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Succese ale minerilor
I Minerii din Valea Jiu- 

i obțin succese deose- 
te în sporirea produc - 
ei de cărbune cocsifi- 
abil și ensrgetic.

Ca urmare a folosirii 
ntense a mașinilor și a- 
iregatelor din dotare și 
.. unui complex de mă 
«ari tehnico-organizato 
ice, minerii din Valea 
Țiului au extras și expe- 
jiat centrelor siderurgice 
lin, țară în acest an a- 
’olpe 100 000 d» tone

de cărbune cocsificabil 
și energetic peste sarcina 
planificată.

Sporul de producție a- 
mintit a fost obținut pe 
seama creșterii randa
mentului pe bazin în 
medie la 1,230 tone căr
bune pe post. Prin re
duc erea cheltuielilor de 
producție, minerii Văii 
Jiului au obținut econo
mii suplimentare la pre
țul de cost în valoars 
de 14 552 000 lei.

--------e--------

Popescu Aron lucrează, ca forjor în sectorul-me
canic al termocentralei Paroșerii. Despre el și acti
vitatea sa tovarășii săi de muncă nu spun de.cît vor
be de’laudă. Iată-1 în clișeu forjînd o piesă pentru 
secția-turbine. •

■ ЗЕѴЬь.
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Pe șantierul Peir o șani 

Ш de pielâii la agaiiaieaie 
a fost «plinii

Colectivul șantierului 9 
construcții Petroșani a 
avut anul acesta ca 
sarcină realizarea și 
predarea unui număr de 
449 apartamente, din 
care 399 în Petroșani și 
50 îm Petrila. îndrumat 
de organizația de bază 
cu sprijinul comitetului 
sindicatului, colectivul de 
muncitori, tehnicieni ș. 
ingineri cu toate greu
tățile intimpinale, a ob
ținut următoarele rea
lizări : a predat blocurile 
В 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, C 0, 
l, 4, 6, 7, 2 din cartierul 
Livezeni. Apoi a mai 
tost predat în acest an 
blocul C cu 27 aparta
mente din Petrila, ceea

ce a ridicat numărul a- 
parlamentelor terminate 
la 431. La acestea se mai 
adaugă blocurile C 8 și 
9 cu 60 apartamente. In 
atară de predările de a-J 
partamertle în blocuri/ 
șantierul a predat pe da
ta de 22 august 1963 
școala cu 8 săli de' clasă 
din Petroșani. ]

Pfnă la 31 decembrie 
1963, constructorii din 
Petroșani vor mai preda, ■ 
blocul C 3 cu 30 aparta-'. 
mente, C 5 cu 30 iar la', 
Petrila 50 apartamente.
In această perioadă ca
litatea lucrărilor de cons-, 
trucții și instalații s-a 
îmbunătățit simțitor. ,‘ 
. . ~

înainte de termen
Muncitorii ceferiști de pe raza RCM-ului Petro

șani se preocupă îndeaproape de realizarea la timp 
și în condiții optime a sarcinilor de transport. Ur
mărind îndeaproape asigurarea tuturor stațiilor cu 
vagoane goale pentru încărcarea mărfurilor prezen
tate la transport și folosind pentru încărcări vagoa
nele provenite din descărcări proprii, ei au reușit 
ca zi de zi să obțină însemnate depășiri de plan. Da
torită acestui fapt, sarcinile de transport pe 9 luni 
ale anului în curs au fost realizate cu 8 zile mai 
devreme.

Ca urmare, s-au încărcat, și transportat în plus 
125 000 tone mărfuri, în majoritate cărbune dat peste 
plan de harnicii mineri din Valea Jiului. In același 
timp, rulajul vagoanelor de marfă a fost îmbună

tățit cu 2,4 la sută.

PASIUNE ȘI TALENT

Printre brigăzile evidențiate la sectorul I A al minei Lupeni s« 
numără și aceea condusă de comu nistul Velek Ioan. In luna septem
brie a. c.,‘ ea și-a depășit sarcinile de plan cu 8 Ia sută și a realizat 
la prețul de cost importante economii.

IN CLIȘEU: O parte din mem brii brigăzii conduse de comunistul 
Velek loan. -----

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

Omul și securitatea sa 
la locul de muncă — 

pe ppimul plan al preocupărilor!

Trenul își continua în - liniștî 
nersul. Călătorii, nu prea mulți la 
număr în această zi, își găsiseră 
ocuri în compartimente și se epu
raseră de discuții. Conductorii ter- 
ninaseră și ei de controlat biletele 
;i acum nu prea aveau de lucru.

Tînărul conductor Cîrjoi loan 
ш-și găsea însă astîmpăr. Mereu 
icotea capul p= geam și privea 
•olta cerului spunîndu-și cu glas 
ncet, mai mult pentru sine decît 
ientru alții.

— Numai de nu s-ar schimba 
Temea.

Unul dintre călători, răzbit pe- 
emne de curiozitate rupse tăce- 
laa :
I — Ce o avea conductorul acesta 
Inăr de tot privește afară ?
г II căutarâ prin vagon dar nu-1 
asiră. Trecuse in vagoane!3 din 
tă. Răspunsul la întrebare îl pri- 

țiră de la un alt conductor care 
flă frămîntarea călătorilor.
' — Vreți să știți care e motivul 
e privește mereu pe geam? Co- 
fegui meu, Cîrjoi, e mare amatoi 
e pictură și vrea ce astăzi să 
srmine un tablou. Vă voi spune 

titlul acestui tablou, deși col_- 
ul Cîrjoi îl ține in secret. Se in- 
tulează , Peisaj nou al orașului 
ieu". In cazul că se va schimba 
remea și va începe să plouă, lu- 
■u ce sfe intîmplă des în Valea 
ului, el nu va putea să-și țar
ine tabloul. Vă spun și unde 
ăsiți întruchipată pasiunea și ta- 
ntul acestui tînăr pictor. La ex- 
eziția de pictură a școlii popu- 
>re de artă din Petroșani, deschisă 
i strada Vasile Conta nr. 6...
Mulți oameni l-ah găsit prezent 
s ‘.înărui Cîrjoi la expoziție prin 
sie peste 10 tablouri expuse. In-
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cepînd cu acuarele, tablouri în 
cărbune și continuînd cu lucrări 
în ulei, pesta tot se vede talentul 
acestui tînăr. Tabloul ,,In familie" 
de pildă, redă aspecte din viața 
unei familii de ceferiști.

Alături de ceilalți colegi — pic
tori amatori — conductorul Cîrjoi 
redă în tablourile sale aspecte din 
viața nouă a oamenilor muncii din 
patria noastră.

I. CRIȘAN 
corespondent

• Congresul internațional al 
arhttecților

• Interviul radiotelevizat al 
lui Ă. Stevenson

• Noi măsuri represive ale 
guvernului R.S.A.

• Discuții între puterile oc
cidentale privind unele baze 
militare

• Val de arestări în Republi
ca Dominicană

Odată cu dezvoltarea economiei 
naționale, cu perfecționarea proce
sului de producție, partidul pune 
sarcini tot mai mari în fața con
ducerilor tehnice și organizațiilor 
obștești în ceea ce privește îmbu
nătățirea protecției și condițiilor 
de muncă ale oamenilor muncii.

In Valea Jiului, Ia exploatările 
miniere și în celelalte unități eco
nomice, muncitorii lucrează în con
diții de siguranță și igienă indus
trială radical îmbunătățite. In a- 
cest scop statul democrat-popular 
a alocat fonduri importante, mi
nele au fost înzestrate cu instala
ții moderne de ventilație, sectoa
rele miniere au fost dotate cu ma
teriale și echipament de protecție 
corespunzătoare. S-a întărit preo
cuparea . organelor tehnico-adminis- 
trative și de protecție precum și 
activitatea organizațiilor obștești 
pentru aplicarea N.T.S. și preve
nirea accidentelor. Toate acestea 
fac ca în minele noastre, precum 

_ și în celelalte unități economice 
să se abțină rezultate tot mai bu
ne în preîntimpinarea accidente
lor, in asigurarea unor condiții 
optime de muncă pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan. La majo
ritatea unităților economice, între 
care mina Lupeni, U.R.U.M.P., 
S.T.R.A., unitățile C.F.R., I.I.S. 
„Viscoza" Lupeni și altele, numă
rul accidentelor s-a redus substan
țial. Sînt rezultate care atestă e- 
ficacitatea preocupării statului și 
organelor tehnico-adminisțrative și 
obștești pentru. îmbunătățirea con
tinuă a protecției muncii.

Sînt însă unele unități unde nu 
s-au depus încă destule eforturi 
pentru folosirea posibilităților crea
te în direcția protecției muncii și 

prevenirea accidentelor. Asemenea 
unități sint minele Lonea, Uricani 
și Vulcan, cariera 
Banița, I.C.M.M. 
și altele.

Preocupai 
îmbunătățirea

tinuă a protecției muncii. Biroul 
Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani a inițiat un raid prin u- 
nitățile economice ale Văii Jiului. 
Raidul a fost întreprins de colec
tive formate din cadre de specia
liști. In cele ce urmează vom reda 
cîteva din constatările acestor co
lective.

Grijă sporită condițiilor 
de lucru

Urmărind cauzele deficiențelor 
existente în privința protecției 
muncii, mai ales în sectoarele mi
niere, se constată că cele mai 
multe se datGresc nerespectării 
regulilor de securitate la locurile 
de muncă. In unele sectoare mi
niere ale exploatărilor noastre, mai 
ales la cele de la Lonea, Uricani 
și Vulcan se constată nereguli în 
privința respectării monografiilor 
de armare. Lucrări miniere găsite 
in această situație au fost abata
jele nr. 702 și 802 din sectorul II 
de la mina Lonea, abatajele ca
meră nr. 1 V și 2 V din sectorul 
III aJ minei Petrila, nr. 17 și 12 de 
la mina Aninoasa. nr. 4 blocul 1 
din sectorul I de Ia mina Vulcan, 
abatajul frontal din stratul 13 și 
abatajul cameră nr. 3 din stratul 
3 blocul II de la mina Lupeni, pre
cum și abatajele cameră din stra
tul 8—9 de la mina Uricani. In 
general la aceste lucrări nu se a- 
sigură numărul stîlpilor la juguri 
prevăzut în monografia de armare. 
Din ce pricină ? In primul rînd 
pentru că unele cadre tehnico-in- 
ginerești nu sînt destul de exigen
te la controlul locurilor de muncă,

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)

4••«•••••♦*♦««««*«•••••«••**•»««•«••♦*«*•

♦ 
de ♦

con- •
♦

Minerii din sectorul VII al minei Lupeni au obținut anul acesta importante suc
cese în creșterea vitezei de lucru Ia lucrările miniere de investiții pe care le exe
cută, precum și în ce privește calitatea acestora. IN CLIȘEU: Maistrul miner Iacob 
Teodor din sectorul VII investiții al minei Lupeni dînd îndrumări unui grup de mi
neri din raionul său de activitate despre organizarea lucrului pe schimbul în care 
se pregătesc să ț intre.
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Vă prezentăm salinele 
din Slănic

Turistul care se plim
bă pe străzile înguste ale 
Slănicului, micul oraș de. 
pe Valea Teleajenului, 
își imaginează cu greu 
că, exact sub strada pe 
care pășește se găsesc 
saline, de o mare frumu
sețe, devenite celebre și 
peste granițele Romîniei.

Salinele au 
ridoare lungi 
kilometri și 
galerii, dintre 
sînt înfrumusețate 
sculpturi săpate de meș
teri mineri' anonimi di
rect în sare. Multe din 
cavitățile, săpate în mun
tele de sare de-a lungul 
secolelor amintesc de 
grote gigante, cu forme 
bizare. In altele se înal
ță scări uriașe sau se 
îngrămădesc stalactite 
și stalagmite. . Alteori, 
caverna se strimtează 
transformîndu-se într-un

coridor îngust, pentru 
ca, după cîțiva pași, să 
iacă loc unei galerii noi, 
largi, cu bolta la zeci de 
metri înălțime.

Pe pereții galeriilor și
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care unele 

cu

♦

ai coridoarelor poate fi X 
citită ca într-o carte is
toria planetei noastre. In 
blocurile de 
păstrat pînă azi exem
plare ale faunei și flore} 
unei lumi de care ne des
part multe milioane de 
ani. Hărți, fotografii, dia
grame, schițe și modele 
care înfățișează forma
rea zăcămintelor saline,

■ exemplare din fauna și 
flora epocii miocene, 
lecționate cu grijă 
colectivul de muncă

sare s-au

co
de 
al

, I. ZAMFIRESCU 
Corespondentul
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meci ии*і cîștigat la 2-0
Duminică pe stadionul din Lu

peni, In tata unui public numeros, 
s-a desfășurat partida de fotbal de 
categoria B, dintre ech'pele Mine
rul Lupeni și Mureșul Tg. Mureș.

La ieșirea jucătorilor de pe t?- 
ren, după epuizarea celor 90 de 
minute de joc, doar arbitrul Gheor- 
gh? Șteffinescu Vișeu a fost a- 
plaudat. Ds ce? Pentru că arbitrul 
și-a făcut pe deplin datoria Jar 
jucătorii ambelor formații, au ră
mas datori publicului lupînsan. 
Jucătorii mureșeni au recurs ade
sea la durități, arătând că aici mai 
trebuie muncit mult pentru o edu
cație corespunzătoare unor jucători 
da categoria B.

Dacă echipa gazdă, în prima par
te a intilnirii, a ridicat tribunele 
In picioare atit prin ocazii cit și 
pțtn voința de a învinge, obligînd 
pe oaspeți să se apere în 8—9 
oameni în сэа ds a doua parte 
a arătat semne vădite de dezin
teres și lipsă de răspundere. Jucă
torii s-au mișcat greoi, au trimis o 
mulțime de mingi fără adresă, au 
pasat pe metru pătrat și s-au bîl- 
blit mult. Toate aesstea au fost

posibile datorită insuficienței pre
gătirii fizice, capitol Ia care sînt 
deficitari, fapt observat și la în
tâlnirii? anterioare. Probabil că ei 
au uitat că fotbalul est? un joc 
căruia regulamentul ii cere 90 de 
minut a de joc și nu 45.

Și acum iată desfășurarea parti
dei : Jocul începe într-un iur?ș rar 
întâlnit. Surprinși de aceasta, oas
peții se apără cu toată echipa. In 
minutul 14, minerii bîneficiază de 
o lovitură de la 11 m. ratată însă 
de Băluțiu car? trage slab. Nu 
trec? de cît un minut și Staudt 
trimite cu capul, balonul în bara 
transversală apoi tot cu capul. Bă- 
luțiu deschide. scorul: 1 -0. Patru 
minut a mai târziu alt 11 m., ratat 
de astădată. de Drăgoi care trage 
cu mult рэ lîngă bară. In minutul 
23 șutul lui Ion C. Ion nimerește 
bara ca în minutul 33 Drăgoi să-l 
imite. Trei minute mai târziu Că
rare marcă și... 2—OJ Se joacă în 
continuare numai la poarta oas
peților, dar barele din mlnutel? 39 
și 40 opresc balonul de a intra în 
poartă.

După pauză, în plină doțninars 
a minerilor, un- contraatac, un șut 
de la distanță a lui Tujo și 2-1. 
Se joacă apoi slab, fără interes. 
In minutul 70 șutul lui Drăgoi ta- 
tîlnsște bara. In minutul 87 se pro
duce egalarsa prin Vegh.

Ne-au plăcuț Stanciu, Dan II și 
Staudt de ia gazde, iar de la oas
peți Vegh și portarul Boroș, cel mai 
bun de pa teren.

I. ClORTEA 
coi ?spondent

Jiul a adus un punct 
de la Oradea

După ineficacitatea d? care a dat 
dovadă atacul în meciul cu Mine
rul Lupeni. puțini suporteri ai Jiu
lui sperau ca tocmai în deplasar? 
echipa să marc? două goluri. Și 
totuși acest lucru s-a întâmpla1. 
In meciul cu fosta echipă de cate
goria A, Jiul a făcut meci egal în- 
toreîndu-se cu un prețios punct din 
deplasare.
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CAMPIONATUL REGIONAL

hi al treilea meci, Știința a jucat bine

IN CLIȘEU: Lotul de jucători al Științei Petroșani.

In campionatul regional de fot
bal, ediția 1863—1964, Valea Jiu
lui este reprezentată de 5 echipe. 
Pînă la promovarea în campiona
tul regional, Știința Petroșani a 
avut de pareurs un drum lung și 
anevoios. După dispute dîrze, $ti-
jqta a cucerit primul loc în cam
pionatul orășenesc obținînd drep
tul de a juca meciuri de baraj 
pentru promovarea în campiona-

tul regional. Si meciurile de ba
raj au fost încheiate fără ca stu
denții, să fi cunoscut Infrîngerea. 
Au urmat apoi Întrecerile dta ca
drul campionatului universitar. La 
aceste întreceri au participat și 
sportivii Institutului de mine din

ților a susținut a! treilea meci din 
campionatul regional avînd ca par
tener pe Minerul Vulcan. Deși 

-■» cendași ctf 2—0. atalfențiii au reu
șit Să, e acest handicap,
^sttel că 'îțtnntree s-a terminat ta 
egalitate (2—2jf.

ALTE REZULTATE: ' Minerul 
Teliuc — t-F-ILk Simeria 0—1; Au
rul Brad — Minerul Aninpasa 1—0; 
Constructorul Hunedoara, — Sebe
șul Sebeș 3ț -0i Parîngul. Lonea 
Retezatul Hațeg 3—1,- Refractara 
Alba Iulia — Dacia Orăștie 4—4,- 
Minerul Ghelar — Jiul II Petrila 
2—1.

ЕТДРА VIITOARE: Dacia Orfiș- 
tie — Minerul Teliuc; Retezatul 
Hațeg — Refractara Alba Iulia; 
Sebeșul Sebeș — Parîngul Lonea; 
Minerul Aninoasa — Construeto- 
rul Hunedoara; Minerul Vulcan — 
Aurul Brad; Jiul II Petrila — Ști
ința Petroșani; C.F.R. Simeria — 
Minerul Ghelar.

Petroșaui. Echipa de fotbal a stu
denților a fost dta nou la înălțime, 
obținind titlul de campioană uni
versitară. Duminică, echipa staden-

CLASAMENTUL
1—4. Parîngul Lonea 4 3 0 1 12:4 6
1—4. Aurul Brad 4 2 2 0 9:3 6
1-4. Constructorul Hunedoara 4 3 0 1 12:4 6
1—4. Minerul Aninoasa 4 3 0 1 12:4 6

5. Minerul Vulcan 4 2 1 1 12:5 5
6. C.F.R. Simeria 4 2 1 1 5:5 5
7. Refractara Alba Iulia 4 2 1 1 8:11 5
8. Dacia Orăștie 4 1 2 1 7:10 4
9. Sebeșul Sebeș 3 1 1 1 5:4 3

10. Știința Petroșani в 0 2 1 3:8 2
11. Minerul Teliuc 4 1 0 3 2:6 2
12. Minerul Ghelar 4 1 0 3 5:17 2
13. Jiul II Petrila 4 0 1 3 3:6 1
14. Retezatul Hațeg 4 0 1 3 4:12 1

-------- ©—,—
Elevele din nou învinse

Duminică, în cea da a treia eta
pă a campionatului republican de 
handbal în 7, S.S.E. Petroșani a 
întâlnit Știința Timișoara. In prima 
repriză, ambele apărări au fost la 
post, anihllînd toat? atacurile. Sco
rul strfns de 2—1 în favoarea oas- 
petelor cu care s-a încheiat prima 
repriză da speranțe suporterilor în 
victoria echipei lor favorite. Re
priza a doua a spulberat insă toate 
speranțele. Superioare din punct de 
vedere tehnic, studentele cîștlgă

detașat. Scor final 12-5 ta fayoa- 
rea lor. Au marcat pentru gazde 
Kellner 2, Cergezan 2 și Pușcașu 1, 
iar pentru oaspete Nomecz 6, Bata 
3, Neurohr 2 șî Georgescu 1. Bun 
arbitrajul lui Șchușter Otto dta Si
biu.

★
In cadrul campionatului regio

nal de handbal în 7, echipa de băieți 
S.SJE. Petroșani a surclasat pe 
Votața Deva. Scor final 44 la 8.

Sdptâmina sptrflvâ la lord 
$1 p este hotare

Sportivii noștri au fast angajați 
săptămîna tr?cută în cîteva între
ceri importante care au avut uns
ori și un pronunțat Caracter de ve
rificare olimpică. La acest capitol 
se înscrie evoluția canotorilor In 
concursul din R.P. Ungară. Pe lacul 
Tata, echipajele noastr? au cîștigat 
trei probe : ștafeta 4X500 m. la 
caiac, canoe dublu la 10000 n> cu 
Lipaliț—Calînov și caiacul de patru 
(Nicoară, Ivanov, Cnnțolenco și 
Artimov).. Deosebit de'valoroasă 
este p?rformonța la canoe dublu, 
unde reprezentanții noștri au reușit 
să întreacă echipajul UJLS.S., de
ținător al titlului mondial.

* ★
De o săptăjnînă, în orașul Split, 

din Iugoslavia, ss desfășoară cel 
de-al doilea campionat, mondial fe
minin de șah рэ echipe. Reprezen
tativa R.P. Romîne a cîștigat In 
7 ture, 3 întâlniri, alte 2 le-a ter
minat la egalitate și a pierdut două 
în fața ?chin₽i( LLrXs. și R.P. 
Bulgaria. Jucînd cu cele mai pu
ternice formații din concurs, șa- 
histele noastre ss mențin încă în 
primul pluton. Deocamdată, pu
tem remarca forța de joc a maestrei 
Alexandra Nicolau ,care nu a pier
dut pînă acum nici o partidă.

Selecționatele de box ale Romî- 
niei și Scoției s-au întâlnit cu re
gularitate de trei ani încoace în 
meciuri caracterizata prin scoruri •

Desfășurată intr-un decor tipic 
de toamnă cu ploaie rece și spec
tatori zgribuliți în tribune, etapa 
a 6-a a campionatului de fotbal n-a 
aduS nimic nou în ierarhia echipe
lor noastre fruntașe, decît, poala, 
confirmarea formei ascendenta ■ 
Progresului București, singura for
mație care a reușit să obțină du 
mlnică un punct în deplasare (1-1 
cu U.T. Arad). în c satul meciurilor 
au cîștigat gazdele • scoruri mal 
mult sau mai puțip categorice. Un 
adevărat record dă gotari s-a în
registrat pe stadionul Republicii din 
Capitală: 15 înscrise în două me
ciuri, mai mult de jumătate din toa- 
tî golurile etapei. Diferența de va
loare dintre protagonistele cuplaju
lui de duminică a fost destul de 
netă. Crișul-Oradaa, cu un joc în
vechit, a fost învinsă cu 7—2 de 
Steaua, care și-a regăsit în Cons
tantin coordonatorul și realizatorul 
de altădată. Nici Sjderurgietul Ga
lați n-a reușit’ o comportare prea 
bună, cedînd cu 1—5 te meciul cu 
Dinamo. Derbiul „Științelor" dispu
tat Ia Timișoara a revenit studen
ților timișoreni cu 3—1; Farul a

HF "ТУ'",’ .... t " "gSASMBa

Așii canotajului academic c 
cinci țări s-au întrecut la noi 
„Regata Snagov" care a fost și 
ultima competiție ds amploare 
anului preolimpic. Vîslașii romi 
au repurtat și aici 3 victorii: la 
plus 1, 2 fără cîrmaci și 4 fă 
clrmaci. Trei probe au cîștigat, 
asemenea, sportivii din R.D. Gi 
mană, iar cea de-a 7-a a гзѵе. 
unui echipaj cehoslovac. Cu ace: 
două competiții se încheie un : 
zon bogat în succese p?ntru vîsla 
noștri care ne dau bune sparer 
în vederea Jocurilor Olimpice.

★
strînse ; 6—4, 5—5 etc. De de 
aceasta, pe teren propriu, în p< 
coava de la stadionul Republic 
boxerii noștri au infirmat tradit 
cîștigînd 9 din cal? 10 meciuri t 
reuniunii. Constantin Ciucă 
muscă, Puiu Nicolae la cocoș, F'. 
rea Pătrașcu la semiușoară. Io 
Mihalic la ușoară și Ion Monea 
mijlocie au fost cei mai aplaud 
boxeri din echipa noastră. Fi 
dintre ei a vrut să arate că, 
iei cu progresul înregistrat % 
gătirea fizică, există și o preoc 
accentuată in ca privește ta 
rea unui stil cit mai tehnic, a. 
să corespundă cerințelor boxu 
modern.

W
învins pe Rapid cu același sc 
Petrolul a cîștigat acasă, destul 
grâu (1—0) meciul cu Steagul F 
șu, ca și C.S.M.S. Iași (2—1) îmț 
triva lui Dinamo Pitești,

Trei meciuri internaționale- -d 
tre care două oficiale s-au dispu 
peste hotare. Pentru a treia o< 
consecutiv, Bulgaria Învinge Fr< 
ța cu 1—0. De data aceasta, mec 
a contat pentru Cupa Europei 
terțări. Anterior, fotbaliștii bplg 
eliminaseră pe cei francezi din ca 
pionatul mondial. Nici in prelii 
nariile olimpice, fotbaliștii franc 
nu au avut mai mult succes, 
au fost învinși cu 4—0 la Plsen 
echipa Cehoslovaciei. in sfii 
Turcia a cedat cii 0—3 în mec 
cu R.F. Germană, după ce a re: 
taț 52 de minute fără a primi vr< 
goL Absența centrului atacant h 
tin se pare că a fost un handit 
serios pentru echipa Turciri. El 
juca mai mult ca sigut in -m 
de ta 9 octombrie la Ankara— 
potriva schipei romine.

IUE GOGA 
redactor la Agerpres

CmmwsuI pentru obținerea insignei de polisportiv
Concursul pentru insigna de po

lisportiv constituie o formă impor
tantă de atragere a maselor largi 
de oameni ai muncii la practica
rea organizată și sistematică a e- 
xerdțiUor fizice și sportului, po
trivit cu virata și dorințele fie
căruia.

Scopul urmărit de concurs, este 
acela de a cultiva ta rlndul oa
menilor muncii și Îndeosebi a ti
neretului, dragostea pentru sport, 
practiearea lui ta mod continuu și 
organizat, contribuind ta. acest fel 
ta întărirea și menținerea sănătă
ții lor.

„Concursul pentru insigna de

polisportiv" înlocuiește Complexul 
sportiv G.M.A. care nu moi cores
punde actualelor cerințe ale dez
voltării mișcării de cultură fizică 
și sport dta tara noastră. Conform 
regulamentului acestei competiții, 
concursurile pentru insigna de po
lisportiv se organizează la sportu
rile de bază ca; atletism, gimnas
tică, naiade, tir, schi, ciclism șî 
turism.

Odată cu apariția regulamentu
lui și a instrucțiunilor legate de 
felul cum se organizează Întrece
rile pentru cucerirea insignei de 
polisportiv, multe asociații spor
tive din Întreaga tară au si înce-

IN CLIȘEU I Start în primul concurs. '

put organizarea primelor întrec 
In Valea Jiului primul concui 
fost organizat în ziua de 21 t 
tembrie pe stadionul Jiul din 
troșani. Cu acest prilej s-au Ir 
cut peste 50 de tineri din ca 
asociațiilor sportive Elevul și 
Decembrie din Petroșani.

Pentru cuprinderea maselor 1 
de tineri și tinere, membrii ai 
niunii de cultură fizică și sp 
consiliilor asociațiilor sportive 
іеѵіпе sarcina de a întocmi 
tatii un plan de acțiune unde 
prevadă zilele cînd se organi 
ză Întrecerile, cine se ocupă 
organizarea lor și locul de de 
șurare al întrecerilor. De ase 
nea, a absolut necesar ca ace 
acțiune să fie popularizată la 
curi vizibile, pentru ca tinei 
să cunoască haremurile prevă; 
in regulamentul de cuceriră a 
signer de polisportiv.

Pentru ca această nouă fc 
să șe bucure incă de la inc 
de succes, consiliile asociat 
sportive vor trebui să ceară 
sprijinul cadrelor noastre teh 
ca; profesori de educație fi 
antrenori, instructori voluntar: 
a acelor cadre voluntare care 
făcut parte din comisiile G.l 

s. BAU
U.G.P.S, Petro»»
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Omul $i securitatea sa la locul de muncă 
pe primul plan al preocupărilor!

Vă primim cu drag alături de noi..

(Urmare din pag. l-a)

sectoarele I 
și III de Ia 

la mina Lu- 
apărători de 

în mișcare

t

De asemenea, mai există defi
ciențe in privința asigurării aera- 
jului parțial și întreținerii căilor 
de acces. De pildă, în cadrul sec
toarelor I și II de Ia mina Vulcan 
la unele suitoare nu sînt asigurate 
poduri și grătare conform N.T.S. 
Asemenea cazuri se intîlnesc în 
sectoarele II de la mina Lonea, I 
de la mina Aninoasa, în sectoa
rele I A și I В de la mina Lupeni. 
In unele abataje din 
ale minei Aninoasa, I 
mina Vulcan, I A de 
peni nu se montează 
protecție la organele 
ale transportoarelor.

Neajunsuri în privința respectă
rii normelor de tehnica securității 
Ia locurile de muncă se constată 
și la cariera Bănița, I.P.I.P. Live
zeni, I.I.L. „6 August".

Pentru remedierea neajunsurilor 
constatate se impune 
tehnico-administrative

■ rească cu mai multă 
condițiile de lucru și 
Ia fiecare loc de muncă, să orga
nizeze periodic controale preven- 

. țve, să asigure aprovizionarea lo- 
і’чНог de muncă cu materiale de 
toate sortimentele cerute de des- 
ășurarea normală a procesului de 

producție și de condițiile de secu
ritate.

ca organele 
să urmă- 
răspundere 

de protecție

1

Г

Munca cu oamenii — criteriu 
de seamă pentru îmbunătățirea 

protecției muncii
Din analiza cauzelor care au ge

nerat nereguli, a rezultat că aces
tea se datoresc, de cele mai multe 
ori, abaterilor de la N.T.S. și de la 
regulile de protecție a muncii, in
disciplinei în timpul lucrului.

In ultimul timp, organele teh
nico-administrative, organizațiile de 
sindicat au avut o mai mare preo
cupare pentru îmbogățirea cunoș
tințelor de protecție a muncii ale 
muncitorilor. In numeroase sectoa
re, intre care, III de la mina Pe- 
triia, II de la mina Aninoasa, IV В 
și VIII de la mina Lupeni, I de la 
mina Uricani, în secțiile prepara
tei Petrila se acordă o atenție 
sporită instruirii și reinstruirii cu 
rcqularitate a muncitorilor.

Dar, in privința respectării ter
menelor de reinstruire se constată 
încă deiiciențe. La sectoarele II, 
III și de investiții de la mina Lo
nea, la sectoarele II și XI de la 
mina Petrila, la sectorul I В de Ia 
mina Lupeni și altele au lost gă
siți cîte 50—150 de muncitori ne
instruit! 
văzute, 
schimbă 
sit unii

conform termenelor pre- 
precum și atunci cînd își 
locul de muncă. S-au gă- 
maiștri mineri, ca de pil-

însemnări de pe șantierul Vulcan

IN 9 LUMI... BLOC PREDAT
Șantierul Vulcan a primit ca 

sarcină să construiască anul aces
ta 10 blocuri noi cuprinzînd cca. 
400 apartamente. După 9 luni tre
cute din acest an, constructorii de 
aici au „reușit" să dea în folosință 
un singur bloc cu 40 de aparta
mente. Deci, în trei trimestre... 10 
la sută realizat din pianul anual. 
Din ce cauză ? Despre activitatea 
șantierului Vulcan s-a scris de mai 
multe ori în presă, această proble
mă a fost analizată 

/

in ședințe.

u pot, mi-e imposibil să mă deplasez pe șantier. Sint „prins" 
aici de-o sumedenie de treburi I

Г ■i I

p

Э '
’b

Via- 
gen 
ele

dă, Smeu Florentin de la mina Pe- 
trila, Fodor Ioan de la mina Uri. 
câni, Pop Alexandru de . la mina 
Dilja care obligă unii muncitor) 
să semneze fișele de instruire fără 
a Ie face instructajul cerut. Se ma
nifestă superficialitate din partea 
cadrelor medii tehnice și ingine
rești și în privința verificării pe
riodice a cunoștințelor de tehnica 
securității a lucrătorilor și a urmă
ririi felului cum le traduc in 
ță. Și deficiențele de acest 
trebuie remediate, pentru că
pot înlesni producerea accidente
lor.

In ultimul timp, numeroase co
mitete de partid și organizații de 
bază, intre care cele de la minele 
Lupeni, Petrila, Aninoasa, prepara- 
ția Petrila, I. F. Petroșani, Nod 
C.F.R., Viscoza Lupeni, au anali
zat în ședințele lor felul în care 
se asigură respectarea N.T.S. și a 
regulilor de protecție a muncii. 
Dar sînt și sectoare unde, deși ar 
fi necesar, organizațiile de bază 
au neglijat să analizeze proble
mele de protecție a muncit Ase
menea exemple sînt cele din sec
toarele II și III de la mina Lonea, 
I, II, III de la mina Petrila, I de 

de 
de

■ orchestra 
Filarmonicii

Unul din sistemele noi folosite pentru finisajul exterior al blocu
rilor este placarea cu plăcuțe de cărămidă, După acest sistem se lu
crează blocurile E 1, E 2, F, D, A 1, A 2 și A 3 din noul cartier 
Braia-Lupeni ceea ce dă blocurilor un aspect plăcut.

IN CLIȘEU: Blocul F cu 60 apartamente din Lupeni, finisat ex
terior cu plăcute de cărămidă.

popu’ar. Au fost 
de măsuri tehni- 
constructorii de

sfatului 
planuri

fosl

siuni ale 
întocmită 
co-organizatorice, 
aici au primit îndrumări prețioase 
asupra felului cum să muncească 
pentru a îndrepta situația pe acest 
șantier. Insă îndrumările au 
date curînd uitării.

Una din principalele cauze 
a produs această situație pe
tierul Vulcan o constituie slaba ac
tivitate a conducerii tehnice. Ingi
nerul Barthmes Helmuth, șeful

care 
șan-

I.CMM. 
ți altele.

Ia mina Uricani, de la 
Petroșani, cariera Bănița 
Se impune deci ca. organizațiile de 
partid să controleze mai insistent- 
activitatea conducerilor tehnico-ad- 
ministratlve în vederea stabilirii 
măsurilor celor mai corespunză
toare de protecție a muncii șt să 
intensifice munca politică în rîndul 
tuturor muncitorilor și îndeosebi 
al cadrelor medii tehnice și briga
dierilor față de respectarea N.T.S. 
In acest scop să fie folosiți mal 
mult agitatorii, gazetele de perete. 
Să fie îndrumate sindicatele pen. 
tru a-și îmbunătăți preocupare» 
față de desfășurarea unei bogate 
activități propagandistice prin con
ferințe, stațiile de radioficare, dla- 
filme, concursuri pe teme de pro
tecție a muncii, să îmbunătățească 
mereu agitația vizuală pentru popu
larizarea N.T.S. șt întărirea răspun
derii tuturor salariaților față de 
respectarea regulilor de protecție 
a muncii.

Prin îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de lucru, prin intensifi
carea muncii politice de la om la 
om, în unitățile Văii Jiului se vor 
obține noi realizări pe tărîmul pro
tecției muncii.

șantierului este un adept al... co
ordonării lucrului numai prin hîrțji, 
din birou.

— Zile întregi ing. șef Barth
mes nu vine la serviciu, motivînd 
că are treburi pe la Livezeni, Pe
troșani. far cînd vine cîte o săp- 
tămînă nu pune piciorul pe șantier 
ci stă țintuit în birou — spune cu 
amărăciune secretarul organizației 
de partid de pe șantier, tov, Brîn- 
zan Elena, Intr-adevăr, inginerul șef 
al șantierului, tov, Barthmes H. 
ca și inginerul Sideris Gh. șeful 
unui important lot de pe șantier, 
se complac într-un ritm de muncă 
anemic, fără „complicații", fără a 
da piept cu problemele vil, de zi 
cu zi, pe care 16 ridică viața pe un 
șantier. Și, nu-i de mirare că ase
menea atitudini 
,tril, unii’ șefi de brigăzi...

Muncitorii și tehnicienii cons
tructori de pe șantierul Vuicăn sînt 
oameni cu o bogată experiență de 
lucru, cars nu o dată au realizat 
blocuri în termen și de bună ca- 

: litate. Trebuie numai înmănunchiat e 
eforturile lor, concentrata pe pro
blemele cheie ale șantierului, care 
pot duce la darea în folosință a cît 
mai multe noi blocuri. Și în aceas
tă direcție există posibilități ca în 
perioada trimestrului IV să fie da-

au șî unii maiș-

Ultima filă a calendarului care 
indica luna septembrie s-a rupt. Da 
azi am pășit în prima zi a lunii 
octombrie, zi în care studenții din 
întreaga țară vor lua din nou loc 
în băncile din amfiteatre, seminarii 
și laboratoare pentru a porni pe 
drumul 
muncă 
ceilalți 
ții da
Petroșani pășesc azi într-un nou 
an universitar care va însemna un 
nou pas spre 
sională.

Pentru noi, 
întîlnirea cu 
noi emoții și 
cărui început 
alături da noi, la fel de emoționați 
Sînt și cei care în această zi, pă
șesc pentru prima dată pragul ins-

unui nou au de studii, de 
și învățătură. Alături de 
studenți din țară, și studîn- 
la Institutul de mine din

perfectionarea profe-

studenții mai vechi, 
institutul prilejuiește 
bucurii specifice ori- 
de an universitar. Și,

&

Vă prezentăm salinele din Slănic
(Urmare din pag. l-d)

zăcă-

Slănic 
15—20 

500 n?.

salinei, completează imaginea vizi
tatorului asupra structurii 
mintelor minerale.

Straturile de sare de la 
se întind pe o distanță de 
km. p. șt au o grosime de
De aici se extrag astăzi anual 
280000 tone de sare gemă. Aproa
pe jumătate din această cantitate 
se exportă in țări de pe 4 con
tinente. Sarea, purtind marca „Slă
nic ', are o concentrație ridicată de 
clorură de sodiu (99,5 la sută), și 
un conținut pur. Cercetările făcute 
pînă acum asupra masivului 
sare de la Slănic au stabilit 
acesta va putea ii exploatat 
intensitate Încă multe suie de

O preocupare permanentă a

.li tlBtSB ta pe la iei
in- aceste zile, 

muzică populară a 
Stat din Arad întreprinde un tur
neu prin Valea Jiului. Cu această 
ocazie, ya prezenta mîina Ja orele 
17 și 20 în sala Teatrului de stat 
din Petroșani spectacolul muzical 
„Să cîntăm ca pe la noi". Iși vor 
da concursul cunoscuții cîntăreți 
de muzică populară romînească 
Ileana ' Conștantinescu și Ștefan 
Lăzărescu, colaboratori ai Radiote- 
leviziunii romlne. și solistele vo
cale din Arad, Adriana Comșa și 
Irina Ciucoș. In 
vor fî prezentate 
grame și în alte 
din Valea Jiului.

zilele următoare 
asemenea pro- 

localități miniere

te în folosință cit mai multe blocuri 
noi pentru mineri. Ce trebuie fă
cut ?

In primul rînd se cer încheiate 
definitiv lucrările la încălzirea cen
trală pentru a fi pusă In funcție să dea 
căldură pentru toate blocurile. 
Apoi, trebuie rezolvată problema 
alimentării noilor blocuri cu ener
gia electrică; doar n-o să st za lo
catarii cu luminări în apartamente 
noii Pe urmă, este necesar să se 
încheie lucrările de drumuri, alee, 
trotuare, asigurînd căi de acces 
buna pentru noii locatari, iar ca 
ultimă cerință este rezolvarea pro
blems! dependințelor pentru noile 
construcții. Concsntrtndu-și atenția 
pe aceste obiective, colectivul șan
tierului Vulcan poate crea condi
țiile necesar 8 ca în prima jumătate 
a lunii octombrie să fie predate 

■ blocurile 1, 2 și 8, apoi în prima 
part г a lunii noiembrie blocurile 
6 și 7, iar la începutul lui decem
brie blocurile 3 și 9 rămînînd ca la 
sflrșitul anului și blocul 10 să fie 
înălțat. Trebuie numai sprijin sus
ținut din partea conducerii tehnica 
a șantierului, care să-și desfășoare 
activitatea pe teren, în rîndul mun
citorilor, rezolvînd problemele ri
dicata în Cursul producției I Spri
jinit de tehnicism, îndrumat per
manent de organizația de partid, co
lectivul șantierului Vulcan poale 
recupera rămînefea în urmă și rea
liza planul de predării '

ȘT. MIHAI

titutului. Sînt studenții anului I.
De aceea în acest prag, de an 

universitar noi, colegii voștri mai 
mari, vă spunem bun venit In mij
locul nostru și vă urăm să obți
neți succese la învățătură.

La institutul' nostru av»m create 
toate condițiile pentru a ne pregăti 
bine: săli de cursuri mari, lumi
noase, laboratoare dotate cu apara
te j științific, cadre didactice capa
bile care se ocupă cu multă dra
goste de noi.

Nouă, studenților, nu ni se cere 
decît să învățăm zi de zi, să ne în
sușim cunoștințele predate. Pe voi, 
dragi colegi, vă primim cu bucu
rie alături de noi. Fiți siguri că 
veți primi tot ajutorul nostru I

1 VASILE DRAGAN 
student anul V facultatea de mine 

iectivului de mineri de aici este 
ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției în subteran, îmbunătățirea 
calității produsului și lărgirea sor
timentelor, potrivit celor mai exi
gente cerinje ale consumatorilor. 
Sint aplicate cele mai moderne 
metode de extragere și prelucrare 
a sării. Minele au lost dotate cu 
utilaje de mare productivitate, iar 
minerilor le-au fost asigurate con
diții bune de muncă. In apropie
rea abatajelor au lost create lo
curi de staționare, s-au montat re
zervoare de apă potabilă, instala
ții de ventilație etc.

Orașul Slănic, care este în ace
lași timp o stațiune balneară, a că
pătat in ultimii ani o nouă infă- 
fișare. Pe fundalul vechilor clădiri 
se suprapune peisajul masivelor 
blocuri de locuințe, al parcurilor, 
terenurilor de sport, edificiilor so- 
cial-culturale și de învățămint, ma
gazinelor elegante, .gării noi. S-au 
reamenajat, de asemenea, renumi
tele băj sărate ale orașului, unde 
numai in ultimii zece ani și-au în
grijit sănătatea peste 20 000 de 
oameni ai muncii.

PR08RAM RE RADIO
2 octombrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,06 Muzică de estradă, 10,00 
Teatru lâ microfon: „Prometeu în
cătușat" de Eăchil, 12,00 Melodii 
populare, 12,25 Orchestre și soliști 
de muzică ușoară, 13,10 Selecțiuni 
din opera „Nunta lui Figaro" de 
Mozart, 15,00 Muzică de estradă, 
15,30 Duete vesele din operete, 
16,15 Vorbește Moscova I 17,30 
Prietena noastră cartea, 18,30 Pro
gram muzical pentru evidențiați 
în întrecerea socialistă, 19,25 Pro
gram de romanțe, 20,40 Lecția de 
limba rusă, ciclul II, 20,55 Melodii 
lirice romînești, 21,15 „Cine știe 
cîștigă I". PROGRAMUL II. 10,58 
Muzică populară interpretată de 
Minodora Nemeș, 11,30 Muzică de 
estradă interpretată de soliști vo
cali și instrumentiști, 12,30 ,,Săp- 
tămîna poeziei — 1963" г Pagini 
alese din lirica noastră contempo- 

, rană, 13,40 Cîntece și jocuri popu
lare, 14,05 Arii din operete, 14,35 
Melodii de muzică ușoară, 15,32 
Melodii populare din diferite re
giuni ale țării, 17,00 Din folclorul 
popoarelor, 18,05 Din albumul pie
selor de estradă, 18,40 Amintiri 
despre George Topîrceanu de Că
rnii Baltazar, 19,30 Lecția de limba 
engleză, ciclul I (pentru începă
tori), 10,45 „Melodii... melodii" -— 
emisiune de muzică ușoară romî- 
nească, 20,15 Școala și viața, 
Doine și jocuri populare, 
Săptămlna muzicii din R, D. 
mană, 22,00 Muzică de dans.

20,35
21,25
Gor-

—«o

t

CINEMATOGRAF!*
2 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Doi din alte lumi; REPUBLICA: 
Dragoste și pălăvrăgeli. (Responsa
bilii cinematografelor din Petrila, 
Lonea, Livezeni, Iscroni, Paroșeni, 
Vulcan, Lupeni, Bărbăteni și Uri
cani nu au trimis programarea fil
melor pe luna octombrie).
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PearșM: „Atmosfera internațională 
s-a îmbunătățit

NEW YORK 30 (Âgerpres).
La 29 septembrie cu prilejul unui 

dineu organizat în cinstea sa la 
Cleveland (Ohio), primul ministru 
al Canadei Lester В. Pearșon, a 
luat cuvîntul, referindu-se la ac
tuala situație internațională.

După cum menționează agenția 
France Presse, primul ministru al 
Canadei a declarat că „atmosfera 
internațională s-a îmbunătățit"1- și 
„astăzi în lume sînt mai multe 
speranțe de pace decît ieri". Este 
esențial a spus Pearson, să folosim 
fiecare prilej pe care ni-1 oferă a- 
ceastă atmosferă mai bună pentru 
a promova pacea și securitatea. Pri.

------------ ©------------

Noi măsuri represive 
ale guvernului R. S. A.

JOHANNESBURG 30 (Âgerpres). 
Guvernul rasist sud-african conti

nuă să ia măsuri împotriva persoa
nelor și organizațiilor care îndrăz
nesc să-și exprime opoziția față de 
politica de discriminare rasială din 
Republica Sud-Africană.

Balthazar Vorster, ministrul de 
justiție sud-african, a dat' publicită
ții o declarație în care anunță că 
va întreprinde acțiuni împotriva 
organizației Uniunea națională a 
studenților din Republica Sud-Afri
cană (N.U.S.A.S.) din care fac parte 
18 000 de studenți, pe motiv că 
„este de orientare comunistă". 
N.U.S.A.S. este o organizație repre- 
zentînd circa 40 la sută din totalul 
sludenților din R.S.A., membrii săi 
studiind în universitățile și liceele

------------©------------

Discuții între puterile occidentale 
privind unele baze militare

WASHINGTON 30 (Âgerpres).
Ziarul „New York Times" și a- 

gențiile de presă D.P.A. și France 
Presse au anunțat că zilele acestea 
au început și continuă discuții în
tre Statele Unite, Franța și R. F. 
Germană în legătură cu o propu
nere a S.U.A. de a „folosi în co
mun" cu Bundeswehrul vest-german 
unele baze militare de aprovizio ■ 
nare americane situate pe teritoriul 
francez. Aceste baze acordate Sta
telor Unite de Franța în virtutea 
unui acord franco-american semnat 
în 1950, nu pot fi folosite, po
trivit acordului, decît de trupele 
S.U.A. și nu pot fi concesionate de 
către acestea fără asentimentul 
guvernului francez. Tratativele ac
tuale au fost deschise de Washing
ton tocmai cu scopul de a obține 
acest consimțămînt. Comandamentul 
militar american, prin inițierea „co
laborării" de acest fel cu R.F. Ger
mană, „urmărește — după cum 
sublinia sîmbăta trecută ziarul

— Ѳ----

Miting al partizanilor 
dezarmării nucleare

LONDRA 30 (Âgerpres).
La 29 septembrie a avut loc în 

Piața Trafalgar din Londra un mare 
miting al partizanilor dezarmării 
nucleare din Anglia, la care au 
participat cîteva mii de persoane. 
Participanții la miting au adoptat 
o rezoluție în care se pronunță 
cu hotărîre împotriva planurilor de 
creare a forțelor nuclear? multila
terale ale N.A.T.O, șt împotriva 
participării Angliei Ia crearea aces
tor forțe.

Vorbitorii au criticat politica in
ternă a conservatorilor, cerînd or
ganizarea cît' mai grabnică a ale
gerilor parlamentare în Anglia. 

mul ministru al Canadei a mențio
nat' că nu este totuși cazul să se 
manifeste un „entuziasm prematur'1 
în legătură cu îmbunătățirea atmos
ferei internaționale.

In discursul său, Pearson s-a 
referit și la problema rasială men- 
ționîn'd că aceasta „este o problemă 
a întregii omeniri". După părerea 
sa, posibilitatea intervenției gu
vernelor în acest domeniu este 
„limitată" dar ea are un rol im
portant, „întrucît rasiștii obser- 
vînd o ezitare în vocea autori
tăților se consideră încurajați în 
a comite noi acțiuni"; i 

cu limbă de predare engleză. Ea 
s-a pronunțat în mai multe ocazii 
împotriva politicii de apartheid.

Intr-o declarație de răspuns sem
nată de M. Driver și Kenneth Par- 
k?r, liderii acestei organizații, se 
arată că ministrul de justiția Vors
ter acuză organizația lor de comu
nism pentru a găsi pretextul să 
acționeze împotriva ei în virtutea 
legii „cu privire la sabotaj".

Marais Stein, membru în parla
mentul R.S.A. din partea opoziției, 
a declarat că atacurile autorităților 
sud-africane împotriva organizației 
studențești N.U.S.A.S. „sînt în ace
lași timp un atac împotriva tuturor 
celor care se alătură acestei or
ganizații" în acțiunile sale îndrep
tate împotriva politicii de apartheid.

„New York Times" — să lege 
Germania Federală cit mai strîns 
de forța militară americană în spe
ranța că o asemenea manevră va 
zădărnici eventualele intenții ale 
Bonnului de a încheia vreun acord 
bilateral cu Franța pentru folosirea 
în comun a armamentelor nuclea
re". Generalul de Gaulle însă, re
latează același ziar „a manifestat 
iritare” față de această inițiativă 
americană. Iar în cercurile poli
tice și militare din Paris, după cum 
arată ziarul, „se consideră ca im
probabilă permisiunea guvernului 
francez" pentru aplicarea planurilor 
americane de colaborare cu vest- 
germanii la aceste baze.

ALEXANDRIA. — Motonava 
„Litva" a ancorat azi dimineață în 
portul Alexandria (R.A. Unită).

In cursul călătoriei pe bordul 
motonavei, participanții la cea de-a 
treia Reuniune Mondială a Ziariș
tilor și-au continuat lucrările. In 
cadrul comisiilor, care au dezbătut 
rapoartele prezentate, s-au încheiat 
discuțiile. In ședințe plenare au 
luat cuvîntul peste 100 de ziariști 
din toate continentele, iăcînd o se
rie de propuneri. Subcomisiile crea
te au început să elaboreze rezo
luții și recomandări.

SANTIAGO DE CHILE. — Agen
ția Prensa Latina relatează că in
tr-un comunicat oficial dat publi
cității la Santiago de Chile se a- 
nunță sporirea tarifelor feroviare 
cu 10 Ia sută, începînd de la 6 
octombrie. Agenția relevă că a- 
ceastă sporire a tarifelor feroviare 
este o consecință a sporirii prețuri
lor la combustibil.

CIUDAD DE GUATEMALA. — In 
noaptea de 28 septembrie, în loca
litatea Alotenango, la 32 mile nord, 
vest de capitala Guatemaleî, a erupt 
vulcanul „El Euego', a cărui cenu-

Congresul international 
al arhitectelor

HAVANA 30 (Âgerpres).
La 29 septembrie în Palatul 

Sporturilor din Havana s-a deschis 
cel de-al 7-lea Congres internațio
nal al arhitecților. La congres par
ticipă o delegație de arhitecți ro- 
mîni, condusă de prof. arh. Gustav 
Guști, vicepreședinte al Comitetu
lui de stat pentru construcții, ar
hitectură și sistematizare.

La prima ședință plenară a Con
gresului au fost prezenți în afara 
de delegați numeroși oaspeți — pre
ședintele Osvaldo Dorticos, membri 
ai guvernului revoluționar, membri 
ai misiunilor diplomatice. Congre
sul a fost deschis de Osmani Cien- 
fuegos, ministrul lucrărilor publice 
din Cuba,

Președintele Uniunii internaționale 
a arhitecților, Robert Matthew, a 
arătat în cuvîntarea sa că tema 
principală a congresului este arhi
tectura în țările în curs de dez
voltare.

-=© = -
întrevedere ILeda=A4 envies

CANBERRA 30 (Âgerpres).
La 30 septembrie primul ministru 

al Japoniei, Hayato Ikeda, zare se 
află într-o vizită în Australia, a 
avut prima convorbire cu premie
rul australian, Robert Menzies, și 
cu alți membri ai guvernului.

După cum anunță agenția U.P.I. 
întrevederea celor doi prim-miniștri 
a fost consacrată discutării situației 
din Federația Malayeză și a im
presiilor primului ministru Ikeda 
în urma consultărilor avute cu pre
ședinții Indoneziei și Filipinelor.

- •=© = -

R. F. G. Alegeri 
în landul Bremen

BONN 30 (Âgerpres).
Duminică a avut loc în landul 

Bremen, cel mai mic land al Re
publicii Federale Germane, cuprin- 
zînd orașul și portul Bremen, ale
geri pentru Adunarea legislativă 
locală. Rezultatele au indicat după 
cum subliniază corespondentul a- 
genției Associated Press, „o victorie 
răsunătoare", pentru Partidul So
cial-Democrat din Germania occi
dentală. Acest partid care deținea 
și înainte de alegeri puterea în gu
vernul landului, a obținut 54,6 la 
sută din voturile exprimate. Candi
dați! Partidului creștin-democrat au 
obținut 28,9 la sută, iar partidele 
de dreapta, printre care „Partidul 
german", au înregistrat pierderi 
substanțiale. In prezent, în landta- 
gul Bremenului, Partidul social-de
mocrat deține 57 de mandate. Parti
dul creștin-democrat 31, Partidul li
ber democrat — 8 și „Partidul ger
man" — 4.

șă s-a răsplndit pe o distanță de 
zeci de kilometri. Potrivit agenției 
Associated Press, lava vulcanului 
a cauzat în localitatea Alotenango 
pagube materiale care nu au fost 
evaluate însă pînă în prezent. Mai 
multe case au fost distruse, iar lo
cuitorii rămași iară adăpost s-au re
fugiat la Ciudad de Guatemala.

NEW YORK. — Peste 60 de 
profesori de la Universitatea din 
Princeton (S.U.A.) au adresat' la 29 
septembrie, o scrisoare președintelui 
Kennedy prin care cer ca guvernul 
american să înceteze orice colabo
rare cu guvernul sud-vietnamez al 
lui Ngo Dinh Diem. In scrisoarea 
lor profesorii protestează împotriva 
persecuțiilor puse la cale de guver
nul dismist împotriva budiștilor. 
Totodată, profesorii menționează că 
ajutorul acordat de S.U.A. guver
nului diemist nu face decît ,să 
păteze bunul renume al Statelor 
Unite".

TOKIO. — La 3 octombrie, la To
kio se vor deschide lucrările unei

iBliiviiI laliolelevizal al lui I. Steiensoa
NEW YORK 30 (Âgerpres).
Reprezentantul permanent al Sta

telor Unite la O.N.U., Adlai Ste
venson, a acordat duminică un in
terviu posturilor de radioteleviziune 
americane în care s-a referit la 
perspectivele extinderii acordului 
internațional în problema interzi
cerii armelor nucleare. Vorbind la 
scurtă vreme după întrevederea 
care a avut loc la New York în
tre ministrul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, A. A. Gromîko, 
secretarul Departamentului de Stat 
al S.U.A., D. Rusk, și ministrul de 
externe britanic, lordul Home, Ste
venson și-a exprimat părerea că 
există posibilitatea unui acord în
tre Est și Vest pentru a opri răs- 
pîndirea armelBr nucleare și pen
tru a stabili un sistem de prevenire 
a atacurilor prin surprindere. In 
ce privește problema dezarmării 
generale și totale, Stevenson a lă
sat să se înțeleagă că puterile oc
cidentale vor continua să condițio
neze semnarea unui acord în a- 
ceastă problemă de acceptarea

Val de apestăpi
în Republica

SANTO DOMINGO 30 (Âgerpres) 
Potrivit agenției Prensa Latina, 

de la preluarea puterii de către 
junta militară care a răsturnat gu
vernul președintelui Bosch din Re
publica Dominicană, în țară au fost 
operate 3 000 de arestări. Totodată 
menționează aganția, continuă per- 
cheziționarea caselor particulare și 
valul de persecuții și represiuni 
împotriva elementelor de stînga pe 
întregul teritoriu al Republicii Do
minicane.

Referindu-se la declarațiile lui 
Samuel Mendoza Moya — ministru 
al sănătății în guvernul răsturnat 
de la putere — aflat în prezent la 
San Juan (Porto-Rico), agenția men
ționează că în Republica Domini
cană tensiunea continuă să creas
că. Străzile sînt patrulate perma
nent de soldați ai forțelor armata 
„cu ordinul de a împiedica cu vio
lență orice demonstrație1 populară 
de protest’ împotriva loviturii de

------------©

LUPTE ÎN
LUANDA 30 (Âgerpres).
Citind un comunicat militar al 

forțelor armate portugheze, agenția 
France Presse anunță că în cursul 
săptămînii trecute au avut loc noi 
ciocniri între forțele patriotice și 
trupei? portugheze în regiunea de 
nord a Angolei. Comunicatul men
ționează că detașamentele de parti
zani angolezi au lansat numeroase 
atacuri împotriva punctelor colo
nialiștilor din provincia de nord.

conferințe internaționale, in cadrul 
căreia participanții din 15 țări asia
tice vor discuta unele probleme 
privind elaborarea unui program de 
dezvoltare a educației. Printre ță
rile care vor lua parte la lucrările 
conierinței se numără India, Indo
nezia, Japonia, Iran, Filipine, Tai- 
landa și altele.

AMMAN. — Astăzi, la Cairo se 
deschide prima Conferință arabă 
pentru dezvoltarea economică, or
ganizată de Liga arabă. Participanții 
la conferință vor discuta probleme 
ale progresului și unității econo
mice a țărilor arabe.

SINGAPORE. — Asociația sindi
catelor din Singapore a dat publi
cității o declarație în care protes
tează împotriva arestării unui grup 
de sludenți de la Universitatea 
Nanyang din Singapore pentru vina 
de a ii condamnat crearea Federa
ției Malayeze, și împotriva repri
mări. mișcării anticolonialiste din 
acest teritoriu. 

pretențiilor lor cu privire la ins 
tituirea unui control care să precea
dă măsurile elective de dezarmare.

Reprezentantul S.U.A. la O.N.U 
s-a referit, de asemenea, la poziția 
guvernului francez care, prin re
centele declarații ale președintelui 
de Gaulle, și-a exprimat intenția 
de a continua experiențele nuclear? 
și aplicarea programului de creare 
a unei „forțe nucleare de șoc 
franceze". Această poziție, a spus 
Stevenson „ar putea avea urmări 
serioase".

Referindu-se la recentul discurs 
al ministrului de externe sovietic 
A. Gromîko care a propus o con
ferință la nivel înalt a celor 18 
țări reprezentate la conferința pen
tru dezarmare de la Geneva, Ste
venson a declarat că S.U.A. consi
deră că o asemenea conferință „ar 
putea da rezultate favorabile și 
s-ar putea dovedi un lucru pozi
tiv", EI a condiționat însă conVo- 
carea unei asemenea conferințe de 
eventualele progrese realizate iu 
conferința de la Geneva.

Dominicană
stat militare". Totodată, fostul mi
nistru al sănătății a afirmat că re
gimul de mină forte instaurat în 
Republica Dominicană nu va dura 
multă vreme.

Presa străină comentează pe lar^ 
evenimentele din Republica Do
minicană. Ziarul „New York Tî 
tne's" din 29 septembrie scrie î' 
tr-un editorial că „puține еѵгйь, i 
mente care s-au produs în ultim» 
ani în această emisferă au prici-\ 
nuit atîta decepție" în rindul opi-\ 
niei publice democratic ■ din Ame
rica Latină.

In cazul de față, continuă zia
rul „New York Times" „ofițerii 
care au preluat puterea sînt ele
mente de dreapta, care chiar dacă 
s-au revoltat vreodată împotriva 
lui Trujillo au făcut-o fără cea 
mai mică intenție de a-1 înlocui 
printr-un regim democrat și de 
progres social".

ANGOLA
In Cabinda, de pildă, partizanii 
au aruncat în aer un camion mili
tar care transporta trupe.

Răfuindu-se cu populația pașnic»; 
trupele portugheze întreprind ope
rațiuni „de curățire" în întreaga 
provincie de nord. In prezent, sub
liniază comunicatul portughez, au 
loc operațiuni „de curățire" și in 
jungla din regiunile nordice ale 
Angolei.

CAIRO. — După cum relatează 
agenția M.E.N , în Republica Ara
bă Unită au fost descoperite două 
zăcăminte ele minereuri radioactive. 
Primul se află situat în rsgiunea 
Kosseil, iar al doilea în regiunea 
munților Kutrani. Potrivit agenției, 
minereurile celor două zăcăminte 
conțin circa 40 la sută uraniu.

TOKIO. — După cum anunță co
respondentul agenției Associated 
Press, in urma unei surpări la o 
mină din Isohara, localitate situată 
la nord-est de Tokio, au lost în- 
gropați de vii șase mineri. Lucră
rile de salvare durează de mai 
bine de 14 ore, iară a se fi ajuns 
incă la vreun rezultat

HANOI. — După cum anunță A- 
genția vietnameză de informații mi
nistrul afacerilor externe al R.D. 
Vietnam, Xuan Thuy, a adresat co
președinților Conferinței de la Ge
neva o scrisoare în care, reterin- 
du-se la situația din Vietnamul de 
sud, a cerut din nou să sa ia mă
suri pentru a se asigura respectarea 
acordurilor de la Geneva dtn 1954 
cu privire la Vietnam.
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