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PE ȘANTIERELE ТАИ 11IIL UI
6 blocuri peste plan

■ Pe șantierele de construcții 
de locuințe din Valea Jiului se 
desfășoară în aceste zile de 
toamnă o activitate intensă. Du
pă ce constructorii șantierului 
Petroșani au predat apartamen
tele prevăzute pentru trimestrul 
III, hotărîți sa realizeze planul 
anual pînă la 7 noiembrie, ei 
și-au luat un nou angajament 
în muncă : să predea încă în a- 
cest an, peste plan, alte 3 blo
curi cu cîte 32 apartamente. In 
prezent, brigada de zidari a lui 
Kinal loan lucrează la finisa
rea interioară a acestor blocuri.

Constructorii șantierului Lu
peni au hotărît să predea, de 
asemenea peste plan două blo
curi cu cîte 32 apartamente, la 
care în prezent se lucrează la 
montarea șarpantei și la ten- 
cuielile interioare. Constructorii 
din Vulcan vor pregăti și ei 
pentru dare în folosință un bloc 
cu 118 apartamente. Prin reali- 
ОД£а acestor angajamente, con
structorii din Valea Jiului își 
vor depăși sarcina de plan cu 
peste 150 noi apartamente, puse 
la dispoziția oamenilor muncii.

Se înalță 
turnul puțului

Printre lucrările importante 
executate în cadrul măsurilor 

.pentru continua dezvoltare a 
-minei Uricani se numără și con
struirea unui turn metalic de 
puț, în locul celui de lemn.

Montorii din brigada comu
nismului Sekelyi Iosif, au găsit 
p soluție ingenioasă pentru con
struirea acestui turn metalic. Pe 
cînd proiectanți au prevăzut în 
planurile lor demontarea vertiju
lui puț de lemn și constuirea 

unui eșafodaj nou cu ajutorul că
ruia să fie montat scheletul me
talic, muncitorii comuniști. tin 
brigadă, pipi grijulii -dedt pro- 
ititanțd pentru realizarea de e- 
conomii, au hotărît să monteze 
turnul folosind ca schelă vechiul

In fruntea întrecerii — 
minerii Vulcanului

puț. Ga urmare, lucrarea se e- 
xecută rapid, putînd fi termi
nată pînă la 7 Noiembrie rea- 
lizîndu-se în același timp impor
tante economii. Acum s-a ajuns 
deja la montarea casei mofete
lor.

Zidurile școlii sînt gata
Constructorii din brigada 

complexă a’lui Froșt Ștefan de 
la șantierul Livezeni au obți
nut un succes deosebit în mun
că : ei au ridicat în aceste zile 
zidurile etajului II al noii școli 
din cartierul Livezeni.

După terminarea zidurilor ex
terioare, brigada va trece la tur
narea planșeului, iar în timp ce 
dulgherii vor monta acoperișul, 
ea va începe zidurile interioare 
și celelalte lucrări, care țin de 
finisajul interior. Constructorii 
acestui punct de lucru și-au luat 
angajamentul ca să muncească 
în așa fel îneît pînă în aprilie 
anul viitor, școala să fie com
plet gata. Ea va cuprinde 16 
clase, 2 ateliere și 2 laboratoare.

mari В și C avînd încălzire cen
trală, iar din seria blocurilor 
mici sînt gata de predat 5 noî 
clădiri. In același timp s-a ter
minat tencuirea exterioară a 
ultimului bloc mare din plan, 
blocul A, iar zugravii execută 
aici finisările interioare. La fi
nisările exterioare și interioare 
se lucrează și la ultimele 6 blo
curi mici — din 
curi prevăzute a 
acest an.

La Vulcan, a 
rea interioară la
mare, iar la Lupeni brigăzile zu
gravilor Berciu Constantin și 
Paul Gheorghe execută ultimele 
finisări interioare la blocurile 
mari 22 și 22 A, pentru a fi pre
date încă în această lună.

cele 35 de blo- 
fi terminate în'

început tencuî-
al treilea bloc

M. s.
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Ultimele finisaje
Angajamentul principal al 

constructorilor de pe șantierele 
de locuințe este să realizeze 
planul anual de predări pînă la 
l Noiembrie. Pentru realizarea 
acestui obiectiv, constructorii 
din Petroșani fac în aceste zile 
ultimele finisări la blocurile
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Brigada în caire lucrează 
tînărui Ignat Nicoiae în cali
tate de miner șef de schimb 
execută lucrări de pregătiri 
în sectorul I al minei Ant- 
noasa. In luna care a trecut ig- 

t.nat Nicoiae și ortacii săi au
* obținut o depășire de 56 me- 
t tri cobi. Iată-1 în clișeu pe
* minerul Ignat Nicoiae pregătit 
J pentru intrarea în mină.
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} ștand, în atelierul de metrologie al Depoul ui C.F.R. Petro-л1 
[ șanî. Ștandul a fost confecționat după concepția inovatoruluii.
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De dtva timp, numometrele locomotivelor nu se mai tri-) 

mit ia Deva pentru verificat ci se verifică cu ajutorul unui (j

Bătrîn loan. El aduce depoului de locomotive din Petroșani ( 
importante economii. (

IN CLIȘEU: Inovatorul Bătrîn loan cu inovația sa. >

Să îmbunătățim activitatea 
stațiilor de

Rolul emisiunilor sațiilor de 
amplificare în popularizarea 
succeselor obținute în producție, 
în educarea maselor și mobili
zarea lor la înfăptuirea sarci
nilor trasate de partid și guvern 
este foarte important.

Colectivul de redacție al sta
ției de amplificare de la mina 
Lupeni a reușit în parte să a- 
sigure emisiunilor stației un con
ținut bogat, legat de munca co
lectivului minei. In ultimul timp 
au fost transmise la această 
stație materiale din diferite ra
muri de activitate. Tovarășul 
Voinea Mircea, responsabilul ca
binetului tehnic, a întocmit un 
articol cu titlul: „Mișcarea de 
inovații și raționalizări la ex
ploatarea minieră Lupeni" pre
cum și articolul „îmbunătățirea 
calității cărbunelui — sarcină 
a întregului colectiv". Tovară
șul ing. Furtunescu Dragoș, de 
la sectorul V sud, a pregătit ar
ticolul intitulat „Brigăzi frun
tașe și metodele lor de lucru" 
în care sînt evidențiate brigă
zile conduse de tov. Bartha Dio- 
nisie, Ferenczi Balozs, Popescu 
Sebastian și altele, arătîndu-se 
totodată și metodele folosite de 
acestea în organizarea muncii, 
ridicarea calificării muncitorilor 
etc. A fost prezentat de aseme
nea la stație articolul: „Folosi
rea mai din plin a capacității 
utilajelor la mina noastră" în 
care au fost criticate o serie de 
neajunsuri în legătură cu folosi
rea transportoarelor cu iaclete 
sub debitul normal, rulajul mic 
ai vagonetelor de mină și alte 
lipsuri care cu eforturi nu prea 
mari se pot elimina.

In cadrul emisiunilor stației 
au fost transmise conferințe po
litice cu ocazia diferitelor eve
nimente și sărbători, știri din

amplificare
întrecerea socialistă, au fost 
popularizate normele de tehni
ca securității, noutăți din acti
vitatea clubului etc. Prin emi
siunile sale colectivul stației a 
adus o contribuție însemnată la 
realizările obținute în cursul a- 
cestui an de minerii exploatării.

Față de posibilitățile existente 
și activitatea bogată în eveni
mente a minei, colectivul stației 
de amplificare mai are însă 
multe de făcut. Activitatea sta
ției se desfășoară mai mult spon
tan, fără un plan de muncă bine 
chibzuit, care să fie întocmit pe 
baza principalelor sarcini ce stau 
în fața colectivului exploatării. 
Emisiunile stației nu tratează 
totdeauna cefe mai arzătoare 
probleme ce frămîntă colectivul 
minei.

O altă lipsă în activitatea, sta
ției este aceea că‘ un număr prea 
mic de fruntași în producție 
sînt invitați să vorbească la mi
crofon despre experiența lpr în 
muncă. Materialele transmise, în 
multe cazuri, nu sînt suficient 
legate de producție, au un carac
ter general, avînd astfel o sla
bă eficacitate.

Caracterul concret al emisiu
nilor trebuie să stea în perma
nență în atenția colectivului de 
redacție, 
trebuie să se 
viața și 
exploatării. Ascultătorii emisiu
nilor stației așteaptă să audă 
vorbindu-se despre viața și ac
tivitatea lor, despre fruntașii în 
producție, despre metodele folo
site și rezultatele lor în între
cere, în lupta pentru creșterea 
productivității muncii, reducerea 
prețului de cost.

N. POPON

In programul stației 
reflecte concret 

activitatea minerilor

(Continuare in pag. 3-a>

Conferința raională de partid 
a cerut minerilor de la Vulcan 
să muncească în acest an în 
așa fel îneît să îndeplinească 
planul și să-l depășească cu
cel puțin 15.000 tone de căr
bune prin sporirea randamen
tului mediu la 0.940 tone pe 
post. Mobilizați de organizațiile 
de partid, minerii de aici au 
muncit și muncesc cu tot mai 
mult avînt pentru traducerea în 
fapt a acestor sarcini de onoa
re. in sprijinul lor vine tehnica 
nouă cu care este dotată mina. 
La lucrările de perforare se fo
losesc perforatoare electrice, se 
încarcă cu mașini moderne; s-au 
deschis noi abataje frontale de 
mare capacitate. Aproape toate 
brigăzile minei se întrec pentru 
titlul : cea mai bună brigadă. 
După 9 luni de muncă, minerii 
din Vulcan pot raporta că au 
asigurat economia națională cu 
cărbunele cerut prin plan, au 
dat peste plan aproape 11.000 
tone de cărbune din care mai 
bine de 3.350 tone cărbune coc- 
sificabil. începind din luna au
gust, la mina Vulcan, în urma 
măsurilor aplicate, se extrage 
mai bine de o tonă de cărbune 
pentru fiecare post prestat pe 
mină. In urma acestor rezulta
te minerii de la Vulcan se si
tuează pe locul fruntaș în între
cerea cu celelalte colective mi
niere.

Bruma celui de
al treilea 
timp al 
a ruginit 
frunza copacilor de pe dealurile 
Bărbăteniului. O gamă minunată 
de fulori, incintă ochii. Fermecat 
de această priveliște grupul de 
sondori care cobora poteca „Ple
șuvului' se opri în loc.

— In acest peisaj parcă și son
dele noastre și-au schimbat culoa
rea — spuse un tinăr oacheș. Pri
virile celor din jur se îndreptară 
spre sonde -și cercetară îndelung 
dantelăria de fier a uriașelor tu
rle. Prin ele soarele de toamnă 
își juca bogat razele sale vii. După 
un timp, unul cîte unul, muncito
rii își continuări drumul.

— Să mergem Troiene. După 
masă avem ore de consultație. 
Troian Pătrulescu se întoarse 
spre prietenul său Zaharia și ex
clamă':

— Ții, ce m-au furat gînditrile i 
lc~ te uită, ceilalți sînt deja la 
poalele dealului, i,

Porniră împreună.
— Măi Zaharia, tu nu ești.,cu-

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦4
4
♦
♦
♦♦
♦
♦
♦
♦
♦♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ф
♦
♦
♦
♦
♦.
♦
♦
♦
♦
♦
♦

• ______ t
« rios să afli la ce m-am gîndit eu ? 
î — Ba sînt.a

anc- 
anUlui

ușor

— Ba sînt.

LINIȘTE!... AICI SE ÎNVAȚĂ
— Atunci să-ți spun. Iacă, 

m-am gîndit că acolo sus, la son
dă, alături de ceilalți muncitori 
din brigadă am învățat să-mi iu
besc meseria, să răspund pentru 
tot ceea ce fac, intr-un cuvînt să 
fiu muncitor cu adevărat. Acum, 
am prins gust și de învățătură.

— Atunci ne întîlnim după-a- 
rniază le ora de consultație I

— Fără doar și poate.
Se despărțiră.
...Deși în sectorul Bărbăteni
E. Lupeni cursurile de calificare 
țin într-o sală modestă, mun-

al
I.
se
dtorii sondori o îndrăgesc mult. 
Problemele dezbătute în cadrul 
cursurilor i-au înarmat cu noi cu
noștințe despre mașinile și utila
jele de sondat sovietice, despre 
planificarea și organizarea mun
cii și altele. Acum, cu toate că nu 
au cursuri, au venit le pregătiri. 
In fiecare luni, miercuri și vineri, 
inginerul Busuiocescu Constantin, 
șeful sectorului, îndrumat de orga- 

. nizația de partid, organizează ore 
de consultație cu scopul de a ușu
ra sondorilor pătrunderea proble-

melor mai grele. Printre cei 15— 
16 muncitori se află și PătruleS cu 
Traian. Discută cu Zaharia despre 
productivitatea muncii. Brigada în 
care lucrează el, antrenată în în
trecerea pe profesii a sporit viteza 
de foraj planificată cu 2 nifgranic 
pe zi- In sală sînt mulț't muncitori 
fruntași, lată-l pe Marinescu Ni
coiae contrazieîndu-se cu Leoan- 
că loan în problema economiilor.

— Orice ai spune Ioane, în pri
vința rezervelor nu ai dreptate. 
Consider că în această direcție 
noi mai avem multe de făcut. Cu 
toate că sectorul Bărbăteni este 
fruntaș pe întreprindere, muncito
rii de aici mai au multe lucruri 
de pus la punct. Să ne amintim 
numai de faptul că în sector se 
mai întîlnesc brigăzi cu rezșdtato 
slabe.

In fiecare sondor, motorist șt 
tehnician, clocotește dorința de a 
cunoaște cit mai mult, de a munci 
cit mai bine, de a înfăptui lucruri , 
deosebite, demne de minunata epo
că în care trăiesc. In 20 octombrie 
a.c., cei 60 de muncitori elevi

i
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sondori.
— Toți ?
— Toți! Nu avem codași la 

învățătură — spune șeful sectoru
lui. Mai mult, entuziasmați de 
grandioasele sarcini ale șesenalu- 
îui, maiștrii și brigadierii au cerut 
conducerii întreprinderii înființa
rea unui curs tehnic de speciali
zare. Odată cu deschiderea în luna 
octombrie a acestui curs, își vor 
începe activitatea și două cursuri 
de minim tehnic pentru profesiile 
de sondor și motorist.

...In sala scundă,' modestă s-a 
făcut liniște. Pe tabla neagră ere- ♦ 
ta din .mina inginerului subliniază ♦ 
cu . o linie, albă groasă, titlul • 

„Preț de cost“. E tema consulta- *■ 
ției. Prin geamurile larg deschise • 
intră o_ adiere caldă și înmires- *
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mată. Intr-unui din birourile în
vecinate cîțiva sondori discută a- 
prins. Tehnicianul de serviciu fă
cu un semn și duse degetul la bu
ze :

—Vă rog tovarăși, liniște ! Aici 
se învață.

A. N1CH1FOREL
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VICTORIILOR
Minerul Lupeni

Orașul Stalin 2-1 (0-0)
(București) acordă lovitură de 
li m. Execută corect tot Crăi-f 
niceanu aducînd -astfel egalarea.j 

' In acest moment raportul de?
cornere era de 6—1 pentru Mi-| 
nerul. Localnicii atacă continnujj

5 »»••••• ф.
Din 13 întîlniri oficiale de • 

« performanță în diferite rar• 
t muri de sport formațiile din 4 
J Valea Jiului au obținut du- * 
Sminică 10 victorii și au făcut * 

în deplasare trei rezultate de • 
2 egalitate. Pe drept cuvînt î 
-f deci, ziua de 9 octombrie a.c. | 
T poate fi numită DUMINICA ? 
j VICTORIILOR. *

șl pe rînd Szoke, Crăiniceanaj Iubitorii de sport, prezenți • 
și Țurcan șutează puternicfaTal» dum}nică pe stadioane atît la t i 
însă a putea înscrie datorita? -I întîInirjle de fotbaJi rugbi, f л, 
intervențiilor spectaculoase și e-| popice au fost satisWcuți nuJ ' ■- 
ii ca ce ale nortarului оавоеіеЛ т «-„«л _ sd.« ?

STEAGUL I 4

Minerul 
deschidă

Ai doilea meci consecutiv sus
ținut pe teren propriu de Mi
nerul Lupeni ă fost diametral 
opus primului. Dacă în fața pu
ternicei ’formații bucureștene Di
namo, echipa din Lupeni a ce
dat fără să-și folosească toate 
resursele. în schimb duminică, 

Ș în întîlni re a cu Steagul roșu, 
Minerul Lupeni a dovedit că

■ este o echipă omogenă cu o bu
nă condiție fizică. Aliura rapidă 
imprimată jocului din primul mi
nut a fost susținută pînă la sfîrși-

■ tul partidei deoarece de data a- 
ceasta a alergat mingea și nu ju
cătorii așa cum s-a întâmplat în 
meciul cu Dinamo București. 
Deșî a lipsit antrenorul prim, 
echipa a fost bine dirijată de 
la margine de tovarășul Iuliu 
Peter, jucătorii au ascultat sfa
turile date, au jucat disciplinat, 
atent, reușind astfel să obțină 
două puncte prețioase.

Din primele minute 
pornește hotărît să
scorul ceea ce face ca oaspeții 
să treacă la o apărare supra
numerică. Chiar în minutul 3 
Coman șutează puternic de la 
distanță dar Ghîță reține. Aproa
pe 20 de minute, în care Kiss 
nu prea a fost „deranjat", îna
intarea lupenenilor domină ra
tând cîteva ocazii clare prin 
Crăiniceanu, Szoke, Țurcan In 
minutul 35 Nisipeanu, sîngur în 
fața porții, șutează din viteză 
dar Ghiță, cu un salt spectacu
los, prinde. Cîteva minute mal 
târziu Sima II ratează două o- 
,căzii, trăgînd de aproape pe lin
gă poartă. în primul mitan Mi
nerul a 
timpul, 
reușind 
balonul, 
tui era 
penenî 
guri de 
reluare Minerul asaltează poarta 
lui Ghiță care a fost în for
mă excelentă rezolvînd multe 
situații deosebit de dificile pen
tru echipa lui. In minutul 66 
însă, în plină dominare a Mi
nerului, David driblează scurt 
pe Plev și Coman șî înscrie din 
viteză pe Jîngă Kiss ieșit în în
tâmpinare. Golul oaspeților nu 
a descurajat însă echipa din 
Lupeni ci a făcut ca înaintarea 
acesteia să acționeze mai atent 
și cu mai multă vervă. Peste 5 
minute numai Zbîrcea îl faul
tează pe Crăiniceanu în careul 
de 16 m. și arbitrul Mihăilescu

—=★=—

dominat aproape tot 
înaintarea oaspeților 

cu greutate să rețină 
Deși la pauză rezulta- 
alb, totuși jucătorii lu- 
și spectatorii erau sî- 
victorie. Intr-adevăr la

ficace ale portarului oaspete.^ 
Totuși în minutul 74 Țurcan în-) 
scrie al doilea gol al Mineru-5 
lui. In minutul 80 CrăiniceanuJ 
pornind singur dfe la mijlocut| 
terenului, driblează scurt treij, 
apărători oaspeți și de la 16* 
metri șutează puternic în bara 
transversală a porții. După un 
minut însă în urma unei învăl
mășeli1, 
tri în 
liniștea 
execută 
prinde, 
oaspeții 
rarea fermă a 
pinge prompt fiecare atac.

Formațiile; MINERUL 
PENI : KISS, Plev, COMAN, 
DAN, Mihăilă, MIHALY, Sima 
II, Nisipeanu, Szoke, ȚURCAN, 
CRĂINICEANU. STEAGUL 
ROȘU: GHIȚA, Zbîrcea, ZA- 
HARIA, Bîrsan, Szereday, Szi- 
geti, HASOTI, Fusulan, Proca, 
MESZAROS, DAVID.

M. DUMITRESCU

JUNIORI

C.S. Jiul 
Hunedoara 6-0 (2-0)
In cadrul campionatului re

gional de juniori — fotbal — 
s-au întâlnit echipele C. S. Jiul 
și A. S. Corvinul Hunedoara.

Cu o înaintare în mare vervă 
de joc și cu o apărare hotărîtă, 
juniorii petroșăneni au cîștigat 
întîlnirea cu scorul de 6—0.

Ei au prestat un joc 
tate, luptând cu multă 
pentru obținerea unui 
cît mai bun. Punctele 
înscrise în ordine de 
Păsculescu (2), Holas (2) și 
Goleac II.

arbitrul acordă 11 me- 
favoarea oaspeților. In 
deplină a stadionului 
David dar slab și Kiss 
Meciul este jucat.
forțează egalarea 

Minerului

Deșî 
apă- 
res-

LU-

A.S. Corvinul

de cali- 
ardoare 
rezultat 
au fost 
Marton,

С A M P I 0

JIU! CJJL TiMiȘMTU 24 (M)

4 питая datorită nivelului teh- 
I riic ridicat al meciurilor dar 
І și, de comportarea demnă, co- 
Vrectă a sportivilor. Vă pre- 
îzent&m pe scurt cronicile în- 
t tîlnirilor.

După 4 ani cele două echipe 
j-au întâlnit duminici pe stadionul 
Jiul din Petroșani, de data aceasta 
în cadrul campionatului catego
rici B. Petroșănenii au desfășurat 
un joc mai tehnic, mai legat și 
mai dinamic. In prima parte a me
ciului ambele echipe desfășoară un 
joc lent, mai mult in cîmp, fără 
să dea prea marii cmoțji celor 
doi portari. Deși Jiul a inițiat u- 
nele atacuri destul de periculoase 
ele au fost destrămate de apăra
rea bună a timișorenilor.

In înaintare, doar Gabor și Ma
nea au muncit mult, Gabor fiind 
cel mai bun de pe teren. In schimb 
apărarea și-a făcut pe deplin da
toria. Farkaș, Tîlvescu și Cazan au 
anihilat atacurile inițiate de timi
șoreni. Și mijlocașii au jucat bine, 
în special Crișan care a alimentat 
continuu înaintarea.

Timișorenii au practicat un joc 
.frumos in cîmp, dar și la ei înain
tarea a fost punctul nevralgic, pe- 

friclitind rareori poarta apărată de 
* Crîsnic.

In minutul 3 la un atac1 al ce
feriștilor, mingea este scoasă în 
corner de Cazan. Manciu execută 
în fața porții și Ioaescu reia cu 
capul spre poartă. Crîsnic prinde 
cu siguranță darificînd o fază care

POPICE
' Pe arena Viscoza din Lupeni, 

echipa feminină locală a întîl- 
nit într-un joc amical formația 
Voința din Oradea. Victoria a 
revenit pe merit echipei gazdă 
care a totalizat 1899 p. d. față 
de 1850. cit au realizat oaspe
tele.

S-au evidențiat: Vlădiceanu 
Amalia — 374 p. d. (nou record 
personal și cel mai bun rezul
tat al întâlnirii) și Nemeș Ma
na cu 346 p. d„ iar de la Vo
ința, Berinde Rozalia cu 351 
p. d., Miric Elisabeta și Frid- 
lânder lolanda fiecare cu cî‘e 
383 p. d.

it
ta Rovinari, echipa de popi

ce (băieți) Minerul Lupeni a în
tors vizita minerilor din Rovinari, 
^efectuată cu o săptămînă în ur
mă. Și de data aceasta echipa 
din Lupeni a obținut victoria 
tatrecînd cu 265 p. d. echipa 
gazdă.
i. - S. BALOl

«' corespondent

a dat emoții aaparteriloc. Іа miu» 
tul 7 Ммса кар* аррк Я dc 
pe stfaga trage роток dar mta- 
gea trece pe If «ч poaoL Urate»
ză apoi alte două atacuri ia otontde 
10 ți 18 dar Ciurdăieaas, 
ratează ambele ocazii de a iascric.

In minutul 26 Gabor, ed oui 
periculos atacant, este aaădeaoa 
și părăsește terenul revenind apoi 
în minutul 32.

După reîntoarcerea lui Gabor, 
atacul se mai însuflețește. Toth 
o ocazie bună de a înscrie în minu
tul 38 cînd singur de la 6 metri 
trage pe lingă bară. Un minut 
mai târziu, un schimb Ciurdărescu- 
Gabor, ultimul scapă singur, se a- 
propie de poartă dar Boroț sal
vează plonjînd la picioarele lui. 
Cu aceasta prima repriză ia sfîrțit. 
Raport de cornere 6—1.

In partea a doua, Jiul joacă mai 
mult în terenul advers, iar multe 
faze de gol se consumă din lipsa 
de finalitate a înaintării. Chiar în 
minutul 47 o combinație frumoasă 
Gabor—Crăciun, Crurdăn m fi 
ultimul trage puternic, pe jos, dc 
la 17 metri. Portarul timițoreaa ou 
mai poate reține : 1—0. Jiul joacă 
mult mai bine, combină ai: 
frumos, multe faze terminindu-sc 
cu șuturi puternice la poarta timi
șorenilor.

Scorul se ridică în mintul 70 
cînd după o combinație între Cmr- 
dărescu—Crăciun—Toth, ultimul 
deschide pe stânga, iar Gabor venit 
din urmă fentează scurt pe Apter 
ți marchează în colțul din stingă 
sus : 2-0. In continuare Jiul presea
ză tot mai insistent creind faab^ic 
gol care au fost clarificate doar la 
ultima instanță de portarul timi
șorean, în formă excelentă.

O fază spectaculoasă de gol a 
fost creată în minutul 89 cînd a 
minge trimisă de Penu este boxată 
de Boroș, apoi printr-un plonjon 
spectaculos, prinde.

Arbitrul Dumitrescu Gheorghel 
(București) a condus cu scăț 
dînd multe decizii greșite.

Formațiile: JIUL : Crisaic — 
Cazan, TÎLVESCU. FARKAȘ — 
Penu, CRIȘAN — Toth. Cri- 

dun, OamOtcscn. GABOR, MA
NEA. GFJL TDflȘOARA : BO
ROȘ — Pane, BODO, Apter — 

.Gall, Stepan — ȘvQiță, Тапаса. 
-Negru, SURD AN, Maneta.

1

M Petunii — 
[.Ш. lill J-fl (}-D) 
avut înălțimea necesară, a tre
cut însă 
rale.

Știința 
tîndu-se 
a oaspeților, dar cu toate aces
tea nu reușește să modifice sco
rul. Către sfîrșitul reprizei (mi
nutul 39), după ce arbitrul pe 
bună dreptate ^refuză o încerca
re a Științei, mingea ieșită din 
grămadă ajunge la Mateescu ca
re execută o frumoasă lovitură 
de picior căzută. Astfel, repri
za ia sfîrșit cu scorul de 3—0 
pentru Știtața-

După pauză tot focatoicit stat 
aceia, care presează. Ei au mul
te ocazii de a majora scorul. De 
două, ori tușă de but, o grăma
dă la 5 metri, o lovitură de pi
cior căzută executată de Ureche, 
toate rămîn însă fără rezultat

Studenții au obținut o victo
rie meritată mult aplaudată de 
cei peste 2000 de spectatori pre- 
zenți duminică pe stadionul 
Jiul din localitate pentru care 
merită felicitări întreaga echipă.

S-au remarcat: Petrache, Dij- 
mărescu, Mateescu, Tocaci și 
Ghiță de la Știința, Rosenberg, 
Vizitiu și Drobotă de la C.S.M.S.

I. TUDOR 
corespondent

„Jucătorii de la Știința au 
■; cîștigat pentru că au fost mai 

buni — ne declara după meci 
arbitrul Niculae Fulea (Bucu
rești) iar dacă terenul nu 
era moale scorul putea să fie 
și mai mare".

Intr-adevăr Știința Petroșani 
a meritat victoria pe care a cu, 
cerit-o aruneînd într-o luptă e-

- puizantă toate resursele fizice. 
Ea a dominat tot timpul parti
dei, învingînd pe ieșeni tocmai 
pe compartimentul lor cel mai 
puternic — înaintarea. Pachetul 
de înaintași petroșăneni a fost 
duminică foarte mobil acope
rind tot terenul, iar linia de trei 
sferturi a știut să oprească fie
care atac al oaspeților prin pla
caje decisive. Petrache, protejat

$ foarte bine de Dijmărescu și 
7 Drăghici a reușit să scoată toate

- baloanele de la margine iar 
Mateescu s-a dovedit din nou

^a fi unul din principalii realiza
tori și totodată un bun coordo
nator al jocului.

Chiar în primul minut de joc 
Știința ratează o bună ocazie 
de a deschide scorul: Mateescu 
este placat fără balon, iar arbi
trul, care a condus bine parti
da, indică lovitură de pedeapsă 
în apropierea buturilor. Mingea, 
bătută de Antimoianu, deși a

*

NATUL REGIONAL
Minerul Petrila — 

Șantierul Hunedoara 9-0
Rezultatele obținute de Minerul 

Petrila în ultimele două întîlniri 
(2—2 cu Minerul Aninoasa și 9—0 
duminică la Petrila cu Șantierul 
Hunedoara) arată că echipa petri- 
leană este în plină revenire de 
formă, obținînd rezultate la nivelul 
posibilităților componenților ei.

Jocul de duminică a plăcut mult, 
nu numai prin scorul mare dar 
mai cu seamă prin faptul că hu- 
nedorenii au practicat un joc des
chis, renunțînd în permanență la o 
apărare supranumerică și încercînd 
să reducă din scor prin atacuri re
petate. Petrilenii au însă o înain
tare mobilă și eficace care a reu
șit să concretizeze majoritatea ac
țiunilor, înscriind goluri multe ți 
de toată frumusețea.
/

Parîngul Lonea —
C. F. R. Simeria 8-1
Spre satisfacția spectatorilor, 

formația loneană, antrenată de 
Cricovan, a oferit în întîlnirea dc 
duminică — în special în prima 
repriză — un adevărat spectacol 
fotbalistic, confirmînd forma bună 
manifestată în ultimele meciuri. In

în afara barelor late-

atacă în continuu pos- 
în jumătatea de teren

C. QOTOȘPAN

Un rezultat egal 
care poate fi 

considerat victorie ,

4

schimb, formația simeriană s-a 
prezentat într-o formă slabă. De 
remarcat că oaspeții au marcat sin
gurul lor gol în minutul 86 cînd 
lonenii siguri de victorie au slă
bit ritmul. De la Parîngul a plăcut 
îndeosebi tripleta Andrei, Mîrnea, 
Moldovan.

Minerul Ghelar — 
Minerul Vulcan 0-1

De data aceasta atacanții vuică- 
neni (care au înscris 25 goluri in 
trei meciuri) au jucat sub nivelul 
lor reușind să înscrie doar un sin-

gur punct. In schimb, în această 
întâlnire, „la înălțime" a fost apă
rarea care, deși a avut mult de lu
cru deoarece doi înaintați dintre 
cei mai buni (Rițniță ți Melinte) 
fiind accidentați au devenit simpli 
figuranți, a reușit totuși, să respin
gă atacurile repetate ale gazdelor. 
Deși la 1—0, victoria vulcănenilot 
este deosebit de prețioasă ea per- 
mițind echipei să-ți păstreze locul 
I în clasament.

Alte rezultate : Retezat Hațeg— 
Minerul Aninoasa 1—1; Horia 
Cristur — A. S. Corvinul 1—4.

CLASAMENTUL :

Vulcan 
Lonea 
Petrila 
Aninoasa

1. Minerul
2. Parîngul
3. Minerul
4. Minerul
5. Rapid Deva
6. Victoria Călan
7. Retezat Hațeg
8. Minerul Ghelar
9. A. S. Corvinul

10. C. F. R. Simeria
11. Șantierul Hunedoara
12. Hoția Cristur

Etapa de duminică : Minerul A- 
ninoasa — Victoria Călan ; Șan
tierul Hunedoara — Retezat Ha
țeg i A. S. Corvinul — Rapid De-

6
6
5
5
4
4
5

’5
6
5
5
4

5
4
2
2
3
2
2
2
2
2
1
0

0 
0
2
2
0
1
1 
0 
0 
o 
o 
o

1
2
1
1
1
1
2
3
4
3
4
4

27: 
20:
14:
8:
9:
6:
6:

11: 7 —
7:15 —

7 —
5 —
6 —
4 —
5 —
4 —
8 —

Simeria

10 
a
6
6
6
5
5
4
4

7:20 — 4
4:24 — 2
5:19 — 0

— Minerulva ; C.F.R.
Petrila ; Parîngul Lonea — Horia 
Cri i tur : Minerul II Lupeni — Mi
nerul Ghelar; Minerul Vulcan stă.

Confirmînd forma bună în ca
re se găsesc handb ца de la 
Știința Petroșani, duminică 9 
octombrie, jucînd în deplasare 
cu fruntașa clasamentului Diii- 
mo Or. Stalin a obținut nn re
zultat de egalitate: 13—13, re
zultat ce le asigură un loc frun
taș în serie și le dă speranțe 
să se califice în finala campio
natului republican între prinde 
echipe. La acest meci s-au re
marcat : Sili, Florea. Barabaț, 
Pintea.

Duminica viitoare Știința Pe
troșani, în ultima etapa a turu
lui, va întîlni pe teren propria 
formația studenților din Craio
va. Această ultimă etapă va ho
tărî dacă ediipa 
șani va termina 
natului categoriei 
al seriei a II a.

-A
Echipele Școlii sportive de e- 

levi Petroșani aU susținut la 
Or. Stalin, în cadrul unor întîl
niri dintre echipele școlilor spor
tive de elevi, două întîlniri de 
har.dbal în 7 obținînd iezultate 
remarcabile. Echipa feminină 
din Petroșani, net superioară, a 
întrecut cu 19—3 (9—0) forma
ția din Or. Stalin, iar băieții 
au terminat la egalitate : 21—2> 
(11 —10). Din echipa de fete 
s-au remarcat în med special 
Vîrlan și Rădulescu, iar de la 
băieți Petreanu, Ster, Спям

E. BARTHA 
corespondent

Știința Petro- 
turul campio- 
A pe locul 1
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Deschiderea noului an școlar 
al învățămintului de partid

Prima zi de învățămînt
Zilele trecute a avut loc 

U.R.U M P. deschiderea noului 
școlar al învățămintului de partid. 
Cu acest prilej și-au început acti
vitatea toate cele 13 cercuri și 
cursuri. La prima ședință a cer
curilor și cursurilor frecvența a 
fost bună, participînd aproape 300 
de membri și candidați de partid, 
precum și tovarăși din activul fără 
de partid.

La ședințele pentru deschiderea 
învățămintului de partid au parti
cipat activiști ai Comitetului oră
șenesc de partid Petroșani, mem
bri ai' comitetului de partid din 
uzină, care au îndrumat cursanții 
să învețe Cu sîrguință pentru însu
șirea învățăturii marxist-leniniste 
și a documentelor elaborate de cel 
de-al Ш-lea Congres al P-M-R-

Apoi propagandiștii Szabo Zol- 
tan, Bojenescu Alexandru, Magan 
Mihai, Legrand Iosif și ceilalți au 
expus prima lecție.
Dornici de a învăța cu sîrguință

Sirena a vestit sfîrșitul schimbu
lui întîi. Grupuri de mineri și 
muncitori din sectorul II al mitici 
Lonea, se îndreptau spre sălile 
din clădirea birourilor minei. Aici 
a avut loc deschiderea noului an 
școlar al învățămintului de partid. 
Fiecare comunist încadrat în învă
țămîntul de partid, știa dinainte 
locul unde trebuie să se prezinte 
pentru începerea noului an de ac- 

"Citate pentru ridicarea nivelului 
politic și ideologic. La ora fixată 
s-au prezentat la cercuri și cursuri

Să îmbunătățim 
activitatea stațiilor 

de amplificare 
(Urmare din pag. l-a)

la
an

Pentru atingerea acestui scop 
rste necesar ca tovarășii din 
colectivul de redacție să se o- 

- rienteze mai just și mai opera
tiv în alcătuirea programului, 
să imprime un caracter variat! 
și plăcut emisiunilor stației. 
Responsabilul stației, tov. Nuță 
Nicolae, trebuie să privească cu 
mai mult simț de răspundere 
sarcina pe care o are.

Cînd cotectivuf de redacție se 
Întrunește pentru întocmirea 

y^eftuluî de muncă, el trebuie în 
prealabil să fie documentat a- 
supra realizărilor și sarcinilor 
ce stau în fața exploatării, pen
tru a veni în sprijinul colecti
vului prin emisiunile stației. 
Planificarea nu exclude însă o- 
perativitatea. De cîte ori au loc 
evenimente importante, ele tre
buie induse în program.

Este necesar să fie intensifi
cat controlul și îndrumarea din 
partea comitetului de partid al 
minei pentru a imprima activi
tăți stației un caracter concret 
și viu, mobilizator. Astfel, sta
ția de amplificare a minei Lu- 
peni se va transforma într-un 
important instrument de mobili
zare a oamenilor muncii spre ob
ținerea de noi și însemnate suc
cese în traducerea în viață a sar
cinilor puse de cel de-al IlI-lea 
Congres al partidului.

aproape 70 de muncitori și tehni
cieni, dornici de a-și însuși cît mai 
multe cunoștințe din tezaurul în
vățăturii marxist-leniniste.

la noul an școlar, sub îndruma
rea organizației de bază din sec
torul II va funcționa un cerc de 
studiere a Istoriei P.M.R., un cerc 
special pentru mineri precum și un 

cerc de studiere a Stătu tu lui P.M.R. 
unde sînt încadrați 25 de candi
dați de partid.

După cuvîntul rostit de tovară
șul Tecar Edmund, secretarul or
ganizației de 
cursanți, printre 
Prodan Ioan și 
simple și-au 
de a învăța cu sîrguință 
a-și îmbogăți cunoștințele politi- 
co-ideologice. Vorbitorii s-au an ga-; 
jat să frecventeze cu regularitate 
învățămîntul de partid, să fie frun
tași atit în producție cît și la în
vățătură.

Propagandiștii Zatrok Alexandru 
și Nagy Emerit au predat apoi 
prima lecție din noul an școlar.

De la început o frecvență 
bună

Zilele acestea și-au început ac
tivitatea și cercurile și cursurile 
învățămîutului de partid de la 
mina Vulcan.

Ținînd cont de sarcinile izvorite 
din documentele celui de-al ID- 
lea Congres al P.M.R. privitor la 
îmbunătățirea propagandei de par
tid, comitetul de partid a îndru
mat birourile organizațiilor de ba
ză în vederea selecționării și re
partizării cît mai judicioase a mem
brilor și candidaților de partid pe 
forme de învățămînt corespunză
toare cu nivelul de pregătire al fie
căruia. Candidații au fost încadrați 

în cercuri de studiere a Statu tu lui 
P.M.R. iar la cercurile de economie 
concretă au fost înscriși muncitori, 
tehnicieni și ingineri din toate 
sectoarele minei care au un ral im
portant în procesul 
In aceste cercuri au 

«de asemenea șefi de
La prima ședință 

fost bună.

bază, numeroși 
care Doja Vasile, 
alții, prin cuvinte 
exprimat hotărîrea 

pentru

de producție, 
fost încadrați 

brigăzi.
frecvența a

I

»

La

îmbunătățirea activității economice - 
In atenția colectivului IUTA Petroșani

al autobazei 
muncește cu 
îndeplinirea 

și ,a angaja-

Colectivul de muncitori, teh
nicieni și ingineri 
I.R.T.A. Petroșani, 
însuflețire pentru 
sarcinilor de plan 
mentelor luate.

In perioada ianuarie—septem
brie, la realizarea sarcinilor de 
plan, productivitate și economii 
la prețul de cost, s-au obținut 
succese importante printre care 
realizarea a 6.205.935 tone/km. 
comerciali, 6.002.841 tone/km. 
marfă, 401.586 tone transpor
tate și 161.485 călători trans
portați, iar productivitatea mun
cii a fost depășită cu 16,1 la 
sută.

Trebuie să arătăm că în a- 
nul trecut unitatea noastră 
și-a desfășurat activitatea în 
condițiuni nesatisfăcătoare, fapt 
care a determinat realizarea 
planului de producție în propor
ție de numai 98,2 la sută, înre- 
gistrînd totodată la prețul de 
cost o depășire de 832.000 lei.

Un factor important pentru 
efectuarea de transporturi cu 
cheltuieli minime, este organi
zarea și raționalizarea trans
porturilor prin marșrutizare și 
folosirea la maximum a capa
cității de transport. Astfel s-a 
reușit ca în anul 1960 coeficien
tul de utilizare a capacității au
tocamioanelor să fie realizat în 
proporție de 106,3 la sută față 
de anul 1959. Un alt factor care 
a dus la îmbunătățirea activi
tății unității noastre a fost re
organizarea transporturilor au
to, care a creat posibilitatea de 
folosire și administrare a mij
loacelor de transport auto cît 
mai rațional, productiv și eco
nomicos.

In acest an. conducerea auto
bazei, sub îndrumarea organi
zației de partid, ajutată fiind de 
comitetul sindicalului s-a ocu
pat în mod deosebit de ridica
rea nivelului de cunoștințe pro
fesionale și tehnice al salaria- 
ților din autobază, pentru a a- 
sigura îngrijirea și păstrarea în

condiții optime a utilajelor ce 
le au în păstrare și folosință, 
a urmărit în permanență înca
drarea întocmai în normativele 
<le consum, întreținere și repa
rații, fapt care a contribuit în 
mod substanțial la îmbunătăți
rea calității și ieftinirii trans- 
tarilor.

Condițiile 
ților noștri 
ele în mod 
tigru! mediu pe cap de salariat 
a fost ‘ ................................
august 
seamă 
obținut 
se: Argintăriței Constantin
1.630 lei, Costache Velică 1.625 
lei, Ilfna loan 2.340 lei, Puțoi 
Petre 2.114 lei, Turcu Costel 
1.632 lei, Munteanu Gheorghe 
1.823 lei, Negrescu Vasile 1.648 
lei, Chivu Alexandru 1.674 lei, 
Teutișan Valentin 1.849 lei, Lud- 
nay loan 2.518 lei, Oprea Mihai 
1.836 lei. In anul acesta s-au 
plătit salariaților noștri premii 
în valoare de 146.053 lei. Din 
această sumă 29.984 lei s-au 
plătit premii pentru realizarea 

de

de trai ale salaria- 
s-au îmbunătățit șt 
simțitor. Astfel, cîș-

depășit în lunile iujie- 
cu 17—14 Ia sută, iar o 
de conducători auto au 
cîștiguri lunare frumoa- 

Argintăriței

I

Teatrul de stat
Valea Jiului” 

prezintă: 
sîmbătă 15 

duminică 16 octombrie 
I960, orele 19,30 

CASA DIN STRADA
COȘBUC 10 

comedie în 8 acte 
de Florin Vasiîitl .. 
Regia artisticâ;

D. Căpltanu
Scenografia: 
Lidia Pincus
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O. A. D. L. F
PETROȘANI

de economii fa consumul 
piese și carburanți.

încă la începutul acestui 
colectivul nostru și-a luat 
gajamentul să realizeze o eco
nomie suplimentară de 345.000 
lei la prețul de cost al trans
porturilor. Acum putem raporta 
cu mîndrie că acest angajament 
a fost -realizat integral și chiar 
depășii iar colectivul nostru 
luptă ca pînă la sfîrșitul anului 
să realizeze suma dublă de e- 
conomii față de cît s-a angajat.

Muncitorii și tehnicenir auto
bazei I.R.T.A. Petroșani se an
gajează ca să îndeplinească cu 
succes sarcinile de plan ce-î 
stau în față și să traducă în 

fapt directivele celui de-al ІІГ-Іеа 
Congres al Partidului Muncito
resc Romîn.

КАР EL AR ALADAR
$eful autobazei Î.R.T.A. 

Petroșani

an, 
an-

<

Proiectul noului statut al sindicatelor, 
petrii eni
astfel din plin la înfăptuirea 
cinilor economice elaborate de cel 
de-al Ш-lea Congres al P.M.R 

Dezbătând proiectul de statut 
membrii de sindicat de la mina 
Petrila își manifestă hotărîrea de a 
contribui la îmbunătățirea activi
tății sindicale, la obținerea de noi 
succese în producție în cinstea ce
lui de-al IV-lea Congres al sindi
catelor din țața noastră.

în dezbaterea minerilor I

Face cunoscut că in cursul șȚț 
lunii octombrie va asiguraSJț 
aprovizionarea populației din țij 
Valea Jiului cu cartofi penezi 
tru iarnă. ::

In acest scop s-au orga- 
nizat centre de desfacere 
in toate localitățile rai»*. 
nulul.

Astfel, vor funcționa cen-jtâ 
tre de desfacere în Lupem 
la parapetul Viscoza și li* fi; 
nia 11 din gara Lupenl;^;; 
gara Vulcan, parapet Pe*îj 
tril a și în toate unitățile s; 
O.A.D.L.F. 4-
......................................... MFS

ANUNȚ
Școala medie mixtă Pe-"'- 

troșani, aduce la cunoștin- 
ța elevilor înscriși ia cursu
rile fără frecvență clasele Л 
V—XI, că înt ziua de 16, 
octombrie 1960 va avea loc 

, deschiderea festivă a anu-.‘ 
lui școlar și înmînarea mat- S- 
nu Mei or școlare pentru cla
sele V—Vil în mod gratuit a

plenara comitetului sindica
tului minei Petrila pentru dezbate
rea proiectului nouluj statut al sin
dicatelor din R.P.R. au participat 
membrii comitetului, președinții 
comitetelor de secții, organizatorii 
grupelor sindicale, activiști obștești.

Cu acest prilej a fost stabilit un 
plan de măsuri care cuprinde ac
țiuni menite să sprijine secțiile 
sindicale în mobilizarea maselor de 
oameni ai muncii pentru obținerea 
de noi realizări în producție în 
jîntîmpinarea celui de-al IV-lea 
Congres general al sindicatelor din 
R.P.R.

Printre alte măsuri; comitetul a 
repartizat membrii săi pe secții sin
dicale în vederea sprijinirii aces
tora în mobilizarea membrilor de 
sindicat la dezbaterea proiectului 
noului statut. Pentru ca acest im
portant document să fie cît mai 
bine cunoscut, comitetul sindical a

=-■ ■■■ : ■j'-t i'. ...-s=z

inițiat o largă acțiune de popu
larizare a lui.

Pînă în prezent la mina Petrila 
proiectul noului statut a fost dez
bătut în 104 ședințe ale grupelor 
sindicale. Cu acest prilej au luat 
cuvintul aproape 300 de membri 
de sindicat, care au aprobat cu 
entuziasm acest document de im
portanță deosebită în activitatea 
organizațiilor sindicale.

O bună parte din cei care au 
luat cuvintul au scos în evidență 
importanța pe care o acordă pro
iectul noului statut grupelor sin
dicale. în sectoarele L П, III și 
altele, cei care au luat cuvintul au 
arătat oă grupele sindicale (tre
buie să se ocupe în permanență de 
mobilizarea muncitorilor la lupta 
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de producție, să acorde 
o atenție mai mare calității cărbu
nelui și reducerii consumului specific 
de lemn de mină, spre a contribui

*ar-
i Informație
'Іф Programul
Z pozitelor c

i

l de lucru al de
pozitelor de combustibil pe; 
perioada octombrie—martie X 
este : ;

— lunea, miercurea, vine- J
rea 9-17. ♦

— marțea, joia și simbăta • 
7,30—15,30.

DIN ACTIVITATEA FEMEILOR
sa- 
Pe- 
Co- 
din

Recent a avut loc în 
la clubului C.C.V.J. din 
troșani o ședință de lucru a 
mitetului raional de femei 
Petroșani.

Cu acest prilej s-a prezentat 
un raport asupra activității cul
turale desfășurate de Comitetul 
raional de femei din Petroșani 
în cele trei trimestre scurse din 
acest an.

Din raport a reieșit faptul că 
în raionul Petroșani au funcțio
nat 53 de cursuri de îndruma
re la care au participat 1.458 
de temei. Din aceste cursuri 16 
au fost organizate la sate cu un 
număr de peste 282 de țărănci.

Pentru îmbogățirea cunoștin
țelor femeilor au mai funcțio-

nat în această perioadă un nu
măr de 220 cercuri de citit în 
cadrul cărora s-au prelucrat ma
teriale trimise de Comitetul na
țional de femei, conferințe ale 
subfilialei S.R.S.C. și alte ma
teriale.

O altă formă de culturalizare 
a maselor 
Comitetul 
mei 
tecile 
raion 
de 55 
zentat 
lor „Așa s-a călit oțelul*' de 
N. A. Ostrovschi, „Fata pluta
șului", „Laleaua neagră" de Al. 
Dumas, „Cauza noastră", „Bă
răgan", „Stărinul", „Mitrea 
Cooor" și altele.

de femei folosită de 
raional 

constituit-o 
casă.

de fe- 
biblio- 

In întregul
au
de

au funcționat un număr 
de biblioteci. Ele au pre- 
recenzii asupra romane-

In toate centrele din Valea 
Jiului s-au organizat conferințe 
și consfătuiri cu soțiile de mi
neri.

In colaborare cu conducerea 
cooperativei „Jiul" din Petro
șani s-a organizat o consfătui
re între un grup de lucrători 
ai cooperativei și un număr de 
femei cu care ocazie au fost 
prezentate și modelele executate 
de către secțiile croitorie femei 
și bărbați, sub forma unei pa
rade de modă.

La sfîrșitul ședinței 
prelucrat planul de 
comitetului de femei 
da de iarnă.

a fost 
muncă al 
pe perioa-

BALȘANR. 
corespondent

I
4
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intilnirea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej și a membrilor 
delegației R. P. Romine la O.N.U. cu un grup de cetățeni 

americani de origine romină

Telegrama adresată de N. S. Hrușciov 
lui Mamadu Dia

NEW YORK 10 ’(Agerpres). 
Trimisul special Agerpres trans
mite :

In anii dinaintea primului 
război mondial și după acest 
război, în perioada crizei eco
nomice din anii 1929—1933, un 
mare număr de romînî au apu
cat drumul pribegiei pentru a 
căuta pe alte meleaguri posibi
litatea de a-și asigura existen
ta. Uni au emigrat în S.U.A. In 

pofida anilor care au trecut, acești 
cetățeni americani, nu și-au uitat 
tara de origine și limba. Ei au 
continuat să urmărească cu a- 
tentie, de-a lungul anilor, mer
sul evenimentelor din Romînia 
și foarte multi dintre ei au sim
patizat lupta poporului romîn 
pentru înfăptuirea unei vieți noi.

In ultimii ani, multi dintre ei 
au venit să-și revadă țara, lo-. 
curile natale, rudiele. Ei s-au 
putut convinge de uriașele pre
faceri înfăptuite de regimul de
mocrat-popular.

Sosirea în S.U.A. a delega
ției R. P. Romine la cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U., în frunte cu con
ducătorul iubit al poporului ro
mîn, tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, a stîrnit un mare in
teres în rîndurile cetățenilor a- 
mericani originari din Romînia.

Pe adresa misiunii permanen
te a R. P. Romîne din New 
York, precum și la legația R. P. 
Romîne din Washington, au so
sit în aceste săptămîni numeroa
se scrisori din partea unor ce
tățeni americani din orașele 
Detroit, Cleveland, Chicago, 
Youngstown, Cincinatti, Akron, 
Washington și New York. In a- 
ceste scrisori se exprimau sen
timente de bucurie în le
gătură cu faptul că este
prima oară cînd un con
ducător al poporului romîn
vine in Statele Unite, se făceau 
urări^ de succes delegației R. P 
Romîne în activitatea sa ia 
O.N.U. și se exprimă totodată 
dorința de a li se oferi prilejul 
să se poată întîlni cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Pentru un numeros grup de 
cetățeni americani de origină 
romînă va rămîne de neuitat 
ziua de 8 octombrie 1960, cînd 
la sediul misiunii permanente a 
R. P. Romîne, de pe Iîngă 
O.N.U., s-au întîlnit cu membrii 
delegației R. P. Romîne în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. Mulți dintre ei au ve
nit de la mari depărtări pentru 
această întîlnire.

Ei au fost primiți de către to
varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ștefan Voitec, Leonte Rău- 
tu, Eduard Mezincescu, Silviu 
Brucan și George Macovescu.

Oaspeții au oferit tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej un 
buchet de garoafe roșii în semn 
de dragoste și i-au urat bun 
venit în patria lor adoptivă.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej i-a întîmpinat. cu căl
dură și le-a mulțumit pentru 
interesiul și dragostea pe care o 
manifestă față de poporul ro
mîn. Cu emoție și cu dorința 
sinceră de a cunoaște din cea 
mai înaltă sursă viața și preo
cupările poporului nostru, invi
tații s-au strîns în jurul tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și al celorlalți membri ai 
delegației. A început o adevă
rată ploaie de întrebări. Ele se 
refereau la cele mai diferite do
menii, de la producția de trac
toare romînești, la propunerile 
R- P. Romîne pentru colabora
re balcanică, de la situația stu
denților din țară și pînă la ex
portul de utilaj petrolifer sau 
relațiile romîno-americane.

In legătură cu întrebările puse 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a dat ample explicații 
care au fost ascultate cu cea 
mai mare atenție și au fost sub
liniate aprobativ de cei prezenți. 
Tovarășii Ștefan Voitec și Le
onte Răutu au dat de asemenea 
răspunsuri la numeroase între
bări.

In cursul conversației înde
lungate cu cei prezenți a dom
nit o atmosferă caldă, de since
ritate, de stimă.

Discutînd cu Andtei Moldo
van, episcopul bisericii ortodoxe 
romîne din S.U.A. și Canada, 
cu sediul la Detroit, acesta ne-a 
declarat:

„Prezența delegației romîne 
aici în S.U.A. și îndeosebi a 
domnului Gh. Gheorghiu-Dej ne 
face o bucurie deosebită. Dragos
tea care ne leagă de poporul nos
tru va exista întotdeauna. Aș 
dori foarte mult ca domnul Gh. 
Gheorghiu-Dej să ne poată vi
zita la Detroit.

Discutînd cu doamna Jane 
Vintilă, care a învățat romîneș- 
te de la soțul ei și ne-a vizitat 
țara de curînd, ea ne-a decla
rat :

„Eram foarte dornică să-t cu
nosc de domnul Gheorghiu-Dej 
și vă mărturisesc că sînt impre
sionată de personalitatea sa. Nu 
mă prea pricep în politică, dar 
în cursul vizitei în țara 
dv. am fost impresionați de po
porul romîn și de țara sa care 
înflorește ca o grădină. Aș dori 
să mai vizitez țara de baștină 
a soțului meu“.

Oaspeții au fost^.invitați să 
vizioneze filmele» romînești „Pa
gini de vitejie** și „Litoral 
1959“. Timp de două ore, oas
peții au urmărit cu atenție în
cordată imaginile înfățișînd 
lupta dusă împotriva fascismu
lui și scenele oglindind viața li
beră și fericită de astăzi a po
porului romîn. Numeroase sec
vențe din film au fost aplaudate 
cu entuziasm de cei 50 die invi
tați.

După aceea a avut loc o ma
să prietenească. Conform obi
ceiului american, la sfîrșitul 
mesei mai mulți invitați și-au 
exprimat dorința de a rosti cu- 
vîntări.

Doamna Maria Milla (De
troit) a mulțumit pentru posi
bilitatea ce I s-a oferit de a se 
întîlni cu oaspeți atît de distinși, 
soli ai poporului romîn de pe 
plaiurile natale.

„Știm, a spus ea, că misiu
nea dv. aici este o misiune no
bilă, sfîntă, care coincide cu do
rința fierbinte a. întregii ome
niri pentru o mai bună înțele
gere între popoare și pentru 
pace. Sute și mii de ГО
mîni americani ar fi do-
rit să fie împreună cu noi
aici, a spus ea, pentru a vă cu-
noaște și a vă strînge mîna“. 
In încheiere, doamna Maria 
Milla a urat ca eforturile pen
tru o pace trainică și prietenie 
între popoare să fie încununate 
de succes.

Nicolae Balindu (Cleveland), 
care a fost vreme îndelungată 

președintele Uniunii și Ligii Socie
tăților Romîne din America, cea 
mai mare organizație a romî- 
nilor americani din S.U.A., a 
arătat că, deși celor prezenți nu 
Ie-a fost ușor să participe la a- 
ceastă întîlnire, ei au venit aici 
cu drag. El și-a împărtășit im
presiile culese cu prilejul unei 
vizite în R. P. Romînă.

Amintind că a plecat din țară 
în 1914, el a spus că în anul 
1929, cînd s-a reîntors pentru o 
scurtă vizită a constatat că în 

Romînia nu se produsese nici o 
schimbare în ce privește situa
ția oamenilor și aspectul țării.

In 1958, cînd a revenit din 
nou în țară, el a fost copleșit 
de marile schimbări petrecute, 
care purtau pecetea activității 
creatoare a poporului romîn, 
constructor al socialismului. In 
numele romînilor americani din 
Cleveland (Ohio), el l-a invitat 
pe tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
să-i viziteze.

După ce a mulțumit pentru 
prilejul ce i sa dat de a-1 cu
noaște pe conducătorul poporu
lui romîn, avocatul Ion Vintilă 
a arătat că dezvoltarea poporu
lui romîn, ospitalitatea lui, con
statate cu prilejul vizitei în țara 
noastră, au lăsat o amintire 
de neșters atît lui cît și soției 
sale, care nu este romîncă de 
origine, ci americană.

„Sîntem mîndri, a spus el, 
că țara părinților noștri, țara 
noastră natală, este atît de dez
voltată**.

John Popescu (Monroe Mi
chigan), după ce a arătat că 
numeroși cetățeni americani de 
origine romînă ar dori să-l in
vite pe tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej, a spus:

„Sînt nespus de fericit că am 
avut prilejul să strîng mîna con
ducătorului poporului romîn, 
domnul -Gh. Gheorghiu-Dej**.

Victor Blaga (Detroit), care 
lucrează de foarte mulți ani la 
ziarul „Romînul american**, a 
vorbit de simpatia cu care a- 
cest ziar a informat despre lup
ta forțelor democratice din Ro
mînia împotriva fascismului și 
pentru eliberarea socială și na
țională a poporului romîn. A- 
dresîndu-se tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej el și-a exprimat 
bucuria că Doftana nu l-a pu
tut doborî și convingerea că ea 
l-a călit și mai mult.

El a rugat pe tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej să transmită po
porului romîn că romînii ame
ricani sînt mîndri de țara lor 
de baștină și de conducătorii ei 
de astăzi.

Spiros Papas (Cincinatti) a 
declarat: „Este o fericire să a- 
vem în mijlocul nostru pe acela 
pe care poporul nostru și l-a 
ales drept conducător. Astăzi, 
putem fi mîndri cu toții de ceea 
ce s-a realizat în Romînia**.

Au mai luat cuvîntul pentru 
a saluta delegația R. P. Ro
mîne Charles Kremer (New 
York) și Spiridon Comanița 
(Youngstown).

Primit cu vii aplauze a luat 
apoi 'cuvîntul tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
și-a exprimat convingerea că 
poporul american în cea mai 
mare parte a sa este doritor de 
pace. El a vorbit apoi despre 
lupta pentru libertate și un vii
tor mai bun dusă de poporul 
romîn.

El a înfățișat pe larg tabloul 
realizărilor istorice obținute de 
poporul romîn în construirea 
vieții noi, condițiile de trai tot 
mai bune ale oamenilor muncii 
de la orașe și sate, a subliniat 
caracterul profund democratic 
al orînduirii noastre de stat.

In încheiere, tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej a vorbit despre 
perspectivele deschise poporului 
romîn, de hotărîrile celui de-al 
Hl-lea Congres al P.M.R. care 
a avut loc anul acesta.

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
a toastat în cinstea oaspeților.

Această întîlnire memorabilă, 
care s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească, a durat 
mai multe ore, oaspeții despăr- 
țindu-se cu greu de gazdele 
lor.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Intr-o telegramă adresată lui 
Mamadu Dia, președintele gu
vernului Republicii Senegal, 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. declară că guvernul 
U.R.S.S. recunoaște Republica 
Senegal și este gata să stabi

J. Nehru sprijină 
propunerea lui N. S. Hrușciov 

eu privire la convocarea unei sesiuni 
extraordinare a Adunării Generale
DELHI 10 (Agerpres).
După cum anunță Biroul In

dian de Informații, primul mi
nistru al Indiei, Jawaharlal 
Nehru, a salutat la 8 octombrie 
într-un interviu transmis de pos
turile de televiziune din New 
York, propunerea făcută de
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
de a se convoca la începutul a- 
nului 1961 o sesiune extraordi
nară a Adunării Generale a
O. N.U. pentru a se discuta pro
blema realizării unui acord cu 
privire la dezarmare și la sta
bilirea unui control internațio
nal asupra dezarmării. Nehru a 
declarat că dezarmarea este o 
problemă foarte urgentă și a 
cerut să nu se amîne discutarea 
acestei probleme de importanță 
vitală. Primul ministru a subli
niat că participarea la această 
sesiune a . celor mai autorizați 
oameni de stat ar contribui la

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

Violarea spațiului aerian al Austriei 
de către avioane americane

VIENA 9 (Agerpres). TASS . 
transmite:

Ziarul „Wiener Zeitung** scrie 
că la 9 octombrie ora 12,15 ora 
locală, un elicopter aparținînd 
forțelor aeriene militare ameri
cane a violat spațiul aerian al 
Austriei în provincia Tirol și a 
aterizat pe teritoriul Austriei în 
regiunea Schonwill. Echipajul 
elicopterului american alcătuit 
din trei oameni a fost reținut dte 
autoritățile austriece.

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

SITUATA DIN CONGO
LEOPOLDVILLE 10 (Ager

pres).
După .cum anunță corespon

dentul agenției Taniug, zi de zi 
sporește nemulțumirea popu
lației din Katanga față de re
gimul dictatorial al marionetei 
Chombe. Acest lucru este dove
dit de demonstrațiile împotriva 
lui Chombe care se extind tot 
mai mult în întreaga Katangă. 
In Katanga, arată coresponden
tul, se consideră că regimul 
Chombe se menține numai da
torită forței militare și ajutoru
lui din afară și nu este spriji
nit cîtuși de puțin de popor.

Ciocnirile care au avut loc în 
partea de nord-est a Katangei 
între jandarmii lui Chombe con
duși de ofițeri belgieni și re
belii din tribul Baluba s-au sol
dat cu 350 de morți. Se anunță 
de asemenea că combatanți ai 
tribului Baluba au atacat aero
portul Bukama în momentul 
cînd ateriza avionul în care se 
afla Munongo, ministrul Aface
rilor Interne al Katangei,

In unele regiuni din provincie 
populația distruge rețeaua tele
fonică, oprește trenurile și dis
truge liniile de cale ferată.

lească relații diplomatice cu ea.
Sînt fericit să transmit cele 

mai bune urări poporului sene- 
galez și să-mi exprim speranța 
că între U.R.S.S. și Republica 
Senegal se vor stabili relații de 
prietenie atît în interesul popoa
relor noastre cît ?i în interesul 
păcii generale, scrie N. S. 
Hrușciov.

grăbirea rezolvării problemei 
dezarmării.

Răspunzînd la o întrebare, 
Nehru a spus : „Sînt convins că 
Hrușciov vrea dezarmare, nu 
vrea război**. Nehru a arătat că 
puterile occidentale nu doresc 
să trateze îndeaproape proble
ma dezarmării.

Referindu-se la problema re
prezentării legitime a R. P. Chi
neze la O.N.U., Nehru a spus: 
India este convinsă că atît din 
punct de vedere internațional 
cît și din punct de vedere al in
tereselor O.N.U., este necesar 
ca China populară să fie repre
zentată în Organizația Națiuni
lor Unite. Probleme ca dezar
marea și orice altă problemă im
portantă, a subliniat el, nu pot 
fi rezolvate fără reprezentarea 
Chinei în O.N.U.

India, a declarat Nehru, va 
sprijini orice propunere îndrep
tată spre acordarea independen
ței tuturor coloniilor.

In cursul cercetărilor acestui 
nou caz de violare a frontiere
lor aeriene ale Austriei din 
partea forțelor aeriene militare 
ale S.U.A. s-a stabilit că elicop
terul aparține unei formațij^ 
forțelor aeriene militare amer- 
cane care staționează în R.F.G.

In legătură cu aceasta Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Austriei a adresat un protest 
ambasadei S.U.A. la Viena.

Reține atenția faptul că spa
țiul aerian al Austriei este în 
mod sistematic violat de avioa
ne militare americane. Numai 
în ultima săptămînă avioane ale 
forțelor aeriene militare ale 
S.U.A. au pătruns de trei ori în 
spațiul aerian al Austriei.

----- O-----

Stafele africane critică 
acțiunile 

lui Hammarskjoeld
LONDRA 9 (Agerpres). —• 

TASS transmite :
Statele africane, scrie ziarul 

englez de duminică „Obser
ver**, critică tot mai aspru ac
țiunile secretarului general al 
O.N.U., Hammarskjoeld, în Con
go. După cum arată corespon
dentul din New York al ziaru
lui „Observer", între Hammarsk
joeld și țările africane, îndeosebi 
Ghana și Guineea, există diver
gențe serioase în ce privește 
funcțiile O.N.U. în Congo.

Intr-un articol redacțional zia
rul arată că poziția secretaru
lui general al O.N.U. care per
mite belgienilor să livreze ar
mament rebelilor din provincia 
congoleză Katanga este „de ne
înțeles**. „Consiliul de Securita
te, subliniază „Observer**, tre
buie să insiste ca Belgia să în
ceteze să mai acorde vreun a-

‘ jutor militar**.
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