moldovei; peste dealu
rile Împădurite dintre Bistrița șl 
Ozana, la Tirgul Neamț, zidurile 
roase de vreme ale Cetății Neam
țului stau mărturie dirzeniei plă- 
ieșilor moldoveni ai lui Ștefan cel 
Mare. La Humulești dăinuie casa 
in care s-a născut marele nostru 
povestitor Ion Creangă.

Și drumul continuă spre Ceah
lău. La Vaduri, iată combinatul 
forestier, iar la Stejaru turbinele
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hidrocentralei ce primesc apa pe ♦ 
sub munte tocmai din Bicaz, pen- ♦

♦
♦

♦ șiriundu-se in sus, pină la poa- ; ♦ 
!it

«

♦ 
♦

♦
♦ 
♦
♦
♦
♦

♦ 
♦
♦ 
o

tru ca, transformindu-se in mii de 
cai putere, să răspindească lumi
na pretutindeni în țară.

in fine, Bicazu! I Ce sentiment 
de legitimă mindrie patriotică În
cerci cind privești imensul pere- '. 
te de beton creat prin forța și 
priceperea omului care a zăgăzuit 
apele bătrlnei Bistrițe, punindu-.e 
in folosul civilizației. De pe șo
seaua nouă de beton ce șerpuieș
te pe marginea lacului, ca o nes- 
firșită panglică de argint, turis
tul are 
basm : 
străjuit 
brazi 
aici, 
prin 
xistă

♦ 
*

♦ 
♦
♦
*
♦ 
♦ 
♦
♦
♦

lele Ceahlăului.
In apropiere de Piatra Neamț, 

mărginindu-l parcă, iși oglindește 
terestrele largi și imense de cris
tal cetatea fibrelor și firelor sin
tetice rominești de ia Săvinești. 
In apropiere, combinatul de îngră
șăminte azotoase de la Roznov, 
clădit și el de curînd.

Iată Piatra Neamț, un oraș ce- 
și ridică umerii în plin mers. Tir
gul de odinioară surprinde, ca și 
Bacăul, prin aspectul său inedit. 
In ultimii ani, aici la poalele 
munților, a Început să-și dezvă
luie conturul un oraș nou de vi
le vesele, familiare, de blocuri ce 
se profilează pe fundamentul mon
tan. Barierele orașului s-au stră
mutat, alergind in dreapta și în 
stingă, aproape de Vaduri, de 
Roznov.

Intrind in Piatra Neamț, orice 
locuitor ne poate spune că peste 
puțin timp acest pitoresc oraș va

in față o panoramă de 
albastrul undelor lacului,
de verdele pădurilor de

și culmile Ceahlăului. De 
de la poalele lui, pornesc 

munți Cheile Bicazului. E- 
oare un loc mai măreț și

♦
♦
♦
♦ 
♦
♦ 
♦

*
♦ 
♦
♦
*
♦
♦
♦ 
♦

impunător in Carpații noștri rasă- ♦

♦

*
*

♦

♦
*
♦
♦
♦
♦

♦

riteni decît aceste vestite chei 1 
De sus, de pe Ceahlău, pers

pectiva se deschide in toată mă
reția ei, cuprinzînd orizontul pî- 
nă departe, lată, zărești parcă 
Borzeștii, Oneștii, Romanul... Sint 
acolo, toate orașe cu adevărat 
noi ale patriei socialiste, străjui
te de Carpați, de bătrinul 
lău.

Mi-

Te-

A

jumătate
Umetbai 
vî-nează 
ajutorul 

imperiali
Strîngîndu-și 

de un

Gh. BRÂTESCU
N. PLUGARU 

corespondenți Agerpres

6.
6.

1. Sebeșul Sebeș 1 1 0 0 4:0 2
2. Minerul Aninoasa 1 1 0 0 3:0 2
3. Minerul Vulcan 1 1 0 0 1:0 2
4. Parîngul Lonea 1 1 0 0 3:1 2
5. Refractara Alba Iulia 1 1 0 0 2:1 2

.—7. Dacia Orăștie 1 0 1 0 1:1 1

.—7. Aurul Brad 1 0 1 0 1:1 1
8. Știința Petroșani
9. Retezatul Hațeg

10. Constructorul Hunedoara 1 0 0 1 1:2 0
11. Minerul Teliuc 1 0 0 1 1:3 0
12. Jiul II Petrila 1 0 0 1 0:1 0
13. C.F.R. Simeria 1 0 0 1 0:3 0
14. Minerul Ghelar 1 0 0 1 0:4 0

Parîngul Lonea — Minerul Te- 
liuc 3—1; Refractara Alba Iulia — 
Constructorul Hunedoara 2—1; Da
cia Orăștie — Aurul Brad 1—1; 
Retezatul Hațeg — Știința Petro
șani amînat; Sebeșul Sebeș — 
nerul Ghelar 4—0.

☆
ETAPA VIITOARE: Minerul

liuc — Jiul II Petrila; C.F.R. Sime- 
ria — Minerul Vulcan; Minerul 
Ghelar — Minerul Aninoasa; Ști
ința Petroșani — Sebeșul Sebeș; 
Aurul Brad — Retezatul Hațeg; 
Constructorul Hunedoara — Dacia 
Orăștie; Parîngul Lonea — Refrac
tara Alba Iulia.
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

*
♦
♦
♦
♦
•
4 deveni un însemnat centru turis-
♦ tic. Primele semne se întrezăresc
♦
♦ in amploarea luată de lucrările
• de construcție. Aici se ridică su-
*

Ceah-

1
Vînătorul 

tJmetbai 
în vîrstă de 72 
aiii, a vînat anul 
cesta 47 de vulpi, 
fă să fi tras nici 
foc de armă.

De peste 
de secol 
Beișcebaev 
vulpile cu 
vulturilor 
dresați.
aripile lungi

Kirghiz 
Beișcebaev, 

de
a- 

fă-
un

metru, vulturul 
năpustește asupra pră- 

o luptă 
un 
de 

a 
a-

zii și după 
de mai puțin de 
minut, o ucide. Nu 
mult Beișcebaev 
obținut în felul
cesta cel de-al 3 000- 
lea trofeu.

Bătrînul vlnător este 
vestit pentru pricepe
rea cu sare descope
ră cuiburile vulturilor

din care scoate pun 
pe care îi dresează 
pentru vînătoare. La 
vulturii dresați de el 
rîvnește orice vînător.

In Kirghizia, vînă- 
toarea cu vulturi im
periali este foarte 
populară. In fiecar. 
an se organizează în 
treceri ale vînătorllor, 
la sare asistă un ma
re număr de specta
tori.

Deși asociația 
sportivă Parîn- 
gul Lonea dis
pune de fonduri 
suficiente pen
tru echipamen
tul necesar po
picarilor, acesta 
nu se procură, 

antrenamentele 
-li făcîndu-se cu 

Îmbrăcăminte ne- 
< corespunzătoare.



Iată un grup de muncitoare din secția răsucit de la Viscoza Lupeni. Ele s-au angajat să răsucească 
fiecare în decurs de o lună 1 500 kg. fire de mătase fără nici un rebut și au reușit să dea între 
1 900 — 2 100 kg. fire.

Pentru folosirea din plin 
a posibilităților de sporire 

a producției de cărbune cocsificabil

'In întregul sector: nici un vagonct de cărbune 
rebutet pentru șist!

Acest succes, care oglindește 
grija cu care minerii din toate a- 
batajele, de la toate lucrările de 
pregătiri în cărbune și în mixt, 
precum și tehnicienii și inginerii 
se preocupă de îmbunătățirea ca
lității producției, aparține colecti
vului sectorului HI de la mina A- 
ninoasa. In tot cursul lunii august, 
precum și în primele zile lucră
toare ale lunii septembrie, contro
lul calității producției n-a găsit 
nici un singur vagonet cu cărbune 
provenit din sectorul III care să 
conțină piatră.

Realizările remarcabile ale co
lectivului sectorului III al minei A- 
ninoasa în îmbunătățirea calității 
cărbunelui constituie rezultatul 
muncii politice desfășurate de or
ganizația de bază (secretar tovară
șul Bihavetz Adalbert) pentru în
tărirea preocupării tuturor brigă
zilor în direcția alegerii șistului 
vizibil.

; | Preocuparea colectivului sectoru- 
/ <ui pentru cărbune de calitate a 

fost stimulată de faptul că în ca
drul unei adunări generale a or
ganizației de bază la ale cărei lu
crări au participat și tovarășii din 
activul fără de partid, s-au anali
zat măsurile ce trebuie luate pen
tru îmbunătățirea calității cărbune
lui la fiecare loc de muncă. Intre 
altele, s-a stabilit: peste tot unde 
este posibil să se taie cărbunele 
cu ciocanele de abataj, măsură ca
re preîntîmpină fărîmițarea steri
lului și amestecarea lui cu cărbu
nele, pușcarea selectivă în stratele 
cu intercalații, repartizarea de sar
cini concrete în brigăzi privind a- 
legerea bulgărilor de șist. Agita
torii au fost îndrumați să organi-

— X9I0SX—•

Cartea — 
cî-t mai aproape 

de locurile de muncă
Lsctura unui roman devine o 

preocupare mereu mai îndrăgită 
de muncitorii aninoseni. P întru a 
înlesni procurarea cărților în fie
care sector și secție de la mină 
funcționează cîte o bibliotecă vo
lantă. Cele 12 biblioteci volante 
cite au luat ființă pînă în prezent 
au fost înzestrat? cu peste 1 100 
cărți.

Bibliotsca înființată în sectorul 
IX, de exemplu, numără 192 de vo
lume. Muncitori ca Hering Vior-l, 
Cadar Alexandru, Petrică Nicolae 
și alții împrumută cu regularitate 
cărți de la această bibliotecă. Ci
titori activi ai bibliotecilor volante 
din sectoarele și secțiile undî mun
cesc sînt și lăcătușii Rusu losif și 
Săcăluș Petru din atelierul meca
nic, minerul Batin Gheorghe III 

și ajutorul miner Gheorghe Gheor
ghe din sectorul IV, tinerii Tat 
Ioan, Bud Vasile și Roman Vasile 
din secția lămpărie și încă multi 
alții.

zeze ori de cîte ori este necesar 
convorbiri privind posibilitățile de 
reducere a procentului de cenușă. 
In abatajele de pe stratele 8—9, 
care prezintă numeroase falii, și 
care se exploatează în trepte răs
turnate, s-a stabilit prin calcule a- 
vansul fiecărei trepte, spre a se 
crea spațiul necesar depozitării ste-

Calitatea producției — 
în centrul atenției 

colectivului

rilului provenit din intercalațiile 
pușcate separat.

Șeful sectorului, tovarășul ingi
ner Popa loan, ceilalți tehnicieni 
din conducerea sectorului au sta
bilit la fața locului, impreună cu 
brigăzile de mineri, cum trebuie 
procedat la excavarea stratelor spre 
a se asigura o producție de cali
tate. Datorită acestui fapt, brigă
zile conduse de minerii Khmilețki 
Anton și Bulgaru Gheorghe, ale 
căror abataje au trecut prin zone 
de falii, au reușit să organizeze 
în așa fel lucrul îneît să nu scape 
steril în cărbune. La aceste abataje 
se excavează mai întîi cărbunele 
și după evacuarea lui completă se 
trece la pușcarea intercalațiilor de 
steril, care sînt depozitate în spa
țiul exploatat. In abatajele de pe

Toată incinta minei Petrila trebuie
In foste locuri virane, în ulti

mii ani apar tot mai multe spații 
verzi, alei cu arbori și flori, parcuri 
mai mici sau mai mari. Frumosul 
și ordinea pătrund tot mai mult în 
case, în viața oamenilor. Odată cu 
schimbarea înfățișării cartierelor, se 
schimbă și cea a întreprinderilor, 
a instituțiilor. Și la exploatările 
miniere din Valea Jiului, în anii 
din urmă, s-au făcut multe pentru 
amenajarea curților. De exemplu 
la Petrila, în ultimul timp a fost 
amenajată o frumoasă sală de a- 
pel, s-au făcut reparații la vestia
rul băii minerilor, a fost schimbat 
acoperișul la circuitul puțului cen
tral. In fața birourilor și în jurul 

lor domnește o curățenie desăvîr- 
șită. Un mic parc, trandafiri, o alee 
cu flori, panouri de onoare, toate 
dau curții din față o înfățișare pri
mitoare, plăcută. După aspectul in
cintei minei Petrila, privind în an
samblu, se poate constata că aici 
există preocupare, interes pentru 
menținerea ordinei. Este meritul 
celor ce muncesc la sectorul de 
gospodărie, al tovarășului Loy Carol, 
gospodarul minei, om activ și cu 
inițiativă.

Să facem însă o plimbare prin 
toată incinta minei. Să vizităm 
deci și părțile mai puțin expuse 
„primei vederi". Intr-un colț, lin
gă lămpărie, stau lozinci, un dulap 
din lemn, cuiere, cablu, eiemenți 
de calorifer, toate aruncate la în- 
tîmplare, părăsite. In apropiere, 
sprijinită de gard, o pancartă. In 

stratul 7, unde intercalațiile lipsesc, 
alegerea bucăților de șist provenite 
eventual din copturiri se face la 
rostogoluri. Maiștrilor li s-a cerut 
de către conducerea sectorului să 
vegheze zi de zi la respectarea a- 
cestor măsuri, să întărească con
trolul calității mai ales în schim
burile II și III. Asemenea măsuri au 
fost stabilite și la locurile de mun
că de la pregătiri în cărbune și 
în mixt. Brigada condusă de tova
rășul Szentgydrgy Mihai care sapă 
o galerie în stratul 7 vest, precum 
și ortacii lui Marinca Mihai care 
deschid un suitor pe stratul 6 est 
de la orizontul 9 la orizontul 8, 
lucrează numai cu ciocanele de a- 
bataj. Atît în galerie, cit și în sui
tor, minerii scot din ciocan inter
calațiile. curăță locurile de muncă 
de steril și numai după aceea de
pilează cărbunele, reușind astfel să 
dea o producție curată.

Așa cum spunea deunăzi tova
rășul Popa loan, șeful sectorului, 
minerii din sectorul III sînt hotă- 
rîți să nu slăbească nici un moment 
grija față de calitate și să-și in
tensifice eforturile pentru a obține 
realizări mai mari și în ce privește 
sporirea producției de cărbune, 
spre a-și aduce contribuția la în
făptuirea obiectivului stabilit de 
comitetul de partid privind reali
zarea sarcinilor de plan pe 1963 
prevăzute pe întreaga mină pînă 
la 15 decembrie.

depozitul de lemn, majoritatea ma
terialului (lemnos) este stivuit. Dar 
și aici, pe lingă garduri se pot 

vedea fiare vechi, panouri, lemne 
putrezite, traverse, cabluri. Și lista 
ar putea continua. Lingă linia fe
rată se află un stoc mare de tra
verse — proprietate a preparației 
— nestivuite. In apropiere, două 
vagonete uitate de lume, în care 
o dată a fost ciment, așteaptă să 
li se găsească întrebuințare. La de
pozitul de utilaje, pe lingă mașinile 
noi, se află motoare ruginite, două 
vagonete noi, nefolosite. Vagone- 
tele aparțin minei Lonea. Cu toa
te că au fost de mai multe ori a- 
nunțați, tovarășii din Lonea nu 
le-au ridicat.

Să ne continuăm drumul trecînd 
peste linia ferată. Aici, lingă casa 
cazanelor, printre bălării și gropi, 
pe lîngă armături de fier stivuite 
se pot vedea țevi aruncate la în- 
tîmplare, în apropierea circularu
lui lemne putrezite iar la dulghe- 
rie într-un colț părăsit o ladă ve
che, gunoi și o groapă. Lîngă pu
tui principal, de mai bine de un 
an stă un cărucior răsturnat. Să 
ne oprim aici. Deocamdată atît pen
tru raidul de azi.

Este evident că în această parte 
a curții, în ce privește gospodă
ria. mai sînt multe de făcut. Pu
nerea la punct ar necesita mal 
multă preocupare. Credem că este 
necesar să se pună serios în apli
care o dispoziție mai veche a con
ducerii exploatării: ca fieeăre a-

(Urmare din pag, l-a)

tehnic, reducerea prețului de cost 
pe tona de cărbune au permis co
lectivului minei Lupeni să obțină 
in primele 8 luni ale acestui an 
economii în valoare de 1 832 383 
lei.

In cadrul plenarei au fost anali
zate și unele aspecte negative care 
mai există în activitatea minei. Cu 
toate că pe exploatare planul de 
pregătiri a fost realizat și depășit, 
în sectoarele I A, II, IV A și V 
sud nu s-a acordat suficientă a- 
tenție realizării în întregime a 
planului de pregătiri. S-a cerut ca 
această situație să fie remediată, 
spre a se asigura o linie de front 
corespunzătoare. Deși față de pe
rioada corespunzătoare a anului tre
cut numărul brigăzilor rămase sub 
plan a scăzut cu 31 la sută, în u- 
nele sectoare mai există încă bri
găzi rămase sub plan și acestea 
sînt, in majoritate, brigăzi de la 
pregătiri. In plenară, minerul șef 
de brigadă Avram Vasile de la sec
torul I A a arătat că de luni de 
zile brigada pe care o conduce nu 
și-a putut realiza planul de pregă
tiri din cauză că șuturi întregi nu 
primește de cît 3—4 vagonete 
goale. Asemenea greutăți întlmpi- 
nă și brigada de pregătiri din sec
torul IV A condusă de Ocneanu 
Constantin care aproape șapte luni 
nu și-a putut realiza planul de pro
ducție din lipsă de sprijin. Greută
țile întîmpinate de aceste brigăzi 
au fost cunoscute de conducerile 
de sectoare, dar în loc de ajutor 
ele au primit... promisiuni. Greu-

-=0— ----------

Tanarea io forne-ujl loturile 
to Hani le râjiol siotetlie

In turnătoriile uzinelor construc
toare de mașini se extinde o nouă 
metodă de turnare și anume in 
forme-coji întărite cu liant de ră
șini sintetice. Această metodă per
mite mecanizarea și automatizarea 
întregului proces de turnare. Pie
sele turnate în acest fel au o su
prafață netedă, iar adaosurile de 
prelucrare mecanică sînt mult re
duse, economisindu-se însemnate 
cantități de metal.

Colectivele uzinelor de tractoare 
și „Steagul Roșu" din Brașov, a- 
plicînd această metodă de preci
zie la circa 50 de repere de la 
tractoarele „U-650" și autocamioa
ne, au economisit aproximativ 113 
tone de metal. (Agerpres).

bine gospodărită
telier, depozit etc. 6ă răspundă de 
curățenia și ordinea terenului din 
raza lui de activitate. Comitetul 
U.T.M., în colaborare cu gospoda
rul minei, ar putea organiza colec
tarea fierului vechi — așteptat de 
oțelării. Ba și la amenajarea curții 
ar putea să participe tinerii. 
De exemplu, la dulgherie, prin con
tribuția tinerilor de aiei s-ar putea 
amenaja un mic parc, lîngă atelier. 
La fel, tinerii ar putea nivela și 
aranja terenul de lingă casa caza
nelor.

De asemenea, este necesar ea 
pregătirile de iarnă să înceapă de 
pe acum și să nu fie lăsate pentru 
lunile următoare. Experiența anilor 
trecuți a arătat că numai pregătit 
din timp poți face față surprizelor 
ce le oferă o iarnă cu zăpadă mul
tă și ger mare. Conducerea ex
ploatării trebuie să se ocupe mai 
mult de sectorul de gospodărie, să-l 
Sprijine avînd în vedere greutățile 
ce le întîmpină (personaj prea pu
țin în comparație cu sarcinile). La 
Petrila s-a făcut mult în ce pri
vește gospodărirea. Dar trebuie fă
cut și mai mult. Sînt posibilități. 
Să nu existe colțuri urîte, pără
site. Nu numai în jurul birourilor, 
la fațadă să fie ordine ci peste tot. 
Să o mențină și să o simtă omul 
care lucrează la ateliere, la depo
zit, cel din birou și cel de la dul
gherie. Să o ducă cu sine cel ee 
coboară zilnic în subteran.

FRANCI SC VETRO 

tăți mari în aprovizionarea cu va
gonete goale, armături metalice și 
material lemnos întîmpină și bri

găzile conduse de Isai Gheorghe 
și Angelescu loan din sectorul IV 
B. Plenara a cerut comitetului de 
partid al minei să-și exercite cu 
competență dreptul de control asu-< 
pra conducerii tehnice, spre a asii 
gura tuturor brigăzilor de la prei 
gătiri condiții pentru realizarea 
sarcinilor de plan.

Lucrările plenarei au subliniat ț 
principalele căi de creștere conți- I 
nuă a productivității muncii, de , 
dezvoltare a realizărilor de pînăî 
acum. Trebuie asigurată extinderea i 
In continuare a mecanizării tăierii i 
în abataje. Organizația de partid 
trebuie să insiste pentru accelera
rea pregătirilor în vederea intro
ducerii plugului dinamio în stratul 
15, blocul 7, pentmi introducerea 
tăierii cu combina în stratul 15, 
blocul 6. E necesar să fie intensi
ficată munca politică pentru folo
sirea din plin a tuturor utilajelor.

In încheierea lucrărilor plenarei 
au luat cuvîntul tov. Ana Ferdi
nand. secretarul comitetului de 
partid al minei Lupeni și Dan Va
ier, secretarul comitetului orășe
nesc de partid. Vorbitorii au apre
ciat ca rodnică activitatea desfă
șurată de colectivul minei Lupeni 

în toate compartimentele de acti
vitate. Faptul că la îndemnul co
muniștilor, urmînd exemplul lor, 
minerii acestei mari exploatări 
carbonifere au extras în acest an 
aproape 50 000 tone cărbune peste 
plan este o mîndrie pentru între
gul colectiv. Acest succes trebuie 
să constituie un imbold în munca 
de viitor.

Vorbitorii aU făcut recoman
dări prețioase de felul cum orga
nizațiile de partid, de sindicat și 
U.T.M., cit și conducerea exploa
tării trebuie să muncească pentru 
consolidarea succeselor. Trebuie 
folosite toate resursele, trebuie 
mobilizate toate forțele pentru ca 
în cursul trimestrului IV al anului 
1963 să se muncească la nivelul 
sarcinilor planului pe primul tri
mestru al anului viitor.

Sfaial poislai 
mas regional Pelioiani

Comitetul executiv >
ANUNȚĂ I

Următoarele posturi vacante: \
— ȘEF SECȚIE F1NANCIA- ' 

RÂ — studii superioare econo- < 
mice și 4 ani vechime în func- S 
ții economice. )

— ȘEF SECȚIE GOSPODĂ- 5 
RIE COMUNALĂ, DRUMURI ) 
ȘI PODURI — studii superioa- r 
re de specialitate și 4 ani ve- < 
chime. \

— INSTRUCTOR — studii \ 
medii și 3 ani vechime în ) 
funcții administrative. )

— ȘEF SERVICIU CONTA- ) 
BILITATE — studii superioare < 
economice și 3 ani în funcții \ 
economice. 2

— CONTABIL PRINCIPAL ) 
(PROVIZORIU) — studii me- ? 
dii și 2—3 ani vechime în C 
funcții contabile. \

— TEHNICIAN II AGRO- \ 
NOM — studii medii și 2 ani J 
vechime în specialitate. )

— TEHNICIAN II DRUMURI ) 
-— studii medii de speeialitate / 
și 3 ani vechime. ,

— ASISTENT SOCIAL — ) 
studii medii Și 2 ani în funcții r 
administrative. <

— DACTILOGRAF (PRINCI- < 
PAL) — studii medii sau 7 \ 
clase elementare și 3 ani în ) 
funcții de dactilograf. )

— ARHIVAR PRINCIPAL — ? 
7 clase elementare și 2 ani în < 
funcții administrative. \

— MUNCITOR CALIFICAT S 
II (încălzire centrală) — fără ) 
condiții de studii și stagiu. )

Doritorii se pot adresa la ) 
Secția cadre a Sfatului popu- I 
Iar oraș regional Petroșani. )



1 4

yoniMEte griRi

Ședinfa festivă 
de la Phenian
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PHENIAN 8 (Agerpres).
Lă 8 septembrie la Phenian a a- 

vut loc o ședință festivă consacra
tă celei de-a 15-a aniversări a pro
clamării Republicii Populare Demo
crate Coreene.

In prezidiu au luat loc conducă
torii Partidului Muncii din Coreea 
și guvernului R.P.D. Coreene, 
membrii numeroaselor delegații din 
diferite țări ale lumii.

Țoi En Ghen, președintele Pre
zidiului Adunării Populare Supreme 
a R.P.D. Coreene, a prezentat la 
ședință un raport cu privire la cea 
de-a 15-a aniversare a republicii.

—=o=—

Primele militate 
ale lefeMwlul din nigeria

ALGER 9 (Agerpres).
După cum s-a mai anunțat, la 8 

septembrie, în Algeria s-a desfă
șurat referendumul pentru aproba
rea primei constituții a Republicii 
Algeriene. Primele rezultate ale 

referendumului date publicității de 
Ministerul Informațiilor duminică 
seara indică o participare masivă 
la vot. Totodată, marea majoritate 
a alegătorilor s-a pronunțat în fa
voarea noii constituții. Comunicatul 
Ministerului Informațiilor relevă că 
în numeroase regiuni întregul corp 
electoral a aprobat constituția. Ast
fel, în regiunea Batna din Algeria 
răsăriteană și în localitatea Hano- 
teau din Algeria apuseană toți a- 
legătorii au votat cu „da".

- = O

Greva minerilor de pe 
insula japoneză Kiusiu
TOKIO 9 (Agerpres).
Minerii de la Societatea carbo

niferă „Meidzi Koghio" au decla
rat la 9 septembrie o grevă de 24 
ore în semn de protest împotriva 
planurilor așa-zisei „raționalizări a 
industriei cărbunelui", care atrage 
după sine concedieri în masă. Lu
crul a încetat la șapte mine de pe 
Insula Kiusiu. Minerii cer să par
ticipe la discutarea acestor planuri.

A 19-a aniversare a eliberării* 
Bulgariei

Parada militară și demonstrația oamenilor muncii 
din Sofia

SOFIA 9. Corespondentul Ager
pres transmite:

La 9 septembrie a avut loc la 
Sofia tradiționala paradă militară 
și demonstrația oamenilor muncii 
cu prilejul sărbătorii naționale a 
poporului bulgar — Ziua eliberării 
de sub jugul fascist.

La tribuna mausoleului lui Gheor- 
ghi Dimitrov se aflau conducători 
de partid și de stat în frunte cu 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.B., președintele Consiliului 

de Miniștri al R.P. Bulgaria, Di- 
mităr Ganev, președintele Prezi
diului Adunării Populare, generali, 
ofițeri, oameni de cultură și știin

ță, fruntași în muncă, oaspeți de 
peste hotare. Au luat loc de ase
menea în tribuna oficială cosmo-

nauții sovietici Valentina Tereș- 
kova și Valeri Bîkovski care se 
află în vizită în R.P. Bulgaria.

Erau de față șefii misiunilor di
plomatice acreditați în R.P. Bul
garia, atașați militari și alți mem
bri ai corpului diplomatic, ziariști 
bulgari și străini.

General colonel, Dobri Djurov, 
ministrul Apărării Naționale, a 
vorbit despre însemnătatea istorică 
a victoriei de la 9 septembrie și 
despre succesele poporului bulgar, 
după care a început parada mili
tară și demonstrația oamenilor 
muncii care s-a desfășurat timp de 
peste 3 ore.

Cu prilejul Zilei eliberării au a- 
vut loc mari demonstrații și mitin
guri în întreaga țară.

o

La Saigon încordarea se accentuează
SAIGON 9 (Agerpres).
Noi demonstrații au avut loc 

luni dimineața la Saigon și în alte 
localități din Vietnamul de sud. In 
ciuda măsurilor excepționale luate 
de autoritățile diemiste și a repre
siunilor organizate împotriva ele
vilor școlilor medii care au parti
cipat sîmbătă la demonstrațiile 
antidiemiste, elevii principalelor 
școli din Saigon și-au reluat luni 
lupta, baricadîndu-se în clădirile 
școlilor și refuzînd să participe la 
cursuri. Unități ale poliției și in
fanteriei diemiste s-au năpustit a- 
supra elevilor, scoțînd cu forța a- 
fară din clădiri și arestînd peste 
750 dintre ei. Corespondentul a- 
genției Associated Press precizea
ză că pînă la prînz cel puțin 25 
de camioane ale armatei, încărcate 
cu elevi, au fost transportate spre 
locurile de detențiune. In afară de 
aceștia în închisori continuă să se 
afle majoritatea celor 800 da elevi, 
arestați sîmbătă.

In același timp, agențiile de pre
să semnalează organizarea unor

din Cho- 
și aici cu 
mare nu- 
a intimida

demonstrații ale elevilor 
Ion. Poliția a intervenit 
brutalitate, operînd un 
măr de arestări. Pentru
pe elevii și studenții care luptă 
împotriva regimului diemist, auto
ritățile au anunțat că toți elevii 
care nu vor participa la cursuri 
vor fi eliminați definitiv din școli. 
Elevii și studenții care vor partici
pa la demonstrații vor fi fie mo
bilizați în armată, fie trimiși în 
„centre speciale de reeducare".

Agenția France Presse sublinia
ză că situația din Saigon este 
foarte încordată. In jurul palatului 
prezidențial au fost aduse noi u- 
nități blindate. Parcul zoologic din 
Saigon a fost transformat într-o 
adevărată tabără militară cu cor
turi, care blindate, baterii anti
aeriene. Vizitarea parcului este in
terzisă. Pagodele 
au rămas goale în 
de duminică. Nici 
budist nu a intrat
semn de protest împotriva repre
siunilor antibudiste ’' autorități
lor diemiste.

din Saigon 
tot cursul zilei 

un credincios 
în pagode, în

Ce-' nemulțumește pe dl. Lawrence

Mitinguri antifasciste de masă 
în Italia

ROMA 9 (Agerpres).
La 9 septembrie, Italia a sărbă

torit, prin ceremonii festive care 
au avut loc în toate regiunile tă
rii, cea de-a 20-a aniversare a ie
șirii din războiul pe care l-a pur
tat alături de Germania hitleristă 
și a aderării la coaliția statelor 
antifasciste. Luni, la Roma a avut 
loc o ședință festivă a consiliului 
municipal.

In istoricul ,,Palazzo Vecchio' 
din Florența, în prezența unor re
prezentanți ai autorităților munici
pale și militare, a avut loc o în
tîlnire a participanților la luptele

o

făcut remarcat 
David Lawrence 
al pozițiilor cer- 
extremiste din 
oricăror acțiuni 

internă sau

Nu o dată s-a 
ziaristul american 
ca apărător zelos 
curilor celor mai 
S.U.A., refractare
pozitive în politica 
externă. Cea mai recentă manifes
tare publicistică a acestui ziarist 
se referă la marșul din 28 august 
asupra Washingtonului, la care au 
participat, după cum se știe, 200 000 
de persoane, albi și negri și care 
a fost considerat în unanimitate 
ca o etapă importantă în lupta 

pentru emancipa
rea populației de 
culoare. Lawrence 
este însă de altă 
părere: „Marșul
asupra Washing
tonului va intra în 
a rușinii — ca un
evoluția sistemului de guvernămînt 
din America", scrie el într-un ar
ticol apărut în „New York Herald 
Tribune".

Care să fie motivul ce-1 îndrep
tățește pe Lawrence să facă o a- 
semenea afirmație ? Ar 
nici mai mult nici mai 
faptul că un număr de 
(Lawrence are în vedere
torii din cartierele „selecte" 
Washingtonului) au avut de sufe
rit, datorită perturbărilor de circu
lație, unele neplăceri în ce priveș
te deplasarea în diverse locuri. 
„Cetățenii americani au fost împie
dicați să-și desfășoare activitatea 
lor obișnuită, declară sentențios 
Lawrence. Dreptul lor de a se de
plasa acolo unde își au slujbele 
(citește birourile luxoase ale ma
rilor întreprinderi) a fost încălcat

Oare cauza drepturilor civile poa
te fi promovată prin 
drepturilor celor care nu 
cipat la demonstrație ?" 
în chip de concluzie.

Articolul lui Lawrence 
cat riposta indignată 
ziarului „New York 
bune". „Crede oare 
wrence în mod serios 
tățile" suferite de unii
Washingtonului se compară cu a- 
celea pe care trebuie să le supor- 

arată într-o scri
soare a cititorului 
Thomas 
zman, iar 
cititor, 
Weisberg, 
în mod

apărării drepturilor

încălcarea 
au parti- 
scrie el

a provo- 
cititorilor 

Herald Tri- 
domnul La- 
că „nedrep- 
locuitori ai

a

de partizani împotriva cotropitori
lor germano-fasciști. La întîlnire, 
deputatul Boldrini, președintele A- 
sociației naționale a partizanilor 
italieni, a rostit o cuvîntare, în ca
re a subliniat că idealurile luptei 
antifasciste sînt și astăzi vii. El > 
arătat că toti antifasciștii sinceri 
din Italia cer să se pună capăt ac
tivității huliganilor neofasciști și 
ă fie interzis partidul neofascist 
Mișcarea socială italiană".

Mitinguri antifasciste de 
a:i avut loc, de asemenea, 
lano, Torino, Bari, Neapole 
alte orașe ale țării.

GHANA: Construcția
pehidroenergetic de

ACCRA 9 (Agerpres).
Agenția ghaneză de presă rela

tează că lucrările de construcție 
la centrul hidroenergetic de pe 
fluviul Volta progresează în ritm 
rapid. Barajul va fi terminat anul 
viitor cînd va începe umplerea la
cului de acumulare. Agenția arată

O

De ce sînt

9 (Agerpres).

masă 
la Mi- 
și în

centrului 
fluviul Volta

de mult a început mutarea 
aflate pe terenurile care 
inundate de apele lacului

că nu 
satelor 
vor fi 
de acumulare. Autoritățile ghaneze 
au luat măsuri pentru a asigura 
cele mai bune condiții populației 
care este mutată în localitățile noi.

iritate 
de la

cercurile oficiale 
Bonn

BONN
Cercurile oficiale din 

mană au primit cu iritare decla
rațiile făcute de liderul partidului 
laburist englez, Harold Wilson, la 
un miting care a avut loc la Ham
burg, în cadrul căruia el s-a pro
nunțat în favoarea creării unei 
zone denuclearizate în centrul Eu
ropei, a „unei reduceri, treptate și 
controlate a armamentelor precum 
și a retragerii trupelor străine din 
Europa centrală".

Potrivit relatărilor agențiilor oc
cidentale de presă, la 8 septembrie, 
ministrul vest-german de război, 
Kai-Uwe von Hassel, a ținut o con
ferință de presă la Bremen în ca
drul căreia s-a pronunțat împotri
va oricărei forme de dezangajare 
în Europa centrală. Subliniind că 
partidul creștin-democrat al cancela
rului Adenauer a înregistrat „cu o 
mare îngrijorare" declarațiile lide-

R. F. Ger-
rului laburist englez, von Hassel 
s-a străduit să justifice că o dezan
gajare în Europa centrală „nu va 
contribui la destinderea internațio
nală ci, dimpotrivă".

me- 
cen- 
9,80 

10,00 Teatru
„Neamurile", Come- 

de Teofil Bușecan, 11,05 Mu- 
ușoară, 11,30 Program distrae- 
interpretat de fanfară, 12,00 
cîntecele și dansurile popoa-

niior antidemocratice ale regimu
lui franchist. Manifestanții erau 
precedați de un car alegoric pe ca
re se afla un manechin, reprezen- 
tînd un bărbat în momentul cînd 
urmează să fie executat de un 
călău.

LUANDA. Patrioții angolezi, ca
re luptă împotriva dominației co
loniale portugheze acționează cu 
tot mai multă vigoare în diferite 
regiuni ale Angolei. Potrivit co
municatelor oficiale portugheze, 
săptămîna trecută au avut loc mai 
multe ciocniri serioase între pa- 
trioți și trupele guvernamentale.

populare romî-
22,25 Opera co-

11 septembrie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 

dicului, 8,00 Sumarul presei 
trale, 8,30 Melodii populare, 
Muzică din operete, 
la microfon : 
die 
zică 
tiv 
Din
relor, 12,30 Coruri și dansuri din 
opere, 13,10 Muzică ușoară romî- 
nească, 14,00 Din operetele lui 
Johann Strauss, 16,15 Vorbește 
Moscova I 17,10 Cîntă Raveca Săn- 
dulescu și Alexandru Bidirel — 
muzică populară, 17,30 Prietena 
noastră cartea, 18,00 „Melodii... me
lodii" — emisiune de muzică u- 
șoară romînească, 18,30 Lecția de 
limba engleză, 18,40 Arii din opere 
și operete interpretate de Petre 
Ștefănescu-Goangă, 19,15 Program 
muzical pentru evidențiați în pro
ducție din industrie, 21,40 Instru
mente muzicale 
nești : Cimpoiul,
mică în Italia în secolul al 18-lea. 
PROGRAMUL II. 10,10 Melodii 
populare, 11,30 Muzică de estradă,
12.30 Vă prezentăm romanul: „Anii 
maturității" de Giovanni Arpino,
13.40 Cîntă formația de muzică u- 
șoară condusă de lancy Kbrbssy, 
15,00 Muzică din opere, 16,30 Mu
zică ușoară 18,36 Din repertoriul 
cîntăreței Angela Moldovan, 18,50 
Citind din volumele de versuri: 
„Pe coardele timpului" de Mihai 
Beniuc și „Să ne facem daruri" de 
Nina Cassian, 19,00 Muzică ușoară,
19.30 Lecția de limba rusă (pentru 
avansați), 20,15 Școala și viața, 
20,35 Arii din opera „Răpirea din 
Serai" de Mozart, 21,15 Muzică 
populară — la acordeon Nelu O- 
rian, 21,30 Pe teme internaționale,
21.40 Interpreți de muzică ușoară.

—=O=—

te negrii se

NOTĂ
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<

istorie ca o zi 
pas înapoi în

fi vorba, 
puțin de 
persoane 
pe locui- 

ale

Heint- 
un alt 

Richard 
declară, 
caustic,

că în vederea
„cetățenilor oprimați ai Washing
tonului" a hotărît să organizeze 
un eontramarș de protest, împo
triva celor ce au demonstrat la 28 
august. „In definitiv demonstranții 
nu au îndurat suferințe deeît timp 
de 300 de ani și ca atare nu aveau 
în nici un fel dreptul de a tuli 
bura într-o singură după-amiază 
liniștea businessmanilor", scrie el, 
conchizînd în mod ironic ; „Slavă 
domnului că avem ziariști ea David 
Lawrence: dacă ar fi trăit și seris 
în 1776 (anul revoluției america
ne ■— n.r.), el ar fi oprit acea re
voluție nesăbuită".

La cele spuse de cititori nu mai 
avem nimic de adăugat. Afară doar 
că adepții rasismului se află în- 
tr-adevăr la strâmtoare dacă nu gă
sesc alte argumente mai valabile 
decît eele invocate de Lawrence.

R. C.

HELSINKI. Cu prilejul împlinirii 
a 45 de ani de Ia crearea Partidu
lui Comunist din Finlanda, la 8 
septembrie a avut loc la Helsinki 
o adunare festivă la care 
ouvîntul 
neral al

a luat
Viile Pessi, secretarul ge- 
P.C. din Finlanda.

YORK. La 24 ore după ceNEW
în orașul Maracaibo (Venezuela), 
s-au născut cinci copii gemeni, o 
femeie din orașul nord-american 
Jackson (statul Mississippi) a dat 
naștere la 4 fetițe gemene. Copiii, 
care sînt sănătoși, au primit 
porar" numele

NEW YORK. Șase mineri de 
la o mină de siliciu din Murphy 
(statul Carolina de nord) au 

fost îngropați la o adincime 
de 105 m. sub pămînt, în ur
ma surpării unei galerii. Echi
pe de salvare au reușit să a- 
ducă la suprafață cinci mineri 
răniți dintre care unul a 
tat din viață Ia spital. Cel 
șaselea miner a fost 

mort în galeria minei.

înce- 
de-al 
găsit

„tem-
de: A, B, C și D.

LONDRA. In 
aviatic, care a 
tembrie în orașul Rochester, 
avion 
numai 
buna 
să se

timpul unui miting 
avut loc la 8 sep- 

un 
s-a prăbușit în flăcări Ia

zece metri distanță de tri- 
spectatorilor. Pilotul a reușit 
salveze, sărind cu parașuta.

LONDRA. In fața clădirii Amba
sadei Spaniei din Londra a avut 
los la 8 septembrie o manifesta
ție de protest împotriva represiu-

WASHINGTON. Agenția France 
Presse anunță că președintele Ken
nedy a hotărît fuzionarea tuturor 
mijloacelor de telecomunicații fe
derale într-un nou organism care 
va purta numele de „sistemul na
țional de comunicații".

După cum
noul organism va 
gida Ministerului 
S.U.A., care prin 
Robert McNamara, 
rile acestuia.

CINEMATOGRAF*

subliniază agenția, 
fi pus sub e- 
de război 

ministrul
va dirija lucră-

al
său,

PETROȘANI : — 7 NOIEMBRIE : 
Concertul mult visat; AL. SAHIA: 
Țarcul; PETRILA: O viață; ANI- 
NOASA: Cînd copacii erau mari; 
VULCAN: Povestea 
stranii; PAROȘENI : 
un milion;
spre centrul pămîntului (seria I și 
II); URICANI: Vaporul lui Emil.

unei nopți
Vals pentru

LUPENI : Călătorie
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