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Un procent re
dus de cenușă, o 
granulație cît 

inai mare și scă
derea umidității 
— iată principa
lele cerințe ce se 

impun producției 
de cărbune pentru a fi de bună 
calitate.

Tot mai multe brigăzi de la 
mina Vulcan depun eforturi sus
ținute pentru a da cărbune care 
să întrunească 
calitate. Drept rezultat, în ulti
ma perioadă, mina Vulcan a 
primit bonificații în valoare de 
574.000 lei, în primul rînd pen
tru granulație bună și pentru 
umiditate scăzută.

Aceste bonificații puteau fi mult 
mai mari dacă s-ar fi dat mai 
multă atenție și alegerii șistu
lui. Chiar unele brigăzi fruntașe 
în lupta pentru o producție spo
rită, între care cele conduse de 
tov. Gantz Ștefan, Păcurar Tra
ian, Biro Emeric, dau cărbune 
cu un conținut ridicat de șist. 
Pentru sporirea economiilor, este 
necesar ca toate brigăzile să a- 
corde o atenție maximă calității 
cărbunelui, și în primul rînd a- 
legerii șistului.

Sarcinile de plan pe 
oamenilor

•
La sectorul II — 

mina Petrila
Prelucrarea cifrelor de plan pe 

anul 1961 și dezbaterea acestora 
a constituit pentru colectivul sec
torului II al minei Petrila un pri
lej de afirmare a hotărârii mine
rilor de aici de a îndeplini cu 

succes noile sarcini. Participarea 
în masă a întregului colectiv la 
dezbaterea sarcinilor de plan ale 
sectorului pe 1961 a dovedit in
teresul deosebit pe care minerii 
îl acordă problemelor de produc
ție

Din referatul prezentat de in- 
' ginerul Felea Liviu au reieșit 
succesele obținute de minerii sec
torului în cele 10 luni care aii 
trecut. Ei au extras în perioada 
amintită aproape 9.250 tone de 
cărbune peste plan, depășind ast
fel angajamentul luat pe între
gul an cu 28,1 la sută, producti
vitatea muncii pe sector a fost 
depășită cu 3,8 la sută față de 

^angajament, economiile obținute, 
în valoare de 380.000 lei, între- 

' cînd de asemenea cu peste 50 la 
sută angajamentul luat.

In vederea îndeplinirii sarcini
lor sporite din anul 1961 condu
cerea sectorului a întocmit un 
plan tehnico-organlzațoric cu mă
suri concrete. Pentru asigurarea 
planului de producție se vor pre
găti și pune în exploatare rezer
vele de cărbune din stratele 13, 
12, 9, 7, 6 și 4 exploatarea aces
tor sărate fiind repartizată pe 6 
brigăzi, pentru realizarea produc
ției și randamentelor în abataje 
și pe post se vor lua măsuri ca 
brigăzile să realizeze în medie 
o viteză de înaintare de 30,5 m.l. 
pe lună. Se vor menține la pro- 
filele de săpare căile de acces la 
abataje pentru ușurarea aprovi
zionării cu vagonete goale .și ma
terial lemnos, precum și pentru 
asigurarea unui aeraj optim. .-De 
asemenea, pentru asigurarea fron
turilor de lucru necesare se va 
mări viteza medie de înaintare 
la lucrările de pregătire la 43 m.l.

I Aproape în fiecare bloc din Orașul nou — Uricani funcționea
ză cite un cerc de citit, organizat 
curile de citit din Uricani au o 
ralizării soțiilor de mineri.

Iată în clișeu un aspect de 
scara I-a la care participă tovarășele: Sviștea Elena, 
mitra, Suru Ecaterina, Magian Aurica și Kovaks Natalia.

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

Acțiuni patriotice
Fier vechi pentru ojelari

Utemiștii de la sectorul VIII 
al minei Aninoasa au pornit o 
intensă activitate pentru desco
perirea și valorificarea fierului 
vechi. îndrumați de către mem
brii de partid, tinerii 
torul VIII și-au fixat 
activitate, în cadrul 
de muncă patriotică, 

ifuniculârului
Muncind cu mult entuziasm ei au 

de la sec- 
centrul de 
săptămînii 
pe - traseul 

Aninoasa—Petrila.

pe lună prin folosirea forezei 
SBM3U, >a reîncărcătoarelor cu 
bandă. Se va extinde armarea 
rwețalit.ă și in inele de bolțari în 
vederea reducerii consumului de 
lemn. Astfel, sectorul va trebui 
să anmeze în fier circa 260 m. 
galerie și peste 1540 m. galerie 
în bolțari.

In discuțiile lor numeroși mineri 
au scos în evidență importanța 
cu care es.țe privită de întregul 
colectiv îndeplinirea cu succes a 
planului pe 1961. In cuvîntul lor 
șefii de .brigadă Peter Moise, Nis- 
toreanu Gheorghe, Păsărică Nico
lae, Sidorov Vasile și alții s-au 
angajat să lupte cu însuflețire 
pentru îndeplinirea și depășirea 
tuturor indicilor de plan în acest 
an și a sarcinilor de viitor. Nis- 
toreanu Gheorghe. în numele bri
găzii sale s-a angajat să depă
șească randamentul planificat cu 
300 kg. de cărbune pe post și 
să obțină economii lunare de cel 
puțin 1000 lei. . Darie Gheorghe 
șef de brigadă la pregătiri s-a 
angajat 'să obțină în anul 1961 
peste sarcma dp’plan. 44 m. ga
lerie. •

ȘT. EKART

La preparația Lupeni
Sectorul de preparare al uzinei 

de la Lupeni este sectorul de 
bază care hotărăște ritmul și vo
lumul producției; Colectivul de 
aici a dezbătut temeinic sarcinile 
ce-i revin în 1961 prin prisma 
rezultatelor obținute pînă acum. 
Pentru acest lucru a fost întoc
mit un plan de măsuri detailat, 
la alcătuirea căruia au participat 
tehnicienii din conducerea secto
rului, maiștrii, șefii de echipe, 
inovatorii

Prin planul de măsuri sînt sta
bilite măsurile necesare pentru a 
asigura condițiile pentru ca în a- 
nul 1961 sectorul de preparare 
să poată spăla și prelucra o can
titate sporită de cărbune: cu 21,6

{Continuare in pag- 3-a) l
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de către 
activitate

ia cercul

comitetul de femei. Cer- 
bogată în scopul cultu- 

de citit din blocul F,
Hutter Du-

la mina Aninoasa
dezgropat din pămînt și au co
lectat în 140 ore peste 3000 }<țg. 
fier vechi. Printre tinerii meri
tuoși se numără Puncs Iosif, 
Diaconescu Anton, Doso Iosif, 
Zăran Nicolae, Balaș loan 
Bolundut Petru.

Și

I

ca-
Ajutor tovărășesc

Pentru a schimba vechiul 
blu telefonie de pe linia Aninoa
sa—Vulcan, montat- direct peste 
dealurile Piscului, conducerea ex
ploatării a mobilizat la această 
lucrare peste 40 de muncitori. 
Pentru a le veni în ajutor, un 
mare număr de tineri utemiști de 
la sectorul II, în frunte cu tov. 
Roman Petru secretarul organi
zației U.T.M. au hotărît să-i a- 
jute. Alegîndu-și pe traseul de 
întindere locurile cele mal difi
cile tinerii au prestat circa 150 
ore de muncă voluntară, grăbind 
astfel terminarea lucrării cu mult 
înainte de termenul prevăzut. De 
asemenea, un număr de 14 ute
miști de la sectorul II conduși de 
tovarășul Avrintescu Gheorghe 
au încărcat la stocul de avariF 
mai multe zeci de tone de căr
bune. S-au evidential . Bistraia 
Ioan, Onofreanu loan, Nălucă 
Petru Csibu Iosif și Codrea Pe-
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Sînt de toți cinci, Biro Iosif, Pauer Hans, Then Pas
tor Augustîn și Pali Eugen. O echipă de lăcătuși mecanici de la a- 
telierul minei Petrila bine cunoscută și apreciată pentru munca 
sa, pentru lucrările de calitate pe care le efectuează. Cu cîtva 
timp în urmă la compresoarele minei se defectase ceva. In mod 
normal reparația trebuia să dureze multe ore, timp în care o parte 
din mineri nu ar fi putut lucra neavînd aer comprimat, ventila
toarele n-ar fi funcționat cum trebuie. Cei cinci mecanici, cărora 
le-a fost încredințată reparația, au hotărât însă altfel. Lucrarea se 
va executa în cîteva ore. Putem face asta, au spus ei. Și-au făcut. 
Cu peste 70 la sută au redus timpul ’ planificat reparației, iar lu- 
lucrarea a fost de bună calitate. Despre ei se spun multe lucruri 
de laudă. IATă-I IN CLIȘEUL NOSTRU pe cei cinci fruntași în 
muncă.
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— Conferința de partid
In noua sală de spectacole a 

clubului muncitoresc „7 Noiem
brie’* din Lonea, a avut loc în 
zilele de 19—20 noiembrie a. c. 
conferința comitetului de partid 
de la mina Lonea.

La lucrările conferinței a luat 
parte tov. Fundul Petru, membru 
al <5.G. al P.M.R., prim-secretar 
al Comitetului regional de partid 
Hunedoara. De ai a la lu
crările conferinței au mai * parti
cipat tov. Momeu Samoilă, mem
bru al Biroului Comitetului ra
ional de partid Petroșani', Râczek 
Nicolae, secretar al cOmwett.lui o- 
rășenesc de partid Petrila.

An de an, o producție sporită

Delegații organizațiilor de ba
ză la conferința de partid au dez
bătut pe larg, cu mult simț de 

răspundere, problema sporirii pro
ducției de cărbune, reducerea pre
țului de cost, îmbunătățirea cali
tății cărbunelui, felul'în care s-au 
aplicat hotărârile conferinței ra
ionale de partitei din decembrie 
1959 р-гіѵйог la creșterea produc
tivității muncii și obținerea de 
ей mai multe economii.

Din analiza făcută de conferin
ță, a reieșit că colectivele de mun
citori, tehnicieni și ingineri din 
cele 11 sectoare ale minei, îndru
mate de organizațiile de partid, 
au obținut succese importante în 
îndeplinirea sarcinilor ce le-au 
revenit. In primele 10 luni ale 
anului, colectivul minei Lonea a 
dat patriei 7253" tone de cărbune 
peste plan, productivitatea muncii 
a crescut cu 0,037 tone cărbune 
față de sarcina planificată, pțe- 
țul de cost a fost redus cu 0,40 
lei pe tona de cărbune. Minerii 
de la mina Lonea au depus efor
turi susținute pentru deschiderea 
Ide noi locuri de muncă. Astfel, 
planul de pregătiri în cărbune și 
steril a fost depășit. S-a extirp 
armarea metalică în preabataje și 
încărcarea țnecanică la lucrările 
de pregătiri. La succesele obținu
te în îndeplinirea sarcinilor de 
plan un aport deosebit l-au adus 
colectivele sectoarelor I, IV ș! V.

— Noi, a arătat ing. Ctriperu 
Vasile, șeful sectorului 1, ne-am 
respectat în întregime sarcinile de 
plan ca și angajamentele. In a- 
cest an colectivul sectorului nos
tru, mobilizat de comuniști, a dat 
peste plan 4986 tone de cărbune 
și a săpat 154 m. 1. de galerii 
transversale și de cap peste pla
nul stabilit. In cadrul sectorului 
nostru, randamentul planificat a 
crescut cu 65 kg. cărbune pe post 
față de plan și am redus cu 4 
lei prețul de cost al tonei de căr
bune extras.

Despre realizările minerilor din 
sectorul V de la Jieț, ca și despre 
unele lipsuri în munca serviciu- 
lui de planificare a minei, a vor
bit tov. Marian Nicolae, șeful sec-

Je la mina Lonea ■—*
torului. El a arătat, printre ai- 
tele, că în primele 10 ioni ale a«.j 
nului, ca urmare a sporirii pro
ductivității, salariul mediu pe-cap 
de muncitor pe sector a crescut cu 
aproape 100 lei.

In continuare tov. Marian a 
vorbit despre măsurile preconi
zate de conducerea tehnică a sec
torului și organizația de bază 
pW’i ca planul de producție pe 
199! să fie îndeplinit în mod rit
mic încă din primele zile ale a- 
niilui. El a subliniat că există 
toate posibilitățile pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan sporite, 
pentru reducerea procentajului de 
cenușă cu 0,5 la suită față de nor
ma admisă și micșorarea prețului 
de cost al cărbunelui cu cel pu
țin un leu pe tonă.

„Realizările nu ne mulțumesc”

Discuțiile pe marginea dării de 
seamă au prilejuit dezbateri vii. 
Aratînd realizările obținute în a- 
cest an în procesul de producție, 
mai mulți vorbitori printre care 
tov. Berindei Aurel, Bumbea Fi- 
liimon, Ungureanu loan și alții 
au subliniat totodată că au existat 
unele lipsuri, care au împiedicat 
bunul mers al producției. In cu- 
vîntul său tov. Feier Gheorghe, 
directorul minei Lonea, a spus 
printre altele: „Deși am abținut; 
succese în acest an, realizările 
nu ne mulțumesc. Ele nu s-au ri-; 
Idicat Ia nivelul posibilităților. La 
mina noastră există în medie în 
fiecare lună cîte 40 de brigăzi ca 
nu reușesc să-și îndeplinească pla
nul. De asemenea, colectivul mi
nei noastre nu și-a îndeplinit an- i 
gajamentul luat de a da patriei 
în acest an 1.010.000 lei econo
mii".

Intr-adevăr, așa cum au arătat 
și alți vorbitori, realizările nu 
sînt la înălțimea sarcinilor tra
sate de conferințele regională și 
raională de partid. Comitetul ide 
partid împreună cu comitetul sin
dicatului și conducerea minei nu 
au acordat atenția cuvenită înde
plinirii angajamentului de eco
nomii. In acest an mina Lonea 
а înregistrat o pierdere de 500.000 
Iei la prețul de cost al produc
ției, a depășit cu 3,5 m. c. con
sumul specific de material lemnos 
pe mia de tone cărbune extras, a 
depășit cu 0,7 la sută procentajul 
de cenușă față de cifra planifi
cată. In acest an colectivele sec
toarelor II și III au rămas sub 
plan cu 619 și, respectiv, 276 tone 
de cărbune.

Printre cauzele neîndeplinirii' 
angajamentului se numără și ’ a- 
ceea că nu toate conducerile sec
toarelor au respectat planul de 

măsuri tehnico-organizatorîce, nu 
s-a acordat atenția necesară ex
tinderii armării metalice. Ingine
rii și tehnicienii nu au sprijinit 
suficient brigăzile rămase în ur
mă, nu s-a desfășurat o susții tă 
muncă politică de masă în rându
rile oamenilor muncii pentru res
pectarea N.T.S. Disciplina la lo
cul de muncă nu s-a făcut întot
deauna simțită. S-au înregistrat 
absențe nemotivate, neglijențe în 
lucru. Consfătuirile de producție

Z. ȘUȘTAG

(Continuare în pag. 3-a)
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Fruntași în întrecerea 
pe profesii

Brigada condusă de tovarășul 
Popa Petru, s-a situat pe primul 
loc în întrecerea pe profesii or
ganizată la atelierul de tîmplărâe 
al întreprinderii de industrie lo
cală „6 August” Petroșani.

Titlul de „cea mai bună bri
gadă din atelier" a fost obținut 
mal ales datorită grijii comunis
mului Popa Petru pentru ridica
rea nivelului de calificare al tu
turor membrilor brigăzii. Tova
rășii Culcea Ion, Eva Petru, Moc- 
șoiu Iuliu, Izbășescu Gheorghe și 
ceilalți învață în continuu să lu
creze tot mal bine, acordă deo
sebită atenție calității lucrărilor. 
Brigada tovarășului Popa Petru 
depășește în permanență planul 
cu circa 40 la sută.

C. IOAN 
carespctident
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Nincrui lupcbi
După scurgerea celor 90 de mi

nute de joc, Minerul Lupani a 
(fost îndelung aplaudat atît pen
tru victoria obținută, cu 3—0 
(1—0) în fața Corvinulul Hune
doara, cît ți pentru frumosul joc 
prestat. Minerul a meritat pe de
plin victoria. In ciuda timpului 
nefavorabil jocul a fost de cali
tate, rapid, și cu faze spectacu
loase. încheiate cu șuturi puter
nice la arabele porți.

Jucătorii de la Minerul au lup
tat cu multă ardoare pentru fie
care minge, fiind în penmanență 
în atac. Condiția fizică și tine
rețea și-au spus cuvîtul, deoarece 
terenul desfundat, plin de apă a 
fost adversarul nr. 1 al ambelor 
echipe. Cu centrul înaintaș Szoke. 
retras (un bun cooridonator al îna
intării), minerii au atacat cu în
treaga echipă repliindu-se ime
diat cînd hunedorenii contraata
cau. Apărarea, și în special Co- 
man, a rezolvat cu mult calm si
tuații dificile. Mijlocașii au ali
mentat tot timpul înaintarea cu 
mingi, participînd atît la atac 
cît și în apărare.

De remarcat faptul că jucătorii 
de la Corvinul, deși conduși, au 
continuat să lupte pentru fiecare 
minge, creînd contraatacuri peri
culoase la poarta Minerului iar 
*n repriza a doua timp de 15 mi

JIUL — C. S. M. BAIA MARE 0-0
Cum să nu fie netinulțunuți 

spectatorii și echipa Jiul ? ! Să 
domini categoric 90 de minute, 
să lupți pînă la epuizare pe un 
teren și un • timp necorespunză
toare și totuși să nu reușești să 
înscrii nici un gol! Cînd zăpada 
a început să cadă din abundență 
pe un teren numai apă, puțini din 
spectatorii prezenți pe stadion se 
așteptau să vadă un meci de un 
bun nivel tehnic, deosebit de ra
pid, cu faze spectaculoase, de fot
bal clar. Dar tot atît de puțin 
s-au așteptat spectatorii la un re
zultat alb îndeosebi după ce se 
scurseseră deja 15—20 de minute 
din întâlnire. Spunem aceasta de
oarece, chiar în primul minut. 
Ciurdărescu, lansat de Manea, 
șutează spre poartă, Feyes scapă 
și numai neatenția lui Ciurdăres
cu face ca portarul băimărean să 
rețină din nou balonul. Peste 3 
minute Jiul ratează, prin Crăciun, 
o mare ocazie de gol: Crăciun 
scapă singur, înaintează spre 
poarta oaspeților, dar neatent șu
tează de la 11 metri în portarul 
Feyes, mingea ricoșînd în cor
ner

Frumusețea jocului care a en
tuziasmat pe spectatori a fost toc
mai alura rapidă, susținută con
tinuu. în ciuda terenului atît de 
alunecos îneît uneori jucătorii și 
îndeosebi portarii „patinau" cîțiva

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

CAMPIONATUL REGIONAL
In etapa de duminică a cam

pionatului regional de fotbal cea 
mai frumoasă întâlnire se pare a 
ti cea de la Aninoasa în care Mi
nerul din localitate a învins for
mația Rapid Deva cu scorul de 
8—1 (6—0). Nu numai scorul a 
făcut ca această întîlnire să placă 
mult ci jocul frumos, tehnic și 
îndeosebi marea vervă în care s-a 
găsit linia de atac a localnicilor. 
Deși condusă la scor, echipa din 
Deva a opus totuși pînă la sfîr- 
șitul. întâlnirii o dîrză rezistență, 
punînd de multe ori în pericol 
poarta aninosenilor reușind chiar 
să înscrie un gol deși erau con
duși cu 6—0.

ta Vulcan Minerul din locali
tate, continuînd șirul victoriilor, 
a terminat întâlnirea de duminică

— Cervlnu» Hunedoara 3-0 (10)
nute au dominat cu autoritate ra- 
tînd ocazii clare de gol. Cor- 
vlnul s-a dovedit un adversar 
incomod.

De la început Minerul pornește 
Jictărît Ia atac creînd faze peri
culoase la poarta hunedorenilor- 
in minutul 6, Țurcan pasează lui 
Nisipeanu, acesta, singur, șutea- 
ză puternic dar portarul Nebela 
prinde. Același lucru s-a întâm
plat și în minutul 10 după un 
schimb de mingi între Țurcan și 
CrăiniceaHu. O mare ocazie de a 
înscrie o ratează Țurcan în mi
nutul 13 cînd singur în fața por 
ții, (portarul Nebela era căzut) 
șutează pe lîngă poantă. In con
tinuare, lupenenîi atacă și în mi
nutele 14, 15, 20 și 26 ratează 
ocazii bune prin Nisipeanu, Țur
can, Crăiniceanu. Primul gol sur
vine în minutul 27. Szoke, execu
tă o lovitură liberă de la 17 me
tri, mingea trece peste zid și in
tră în colțul din dreapta sus, al 
porții.

La reluare, Minerul atacă dez
lănțuit. In minutul 47 Grăinicea- 
nu driblează doi apărători de la 
Corvinul și de pe partea stângă 
deschide în fața porții. Cucu, ve
nit din unmă, reia cu capul în 
plasă : 2—0. E rîndul Corvinului 
să iasă în atac. O minge puter
nică a lui Constantinescu este bo

metri. Datorită acestor condiții, 
balonul a fost foarte greu de con
trolat. Cu toate acestea echipa 
Jiul a jucat bine. In minutul 6, 
după ce Gram plonjează la pi
cioarele lui Nedelcu Valentin, ba
lonul este trimis rapid la Manea 
care, după o frumoasă cursă, tri
mite la Gabor și acesta șutează 
forțîndu-1 pe Feyes să respingă 
în corner. Jiul continuă să atace 
insistent ceea ce tace ca oaspeții 
să se apere în 7—8 oameni for- 
mînd un adevărat zid în fața por
ții lor. Este tocmai ceea ce i-a 
ajutat să mențină rezultatul de 
egalitate și în același timp este 
și greșeala înaintării Jiului care 
a înghesuit mult jocul pe centru, 
folosind de multe ori pasele „pe 
metru pătrat'* și șutind destul de 
rar la poartă. înaintarea Jiului a 
beneficiat de asemenea de 6 lo
vituri libere de la 16—18 metri 
(raport de cornere 11 — 1) dar 
toate au rămas fără rezultat. In 
minutul 31 este executată o lovi
tură liberă de la 16 metri și Ciur
dărescu reia cu capul puțin peste 
bară. Pînă la sfteșitul întâlnirii 
Jiul a mai avut multe ocazii dar 
nici una n-a fost fructificată. In 
ultimele minute de joc, nu fri

gul (I), ci fazele deosebit de pal
pitante de la poarta oaspeților au 
făcut ca toți spectatorii să se ri
dice în picioare. Poarta apărată 

cu Retezatul Hațeg cu scorul de 
3—I. Meciul a fost mai greu dectt 
se așteptau localnicii, echipa oas
pete fiind bine pregătită, cu o bu
nă rezistență fizică și cu un joc 
deschis șl colectiv. Totuși vulcă- 
nenii au reușit să cîșttge datorită 
eficacității înaintări! care a deve
nit o adevărată caracteristică a 
„chintetului" vulcănean.

Deosebit de interesantă a fost 
evoluția scorului în întâlnirea de 
la Hunedoara dintre Șantierul și 
Parîngul Lonea. Deși condusă cu 
1—0 echipa din Lonea a desfă
șurat în repriza a doua un joc 
deosebit de frumos reușind să ter
mine întâlnirea cu scorul de 5—1. 
In acest meci s-a remarcat întrea
ga echipă loneană. 

xată de Kiss. Mingea revine la 
Zapis și acesta șutează din nou 
spre poartă. Kiss respinge din 
nou și apoi plonjează reținînd. 
Corvinul domină insistent 15 mi
nute. Treptat însă Minerul îșl re
vine și reia Inițiativa. In minu
tul 71 Crăiniceanu deschide pe 
Țurcan și acesta de la 4 m. trage 
puțin peste poartă. Gucu îl kniită 
pe Țurcan în minutul 72 trăgînd ' 
pe lingă poartă. Trei minute mal i 
târziu Nisipeanu scăpat singur, I 
șutează puternic, de la 10 metri, 
dar portarul Nebela salvează în 
comer. Scorul este majorat în mi
nutul 84. Crăiniceanu deschide do 
pe stînga în țața porții și din nou 
Cucu, venit din urmă, reia cu 

capul în plasă : 3—0- Pînă la sfâr
șitul meciului Minerul continuă 
să atace dar nu mai fructifică nici 
una din ocazii. De remarcat jo
cul dur și periculos al jucătorului; 
Constantinescu (Corvinul). A ar
bitrat slab. Martin Emil (Bucu
rești) .

MINERUL : KISS, Plev, CO- 
MAN. DAN, MIHAILA, Mihaly, 
CUCU, Nisipeanu, SZOKE, ȚUR
CAN, CRĂINICEANU. CORVI
NUL: NEBELA, Coiciu. NAGU, 
TATAR, Popescu, Molnar. Con
stantinescu, Anton, ZAPIS, Pop, 
Zanca.

C. COTOȘPAN

de Feyes a fost timp de cîteva 
minute „bombardată" continuu de 
Gabor, Cozmoc, Crăciun, Romo- 
șan, dar fără ca mingea să atin
gă plasa. Cu toate eforturile de
puse întâlnirea ia sfîrșit cu un 
scor de 0—0 care nedreptățește 
într-adevăr pe gazde. A arbitrat 
cu multe scăpări Olteanu (Cra
iova)

M. DUMITRESCU

VOLEI

Duminică dimineața în sala 
J.M.P. din Petroșani a avut Ioc 
o întîlnire amicală de volei în
tre echipele feminine Știința Pe
troșani și Corvinul Hunedoara.

Victoria a revenit pe merit e- 
chipei Știința cu scorul de 3—1.

С O M P E
Zi de zi, activitatea sportivă 

din Lonea cunoaște o dezvoltare 
tot mai mare, fiind antrenați tot 
mai mulți tineri la practicarea 
ішог sporturi pînă acum destul 
de puțin cunoscute în această lo
calitate. Este un merit al asocia
ției sportive Parîngul Lonea, al 
organizației U.T.M., al instructo
rilor voluntari de a face din fie
care duminică o zl de intense în
treceri sportive, un prilej de ma
nifestare a noi talente care se 
pregătesc temeinic în cursul săp- 
tămînli. lată de pildă ce bogată 
în întreceri sportive a fost ulti
ma duminică.

POPICE

57 de popicari din Lonea s-au 
întrecut timp de cîteva zile pen
tru obținerea insignei de „Cel 
mai bun sportiv din 10" și „Cam
pion al clubului sportiv". In urma 
întrecerilor viu disputate, prima 
insignă a fost obținută de mine
rul Brunn Francisc în vîrstă de 
53 de ani iar insigna de „Cam
pion al colectivului sportiv" a 
fost obținută de tânărul Doroțan 
Constantin în vîrstă de numai 
16 ani.

Mi ГйНШІІИ II ІМЙІІ ІЦІІІІ
Din inițiativa Consiliului raio

nal U.C.F.S. Petroșani și a co
misiei de educație și propagandă 
se va organiza, începînd de la 1 
decembrie 1960, în sala clubului 
muncitoresc din Petroșani o ex
poziție a realizărilor obținute de 
clubul asociației sportive de toți 
sportivii din Valea Jiului în anii 
Republicii. Organizată în cinstea 
aniversării Republicii, expoziția 
va cuprinde documente, diplome, 
cupe, insigne, medalii, obținute de 
sportivii raionului Petroșani fn 
ultimii 13 ani. Pentru o bună 
reușită a expoziției, toate consi
liile asociațiilor sportive și tine
rii sportivi personal sfrrt Invitați 
să depună la Consiliul raional

Campionatul raional de popice
In cea de-a IV-a etapă a cam

pionatului raional de popice des
fășurată duminică echipa Con
structorul din Petroșani a învins 
formația constructorilor din Lu- 
peni cu 4717 la 4479 p. d. Cele 
mai bune rezultate le-au obținut 
popicarii Vențel Iullu cu 820 p.d.

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

HANDBAL ÎN 7
Echipa de handbal în 7 Știința 

Petroșani а susținut duminică la 
Cluj o întîlnire amicală cu lotul 
R.P.R. de handbal în 7 care se 

pregătește pentru întâlnirile inter
naționale.

Rezultatul final al întâlnirii a 
fost de 26—15 pentru lotul R.P.R. 
La prima vedere s-ar părea că a- 
ceasta este o victorie categorică 
a lotului. Totuși trebuie să amin

Ca și in ateliere sau săli de clasă, elevii ucenici de la Școala 
profesională din Petroșani, se înt rec și in sala de sport pentru a 
obține rezultate cît mai bune. Activitatea intensă desfășurată în 
sala de sport ridicată cu un an in urmă a făcut ca elevii aces
tei școli să participe de multe ori în finale pe țară a întrecerilor 
sportive rezervate ucenicilor. De curînd în această sală a .avut loc 
faza pe școală a campionatului de tenis de masă organizat pe 
țară pentru elevii ucenici. IN CLIȘEU ; Un aspect din timpul desfă
șurării campionatului de tenis de masă.,

T I T I I D E M A S Ă
TIR

In duda timpului nefavorabil, 
tinerii trăgători cu arma sport și 
arcul, s-au antrenat duminică în- 
tr-o vie întrecere. La armă sport, 
proba G.M.A. gradul II, locul I 
a fost ocupat de Munteanu Petre 
cu 82 de puncte, urmat de Laszko 
Zoltan cu 80 puncte și Cojocarii 
Ioan cu 78 puncte.

ȘAH

La mesele de șah de la clubul 
din Lonea s-au întrecut peste 60 
de tineri în cadrul unul campio
nat a1 asociației sportive, orga
nizat în scopul de a atrage cît 
mal mulți tineri la practicarea 
acestei discipline sportive. Insig
na pusă în joc la această între
cere și anume cea de „Campion 
al colectivului sportiv" a fost cu
cerită d? Podosu Ștefan. Pe lo
curile unmătoare s-au clasat mi
nerii Creangă loan și Cristocea 
Nlcolae

CICLOTURISM

In ultimul timp, activitatea ci
cloturistică a tinerilor lonenl a

STEAGUL* RSgM

U.C.F.S., în cel mai scurt timp, 
articolele menționate mal sus in
diferent din, ce ramură de sport 
și întîlnire ar proveni ele. Pentru 
expoziția amintită se primesc de 
asemenea și fotografii colective 
sau individuale efectuate, la dife
rite întâlniri sportive, albume, au
tografe. După expirarea expozi
ției, adică la 1 ianuarie 1961, toa
te obiectele depuse vor fi resti
tuite proprietarilor.

Asociațiile sportive șl toți ti-' 
nerii sportivi au datoria să răs
pundă chemării Consiliului raio
nal U.C.F.S. contribuind la o în
zestrare cît mal bună a expoziției 
dîndu-i astfel o valoare cît mai 

mare.

și Gagyi Alexandru cu 805 p.d.
La Vulcan s-au întâlnit în ca

drul aceleiași etape echipele Mi
nerul din localitate și Jiul Petro
șani. 'Și aici victoria a revenit 

gazdelor cu 4631 la 4554 p.d. De 
la Vulcan au atins rezultatul de 
800 p.d. popicarii Tunsoiu și Bu- 
tușan.

tim că din formația petroșăneni- 
lor a lipsit unul din cei mai buni 
trăgători (Sili) iar lotul R.P.R. 
a folosit 18 jucători. De aseme
nea este remarcat faptul că la un 
moment dat. în repriza a doua, 
scorul era de 16—14 pentru lo
tul R.P.R.

De la Petroșani s-au evidențiat 
portarul Florea și jucătorii Plu
tea, Barabaș și Drig Constantin.

devenit cunoscută nu numai în 
raion ci și în întreaga regiune. 
Zeci de tineri de aici practică 
acest sport al voinței și rezisten
ței înfruntând uneori intemperiile 
naturii. De pildă, duminică ei au% 
organizat o cursă Lonea — Pe
troșani — Cabana Rusu și retur 
care s-a desfășurat pe un timp 
cu totul nefavorabil. Tineri ca 
Goltzer Eduard și Dtenu Ioan, 
conducătorii lotului de ciclotu? 
rlsm, au fost și animatorii aces
tei curse deosebit de grele din 
cauza ploii și zăpezii. Dar tinerii 
din Lonea, datorită voinței lor, 

au reușit să tenmine această cursă 
toți în bloc.

BOX

Pentru prima dată în Lonea a 
avut loc duminică o gală de box 
la care au participat tineri local
nici, înscriși în secția de box nou 
înființată. Antrenați de Șanta Ar
pad, pugiliștii lonenl au oferit 
spectatorilor gale interesante în 
care s-au evidențiat în deosebi 
tinerii Baki Csaba. Saflin Gheor-
ghe și alții.

V. HLOPEȚCHJ
corespondent
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Sarcinile de plan pe 1961 In dezbaterea 
oamenilor muncii

(Urmare din pag. l-a) riile de plan sporite ce-i revin pe 
noul

la sută mai mult la producția 
brută, cu 19,9 la sută la produc
ția netă iar la mixte șlarn cu 
21,4 la sută.

Printre măsurile propuse se pot 
arăta următoarele:

— Mărirea capacității ciurului 
de blocuri Lupeni care va duce 
la mărirea debitului de ciuruire.

— Modificarea jgheaburilor de 
conducere a rheospălătoarelor 
0—10 mm. pentru alimentarea si
telor Zimmer nr. 1 și 2, ceea ce 
va constitui o îmbunătățire sub
stanțială a dozării.

— Modificarea craterelor din 
jurul sitelor Zimmer vechi pen
tru alimentarea tuturor silozuri
lor.

— Modificarea rheospălătoare- 
lor 0—10 mm. și 10—80 mm. 
ceea ce va mări capacitatea de 
spălare.

Datorită faptului că toată in
stalația și utilajele de preparare 
sînt acționate electric, va fi a- 
cordată o atenție deosebită bu
nei funcționări a rețelelor și a- 
paratelor electrice. Astfel, vor fi 
reglate și reparate întrerupătoa
rele DITU de 1000 A, se va face 
montarea și înlocuirea T.D. 550 V 
ce alimentează instalațiile stocu
lui de avarii.

Mărirea capacității de spăla
re va crește prin montarea a 4 
site Zimmer. montarea a două 
ciururi cu rezonanță, reciclarea 
produsului concasat la spălare.

Participînd cu însuflețire la 
dezbaterile sarcinilor de plan pe 
anul 1961, un mare număr de 

muncitori, tehnicieni de la prepa- 
rație a luat cuvîntul, făcînd pro
puneri de seamă pentru îmbună
tățirea pianului de măsuri tehnl- 
co-organizatorice. Astfel, tov. 
Mareu Vasile a propus confecțio
narea unui dispozitiv pentru de
plasarea benzilor mobile de mix
te nr. 10 și 8; tov. Szabo Emeric 
a propus ridicarea și prelungi
rea benzii Wiper III, Toca Oc
tavian — un întrerupător de dis
tanță la sitele de preclasare pen
tru mesele de dozare, Cășuneanu 
Dumitru — un schimbător de fa
ze pentru elevatorul de mixte. Pro
puneri prețioase au făcut și tov. 
Demlari Ion. Cătănaș loan, Du
mitrescu Alexandru, Bîrsan Cris
tina și mulți alții.

Colectivul sectorului de prepa
rare de la preparația Lupeni este 
hotărît să muncească tot mai bine 
pentru a realiza cu cinste sarci-

an de muncă.
ȘT. Mi HAI

La preparația Petrila
cadrul sectorului de preIn 

lucrare a preparației Petrila s-au 
prelucrat pe schimburi sarcinile 
de plan pe anul 1961. Incepînd 
cu 1 ianuarie 1961 va intra în 
funcție a treia linie de briche- 
tare a cărbunelui ceea ce va duce 
la creșterea sarcinilor de plan cu 
mult față de acest an.

Cifrele citite în fața muncitori
lor de către tov. ing. Breazu Cor
nel șeful sectorului au fost ascul
tate cu multă atenție de diecard 
muncitor.

In cadrul discuțiilor purtate 
muncitorii și tehnicienii sectoru
lui au venit cu propuneri și, an
gajamente care ilustrează hotă- 
rîrea lor de a îndeplini și depăși 
sarcinile de plan trasate pentru 
anul 1961

In discuțiile lor, comuniști ca 
Koble Martin, Nistea Eugen, Să- 
bău Iosif, Teodorescu Vasile și 
mulți alții au arătat că vor lupta 
pentru aplicarea în viață a di
rectivelor celui fle-al III-lea Con
gres al partidului privind îmbu
nătățirea calității produselor șl 
reducerea prețului de cost.

G. ENACHE 
corespondent

Prin grija partidului și guver
nului nostru, oamenilor muncii, 
li ș-a creat posibilitatea să în-, 
cheie prin inspectoratele raionale 
A.D.A.S., asigurări ■ de persoane, 
prin care beneficiază de o serie 
de avantaje, care contribuie în 
mod direct la creșterea bunăstării 
materiale a celor ce muncesc.

De la începutul acestui an și 
piuă în prezent, de pildă, s-a 
plătit asîguraților cu prilejul tra
gerilor de amortizare lunare pes
te 88.000 lei. Printre cei care au 
beneficiat de aceste premii amin
tim pe minerii Iliescu Victor, din 
Vulcan, Rădulescu Vasile din 
Lupeni. Enescu Andrei și alții, 
care numai după plata primelor 
rate de 5—10 lei au primit fie
care cîte 1.000 lei, reprezentînd 
suma asigurată
combinații de litere 
polița de asigurare.

Asigurarea mixtă 
reprezintă un ajutor
tru cei asigurați avînd totodată 
un important rol social-economic. 
Apreciind la justa valoare această 
formă de asigurare, tot mai mulți 
oameni ai muncii din Valea Jiu
lui încheie asigurări de per
soane.

aferentă unei 
înscrisă în

de persoane 
prețios pen-

VICTOR BRAD 
corespondent

* 
♦

I I
♦

♦I

Grija pentru 
sănătatea oa

menilor muncii 
stă în centrul 
preocupării per
sonalului 
dico-sanitar 
Ia Lupeni.

I n ăcest scop 
la spitalul și 
policlinica de 
adulți din Lu
peni se țin con
ferințe și prele
geri, cursuri 

precum șt alte 
forme de reîm
prospătare a 

cunoștințelor do- 
bînditeîn școală, 

lată un as
pect din munca 
a trei 
cete mai 
surori de 

tire socială 
Maria, 
ceanu Lucia și 
Kovacs lozefina, 
efectuînd sterili
zarea siringilor.

dintre 
bune 
ocro- 
Băgy 
Ceră-

în sprijinul artiștilor amatori
Una din sarcinile importante 

ipe care le are Teatrul de stat 
Valea Jiului din Petroșani este și 
instruirea formațiilor artistice de 
amatori precum și promovarea și 
creșterea din punct de vedere ar
tistic a unor elemente talentate 
din rîndul amatorilor.

In ultimul timp, Teatrul de stat 
și-a organizat mai bine această 
muncă, байте artistice din cele 
mai bine pregătite din punct de 
vedere profesional au fost repar- 

din 
au 
la 

din

în ziua de 7 Noiembrie. S-au ob
ținut unele realizări și în cadrul 
Școlii medii mixte din Petroșani, 
a sindicatului sanitar etc. Nu în 
suficientă măsură au reușit in
structorii artistici ai teatrului să 
desfășoare o muncă corespunză
toare la clubul muncitoresc al 
sindicatelor, la Institutul de mi
ne din Petroșani și alte instituții 
și întreprinderi, unde comitetele 
sindicale nu acordă importanța 
cuvenită muncii cultural-artistice.

Lipsa de preocupare în această 
problemă se vede după felul cum 
se face mobilizarea tineretului la 
clubul sindical central din oraș 
unde în echipa de teatru activea
ză un număr de 6 tineri, extrem 
.de redus față de posibilitățile 
reale.

Descoperirea elementelor talen
tate din rîndul amatorilor este de 
asemenea o preocupare a instruc
torilor artistici. Avem oameni ta- 
lentați mult mai mulți decît cu
noaștem noi în prezent. In timpul 
instructajului făcut de actorii tea
trului au fost remarcați, interpreți 
buni din rîndul amatorilor ca 
Szekely Klara elevă la Școala 
medie mixtă, căreia i s-a reco
mandat să urmeze arta drama
tică. Jivănescu Mircea elev la a- 
ceeași școală, Marcu Gheorghe 
din cadrul sindicatului sanitar, 
bun interpret comic și alții.

Pentru îmbunătățirea muncii

♦ 
• 
4 
4

folosește cu multă chibzuială iar • 
înainte de prăbușire se recupe- î 
rează o mare cantitate de ma-; 
teri al lemnos.

Numai în luna trecută s-au 
recuperat cea. 4 m. c. de grinzi 
care apoi au fost folosite la ar
mare în abatajul nr. 702. Acum 
în brigada condusă de comunis- j 
tul Molnar Traian se studiază, 
cu atenție posibilitățile de creș-J 
tere a randamentului în cărbune î 
și de înlocuire a armăturilor de ! 
lemn cu armături metalice pen-i 
tru ca astfel brigada să-și adu- * 
că în anul viitor contribuția la ♦ 
lupta pentru traducerea în viață * 
a sarcinilor de plan.

C. DUC 
corespondent

Cel mai bun brigadier
Așa este cu

noscut minerul 
Molnar Traian 

șeful unei brigăzi 
de tineret de la 
sectorul II al 
minei Lonea. Și 
e îndreptățită a-

precierea de care se bucură mi
nerul Molnar.

Brigadierul Molnar' Traian de 
doi ani conduce cu pricepere

« «-munMwuxmi дор de tineri eon-
• stttuiți în brigadă. De doi ani
• din abatajul său au luat drumul 
> spre suprafață peste plan mii 
j de tone de cărbune fără șist vi-
• 
♦ 
4 
4
♦ nește disciplina; in abataj or- 
J dinea. Aici lemnul de mină se

zibil.
In brigada fui Molnar dom-

4
♦

♦ 
* 
♦
♦ 
♦
♦
♦
î

*

l1
4

• •

tizate tuturor întreprinderilor 
orașul și raionul nostru care 
solicitat acest lucru. Numai 
întreprinderile și instituțiile 
orașul Petroșani instructorii Tea
trului de stat au efectuat de la 
începutul anului pînă îti prezent 
peste 300 ore de instructaj cu ar
tiștii amatori, Ocupîndu-se cu 
conștiinciozitate de munca de in
struire a formațiilor de amatori, 
instructorii artistici an adus o 
contribuție importantă la dezvol
tarea muncii cultural-artistice și 
la ridicarea nivelului de interpre
tare.

Astfel tov. Columbeanu Dumi
tru a reușit să realizeze un fru
mos spectacol de brigadă în ca
drul întreprinderii U^R.UjM.P. 
unde a fost repartizat, program 
ce a fost prezentat și la stația de 
radioficare din orașul Petroșani,

Mobilizarea întregului colectiv la ehfhierca 
de noi succese - sarcină a comitetului de partid

(Urmare din pag. l-a)

nu și-au atins întotdeauna sco
pul. La sectoarele II și IV con
sfătuirile de producție se amină 
de pe o zi pe alta din cauză că 
nu sînt pregătite din timp.

In cadrul comitetului de partid 
au existat tovarăși ca tov. Tocaci 
Ioan, Lapșanschi Adalbert, Be- 
rei Iosif, Vancso Gheorghe și al
ții care nu s-au achitat cu cinste 
de sarcinile încredințate de comi
tetul de partid. Agitatorii au fost 
instruiți numai cu ocazia zilelor 
festive, ei nu au combătut cu ta
rte anumite abateri de la disci
plină, nu au creat opinie împo
triva acelora care absentează ne
motivat de la serviciu și care nu 
folosesc din plin orele de lucru. 
Iată, deci, cauzele pentru care nu 
S-a muncit la nivelul posibilități
lor și nu s-a respectat angajamen
tul luat.

M asigurim de pe acum 
Îndeplinirea planului 

pe anul 1961

Planul pe anul 1961 pune în 
fața minerilor de Ia Lonea 
sarcini sporite și de mare răs
pundere. O sarcină de mare răs
pundere ce revine conducerii mi

nei Lonea, și fiecărui sector în 
parte, este aceea ca în perioada 
care a mai rămas pînă la finele 
anului, să fie defalcat planul de 
producție pînă la ultima briga
dă, cifrele de plan să fie cunos
cute de către toți muncitorii, teh
nicienii și inginerii exploatării. 
Propunerile făcute de către mun
citori cu prilejul dezbaterii cifre
lor de plan trebuie analizate te
meinic, iar cele corespunzătoare 
să fie incluse in planul de măsuri 
tehnico-organizatorice. Trebuie 
luate măsuri concrete privind bu
na aprovizionare a locurilor de 
muncă, punerea în valoare a noi 
rezerve interne pentru continua 
îmbunătățire a calității cărbune
lui și reducerea prețului de cost. 
Comitetul de partid și organiza
țiile de bază sînt chemate să asi
gure un control temeinic asupra 
felului în care se face munca de 
pregătire și îndeplinirea planului 
pe 1961. Conferința de partid a 
chemat întregul colectiv al minei, 
pe fiecare membru și candidat de 
partid, să depună tot efortul pen
tru realizarea integrală a sarcini
lor de plan pe anul ce urmează

★

In încheierea discuțiilor a luat 
cuvîntul tov. Furdui Petru, mem

bru al C.C. al P.M.R., prim-se- 
cretar al Comitetului regional de 
partid Hunedoara. Vorbitorul a 
arătat că alegerile de partid se 
desfășoară în acest an în condi
țiile în care poporul nostru, con
dus de partid, muncește cu însu
flețire pentru traducerea în viață 
a mărețelor sarcini trasate de 
cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R.

Referindu-se la problemele de 
producție, tov. Furdui Petru a 
arătat că în domeniul economic, 
colectivul minei Lonea a obținut 
realizări importante cu excepția 
unor luni cînd mina a rămas în 
urmă cu (producția. Rezultatele 
înregistrate sînt rodul muncii po
litice desfășurată de către comi
tetul de partid; organizațiile de 
bază și fiecare comunist în parte 
în rîndul oamenilor muncii pen
tru traducerea în viață a sarci

nilor stabilite de partid.
Colectivului minei. Lonea îi re

vin sarcini importante din obiec
tivele stabilite de plenara C.C. 
al P.M.R. din 31 octombrie — 1 
noiembrie 1960. Sarcinile de plan 
pe anul 1961 terbuie realizate în 
întregime. In acest scop trebuie 
să se pună un accent deosebit pe 
indicii de bază cum sînt creșterea 

productivității muncii, îmbunătă
țirea calității producției, realiza
rea integrală a celor 600.000 lei 
economii — angajament luat de 
colectivul minei cu ocazia dezba
terii cifrelor de plan pe 1961. 
Trebuie să se ia măsuri încă de 
pe acum pentru asigurarea fron
turilor de lucru care să permită 
utilizarea întregii capacități de 
producție, folosirea mai deplină 

a utilajului existent, introducerea 
pe scară largă a tehnicii noi.

îndeplinirea unor asemenea 
sarcini impune noului comitet să 
se ocupe mai mult de întărirea 
disciplinei In muncă, de educa
rea comunistă a membrilor și 
candidaților de partid. Trebuie a- 
vut mai multă grijă față de con
ținutul de idei al muncii de pro
pagandă, ea să fie legată de ac
tivitatea practică a construcției 
socialiste, să contribuie neconte
nit la ridicarea cunoștințelor e- 
conomice și politice ale membri
lor și candidaților de partid,

In numele comitetului regional 
de partid Hunedoara, tov. Furdui 
Petru, a felicitat comitetul de 
partid, pe comuniștii din Lonea, 
pentru succesele obținute în mun
ca politică și economică și le-a 
urat succes în activitatea de vii
tor.

Conferința a ales noul comitet 
de partid al minei. In prima sa 
plenară, noul comitet a ales în 
funcția de secretar pe tov. Goodă 
Alexandru. 

cultural-artistice din orașul поз- 
tru sindicatele trebuie să atragă 
în munca artistică un număr cît 
mai mare de tineri. Instructori
lor artistici le rămîne ca o sarci
nă permanentă alegerea reperto- 
riilor. îmbunătățirea calității in
terpretării, imprimarea unei ți
nute ideologice și artistice cores
punzătoare spectacolelor cu ama
torii.

VLADIMIR POP 
director adjunct al Teatrului de stat 

din Valea Jiului

CITIȚI:

GHEORGHE ION:

Căile pămîntului
Ed. tineretului

Volumul cuprinde o sultă de 
50 de poezii care alcătuiesc un 
amplu poem dedicat transformă
rii socialiste a agriculturii. /

In volum se disting două părți 
și anume: o primă serie de poe
zii descriind vechiul sat, mizeria 
materială și morală a țăranilor 
săraci trăind în obscurantism și 
desnădejde, și o altă serie închi
nată nașterii și dezvoltării unui 
sat socialist.

Ideea cea mai valoroasă, mesa
jul volumului, constă în descrie
rea procesului complex și dificil 
al transformărilor din conștiința 
țărănimii muncitoare, ridicarea a- 
cesteia din mizerie și umilință 
spre demnitate umană.
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Sosirea președintelui Finlandei 
la Moscova

MOSGOMA 21 (Agerpres). —
’ TASS transmite:

In dimineața zilei de 21 no
iembrie a sosit la Moscova în
tr-o vizită oficială Urho Kaleva 
Kekkonen, președintele Republicii 
Finlanda.

In gara Leningrad conducăto
rul Finlandei a fost întîmplnat 
de Leonid Brejnev, Ekaterina 
Furțeva, Nikita Hrușciov, Nico
lai Ignatov, Frol Kozlov, Anas
tas Mikoian și alte personalități.

Pe tot parcursul de la gara Le
ningrad pînă la Kremlin, unde 
înaltul oaspete își va avea reșe
dința, se aflau mii de cetățeni 
ai Moscovei, care au ieșit în în
tâmpinarea președintelui Republi
cii Finlanda. Locuitorii capitalei 
U.R.S.S. au salutat cu entuziasm 
pe Kekkonen și pe conducătorii 
Uniunii Sovietice.

Salutîndu-1 pe Urho Kekkonen, 
N. S. Hrușciov a subliniat că po
poarele Uniunii Sovietice și gu
vernul sovietic întîmpină vizita 

președintelui Republicii Finlanda 
cu un sentiment de sinceră sa
tisfacție.

Ne bucură încrederea care crește 
și se întărește și prietenia dintre 
popoarele U.R.S.S. și Finlandei, a 
declarat N. S. Hrușciov. Relațiile 
sovieto-finlandeze constituie un 
bun exemplu de înfăptuire a prin
cipiilor coexistenței pașnice între

statele cu or-înduiri sociale dife
rite.

N. S, Hrușciov a subliniat că 
președintele se poate convinge 
personal de sentimentele de sin
ceră prietenie pe care le nutrește 
poporul sovietic față de poporul 
Finlandei. Șeful guvernului 
U.R.S.S. l-a asigurat pe președin
tele Finlandei că la Moscova vor 
fi create toate condițiile pentru 
ca vizita să fie rodnică și plă
cută.

N. S. Hrușciov și-a exprimat 
convingerea că vizita președinte
lui Republicii Finlanda la Mos
cova va contribui la întărirea 
continuă a prieteniei și încrederii 
reciproce dintre cele două state.

In cuvîntarea de răspuns ros
tită în limba rusă, președintele 
Urho Kekkonen a declarat că este 
foarte bucuros că vizitează Uniu
nea Sovietică. Știu, a spus pre
ședintele, că aici voi fi primit ca 
reprezentant al unui popor prie
ten.

Președintele și-a exprimat con
vingerea că prin convorbiri sin
cere vor fi și mai mult întărite 
bunele relații dintre Uniunea So
vietică și Republica Finlanda.

Urho Kekkonen a subliniat că 
deosebirea dintre orînduirile so
ciale nu poate constitui o piedică 
în calea întăririi relațiilor 
prietenie dintre state.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 21 noiembrie, Nikita Hruș- 
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a primit la 
Kremlin misiunea marocană de 
prietenie și bunăvoință, în frunte 
cu fostul prim-ministru Ahmed 
Balafrej, cunoscut om politic și 
de stat din Maroc.

întrevederea între N. S. Hruș- 
ciov și membrii misiunii maro-

—O

cane a decurs într-o atmosferă 
de prietenie și cordialitate.

Tot la 21 noiembrie, misiunea 
marocană de prietenie și bunăvo
ință din Maroc a făcut o vizită 
lui Leonid В re j nev, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și a avut cu el o con
vorbire cordială.

Conducătorul misiunii, Ahmed 
Balafrej a transmis lui Leonid 
Brejnev un mesaj personal din 
partea regelui Marocului, Mo
hammed al V-lea.

•-Ц

Cel mai marc furnal din lame
(Agerpres). -

de

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

Întîlniri pe întreaga Germanie
BERLIN 21 (Agerpres).
In ciuda tuturor încercărilor 

guvernului vest-german de a îm
piedica contactele dintre popu
lația celor două state germane, 
fapt care și-a găsit expresia în 
special în intensificarea controlu
lui polițienesc, aceste contacte se 
extind.

După 
A.D.N., 
pînă în 
mocrată _______  ___  _____

■ de peste 5.900 de delegații sin
dicale vest-germane numărînd 
peste 61.300 de persoane, iar la 
tntîln&rile cu reprezentanți ai pu-

cum anunță agenția 
anul acesta din ianuarie 
octombrie Republica De- 
Germană a fost vizitată

Noi semne de
(Agerpres). 
observă o scăde-

LONDRA 21
In Anglia se 

re a consumului de mărfuri de 
primă necesitate din cauza șo
majului crescînd și a introduce
rii săptămînii de lucru reduse în 
industria de automobile și într-o 
serie de alte ramuri industriale.

Ziarul „Financial Times" scrie 
că schimbările din climatul eco
nomic au creat o atmosferă de 
neîncredere chiar în ramurile co-

în-terii locale din R.D.G. de la 
cepului anului au luat parte pes
te 2.000 de funcționari din între
prinderile comunale din Germa
nia occidentală.

In prezent aproape în fiecare 
săptămînă în diferite regiuni din 
R.D.G. au loc întîlniri pe în
treaga Germanie la care iau 
parte muncitori, activiști sindi
cali, tineret, femei, reprezentanți 
ai intelectualității. Mii de oa
meni ai muncii vest-germani 
participă la măsurile care se iau 
pe întreaga 
consolidării 
reciproce.

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

criză în Anglia
merțului care cunoscuseră o în
florire în ultimele luni. Ziarul 
subliniază că în urma scăderii 
cererii de mărfuri au avut de su
ferit în special magazinele care 
vînd mobilă, aparate electrice, 
confecții și alte mărfuri de con
sum din regiunile Oxford, Bir
mingham și Coventry, unde se 
observă o creștere serioasă a șo
majului în rîndul muncitorilor 
din industria de automobile.

MOSGOVA 21 
TASS transmite:

In unele întreprinderi siderur
gice din Uniunea Sovietică vor 
fi instalate furnale care vor fi 
cele mal mari din lume. In le
gătură cu aceasta „Ekonomices- 
kaia Gazeta" scrie în numărul 
său de sîmbătă că specialiștii so
vietici au elaborat construcția 
celui mai mare agregat siderur
gic din lume, folosind utilajele 
modernizate ale furnalelor exis
tente în U.R.S.S. Ziarul arată 
că furnalele sovietice funcționea
ză la viteze sporite și produc de 
aceea mai multă fontă decît fur
nalele străine, chiar și de dimen
siuni mai mari.

Noul furnal, cel mai puternic 
idin lume, va fi înzestrat cu toa
te mijloacele pentru studierea te
meinică a desfășurării procesului 
tehnologic. Aceasta va permite să 
se întreprindă cercetări care vor

Cuba a cîștigat
21 (Agerpres). —

O-

Germanie în scopul 
păcii și înțelegerii

MOSCOVA 
TASS transmite:

Cuba a cîștigat bătălia pentru 
petrol, scrie în numărul de sîm- 
bătă al ziarului „Sovetskaia ros- 
sia“, Jose Fuentes, reidactor-șef 
adjunct al revistei cubane „Inra".

In luna iulie în porturile cu
bane au ancorat 13 nave petro
liere sovietice care au adus 
1.181.317 barili de țiței și dife
rite produse petrolifere, ceea ce 
a asigurat nevoile tării. In luna 
august 24 de petroliere sovietice 
au transportat 2.360.342 barili 
de țiței și produse petrolifere.

Monopolurile imperialiste au 
căutat să priveze Cuba de petrol, 
să paralizeze țara pentru a răs
turna revoluția. Ele au refuzat să 
livreze petrol și să prelucreze cel 
cumpărat în Uniunea Sovietică,

contribui la elaborarea recoman
dărilor pentru sporirea continuă 
a, volumului furnalelor sovietice.

, Experiența în exploatarea fur
nalelor de acest tip va permite 
să se treacă la construirea de fur
nale cu automatizarea complexă 
a tuturor proceselor fără excep
ție. Ziarul arată în continuare că 
pe această bază în U.R.S.S. vor 
fi proiectate agregate care din 
punctul de vedere al volumului 
și capacității de producție vor în
trece cu 50 la sută cele mai mari 
furnale moderne.

Giganticul furnal automatizat 
va fi dirijat de o mașină electro
nică de calcul. In imediata apro
piere a furnalului zgura va fi 
prelucrată în materiale de con
strucții — zguri granulate și ter- 
mozit. Asemenea furnale uriașe, 
subliniază ziarul, vor asigura 
tinera de fontă de calitate 
perioară la un preț redus.

ob- 
su-

30

bătălia petrolului 
arată Fuentes. Ca răspuns, la 
iunie 1960 a fost adoptată legea
cu privire la naționalizarea in
dustriei extractive a petrolului 
din Cuba.

In Cuba, anunță Fuentes, a 
fost înființat „Institutul cuban al 
petrolului", căruia i-au fost în

credințate conducerea explorării, 
forării și exploatării eventuale
lor zăcăminte petrolifere, precum 
și reglementarea prețurilor pe 
piața petrolului din țară. Insti
tutul efectuează pe scară largă 
explorarea zăcămintelor din Cu
ba. Se prevode ca pînă la sfîrși- 
tul anului să fie forate cel pu
țin 12 sonde.

бююі Itflil I0ÎDÎEI 
cu sediul în Lupeni str. Ella 
nr. 40 anunță pentru data de 

15 DECEMBRIE un 
CONCURS 

pentru ocuparea postului de 
bibliotecar principal 

Candidații trebuie să înde
plinească următoarele con
diții :

— să aibă studii superi
oare (licență sau examen de 
stat) sau studii medii de 
specialitate (cu școală de bi
bliotecari).

Înscrierile pentru concurs 
se fac pînă la data de 11 

DECEMBRIE 1960 la secre-, 
tariatul școlii.

Candidații vor depune ur
mătoarele acte:

— cerere,
— copie legalizată după 

actul de studii,
— adeverință de vechime 

in cirnpul muncii,
— autobiografie.
Concursul va avea loc in 

localul grupului școlar, la 
data de mai sus, la orele 8 
dimineața.

Examenul ; 
următoarele <

— limba 
mină (scris

— noțiuni 
științific,

— lucrări 
primate cerute de bibliotec: 

cu clasificare zecimală.
Programele analitice de e- 

xamen se găsesc Да secreta
riatul școlii.

Orice informații suplimen
tare se pot cere zilnic de la 
secretariat, telefon 10.

se va susține la 
discipline: 
și literatura ro 
și oral),

I de socialism

practice pe im-

ANUNȚ
întreprinderea Comunală 

Orășenească Petroșani tele
fon 541, 544 și 335, execută 
pentru sectorul socialist și 
particular lucrări noi și de 
reparații la instalațiile inte
rioare de apă, canal și elec
tricitate, în toate localitățile 
din Valea Jiului.

Lucrările mai sus indicate 
pentru particulari se vor pu
tea executa și cu plata în„ 
rate lunare.

Șl AAArȘTRI

★

(Agerpres).

„consiliul comlsa-

LEOPOLDVILLE 21, (Ager
pres) .

După cum reiese din știrile
• transmise de agențiile de infor
mații, hotărîrea Organizației Na- 

; țiunilor Unite de a trimite în 
Congo o comisie specială de con
ciliere a O.N.U., creată la propu
nerea delegațiilor țărilor din A- 
frica și Asia, nu convine cîtuși de 
puțin clicii lui Mobutu. Și acest

• lucru este lesne de înțeles. Gînid 
comisia O.N.U. va sosi la fața 
locului, ea va putea stabili ușor 
adevărata stare de lucruri, con- 

firmînd astfel concluziile princi
pale ale raportului prezentat de 
Dayal, reprezentant personal al 
secretarului general al O.N.U. 
■Gongo.

După cum se știe, în acest ra
port se arată că normalizarea si
tuației din Congo este împiedi
cată în primul rînd de amestecul 
fățiș al colonialiștilor și îndeo
sebi al celor belgieni, precum și 
de samavolniciile bandelor înar- 
-’*e ale „conducătorului" impos- 

''♦'o-oului — Mobutu. Con

în

cluziile comisiei ar.demasca o da
tă mai mult în fața lumii întregi 
activitatea criminală a acelora 
care fac jocul colonialiștilor.

După cum s-a mai anunțat, la 
18 noiembrie reprezentantul așa- 
zisului „consiliu al comisarilor 
generali” — organ ilegal creat 
de Mobutu și care își asumă ro
lul de „guvern", a declarat că 
consiliul intenționează „să re
curgă la forță" pentru a împie
dica venirea în Congo a comisiei 
O.N.U.

Totodată, toate forțele progre
siste din Congo salută hotărîrea 
Organizației Națiunilor Unite ca
re urmărește să stabilească ade
vărata situație din Gongo.

Kamitatu, președintele guvernu
lui provinciei Leopoldville, scrie 
corespondentul agenției Taniug, a 
declarat la 19 noiembrie că este 
de acord cu sosirea comisiei. 
Cred, a spus Kamitatu, că comi
sia O.N.U. trebuie să sosească 
în Gongo cît mai grabnic și să-și 
prezinte darea de seamă Adună
rii Generale. „Voi pune comisia

în curent cu toate declarațiile, co
municatele și documentele", a 
subliniat el.

In continuare, Kamitatu a ară
tat că rărnîne pe poziția sa și nu 
consideră legal 
iilor generali".

LONDRA 21
După cum transmite corespon

dentul agenției Reuter, subsecre
tarul de stat adjunct al S.U.A., 
Loy Henderson, a sosit la Leo
poldville. Henderson, care se bu
cură de reputafia unui organiza
tor cu experiență al provocărilor 
și intrigilor americane, întreprin
de de o lună o călătorie prin 
noile state africane. Sosirea lui 
Henderson în Congo a coincis cu 
activizarea acțiunilor de submi
nare ale marionetei Mobutu îm
potriva guvernului legal condus 
de Lumumba. La 20
Henderson a plecat pe 
rului la Elisabethville 
marionetei Chombe.

noiembrie 
calea ae- 
— cuibul
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