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Ssccesele minerilor Viii Jiului 
pe calea îndeplinirii angajamentelor

<

i

La exploatările miniere din Valea Jiului s-a făcut zilele 
acestea analiza întrecerii socialiste desfășurate pe primele 8 
luni din acest an. Bilanțul încheiat arată că pe întregul ba
zin planul a fost depășit cu peste 144.500 tone de cărbune 
cocsificabil și energetic; 
în acest timp minerii 
lectîvul minei Uricani 
taș pe Valea Jiului a
din țară aproape 37.000 tone de cărbune cocsificabil 
Sporul de producție s-a 
tățif muncii, indice care 
tone cărbune pe post.

Din abatajele minei 
luni ale anului 31.000 
plan prevăzute. Și la această mină productivitatea muncii a spo- 
.. — -----1 curent cu peste 5 ta sută față de cea planificată.

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

Cele mai mari 
de la Uricani, 
care deține de 
livrat in acest

realizării le-au dobîndit 
Petrila și Vulcan. Co

rn uită vreme 
an centrelor

Conducător 
cntto f-F&tâaș

Printre conducătorii auto de 
la S.T.R.A. Petroșani fruntași în 
muncă și disciplină se numără 
și utemistul Badea .Marin. Po
trivit de statură, vesel la chip 
și la vorbă; săritor la treabă; 
gata oricînd să-și ajute tovarășii 
la greutăți, și-a cîștigat prețuirea 
tovarășilor cu care lucrează.

i
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Tov. Olaru Vasile și Popa, Sergiiu de la I.R.T.A., dau lucru 
. de calitate, fac numeroase reconidiiționări de piese, contribuie ia I 

scoaterea din imobilizare a mași nilor.
IN CLIȘEU: Tov. Olaru Vasile și Popa Sergiu la verificarea 

motorului înainte de ieșirea din garaj a mașinii.
-------------------O—--------------

lemn de minăEconomii de
î
Ilocul frun- 

siderurgîce 
peste plani, 
productivi - 

1,300
obținut pe seama creșterii 

mediepe mină a depășit îni

Vul can au fost extrase 
tone de cărbune peste

în primele 8 
sarcinile de

w> rit în anul

Sub procentul
îm-Lupta pentru 

bunătățirea calității 
cărbunelui d’ă rezul
tate din ce în ae 
mai bune la majo
ritatea minelor din 
Valea Jiului. In lu
na trecută la mina 
Aninoasa, ca urma
re a extinderii ini
țiativei .jNici un

2 la

vagonet de cărbune 
rebutat", procentul 
de cenușă a scăzut 
eu aproape 
sută fajă dfe norma
admisă. Și la' mi
nele Petrila și Vul
can s-a îmbunătățit 
simțitor calitatea 
cărbunelui. Acest 
lucru este ilustrat 
de buletinele de a-

admis
naliză de la prepa
rare unde se spală 
cărbunele extras. 
Producția de cărbu
ne livrat luna tre
cută de minerii de 
la Petrila și Vulcan 
a avut un . conținut 
de cenușă cu 1,3 și, 
respectiv, 1 la sută 
mai mic fată de 
normele admise.

Pe linia Introducerii tehnicii 
noi și a reducerii cheltuielilor de 
extracție a cărbunelui, în minele 
Văii Jiului se continuă, acțiunea 
de înlocuire a lemnului pentru 
susținerea galeriilor și a abata
jelor. Procedeele folosite în pre
zent de înlocuire a lemnului prin 
armarea cu fier în abataje fron
tale și cu fier și inele die bolțari 
în galerii permit extinderea me
canizării și ca urmare sporirea 
productivității la operațiile de 
extracție. Totodată se economi-

sesc cantități însemnate de lemn. 
Succese frumoase în această di
recție au obținut minerii dte la 
Lupenî care au redus consumul 
de lemn pe 1000 tone de cărbune 
cu 2,7 m.cs Pe această cale ei au 
economisit în primele 7 luni ale i 
anului 1.222 m.c. de lemn de mi-, 
nă Datorită înlocuirii lemnului 
prin diferite sisteme de susține
re minerii de la Lonea au redus 
în primele 7 luni ale anului con- 
surnul de lemn cu 2,46 m.c./1000 
tone cărbune.

O

Con seci ațele pornesc odată 
cărbunelui

y, Dacă în primele trei luni ale 
anului sectorul I al minei Ani
noasa 
mic 
luna 
pasul 
patru 
sectorului I a rămas dator cu a~ 
proape 4.500 tone de cărbune.

De ce această situație ?
Comitetul de partid împreună 

cu conducerea exploatării au ana
lizat în repetate rînduri activi
tatea sectorului. De fiecare dată 
însă s-a ajuns la aceeași aonclu- 
zie ; principala vină o poartă con
ducerea sectorului pentru că nu 
și-a organizat munca în bune con- 
dițiuni și nu a asigurat front 
de lucru suficient.

— In repetate rînduri, la șe
dința de raport i-am atras aten 
ția șefului sectorului să urgenteze 
lucrările . de pregătiri în vederea 
deschiderii unui abataj frontal. 
De fiecare dată motiva că nu are 
oameni suficienți, că nu-s destul 
de calificați și multe altele. Vă- 
zînd că treburile continuă să 
meargă defectuos, am luat măsuri 
de repartizare a oamenilor mai 
buni la aceste locuri de muncă. 
Ca urmare s-a reușit ca în trei 
schimburi să se puște de șase ori, 
ceea ce a permis creșterea vite
zelor de avansare a lucrărilor — 
spunea mai zilele trecute tov. Le- 
drer îosif, șeful exploatării din 
Aninoasa.

Nerespectarea exetutăriî lucră
rilor programate este una din 
părțile negative ale activității sec
torului. Acest lucru a făcut ca in
trarea în producție a abatajelor I, 
V și Vil șă întîrzie mult. Dacă 
se urgentau lucrările se putea lu
cra mai repede pe ambele aripi 
ceea ce ar fi contribuit mult la 
îndeplinirea sarcinilor de plan.

care s-a ma
in activitatea 
aceea a pla- 
forțelor cali- 
raport cu im- 
In multe oca-

și-a realizat și depășit rit- 
sarcinile de plan, din 

mai el a început să bată 
pe loc. Astfel pe ultimele 
luni ale anului, colectivul

oameni la lucrările de întreținere 
decît ar fi fost necesar. Acest lu
cru a făcut ca în unele abataje 
să se lucreze cu oameni mai pu
țini decît prevedea planul inițial. 
Deși planul forțelor de muncă a 
fost depășit lună de lună în me
die cu 10—15 posturi, totuși con
ducerea sectorului motiva adesea 
neîndeplinirea sarcinilor de plan 
din cauza lipsei mîinii de lucru.

O vină pentru starea actuală de 
lucruri din sector o poartă și bi
roul organizației de bază care nu 
a analizat și tras la răspundere 
conducerea sectorului pentru ac
tivitatea slabă în domeniul con
ducerii și organizării muncii. ..

Există suficiente posibilități ca 
sectorul I al minei Aninoasa să 
se situeze în rînd cu celelalte 
sectoare. fruntașe pe bazinul car
bonifer ăl Văii Jiului.

FL. ISTRATE
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Cu câtva timp in ■ urmă —• 
povestește Focșan Constantin — 
pe unul din traseele ce Ip stră 
bat zilnic cu autocamionul. meu, 
mă găseam într-o situație neplă- ? 
cută. Se defectase motorul. Pen- 
tru''.a4'- repara ' aveam nevoie ț 
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neapărat de un ajutor. S-a ofe
rit să rm-l dea un tinăr pe care 
nu-l cunoșteam. Bunăvoința, hăr
nicia și priceperea cu care a lu
crat tot timpul lingă mine m-a 
emoționat. Azi lucrez cu tînătul 
Badea în aceeași unitate și în-, 
tregul colectiv se mîndrește cu 
el.

Crescut șt educat de organiza
ția U.T.M. în spiritul noii ati
tudini față de muncă și societate, 
tînărul Badea Marin caută cu 
orice prilej să fie folositor, apli~ 
cînd în practică tot ce este bun, 
nou și înaintat.

Nu de mult pentru cei 120.000 
de km. parcurși fără reparații 
cu autocamionul, pentru depăși
rile obținute la tone transportate, 
pentru îngrijirea exemplară a 
autocamionului- „Steagul roșu’ 
nr. 26.664 H.D. pe care ti are în 
primire conducerea S.T.R.A. și 
Comitetul sindical i-a decernat 
tov. Badea Marin steagul roșu de 
conducător auto fruntaș în mun
că.

Odată cu 1 septembrie, toamna 
și-a anunțat oficial sosirea. De 
acum fiecare colectiv , de muncă, 
fie el din industrie, agricultură 
sau altă ramură de producție 
amintindu-și de proverbul „toam
na se. numără bobocii" se pregă
tește șă încheie acest an cu rezul
tate cît mai bune în muncă, Gum 
s-ar spune, să iasă. la bilanț cu 
cîți mai mulți boboci...

La mina Lonea, filele calenda
rului de pe biroul inginerului șef 
și al contabilului sînt „deranjate"

■ acum tot mai des. La fiecare 
• nouă răsfoire constatarea firească :
zile tot mai puține, lunile rămase 
din 1961 scad mereu. Și de fie
care dată conducerea exploatării 
lansează întrebarea adresată cu 
îngrijorare colectivului de munaă. 
„Ce ne facem cu economiile ?“.

■ ...Anul acesta numai pînă la 1 
'l septembrie din abatajele minei Lc-

■ nea s-au extras 19.400 tone căr
bune energetic peste plan. Este

; un succes de seamă pentru care, 
firește, minerii Lonei merită 
laude. Cu toate acestea pînă să 
se încadreze în calificativul „bine" 
pentru activitatea în producție, co- 

' lectivul de la Lonea mai are un 
- drum lung de parcurs. A da din 
abataje cărbune mult peste plan 
nu e totul. Mai e și aspectul e- 
conomic. Or, activitatea minerilor 
de la Lpnea are serioase lacune 
din acest punct de vedere. Care

I
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O altă deficiență 
ni testat tot timpul 
sectorului I a fost 
sării defectuoase a 
ficate de muncă, în 
portanța lucrărilor, 
zii au fost repartizați mai mulți

A. NICHIFOREL

Vedere parțială a orașului Petroșani.
OOOOOCOSi

sînt acestea ? Mai întîi de toate 
nerealizarea economiilor preconi
zate a se obține prin .reducerea 
prețului de cost. In loc de eco
nomii, mina Lenea figurează în 
primele șapte luni din acest an 
oi pierderi de 452.000. lei. 
Cauza : calitatea necorespunzătoare 
a cărbunelui. Producția recepțio
nată de Ia Lonea a fost deficitară 
mai cu seamă din punct de ve
dere al granulației, pentru care 
mina a plătit drept penalizare 
preparației Petrila suma de 
949.598 lei. In fiecare lună căr*

■ bunele de la Lonea a depășit 
-iu admisă la conținutul de 

cărbune cu granulația de 0-10 mi
limetri. Bunăoară în luna august 
buletinele de analiză arătau o 
depășire de 1,3 la sută în medie. 
Ce-i drept față de trimestrul I, 
cînd norma admisă s-a depășit 
cu 1,8 procente, acum se poate 
vorbi de un oarecare progres pe 
calea îmbunătățirii granulației 
cărbunelui. Totuși faptul că în 
producția brută provenită din a- 
batajele minei Lonea procentul 
de cărbune de 0-10 milimetri 
se menține încă peste 49 la sută, 
cît e admis, indică insuficienta 
preocupare în sectoarele de pro
ducție pentru lichidarea acestei 
deficiențe. Iată o constatare care 
denotă acest lucru : sectoarele, 
miniere — cu excepția sectorului 
I, care nu pușcă în abataje — 
depășesc aproape cu regularitate 
consumurile specifice de exploziv. 
In iulie, ,de exemplu, sectorul IV | 
a consumat cu 0,051 kg./tonă mai 
mult exploziv decît era planificat, 
iar sectorul V, 
0,032 kg. mai mult. Brigăzi mi
niere cum sînt cele din sectorul 
V conduse de Timar Gheorghe, 
Stan Iovan, Danciu Moise, Toacă 
Ștefan, Călin loan și altele au fo
losit în luna iulie pentru pușcarea 
între 4-25 ■ la sută mai mult ex
ploziv decît admitea planul. Și 
aceasta se întîmplă în aceste două 
sectoare, care, laolaltă au extras 
peste plan de la începutul anu
lui 15.000 tone de cărbune, deci 
în abatajele sectoarelor cu ponde
rea cea mai mare în producția 
minei. Nu întîmplător consunuiil â 
specific de explozivi pe mină 4. 
depășit cifra planificată cu 0,014 
kg. de fiecare tonă cărbune ex
trasă, granulația cărbunelui con
tinuă să sufere de aceeași „boală", 
iar mina suportă la nesfîrșit con
secințele,

de asemenea, cu

1. BĂLAN

(Continuare în pagina 3-a)
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Jiul a trecut pe lingă victorie

HAN P В A t î N 7

O victorie de prestigiu
S.S.E. Petroșani — Știința București 11-5 (7-4)

După victoria de la Arad, în 
flăeărații suporteri ai Jiului au 
așteptat cu Legitimă nerăbdare al 
doilea meci pe teren propriu al 
echipei lor favorite, sperînd, bine
înțeles, într-o victorie. Interesul 
stîrnit în Valea Jiului de această 
dispută a fost mare. Cu mult 
înainte de începerea meciului, tri- 
bunele erau deja pline pîriă la 
refuz.

Meciul începe într-un ritm vioi, 
încă în primul minut, Știința be
neficiază de o lovitură de colț 
rămasă fană rezultat. In minutul 
doi, localnicii creează prin Ma- 
teon un atac de toată frumusețea, 
spulberat însă de apărătorii oas
peți, la marginea careului. Fazele 
se spcced cu repeziciune de la o 
poartă la alta, dar ambele apărări 
șînț la post. In minutul șapte 
„cade“ primul gol. Mingea se 
află Ia Gabor, acesta dă o pată 
precisă lui Ciurdărescu care îns
crie printr-un șut sec în colțul de 
jos al porții, făcînd inutilă inter
venția portarului clujean.

Abia pusă la centru de clujeni, 
mingea intră din nou în posesia 
atacanților noștri și același Gabor

CAMPIONATUL. REGIONAL.

Miflerul Vulcan — Victoria C&an
Terenul din Vulcan fiind sus

pendat, întîlnirea de fotbal de 
duminică dintre Minerul Vulcan 
și Victoria Călan a avut loc la 
Hațeg.

Jocul începe rapid cu pase 
spectaculoase de la o poartă la 
alta. Ambele echipe au ocazii 
dare de a deschide scorul. Sco
rul este deschis de vulaăneni prin 
Nagy. Pînă la repriză ambele «- 
chipe au ocazii de a marca dar 
Scorul rămîne neschimbat.

La reluare, vuldănenii slăbesc
M,(J MAT VAS 
секи ponderii

Victorie meritată la Aninoațsa
Meciul de fotbal dintre Mine

rul Aninoasa și Metalurgistul 
Cugir, care a avut loc pe sta
dionul din comuna de pe Vale, 
poate fi considera-t pe drept cu- 
vînt derbiul etapei a 2-a a cam
pionatului regional. Din primul 
minut și pînă la fluierul final 
al arbitrului jocul a fost viu dis
putat cu faze la ambele porți. 
Nu trec nici două minute de joc 
și scorul le este favorabil oaspe
ților. Mihai este faultat în careu 
și arbitrul Popa d‘in Hunedoara 
acordă în mod just H metri, 
transformat impecabil de Bulbu- 
9#n. Gazdele contraatacă verti

ALTE REZULTATE

pasează ptecit lui Meteo n, gute 
trage pe lingă bată. Nu înțepe 
îndoială că fructificarea acestei 
ocazii ar fi înclinat mult balanța 
victoriei în favoarea localnicilor.

Un singur minut, minutul 10, 
produce multe emoții și localni
cilor și studenților. O centrare de 
pe dreapta a Iul Ivansuc, cel mai 
bun jucător de pe teren, este res
pinsă în ultimă instanță de Crîs- 
nic. Mingea ₽ reluată de un apă
rător și echipa noastră inițiază un 
contraatac încheiat pu un puternic 
șut la pogrtă, tras de Manea. 
Mulțumiți parcă de rezultat, lo
calnicii slăbesc ritmul permițînd 
studenților șă pună stăpînire pe 
joc. In minutele 12-18 și 20, 
Știința beneficiază de trei lovituri 
de colț rămase fără rezultat, ur
mate în minutul 21 de un șut 
bombă a lui Ivansuc- Apoi jocul 
se echilibrează, creîndu-se multe 
faze de gol la ambele porți.

După cum a început repriza a 
doua se părea că localnicii sînt 
hotăriți să-și mărească avantajul. 
Șyțul lui Manea din minutul 3 
este respins cu greu de portar în 
corner- Urmează alte cîteva incur

simțitor ritmul și dau ocazie e- 
chipei adverse să atace din ce în 
ce mai periculos. In felul acesta 
golul care plutea in ser a ți 
venite l->4.

Și după egalare cei care atacă 
mai mult sînt jucătorii din Că
lan. Insă de fiecare dată Rof și 
cu portarul Brinză au fost la 
post lămurind multe situații cri
tice. După aspectul jocului rezul
tatul este just.

ginos și un minut ти’аі tîraiu la 
o centrare a Iul Vlad, Furnea 
marcă cu capul, printr-un plon
jon spectaculos, aducînd egala- 
rea. Trei minute mai tîrzlu, la o 
centrare ,a lui Zlăgneanu, Bara- 
baș pecetluiește scorul reprizei și 
întîlnirii consfințind totodată 
victoria anjnosenilor cu toate 
strădaniile metalurgicilor de a 
egala. Gazdele au jucat cu ur
mătoarea formație: CDȘEREA- 
NU, GOLGOȚIU C„ GOLGO- 
ȚIU A. (din minutul 35 fiind 
accidentat este înlocuit cu But
ca), VARHONIR, Golgoțiu M., 
CIUTAK, ZLAGNEANU, VLAD, 
Barabaș, FURNEA și Sin. 

siuni ale atacului nostru terminate 
cu șuturi la poartă, apoi jocul se 
echilibrează din nou.

In minutul 57, suporterii Jiului 
trec din nou prin emoții. Au res
pirat hwă ușurați Bara a parat 
șutul puternic a lui Ivansuc. Din 
acesț moment, studenții par de
ciși să egaleze. In minutele 59 și 
60 ei beneficiază de două lovituri 
de colț rămase fără rezultat. Ega- 
larea survine în minutul 71- 
Ivansuc execută o lovitură de colț 
de pe partea dreaptă, iar Petru 
Emil reia cu capul în plasă, Du
șul t«ce pare să-i fi trezit la rea
litate pe jucătorii de la Jiul- Ei 
atacă tot mai îndîrjit poarta apă
rată de Moguț. Pripeala și ner- 
voztouca Insă iși pun amprenta 
pe fiecare acțiune așa că scorul 
nu mai poate fi modificat, Jiul 
trecînd pe lîngă victorie.

Din meciul de ieri se desprind 
dteva învățăminte. Un meci se 
joacă 90 de minute. Se vede însă 
treaba că jucătorii Jiului uită 
uneori de acest lucru. Cum altfel 
șe explică faptul, că după mar
carea golului, localnicii au slăbit 
ajiura in loc să insiste. Să nu fi 
avut resurse fizice suficiente ? 
Vioiciunea și rapiditatea ai care 
au jucat după golul egalizator do
vedesc că echipa poate juca în
tregul meci într-un rițm susținut. 
Atunci de ce oare a slăbit ritmul 
dnd de atîtea ori e-a dovedit că 
o zestre de un gol e departe de 
a-ți asigura victoria. Pierderea a 
trei puncte pe teren propriu din 
patru posibile e un bilanț negativ. 
El însă nu trebuie să ne alar
meze. Campionatul abia a început. 
La Arad echipa a dovedit că știe 
să lupte cu dîrzcnic de-a lungul 
întregului med, iar introducerea 
de noi jucători a produs reviri
mentul mult așteptat. Obținerea 
victprjei depinde de pregătirea 
moral-politică a echipei, de dra
gostea față de culorile duhului 
minerilor pe care i reprezintă.

La fluierul arbitrului Pîrvu 
Alexandru — București s-au aliniat 
formațiile : JIUL : CRÎSNIC, RO- 
MOȘAN, TÎLVESCU; Penu, 
CRĂCIUN, Crișan Мадгіпоѵіір, 
Mateon, Ciurdărescu, GABOR, 
Manea. ȘTIINȚA: MOGUȚ, 
Kromely, Mureșan, CÎMPEANU, 
PETRU EMIL, POPESCU, (din 
minutul 46 Munteanul IVANSUC, 
Marcu, Suciu, H. Moldovan.

D. CB1ȘAN

Chiar dacă nu ar fi fost afi
șul uțiaș de La terenul de hand
bal în 7 „Elevul” din Petro
șani, iubitorii handbalului tot ar 
li venit în număr deosebit de 
mare la întîlnirea din cadrul 
campionatului categoriei A din
tre echipele feminine Ș.Ș.E. Pe
troșani șj Știința București, In
teresul mare pentru acest meci 
a fost determinat mai întîi ,de 
faptul că echipa locală, promo
vată în șmiU toamnă în cate
goria A, susținea prima întîlnl- 
re oficială din campionat, iar pe 
de altă parte partenerele veneau 
la Petroșani țu „o carte de vi

IN CLIȘEU: Echipele de 
late de med.

zită” deosebit de bogată : Cam
pioană д țării și cîștigătoarea 
Cupei campionilor Europei, edi
ția 1961. Iată de ce în jurul te
renului de handbal, care, deo
camdată nu are nici un fel de 
tribune, s-ац adunat peste 1000 
de spectatori. Cîteva minute îna
inte de începerea jocului atît în
tre tinerele eleve cît și în rîn- 
dul spectatorilor ge simțea •- 
moți a și tracul specific oricărui 
debut la care contribuia Și va
loarea oaspetelor. Așa a început 
întîlnirea.

Punînd mingea în jac, studen
tele atacă reușind să deschidă 
scorul printr-un șut fulgerător al 
lui Leonte Aurora, maesfră eme
rită a sportului. Sincer vorbind 
credeam că studentele vor riști - 
ga la scor, dar echipa locală e- 
ggiează imediat. Din nou conduc 
studentele, eu 2--L Un contra
atac fulgerător al gazdelor, min
gea sare dea-supra carpului de 
7 m- dar odată cu ea sare și 
Vîrlan și, în aer fiind, șutează 
aducînd egalarea. Atacurile la 
ambele porțj sînt atît de rapide 
îpcît depășesc „alergarea” creio
nului pe carnet Din nou conduc 
oaspetele, dar, Ogneanu, venită 
din urmă cu Viteză înscrie la 
„păianjen”: 3—3, O lovitură de 
la 7 metri executată perfect de 
Sanda Răduleșcy șj petroșănep- 
cele preiau conducerea : 4—3. Din 
acest moment tracul, emoția, ti
miditatea elevelor se topesc. Ti
nerețea și dragostea pentru cu
lorile colectivului își spun și mai 
mult cuvîntul. HtWdbsfestele 

noastre atacă impetuos înscriind 
punct după punct. Repriza J-z 
se termină eu un șut al studeft* 
tei Aurora Leonte dar eu rezul
tatul de 7 —4 pentru gazde.

Reprjza a doua, deși începe 
tot сц un atac al studentelor are 
cu totul alt aspect decîț înce
putul jocului. Portarul de la 
„Elevul” este aeum mult mai 
promptă, respingînd prin „șpa
gat” un șut al studentelor. To
tuși oaspetele depun eforturi 
susținute și reușesc să înscrie 
prin Uonte Aurora, Dar ș| ele
vele beneficiază de o lovitură de 
la 7 metri în urma unui atac 

handbal cu riteva secunde ina

pii tern ic. Execută Sanda Rădu- 
teșcu dar... în bară, Cronome
trici d« la foaia ■ de arbitraj a- 
nunță „minutul 31” și rezulta
tul este 7—5. Mai sînt deci 9 
minute de joc în care se poate 
modifica scorul de ambele părți. 
Cînd puțini se așteptau eleva 
Eisler Clara șutează pe jos, im- 
parabil, înscriind : 8—5, Pupă 
ce studentele ratează 0 lovitură 
de la 7 metri, elevele pornesc la 
atac și înscriu consecutiv prin 
Vîrlan, Radulescu și Eisler. Sîn- 
tem în minutul 40 și studentele 
încearcă să reducă din scor. Оад 
fluierul arbitrului anunță sfîrși- 
tul jocului confirmtnd totodată 
prima victorie de prestigiu a e- 
chipei petroșănene : 11—5.

Ar fi desigur multe de spus 
în legătură eu acest jac. Trebuie 
însă neapărat remarcat faptul că 
elevele au dat dovadă de o deo
sebită putere și voință de luptă, 
arătînd totodată că pregătirea 
lor temeinică nu a fost în za
dar : elevele ap depășit campi
oanele și în privința tehnicii in
dividuale. Trebuie spue, de ase
menea, că toate componentele e- 
chipej, cu excepția portarului, au 
marcat cîte unul sau mai multe 
goluri. Merită felicitări întreg 
lotul: Duncea Lia, Chețe Lip, 
Vîrlan Gabriela (3), Rădutescu 
Sanda (2), Eisler Clara (2), 
Nemeș Magdalena (2), Barabaș 
Lia (1), Ogneanu Viprica (1), 
Calotă Elena, Sughițki Zorița, 
precum și antrenorii Bartha Eu
gen și Peterfi Eugen.

MIHAIL DUMITRESCU
■s

C.F.R. Simeria — Dacia O- 
răștie 0—1, C.F.R. Teiuș — Pa- 
rjngul Lonea 2—2, Minerul De
va — Minerul Ghelar 3—0, Di-

12. C.F.R. Teiuș
13. A.S.T.A. Alba
14. C.F.R. Simeria

Clasamentul

1. Minerul Deva
2- Șebeșul Sebeș
3. Dinamo Barza
4. Parîngul Lonea
5. Metalurgistul Cugir
6. Minerul Ghelar
7. Minerul Vulcan
Ș. Minerul Aninoasa
9. Dacia Orăștie 

10—11. Minerul Petrila 
10—11. Victoria Călan

Etapa viitoare

A.S.T.A. Alba — C.F.R. Sime
ria. Minerul Petrila — Sebeșul 
Sebeș, Victoria Călan Dina
mo Barza, Minerul Ghelar — 

naino Barza — Minerul Petrila
2—0, Sebeșul Sebeș — AS.T.A. 
Alba 3™-0.

campfcMwtului rețpnrțftl

2 2 0 0 8:0 4
2 2 0 0 8:2 4
2 I I 0 2:0 3
2 1 1 0 4:g 3
2 1 0 1 4:2 2
2 l 0 1 7:5 2
2 0 2 0 2:2 2
2 1 0 l 2:3 2
2 1 0 1 1:3 2
2 0 I l 1:3 1
2 0 1 1 1:3 1
2 0 1 l 4:8 1
2 0 1 I 0:3 1
2 0 0 2 2:6 0

Minerul Vulcan, P«ringul Lo
nea — Minerul Deva, Mttelur- 
gletul Cugir — C.F.R. Teiuș, 
Dacia Orăștie — Minerul Ani- 
neasa

RUGBI ;
In cadrul etapei а Н а a retu

rului campionatului republican 
de rugbi s-au întihrit duminică 
echipate Știința Petroșani și Ști
ința Cluj.

A fost un joc frumos. S-a Ju
cat deschis, datorită Științei ₽e- 
troșani care a realizat acțiuni 
frumoase aplaudate de public. 
La început, eu toate că știința 
Cluj are o ușoară dominare te
ritorială, josul este epl. Se a- 
tacă de ambete părți niciun# dm- 
toe echipe iterousind să deschidă 
sețjruî. In minutul 23 la o ezi
tare a Ini Ștoian, Crișan urmă
rește atent balonul pe cărei 
transmite lui Cards© șj acesta 
înscrie la colț: 3—0 pentru Ști- 
toțe Cluj. GheFasim ratează 
transformarea, in minutul 30 «r- 
bltrul nu acordă Științei Petro
șani o încercare perfect valabilă 
realizate de Rhnniaeanu. In con

Sffinto Ckij 3-8 (0-3)
tinuare petroșănenii atacă me
reu și obțin în minutul M o lo
vitură de pedeapsă pe care Ma- 
teeșcu o ratează. La reluare lo- 
eakiteii intră hotăriți să schim
be rezultatul. Știința Cluj prac
tică un joc închis pentru a putea 
menține rezultatul. In minutul 
58 arbitrul anulează din nou o 
încercare a Științei Petroșani 
realizată de Zamfirescu. Egala
rea survine In minutul 61 cînd 
Haszu plachează fără balon pe 
Mateescu. Lovitura de pedeapsă 
este transformată de Antimoianu 
3—3. Cu toate că atacă în con
tinuare, petroșănenii nu reușesc 
să modifice seorut In minutul 
75 la un contraatac al clujeni
lor Stoian ezită din nou să de
gajeze balonul și Toth urmărind 
atent faza reușește să înscrie o 
nouă încercare pentru echipa sa : 
6—3 pentru Știința Cluj. Ghe- 

rasim transformă și e 8—3 pen
tru Știința Cluj.

S. Mielea (București) a arbi
trat foarte slab. Pe lîngă faptul 
eă a anulat două încercări ale Ști
inței Petroșani nu a aplicat noile 
interpretări de regulament tra
sate de federație la începutul re
turului campionatului.

Formațiile ce au jucat : ȘTI
INȚA PETROȘANI : Stoian — 
Burac, DRACEA, Nicojescu Geor
gescu — Ureche, MATEESCU, 
Marin, Ciornei, Antimoianu 
Grigoriev, PEȚRACHE, Zalman, 
Ghiță (din minutul 25 Rîmni- 
ceanu), Dijmănescu. ȘTIINȚA 
CLUJ: luanciu — Baba, Toth, 
CARDOȘ, Hoszu, CRIȘAN, Ghe- 
rasim — Căliman, Poloșanu, 
DEMIAN — Sălăjan, Fodor, 
Manoteche, Pop, Grigoriy.

C. TAUTU 
corespondent



Consecințele pornesc odată 
cu pușcarea cărbunelui

(Urmare din pag. l-a)

Colectivul ’minți Lonea s-a an
gajat să realizeze anul șcesțe e- 
conomij în valoare de 6Q0.QQP lei. 
Dar iata-1 pus in fața întrebării : 
„Ce facem cu economiile ?" O în 
trebate care pe măsură pe SC a~ 
propie sorocul bilanțului de sffrșit 
de ap, cade tot mai greu, peste 
capul minerilor de la Lonea sor
tiți șă guste rușinea nerespecțării 
cuvîntului dat. Și cine poartă 
vina ? Cine alții dacă nu acei mi
neri de la Lonea care din como
ditate, procedează cam după con
cepția următoare la pușcare : „M.ai 
bine câteva patroane în plus în gău
rite de pușcare deeît să fie nevoit 
a pune mina pe ciocanul de aba
taj pentru a îndrepta, după puș- 
eare, vreun psretg sau vatra. Și 
dată minerul șef de brigadă sau 
de schimb și artificierul nu se 
gîndesc la consecințe, cu. atk mai 
puțin „gîndeșțe'1 explozivul. El 
își Jape pe deplin datori».

АГ depăși consumul de explozivi 
la cărbune este o dublă pagubă. 
Aceasta Q știu foarte Ыде și apei 
mineri de lg Lenea care plasînd 
jiegjndiț găurile de pușcare în 

na^fcplozivul sg păgubesc conș
tient de două ori cu propria lor 
mină. In primul rînd pentru că 
plătesc explozivul consumat în 
plus. In al doilea rînd pentru că 
întregul coteețiv, minerii toți, sînt 
deopotrivă păgubiți de pe urma 
degradării cărbunelui la locul de 
producție, ceea ce a și dus de 
fapt ia pierderea economiilor la 
Lonea.

Mina Lonea are specificul ei în 
transportul cărbunelui la supra
față. Pînă să ajungă la prepara- 
ție, producția suferă o degradare 
în p|uș prin golirea cărbunelui în 
siloz 1» gurile de mină și reîneăr- 
tarea Ipi apoi în vagoane. Deci 
aici se cere o grijă deosebită -- 
în spgetel la sectoarele IV și V 
unde există condiții de zănămint 
— pentru cș la pușcare să se 
evito fărâmițarea cărbunelui; din 
abataje cărbunete să рогадааді p₽ 
crațere sprg rol pe gjț posibil în 
bulgari mari. In telul acesta se 
înlesnește totodată și alegerea șis
tului vizibil, îmbunățățindu-șe gșt- 
tel producția și în ce privește 
conținutul de cenușă, Măsurile 
tehnico-organizatorice să fie ca^ 
nalizate spre îmbunătățirea gra- 
nulației cărbunelui I Și aceasta ІЯ" 
cepînd de la plasarea găurilor, de 
la pușcare. Maiștrii mineri să-și 
sporească exigența în legătură cu 
respectarea regulilor de pușcare, 
precum și a prescripțiilor din mo
nografii ; acretea să fie îmbynătă"

-*ЛМ-' - A- - - -

Printre coloe 
tlvele sectoarelor 
minei Vulcan cu 
cele mai însem
nate realizări în îndeplinirea sar
cinilor de sporife a producției de 
cărbune, realizarea de economii 
și îmbunătățirea calității cărbu
nelui șe numără Si colectivul sec
torului Щ. in cursul lunii au
gust brigăzile de mineri din a- 
eeșt sector și-au întrecut sarci
nile de plan cu mai bine de 800 
tone de cărbune,

Colectivul de mineri, ingineri 
șl tehnicieni al acestui sector ș,a 
augajat să extragă în cursul a- 
cestuî șn 14.500 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan, să redu
că cu două procente conținutul 
de cenușă fată de limita admisă, 
să realizeze importante economii, 
îndeplinirea acestor angajamente 
a devenit pentru întregul colec
tiv; al sectorului o chestiune de 
onoșre De aceea, organizația de 
bază de partid de aici a pus în 
atenția întregii sale activități 
mobilizarea colectivului ia înde
plinirea angajamentelor de în
trecere.

bl munca politică desfășurată 
în acest scop, organizația de 
bază a acordat o deosebită a- 
tenție popularizării angajamen
telor de întrecere în rîndul bri
găzilor de mineri. Biroul orga
nizației de bază a instruit pe
riodic colectivul de agitatori, 
îndrumați de biroul organizației 

țite în funcție de schimbările sur
venite în caracteristicile stratului 
de cărbune.

Personalului cg deservește »j- 
lozurite de la suprafață să i se 
imprime grîj«a permanentă pentru 
a ny goli complect silozurile în 
timpul încărcării, evitind astfel 
degradarea cărbunelui prin căde
re^ în silozul goj.

In iurte înfăptuirii acesțor mă
suri și a altora pe cârti conduce
rea minei Lenea, îndrumată de 
organizația do patriei, va găsi o- 
portun să te ia vș trebui să-și 
concentreze eforturile minerii, teh
nicienii și inginerii sectoarele de 
producție. Organizațiile de bază, 
comuniștii din brigăzi, să întă
rească munca politică de la om 
la om în s₽9py} d₽ a se W₽a O 
largă opinie de masă în favoarea 
îmbunătățirii calității cărbunelui, 
In întrecerea socialistă pe profesii 
să fie mobilizați cit mai rnulți 
mineri și artificieri care hotăresc 
eficacitatea pușcării la locurile de 
producție; lozincile sub care se 
desfășoară întrecerea să aibă în 
conținut chemări noi, pătrunse de 
spiritul atitudinii înaintate față df 
muncă, așa cum ar fi chemarea 
„Ctț mai mult exploziv economi
sit, cărbune rit mai mult în bul
gări mari". Atunci și numai a- 
tunel minerii de la Lonea șg vor 
putea într-șdevăr raîndți cu căr
bunele ieșit la ziuă din abatajele 
lor în cantități marii peste plan și 
de bună ealitațe din toate Pun
ctele de vederg, eu yp preț de 
Cost redus șl economii mari.

И

undamentului blocurilor care sg construiesc pe 
din Petroșani, depășind planul lunar cu 12 1#

Brigada tovarășului Mihai Petru a adus o eonăribpțle impor
tantă la turnarea fundamentului blocurilor cpre sg eonstruieșc pa 
strada С. I. Parhon . .
sută.

IN CLIȘEU i Brigade Iul Mjiha.i Petru 
lucrului.

înfăptuirea angațamecitefor de îatrecerc — 
in alenpa пмаасіі de partid
de bază, agitatorii au populari
zat în rîndul brigăzilor sarci
nile ce stau în fața colectivului 
sectorului, angajamentele luate, 
au mobilizat minerii la îndepli
nirea angajamentelor de întrece
re. Agitatorii au informat opera
tiv brigăzile asupra rezultatelor 
obținute, i-au îndemnat spre ob, 
ținerea de noi succese, Printre 
agitatorii cji ce# mai bogată ac
tivitate se numără țpv. РДсцгрги 
Traian, Bordea Emanoil, Mun- 
teauu Sabin, Băităte&cu Mircea 
și alții.

Sub îndrumarea biroului or
ganizației de bază, comitetul 
secției sindicale acordă totodată 
o grijă deosebită publicității în 
jurul întrecerii socialiste- La 
stația de radioamplificare, la- 
gazeta de perete, la graficul de 
întrecere pe sector se vorbește 
cu regularitate despre rezultatele 
în muncă ale brigăzilor de mineri, 
Prin grija ce se acordă publici
tății în jurul întrecerii socialiste, 
minerii află la timp depășirile 
ce se obțin de către brigăzi, co
lectivele brigăzilor care se si- 
tpează în fruntea luptei pentru 
sporirea- producției, îmbunătăți
rea calității cărbunelui ețg, pre
cum și lipsurile de care mai dau 
dovadă unii din colectiv.

Organizația de bază analizea
ză periodic în adunări generate

JMfereu aproape de oamenL,
Aclami |i ÎA brigada șHis- 

tigi d« aciUtla, «a interpretă, 
textieră șf instfnetoare.

Din februarie 1953 a început 
o mpntă pgntrțt едге, da a§s- 
menea, simțea atracție, aceea dte 
regppmtebilă ■ а шпіШЦмі 4е 
redacție 1» rențjul de radteftea^ 
re d№ Аріпэаед. Sp perfnctio- 
nează mereu, 0 prim» răsplată, 
a fțjgt insigna „Radișt <te om>a- 
re“, i»r apoi în mai I9f?6 a fost 
distinsă cu „Medgjis Muncii" 
pentru activitate de corespondent 
vpluntpr la ,,Steagul roșu4'.

Minerii aninpeuni îi șppn 
mîsdrte „Lhfiica noastră". Și 
cu cifre se mîndri. Lucica i-a
prazantef cu cinate le ooncurșu- 
rfte pe or*ș, regiune șl chiar pe 
tară.

Foarte d»s poște fi înțîlflită în 
circumscripția epmunală w. 17 
sau 1Q9 orăwnmce- unda este 
deputată.

Mereu fn mijlocul oamenilor, 
mereu aprpape de el, wunmnd cu 
suflet, puntndmși talentul, fpj^ 
tete îi priceperea în fpfowi des
tinderii si recreării minerilor, 
Lucica se bucură die stima, ree- 
pedul fi încrederea celor ce g> 
inwnjoăfi-

Cititorii ziarelor „Drumul so- 
0»lismului“ șl „Steagul г^ц" 
au avut de multe ori ocazia să 
citească reportaje, informații, me
dalioane semnate de Liciij Lu
cia.

Dar despre cîte П-а scris ea 
în anii de eîpd e corespondență 
voluntară ? In primul rînd des
pre mineri, despre activitatea 
femeilor, despre pionieri, despre 
deputați...

Corespondentă harnică, numele 
ej a deyenit euneseut în Vale» 
noastră, în regiune. Д scris des
pre mulți Și multe. Am vrea s-o 
cunoașteți mai îndeaproape pe 
Lucica noastră.

In urmă cu cîțiva ani. în for
mațiile artistice de pe lingă clu
bul din Aninoașa se putea 
q fată cu ochi negri și privire 
senină. Pe atupei Luciea abia 
împlinise 10 ₽ni. A tentat în 
a făcut și balet, dar o atrăgea 
îndeosebi teatrul. La început i 
s-au încredințat roluri mici, apoi 
treptat rpluri mai dificile, de 
mai mare întindere. Simțea 9 
deosebită pasiune pentru teatru.

In urmă cu ctteva zile. în ca
drul unui mozaic teatral a in
terpretat cu mult latent pe Ma- 
rușia din comedia într-un act 
„Fața de departe". Cei prezinți 
în sală ascultau emoționați. La 
terminare au aplaudat frenetic.

Soția minerului Matei îi adu» 
laude și o întrebă de tend „face 
teatru'* ?

— Debutul l-am făcut la gră, 
diniță — spyse Lucica. Aveam 
3 ani-

La 17 ani era artistă amatoa
re deja cunoscută,

înainte de începerea

deschise situația înfăptuirii an
gajamentelor în întrecere de Că
tre brigăzi. In adunările gene
rale șefii de brigăzi sînt șpllci. 
tați să prezinte informări asu
pra rezultatelor în îndeplinirea 
propriilor angajamente. Aseme
nea informări au prezentat în 
ultimele adunări generate briga
dierii Bordea Bmanoil, Păcuraru 
Traian și alții.

o deosebită atenția re acordă 
îndeplinirii angajamentelor de 
către brigăzile cu realizări mai 
slabe. Situația brigăzilor ame
nințate cu rămînerea în urmă «« 
analizează din 5 în 5 zile da că
tre up colectiv format din repre
zentanții biroului organizației de 
bază, ai comitetului sindicatului1 
și ai conducerii sectorului. Pen
tru a asigura o îndrumare tehni» 
că competentă și întărirea mun- 
cii politice, pu lîngă fiecare bri
gadă rămasă în urmă a fo»t re-, 
pactizat cîte un membru do 
partid din rîndul celor mai buni 
tehnicieni. Astfel de pildă, teh
nicianului Cioiu Mihai i ș-a în
credințat răspunderea pentru 
brigada lui Gute Nicolae, iar 
prim-maisțrului minier Urau 
Virgil, brigada tej Bogheanu 
Dumitru, Prin mă.suriie luate, a- 
ceste brigăzi au lichidat în «L 
timile luni cu rămînerea în 
urmă.

cu 
au 
te-
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Cerere întemeiată
In Jupfneașa i- Pepțerg Boli, 

ește un pod stricat care primej
duiește trecerea pietonilor. In 
paginile ziarului nostru a apă
rut o notă critică intitulată : „O 
cerere întemeiată**. Secției gos
podări» și drumuri a Sfatului 
popular prășenase Petroșani i s-a 
carul să puni la dispoziția oe- 
tățenîler materialul ngceșar pen
tru repararea podului, lucrare 
care urmează să fie făcută prip 
muncă patriotică.

Ca răspuns la npța publicată 
fn ziar, secția de gpșppdărie șl 
drumuri n» arștă că materialul 
solicitat pentru repararea podu
lui se găsește depozitat în bună 
parte la un locuitor a] satului 
Jupîneasg, iar realul de 3 fire de 
brazi urmeazȘ șă fie transpor
tate te podul cu priejfl».

La rîndul lor locuitorii aces
tui sat vor trebui să treacă 1* 
executarea reparației podului-

P.rjn grija pe 
care s awrdet'0 
organizați», de 
parțid îndeplini

rii angajamentelor de î/ițreccre, 
în cursul ultimei luni nici o bri
gadă a ««eterului nu a remas 
șvb plan, Jar majoritatea brigă
zilor și-au îndeplinit angaja- 
montele de întrecere, Printre brj. 
găzite cu cete mai frumoase rear 
lizări în depășirea sarcinilor de 
plan și îmbunătățirea calității 
cărbunelui »e numără cele con
duse de tov. Nicoară loan, Pățu- 
Sru Traian și Drob Gheprghe. 

usca intensă desfășurată * de 
brigăzile de mineri șe reflectă 
maî ales în faptul că întreg cp, 
tectivui sectorului își fodepiineș, 
te cu sucțeș angajamentele de 
întrecere. Astfel, minorii sect or и ’ 
lui ni și-gu realizat aproape în 
întregime angajamentul de & de, 
păși planul anual cu 14-500 tone 
cărbune. El au dat pînă acum 
peste plan mai mult 13.QQO ton» de 
cărbune, au realizat O products 
vițațe de aproape 2,ș§Q tone pe 
nost și au redus cu mai bine de 
3 procente conținutul de cenușă 

■ din producția extrasă, obținînd 
importante economii,

Prin munca plină de elan a 
minerilor acestui sector, în frun
te cu comuniștii, angajamentele 
anuate ate sectorului vor fi îț, 
dhplinite, cu siguranță, înainte 
de termen.

I. miBBK

• PUBLICITATE

Mllolol de peliol, 
gaze si geeiegie 

București
Anunță că:
Inscrjerite pentru concursul 

rip admitere în anul l 
1961/190? se primesc mnă 
la data <fe 9 septembrie 
IȘ61 la;

— FACULTATEA DE GEO, 
LOGIE TEHNICA - Secția 
Geologie tehnică ți Secția 
Prospecțiuni geofizice. Pre
gătește ingineri geologi șl 
geofizicieni pentru prospec
țiuni gșologire și gepfigiee 
și pentru explorări de гмИ 
zăcăminte.
— PALULIAi EA DE EX
PLOATAREA ZĂCĂMINTE
LOR DE ȚIȚEI Și GAZE. 
Pregătește ingineri pentru 
săparea sondelor și extrac
ția țițeiului și gazelor.
— FACULTATEA DE MA
ȘINI ȘI UTILAJ petro
lifer. Pregătește ingineri 
pentru proiectarea și fabri
carea utilajului petrolifer,
— FACULTATEA DE TEH
NOLOGIA și CHIMIZA
REA ȚIȚEIULUI ȘI GAZE
LOR. Pregătește ingineri 

pentru fabricarea predușelpr 
petrolifere și chimizarea ți
țeiului și gazelor,

Concursul de admitere se 
va ține în ziu» de 1Q sep
tembrie 1961, în localul in
stitutului din București, sțr. 
aviator Traian Vuja ПГ. 6.

Informații se primesc la 
Secretariatele facultăților și 
la telefon fir. 12.77.96 și 
12.70.04 între orele Э-’-Іб.

Amatori moto I
II O.C.L. Produse Industria- 
■ • le Petroșani anunță că în- 
;■ cepind cu data de 15 august 
ii 1961 s-au pus în vînzare 
ii prin magazinul specializat 
ii „Moto-spert" din Petroșani 
ți următoarele tipuri de me
ii tocidete, CU 
ii RATE»

PLATA IN

в ta în maximum J? rate pen- 
|І try muncitori și militari H 
„ maximum 10 rate pentru ajțî 
ф salariat! și muncitori din co- 
,j operativele meșteșugărești.

U. 350 „ 99 12.150 ;j
QZ, 125 „ 9»

7.850 îi
C.Z. 175 „ 9» 10.250 ii
Java 250 „ >9 12.950 и
Donuvia 125 „ 9» 6.250 ii
„K" 175 „ »» 7.850

Condiții de plată; *!
Avans minim 40 la sută, ii
Restul de preț se -va achj- •;

li

1,
1

♦ Mî-*4
IA—A A A

ANUNȚĂ
Școala elementară de artă ♦ 

din orașul Petroșani face î 
cunoscut că examenele de î 
admitere vor avea loc în o- J 
rașut Lupeni în ziua <te 8 ♦ 
septembrie 1961, iar în Q- 
rașul 
11 si

Se 
sa a 
clasa 
sa a 
trompetă, ctarinet și arțe 
plastice (deșemn, pictură, 
modelaj),

Informații si înscrieri se 
primesc zilnic între orele _ 
9-T-12 la secretariatul școlii * 
— Școala de 7 ani nr. 1 Pe- • 
troșani. *

Petroșani în zilele da 
12 septembrie 1961. 
primesc elevi în cla- 
I-a la vioară și pian, 
a 11-a la violă Și cІа- 
V. a la violoncel, flaut.

1
I
!
I
A

l
І
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Vizita delegației de partid șl guvernamentale 
a R P. Romine In R. P. Ungara

La uzina de aluminiu din înota
BUDAPESTA 3 — De la tri

mișii speciali Agerpres : C. Rădu- 
canu și Șt. Dcju :

In după-amiaza zilei de 3 sep
tembrie delegația de partid și gu
vernamentală a R.P. Romine condusă 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, părăsind stațiunea Balatonaliga 
a plecat la înota, la uzina de alu
miniu.

Intrarea în Uzina de aluminiu 
din înota împodobită cu steaguri 
roșii și cu drapelele de stat ale 
celor două țări este dominată de 
r uriașă inscripție : „Salut fierbin
te solilor poporului romîn”.

Inalții oaspeți sînt însoțiți de 
Kâroly Kiss, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U.; se
cretar al C.C. al P.M.S.U.; Istvân 
Kristof, secretar al Consiliului 
prezidențial, Frigyes Puja, minis
tru adjunct al Afacerilor Externe, 
Іщге Hollai, șeful secției externe 
a C.C. al P.M.S.U.

La intrare, delegația este întîm- 
pinată de : directorul uzinei de 
aluminiu, Zoltan Benedek, Gyula 
Szeker, locțiitorul ministrului In
dustriei Grele, Janos Papp, prim- 
secretar al Comitetului județean 
de partid Veszprem, Istvân Bakos, 
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular județean, Bela 
Nagy Gyevi, secretar al Comite
tului orășenesc de partid Varpa- 
lota, și de alte personalități de 
partid și de stat locale.

In sala de festivități a întreprin
derilor, directorul uzinei relatează 
istoricul uzinei și procesul de pro
ducție care transformă în aluminiu 
bauxita din regiunea Bakony. Fo
losind lignitul din uzinele din a 
propiere, termocentrala ,,~l Noiem
brie” cu o putere de 120 M.W. 
furnizează energie furnalelor și 
celorlalte secții ale acestei mo
derne uzine, în cea mai mare mă
sură mecanizate și automatizate.

Uzina de aluminiu de ld înota, 
care a primit pentru a treia pară 
titlul de fruntașă pe ramură; va 
produce în acest an 25.000 tone 
de aluminiu în urma modernizării 
instalației furnalelor de aluminiu ; 
lucrare executată cu forțe proprii. 
In acest an producția a cres
cut cu 25 la sută față de anul 
trecut.

Cuvîntarea tovarășului 
Kâroly Kiss

La începutul cuvîntării sale, 
tovarășul Kâroly Kiss a vorbit 
amănunțit despre dezvoltarea in
dustriei ungare, despre impor
tanța uzinei de aluminiu de la 
înota. Subliniind că în R. P. 
Ungară înota a devenit un sim
bol al colaborării dintre țările 
socialiste, vorbitorul a spus în 
continuare: Sîntem mîndri de 
această uzină, de cadrele de con
ducere tinere și entuziaste ale 
uzinei. Ceea ce este caracteristic 
pentru înota, caracterizează în 
linii mari întreaga dezvoltare 
din ultimii 15 ani a industriei 
ungare. înaintăm cu pași uriași 
pe calea construirii societății so
cialiste.

Știm foarte bine că mai avem 
mult de lucru, că în fața noas
tră stau încă numeroase sarcini 
de rezolvat. Sîntem bucuroși și 
satisfăcuți de fiecare rezultat, 
dar aceasta nu înseamnă că ne 
culcăm pe lauri. Mai avem mul
te de făcut și de îmbunătățit. 
Chiar aceasta este una din prin
cipalele caracteristici ale omu
lui constructor al socialismului 
— nu se mulțumește niciodată 
de cele realizate, ci tinde tot mai 
sus, tot înainte.

.Construirea socialismului, a 
spus în continuare vorbitorul, se 
poate desfășura în toată splen
doarea ei numai în condițiile 
păcii. De aceea, țările socialiste 
luptă consecvent pentru pace și 
depun toate eforturile pentru a 
înlătura din viața omenirii spec
trul războiului. Imperialismul 
internațional nu privește cu ochi 
buni dezvoltarea țărilor socialis
te. temîndu-se de victoria mon

După vizitarea uzinei, oaspeții 
se îndreaptă inspire Casa de cul
tură a termocentralei -„7 Noiem
brie”, situată în apropierea uzinei 
unde are loc un miting la care 
membrii delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. Romîne 
s-au întîlnit cu muncitorii din 
Vărpalota; Petfiirdo și înota. Pe 
clădirea casei de cultură stă scris 
în limbile romînă și ungară: 
;,Salutăm pe dragii prieteni ro- 
mîni”.

Apariția în sală a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și a ce
lorlalți membri ai delegației de 
partid și guvernamentale a R-P- 
Romîne, precum și a personalită
ților ungare care îi însoțesc este 
salutată cu entuziasm de sutele 
de muncitori prezenți care ova
ționează îndelung pentru prietenia 
romîno-ungară.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej salută pe cei prezenți în 
limba maghiară: ;,Bună ziua to
varăși. Trăiască prietenia romîno- 
ungară-.

Mitingul este deschis de Bela 
Nagy Gyevi; secretarul Comitetu
lui orășenesc de partid Vărpalota 
care i-a salutat pe membrii dele
gației de partid și guvernamentale 
a R.P. Romîne în numele oame
nilor muncii din întreprinderile, 
cooperativele agricole de produc
ție și gospodăriile de stat din 
județ.

In cadrul mitingului a luat cu- 
vîntul tovarășul Kâroly Kiss, 
membru al Biroului Politia al 
C.C. al P.M.S.U.; secretar al C.C. 
al P.M.S.U.; vicepreședinte al 
Consiliului Prezidențial al R, P. 
Ungare.

In numele delegației de partid 
și guvernamentale a R.P. Romîne 
a luat cuvîntul tovarășul Alexan
dru Moghioroș, membru al Birou
lui' Politic al G.C. al P.M.R.; vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romîne.

In încheierea mitingului care 
s-a desfășurat întfr-o atmosferă 
de caldă prietenie, a fost intonată 
Internaționala. Participanții la mi
ting au ovaționat îndelung pentru 
delegația de partid și guverna
mentală a R.P. Romîne, pentru 
prietenia romîno-ungară, pentru 
pace și socialism.

dială a ideilor socialiste.
Obiectivul nr. 1 al tendințelor 

agresive ale militariștilor vest- 
germani — a spus apoi tovară
șul Kâroly Kiss — este Repu
blica Democrată Germană, pri
mul stat al muncitorilor și țăra
nilor germanii, care a îndeplinit 
în mod consecvent obligațiile 
decurgînd din Tratatul de la 
Potsdam.

In continuare tovarășul Ka- 
roly Kiss a subliniat că măsurile 
cunoscute, adoptate de Republica 
Democrată Germană în legătură 
cu Berlinul occidental, au drept 
scop să bareze agresivitatea me
reu cres'cîndă a militariștilor 
vest-germani și sînt în unanimi
tate sprijinite de celelalte țărî so
cialiste.

In situația încordată creată 
de țările imperialiste, — a spus 
apoi vorbitorul — Uniunea So
vietică a fost nevoită să ia mă
suri de apărare. Guvernul sovie
tic a anunțat că dlin cauza poli
ticii agresive a N.A.T.O. este o- 
bligat să reia experiențele nu
cleare. Măsura anunțată în De
clarația guvernului sovietic, ser
vește la înfrînarea agresorului, 
la înlăturarea catastrofei unui 
război mondial.

In prezent — a continuat to-' 
varășul Kiss — în fața marii 
comunități a țărilor socialiste 
stau două sarcini principale: 
apărarea păcii și asigurarea 
desfășurării neîntrerupte a con
struirii socialismului. In rezol
varea acestor sarcini ne ajutăm 
și ne sprijinim reciproc și nepre
cupețit. Marile noastre scopuri 

comune necesită mari eforturi 
comune.

Ajutorul tovărășesc reciproc, 
principiul unul pentru toți și toți 
pentru unul, respectul și prețui
rea reciprocă — pe acestea se 
bazează relațiile dintre țările 
noastre.

Acest lucru caracterizează și re
lațiile dintre Republica Populară 
Ungară și Republica Populară 
Romînă. Prietenia popoarelor 
noastre, sentimentele frățești 
s-au adfncit de-a lungul perioa
dei de după eliberare și au dus 
la, rezultate de seamă.

După ce a vorbit despre lăr- 
gtrev relațiilor economice și cul-

Cuvînfarea 
Alexandru

După ce a salutat în numele 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Populare 
Romîne, conduse de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, în nu
mele întregului popor romîn, co
lectivul Combinatului de alumi
niu din înota, tovarășul Alexan
dru Moghioroș a spus: dați-mi 
voie să exprim oamenilor mun
cit, populației orașului mulțumi
rile noastre fierbinți pentru pri
mirea cordială de care ne-am 
bucurat și să dau glas recunoș
tinței noastre pentru cuvintele 
frumoase rostite aici la adresa 
poporului romîn, a muncii și 
realizărilor sale, la adresa Parti
dului Muncitoresc Romîn și a 
guvernului R. P. Romîne.

Prietenia dintre popoarele 
noastre, a spus în continuare 
vorbitorul, este trainică, de 
nezdruncinat. Sub steagul inter
naționalismului socialist, rela
țiile frățești dintre țările și po
poarele noastre se dezvoltă pe 
temelia de granit a comunității 
noastre de țeluri, și interese.

După «e am vizitat ieri puter
nicul centru metalurgic Sztalin- 
vâros, cetatea de oțel a Ungariei 
socialiste, — a spus în continua
re vorbitorul — sîntem bucuroși 
dragi tovarăși, că ne aflăm în 
mijlocul bravilor muncitori ai 
combinatului de la înota. Mun
ciți într-o? întreprindtere socialis
tă modernă, bine utilată, care în 
decurs de cîțiva ani a cunoscut 
o dezvoltare considerabilă. Ne 
este cunoscut faptul că pentru 
contribuția pe care ați adus-o 
lâ îndeplinirea sarcinilor planu
lui de stat, colectivul dv. a pri
mit de trei ori titlul dte întreprin
dere fruntașă pe ramură și odată 
drapelul C.C.S.

Vă felicităm din toată inima 
pentru realizările obținute și vă 
urăm noi succese în dezvoltarea 
combinatului, în îndeplinirea 
planului de producție și ridica
rea continuă a productivității 
muncii, spre binele țării dv. și 
al harnicului și talentatului ei 
popor.

Progresul continuu și multila
teral este, tovarăși, o caracteris
tică de bază a socialismului; a 
țărilor care făuresc orînduirea 
nouă socialistă. După ce a făcut 
în continuare o scurtă prezenta
re a succeselor obținute de po

h mm (Moortiiiile diatie delegațiile 
mneotaie alt В. P. Romine si I. P. llogaie
BUDAPESTA 4 (Agerpres)
Luni dimineața,; în clădirea 

parlamentului au început convor
birile dintre delegațiiie guverna
mentale ale Republicii Populare 
Romîne și Republicii Populare 
Ungare.

La convorbiri, care s-au desfă
șurat într-o atmosferă priete
nească, din partea romînă au par
ticipat tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, președintele Consiliului 
de Stat, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., Ion Gheorghe Madrer, 
președintele Consiliului de Miniș
tri, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., Emil Bodnă- 
raș și Alexandru Moghioroș, vice
președinți ai Consiliului de Miniș
tri, membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., Alexandru Bîrlă- 
deanu, vicepreședinte al Consiliu

turale dintre cele două țări, vor
bitorul a spus în încheiere: Ne 
bucură pe toți această desfășu
rare a prieteniei romîno-ungare, 
colaborarea rodnică diintre țările 
noastre, deoarece în afară de a- 
vantajele reciproce pe care le 
obținem, contribuim în acest fel 
la întărirea marii comunități fră
țești a țărilor socialiste, la con
solidarea pe mai departe a uni
tății lor de nezdruncinat. Aceas
tă unitate constituie unul din fac- 
torii principali ai forței noastre 
și chezășia cea mai de seamă că 
ideile păcii și socialismului, vor 
triumfa în lumea întreagă.

tovarășului 
Moghioroș
porul romîn sub conducerea 
partidului în cei 17 ani care au 
trecut de la eliberarea de sub ju
gul fascist, tovarășul Moghioroș 
a spus:

In opera..de făurire și consoli
dare a vieții noi, socialiste, po
poarele noastre pășesc în strînsă 
unire în cadrul marii și puterni
cei familii a statelor socialiste. 
Unitatea și coeziunea lagărului 
socialist ne sînt scumpe ca lu
mina ochilor, căci ele chezășu- 
iesc dezvoltarea cu succes a fie
cărei țări socialiste în parte și 
a lagărului socialist în ansam
blul său. Popoarele romîn și un
gar vor păși întotdeauna umăr 
la umăr cu popoarele Uniunii 
Sovietice și ale celorlalte țări so
cialiste surori spre mărețul fel 
comun.

Sistemul mondial socialist a 
devenit factorul hotărîtor al dez
voltării istorice, lagărul socialist 
fiind reazemul principal al luptei 
pentru pace și progres în lumea 
întreagă. Popoarele noastre, 
partidele și guvernele țărilor so
cialiste depun eforturi neslăbite 
pentru triumful politicii de co
existență pașnică, pentru destin
derea ^internațională, pentru crea
rea unui climat de pace și bună 
înțelegere între toate statele.

Tot ce clădesc popoarele noas
tre se face în numele păcii. Prin 
eforturile creatoare ale popoare
lor noastre înfloresc orașele șî 
satele, se înalță noi uzine, fur
nale, centrale electrice, cartiere 
de locuințe, devine tot mai feri
cită viața oamenilor muncii. Nu 
vom îngădui să fie amenințată 
munca pașnică a popoarelor ță
rilor socialiste. Nici un fel de 
zăngănit de arme nu ne poate 
intimida. Sîntem încredințați că, 
prin lupta unită a popoarelor, 
pacea poate fi menținută. Aces
tui scop nobil îi vor consacra 
șî în viitor popoarele noastre 
toate eforturile lor.

Vă mulțumim încă o dată pen
tru primirea caldă, tovărășească 
și vă dorim noi succese în acti
vitatea dv., consacrată înfloririi 
Ungariei socialiste. Vă asigurăm 
că în muncitorii, tehnicienii și 
inginerii metalurgiști din țara 
noastră, în toți oamenii muncii 
din Republica Populară Romînă 
aveți tovarăși de nădejde, ade- 
vărați prieteni și frați.

lui de Miniștri, membru al C.C. 
al P.M.R., Corneliu Mănescu, mi
nistrul Afacerilor Externe, Mihail 
Roșianu, ambasadorul R.P. Romî
ne la Budapesta, membru al C.C. 
al P.M.R.

Din partea Ungară, la convor
biri au participat tovarășii Janos 
Kadar, ministru de Stat, prim-se
cretar al C.C. al P.M.S.U., Fe
renc Munnich, președintele Gu
vernului Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc Ungar, Antal Apro și 
Gyula Kallai, prim-vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, Kâroly 
Kiss, vicepreședinte al Consiliului 
Prezidențial, și Dezso Nemes, 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., Endre Sik, ministrul 
Afacerilor Externe, și Bela Ne- 
mety, ambasadorul R. P. Ungare 
la București.

TELEGRAME
EXTERNE

In Ș. U. A. q apărut

0 culegere de documente 
privind problema 

germană
MOSCOVA 3 (Agerpres*)
Agenția de presă „Novosti" 

(A.P.N.) transmite că în S.U.A. 
a fost editată într-un tiraj de 
masă o culegere de documente în 
problema germană, pregătită de a- 
ceastă agenție.

In culegere sînt incluse declara
țiile președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Nikita Hruș- 
ciov, precum și memorandumul 
remis la Viena președintelui 
S.U.A., John Kennedy, ca șî alte 
documente ale guvernului sovietic. 
Culegerea este precedată de pre
fața intitulată „Către cititorii a- 
mericant', scrisă de N. S. Hruș- 
ciov. Această prefață a fost pu
blicată, de asemenea, într-o bro
șură separată.

A.P.N. precizează că această cu
legere a fost publicată de editura 
americană „Crosscurrents Press" 
ținînd seama de interesul mani
festat de opinia publică din 
față de problema ger mană

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

La Salonic s-a deschis 
al XXVI-tea 

Tîrg internațional
SALONIC 4 (Agerpres)
In seara zilei de 2 septembrie, 

în prezența primului ministru al 
Greciei, Karamanlis s-a deschis 
la Salonic cel de-âl XXVI-lea 
Tîrg internațional.

La Tîrg iau parte 16 țări, prin
tre care Uniunea Sovietică, Polo
nia, Romînia, Cehoslovacia; Iu
goslavia, Franța, R.F. Germană, 
Italia, Cipru și alte țări, precum 
și numeroase firme comerciale 
grecești.

*£ă Tîrgul internațional de la 
Salonic, R.P. Romînă participă 
prîntr-im birou de informații teh- 
nico-comercial. A doua zi dupâ 
deschidere, biroul de informații 
al R.P. Romîne a primit vizita 
unei delegații oficiale grecești, 
condusă de Leonidos Derdlisr^mi- 
nistrul Comerțului.

Artiști sovietici în 5. U, A, 
și Canada

LENINGRAD 4 (Agerpres).
TASS transmite:

La 3 septembrie peste 100 de 
soliști și artiști din corpul die 
balet al Teatrului Academic de 
operă și balet din Leningrad au 
plecat într-un turneu în S.U.A. 
șî Canada.

Primul spectacol va fi prezen
tat la 11 septembrie la New 
York.

------О------

Mișcări țărănești 
în Spania

PARIS 4 (Agerpres).
La 2 septembrie țăranii din 

regiunea Sevilla (Spania) au 
barat drumurile și au organizat 
un marș. După cum relatează 
„I.’Humanite Dimanche" țăranii 
protestează îndeosebi împotriva 
refuzului marilor fabricanți de 
zaiiăr de a le da un preț bun 
pentru recoltele lor de sfeclă ca
re au avut mult de suferit din 
cauza timpului nefavorabil.

Poliția franchistă i-a atacat 
cu brutalitate pe țărani.

-----O-----

Demonstrație 
ultracolonialistă la Oran

PARIS 4 (Agerpres).
La 2 septembrie într-o subur

bie a orașului algerian Oran a 
avut loc o demonstrație a. ele
mentelor ultrareacționare, în po
fida restricțiilor de circulație. 
Aproape 200 de ultracolonialiștî 
au umplut una din străzile ora. 
șului, fluturînd drapelul „Orga
nizației armate secrete” și scan- 
dînd lozinca: „Algeria france
ză”. Cîțiva algerieni au fost a- 
tacați de huligani.
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