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Proletart din toate țările, unițl-vă!

wEagul roșu
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Școlile din Valea Jiului sînt gata 
să-și primească elevii

mai 
cîteva 
cînd 
cinci

dfes- 
zile 
cele 
sute al

Ne 
part 
pînă 
peste
de cadre didac
tice din învăță- 
mîntul de cultură 
turi de numărul 
(13.000) din Valea Jiului, recon
fortați în urma vacanței de va
ră, petrecută în tabere și excursii 
turistice, vor începe împreună 
noul an școlar 1961—1962.

In vetderea deschiderii cu suc
ces a noului an școlar, prin grija 
deosebită pe care o acordă parti
dul educării și instruirii tinerei 
generații, au fost asigurate con
dițiile materiale optime care să 
pornită desfășurarea cu succes 
a procesului de învățămînt. In 
Petroșani, Petrila și Uricani se 
vor da în folosință trei noi lo
caluri de școli cu o capacitate 
de 48 săli de clasă, plus labo
ratoare și anexele necesare care 
să permită îmbinarea învățămîn- 
tului teoretic cu munca practică.

Alături de cele trei mari loca
luri de școli noi, comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare, 
deputății s-au îngrijit să termi
ne la timp repararea și zugră
virea construcțiilor școlare pre
cum și luarea măsurilor necesa
re pentru lărgirea spațiului șco
lar existent, cu noi săli de clasă, 
construite cu posibilități locale. 
Este lăudabilă în acest sens ac
țiunea sfatului popular al comu
nei Bănița unde se 
sință două noi' săli 
sfatului popular din 
a construit o nouă 
Iară la Răscoala, 
popular Iscroni care s-a îngrijit 
să construiască două săli de cla
să și, dte asemenea, măsurile lua
te de sfatul popular din Vulcan 
Caic a amenajat încă patru săli 
de clasă.

Unitățile școlare vor fi înzes
trate în acest an cu 1200 bănci 
noi, 40 de catedre, 80 de table 
precum și 
dactic;

Au fost 
comitetelor 
existent și 
In sprijinul efectuării lucrului dte 
mînă pentru fete, școala de gos
podărie și unitățile școlare mix
te mai mari vor primi un nu
măr de încă 9 mașini de cusut. 
De asemenea, școala elementară 
de muzică a 
instrumente 
etc.

In lumina 
de-al III-lea 
care prevăd i 
Iizării învățămîntului de 7 
și trecerea la învățămîntul de 8 
an.L lucrătorii din învățămînt 
ș-au angajat în cadrul consfă
tuirii cadrelor didactice din iu-

-=★=—

Chemare la întrecere
De cîțiva ani, la Filatura Lu- 

peni, colectivul care a cucerit în 
întrecerea socialistă drapelul roșu 
de fruntaș în producție, lansează 
o nouă chemare către celelalte 
secții.

Recent această cinste a revenit 
filatorilor și centratorilor din 
secția a П-a. Odată cu primi
rea drapelului de fruntaș, colec
tivul secției nr. II a lansat că
tre. ceilalți muncitori tradiționala 
chemare la întrecere socialistă 
propunînd următoarele obiective: 
îndeplinirea cu regularitate a 
planului lunar de producție și 
depășirea lui cu 1,5 la sută, îm
bunătățirea calității produselor 
cu 1 la sută, eliminarea reclama- 
țîilor de control, economii la pre
țul. de cost, efectuarea mai mul
tor acțiuni de muncă voluntară 
care să însumeze 400 de ore 
altele

CONSTANTIN PURCARIN 
aj. maistru filator

GH. PANFILIE
vicepreședinte

1 Sfatului popular orășenesc, 
șeful secției de învățămînt 

și cultură — Petroșani

generală, ală- 
mare de elevi

dau în folo- 
de clasă, a 
Petrii a cane 
unitate șco- 
ă sfatului

un bogat material di-

reparate cu ajutorul 
de părinți mobilierul 
materialele didactice.

fost înzestrată cu 
muzicale moderne

Directivelor celui 
Congres al P.M.R. 

desăvârșirea genera- 
ani

și

nie a. c. șă ducă 
o muncă sus
ținută în vederea 
școlarizării tu
turor copiilor de 
vîrstă școlară, 

a fost efectuat dteIn acest scop 
către conducerile de școli recen- 
sămîntul elevilor încă în timpul 
vacanței de vară.
gura desăvîrșirea generalizării 
învățămîntului. de 7 ani și cu
prinderea tuturor absolvenților 
clasei a IV-a, în clasa a V-a vor 
fi distribuite burse de școlariza
re pentru școlarii din localitățile 
mai îndepărtate și, de aseme
nea, se asigură primirea cu 
prioritate a acestor elevi la in
ternatul școlii medii din Petro
șani.

O sarcină deosebită revine co
mitetelor executive ale sfaturilor 
populare, deputaților de a duce 
o muncă susținută pentru ca pe 
teritoriul fiecărui sfat popular în 
parte să nu rămînă nici un elev 
neșcolarizat, nici un absolvent 
din clasa a IV-a necuprins în 
clasa a V-a.

Comisia permanentă de învă- 
țămînt și cultură, comitetele de 
părinți pe școală au, de aseme
nea, un mare rol în sprijinirea 
acțiunii de școlarizare a elevilor. 
Directorii unităților școlare, ca
drele didactice, în întreaga/ lor 
activitate, ’ trebuie să se. sprijine 
și să; solicite ajutorul' acestor co
misii, știind ce mare înrîurire 
au aceste comisii și comitete în 
rîndurile fiecărei familii în par
te. In sprijinul măreței acțiuni 
de școlarizare a tuturor elevilor; 
un rol deosebit îl au organiza
țiile de masă, U.T.M. și sindicat, 
care trebuie să dezbată conținu
tul și perspectivele ce se deschid 
azi în fața școlii în lumina pro
iectului școlii de 8 ani

Inmînareă gratuită a manua
lelor elevilor din clasele 1 —VII 
demonstrează: grija deosebită pe 
care o acordă astăzi partidul ti
nerelor noastre vlăstare — vii
torii constructori ai societății co
muniste din patria noastră.

Animați de cele mai , nobile 
sentimente de recunoștință fier
binte față de condițiile care s-au 
creat, elevii, părinții elevilor, lu
crătorii din învățămînt pășesc cu 
încredere și plini de entuziasm 
în noul an școlar concentrîndu-și 
toate eforturile în vederea ridi
cării calitative a procesului dte 
învățămînt pentru a da patriei 
elemente valoroase, capabile să 
împlinească prin munca lor vi
sul de. aur al omenirii — noua 
societate socialistă.

Pentru a asi-

absolvenților
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In timp ce în abataje minerii 
Uricaniului își concretizează hăr
nicia în zeci și sute de tone de 
cărbune cocsificabil date zilnic 
peste sarcinile de plan, la supra
față activitatea serviciului gos
podăresc al minei se desfășoară 
și ea rodnic. Aici, eforturile sînt 
îndreptate spre asigurarea celor 
necesare bunei desfășurări a pro
cesului de producție în subteran, 
gospodărirea îngrijită a incintei, 
a clădirilor și instalațiilor sani
tare. continua îmbunătățire a 
condițiilor de deservire la canti
nă și de cazare în cămine a mun
citorilor. Și realizările gospodă
rești înfăptuite sînt frumoase în 
toate aceste domenii.

Un nou circular la tîmplărie
Cerințele la confecțiile de tîm

plărie au crescut an de an pe 
măsura dezvoltării minei. Tot 
mai multe echere pentru contro
lul pantei în suitori, lațuri de 
pantă pentru galerii, cumpăne 
cu fir, rame pentru monografii, 
bețe de foituit, cutii pentru do
zaj la betonări și multe altele 
sînt necesare la lucrările minie
re din subteran. Ușile și feres
trele clădirilor se cer reparate, 
cînd suferă stricăciuni, necesită 
schimbări cu altele noi. Și cîte 
alte lucrări în lemn și amena
jări nu se. cer. la o mină! Pentru 
a putea răspunde cerințelor, a- 
telierul de tîmplărie al minei a 
fost dotat cu un nou circular 
mecanic instalat și pus în func
țiune zilele acestea. Acum lucră
rile de tîmplărie pentru mină se 
execută mai* operativ, mare -par
te a operațiilor de lucru în ate
lier fiind mult ușurate.

Fochiștii sînt mulțumiți
Gu pereții șubrezi, construiți 

din scîndură, sala cazanelor de 
la baia muncitorilor prezenta 
multe neajunsuri. De aceste nea
junsuri, se loveau fochiștii de 
la cazanele pentru încălzit apa 
la baie. Serviciul de gospodărie 
a luat inițiativa de a ridica, în 
locul pereților din scîndiuri, pe
reți de zidărie. Această lucrare 
a și fost terminată recent. Acum 
fochiștii sînt mulțumiți. In sala 
renovată, ei deservesc cazanele 
în condiții de lucru bune. Tot
odată s-a mărit siguranța îm
potriva incendiilor.

Seră pentru flori
De la an la an incinta exploa

tării și-a schimbat tot mai mult

(Continuare în pagina 3-a)

Citiți în pagina IV-a:
• La Stalingrad, pe Volga a fost pusă în funcțiune hidrocen

trala „Congresul al XXII- lea al P.GU.S.“ cu o putere de 
2,5 milioane kW.

• Trebuie folosite toate posibilitățile pentru rezolvarea probleme
lor litigioase dintre state pe calea tratativelor — Cuvîn ta rea 
Iui N. S. Hrușciov la mitingul consacrat punerii în funcțiune 
a hidrocentralei de la Stalingrad.

★ •> ------
In anii puterii populare a luat ființă Ia Petroșani un im

portant centru de cercetări miniere — Stația de cercetări pentru 
securitatea minieră. înzestrat cu aparataj de înaltă tehnicitate, 
centrul din Petroșani elaborează normative de protecție a muncii 
și de folosire a utilajelor miniere din toată țara.

IN CLIȘEU: Inginerul Oprea Nicolae și tehnicianul Ko- 
nyar Tiberiu fac încercări pentru determinarea rezistenței cablu
rilor electrice de înaltă tensiune.

LA MINA PETRILA

Muncă rodnică, inițiativă creatoare
80 la sută din cărbune — 

încărcat fără lopată
De cîteva luni, brigăzile frun- 

. tașe. Co4dp.se de minerii Belu Sa
bin și Gîșlaru loan care lucrează 
în abataje cameră pe stratul III 
la mina Petrila, folosesc pentru 
transportul cărbunelui la locul de 
mutică ' cratere blindate produse 
dfe Uzina de reparat utilaj mi
nier Petroșani.

Minerii acestor brigăzi au în
vățat să folosească din plin noile 
crațere, care le fac munca mai 
ușoară și mult mai spornică. 
Pușcarea cîmpului se face direct 
pe crațerul' blindat; iar cărbu
nele rezultat din excavație este 
reținut pe crater cu ajutorul unei 
plase de sîrrnă fixată de armă
turi înainte de încărcarea gău
rilor. Numai prin simpla por
nire a craterului, 60 la sută din 
cărbune e dus de crater spre rol 
fără nici un efort, timp pe ca
re minerii îl folosesc pentru pre
gătirea susținerii tavanului, pen
tru alte lucrări încă 20 la sută 
din cărbunele rezultat din puș- 
care vine tras.cu sapa pe crater 
și numai restul de 20 la sută e 
încărcat cu lopata.

rea ar fi durat 4 săptămîni. Cum 
lucrarea nu suferea î " 
fiind vorba de aeraj, deci de 
crearea unor condiții 
muncă minerilor care 
pe figuri, de respectarea norme
lor de tehnica securității, biroul 
organizației de bază și conduce
rea sectorului a propus mineru
lui comunist Zaharie Vasile să 
preia aceasta lucrare și să o e- 

^ЙвМИіИИгг-ип termen scurt.
Deși s-a muncit în condițiuni 
grele, minerii din brigada lui 
Zaharie Vasile au lucrat cu spor, 
reușind să străpungă suitorul cu 
mult înainte de termen — în nu
mai două săptămîni.

întîrzieri,-

bune de
lucrează

Intr-un cămin, de zi din R. S. Cehoslovacă. In program, gimnastică.
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Exemplul brigăzii lui Kibedi
Știut este că rezultatele mun

cii în abataje depind în mare 
măsură de aprovizionarea cu 
lemn, goale, de desfășurarea nor
mală a transportului. Ori tocmai 
aceste condiții deveneau tot mai 
dificile pentru brigada din aba
tajul lui Michiev Gheorghe și din 
alte abataje, din cauza unei ga
lerii de cap intrată în presiune, 
care trebuia reprofilată și rear- 
mâtă în lemn. O lucrare care 
necesita multă pricepere.

Cînd s-a pus problema înce
perii lucrărilor de reprofilare și 
rearmare a galeriei, brigadierul 
membu de partid' Kibedi Adal
bert s-a adresat șefului de sec
tor : 
----Incredințați-mi mie această 

lucrare. Vom face un lucru bun. 
Pînă în prezent, au fost repro

filați și rearmați mulți metri din 
această galerie. Zi de zi, planul 
a fost depășit cu mai bine de 
20 la sută. Dar ceea ce atrage, 
mai mult atenția, este calitatea, 
trăinicia lucrării executate.

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

Zilnic, aproape 120 tone 
de cărbune

Colectivul minei Uri
cani continuă să obțină 
succese de seamă în lup
ta pentru depășirea sar
cinilor de plan. In pe
rioada 1—9 septembrie
minerii de aici au pro
dus peste plan *949 tone 
de cărbune, adică în me
die aproape 120 tone de 
cărbune peste 
fiecare zi 
Fruntași în 
mină sînt 
sectorul II.

în două săptămîni
Pentru efectuarea lucrării, s-au 

stabilit, < după . normele- tehnice,- 
trei săptămîni. 
Dar după cum 
lucra brigada lui 
Iștvănuț Gheor- 
ghe, căreia i se 
încredințase la 
început redeschi
derea unui sui
tor de aeraj pe 
stratul 12 între 
orizonturile 
Și

XII
XIII, lucra
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plan în 
de muncă, 

întrecerea pe 
minerii din 
Din abata-

peste plan
jele unde muncesc brigă
zile conduse de Timofte 
Spiridon, Htițcan Vasile, 
Poloboc Constantin și din 
celelalte abataje ale sec
torului s-au extras peste 
plan 534 tone de cărbune 
cocsificabil de calitate 
corespunzătoare normelor. 
Pe seama creșterii pro
ductivității în abataje 
și-au întrecut cu aproape 
420 tone de cărbune 
sarcina de plan și minerii 
din abatajele sectorului I 
al minei.

Co4dp.se


STEAGUL ROȘU

HANDBAL 1 N 7

O victorie clară a studenților

F О Т В A____L

Aii aerisi a întrecut Știința Timișoara 
mai mult decît arata scorul

Tineretul nu 
meciul — 2—1 
treaga atenție

terminase încă 
(1—1) — cînd în- 
a celor aproape 

7000 de spectatori (numai 4000 
în tribună, restul, de cîteva ore 
stând în picioare — din „grija" 
Asociației sportive Minerul} a fost, 
în întregime cucerită de forma
țiile celor două echipe „mari" ca
re ieșiseră la încălzire. întrebarea 
era dacă în formația Minerului va 
apare Crăiniceanu (accidentat la. 
Ploiești) și cine va face parte din 
echipa Știința. Deși oaspeții veni
seră cu cel mai puternic lot, iar 
mult apreciatul Piu (Crăiniceanu) 
nu apărea în echipa lupeneană, 
totuși spectatorii au rămas opti
miști, cu încredere deplină în for
mația lor atât de greu de învins 
pe teren propriu.

Din primele minute, jocul se 
anunță disputat și echilibrat, am
bele echipe trecînd repede din a- 
părarc în atac. După cîteva „ta
tonări" ale înaintașilor lupeneni, 
asistăm la un șut puternic al lui 
Manolache, reținut insă cu preci
zie de Mihalariie. Știința, în a 
ceastă parte a jocului este un par
tener aproape de aceiași valoare 
cu Minerul, inițiind cîteva atacuri 
periculoase deși, a^ezindu-se ne 
teren patru doi patru, a manifes
tat de la începuc tendința de apă 
rare masivă. In minutul 43 cînd 
raportul de cornere era 5—0 pen
tru Minerul, la un atac dezlăn
țuit al întregii echipe locale ho- 
tărîtă să deschidă, scorul. Mi- 
hăilă, venit din urmă, „prinde" 
un șut de la 20 metri ! ...Am vă
zut mingea în pla^StSat;.. .Curcan 
reține în ultimă instanță. In mai 
puțin de un minut, lupenenii sint 
din nou aproape toți în careul de 
16 metri al oaspeților și același 
MihăiLă reia puternic printr-un șut 
fulgerător, dar pe lîngă

Repriza a doua începe 
lași tempo în care s-a 
prima, localnicii punînd 
stăpînire pe joc. După cîteva mi
nute, Țurcan ratează cea mai 
mare ocazie a partidei : Nisipeanu, 
singur, înaintează și șutează pu-

ternic în portarul Curcan ieșit în 
întâmpinare, balonul ajunge 
Cucu care centrează perfect la 
Țurcan, dar acesta reia cu capul 
în bara transversală, de la 2 me
tri, deși poarta era goală. Știința 
nu mai are nici elanul, nici or
ganizarea din prima repriză. Inain 
tarea Minerului, în care Szoke a 
apărut din nou ca centru retras 
coordonator și inițiator al atacu 
rilor rapide prin centrări lungi 

mereu în plin, 
mare deru'. 
oaspeților. In 
șutează, balo- 
portar, prin 

Nisipeanu ve 
pas... mai

la

la întâlnire, este 
acțiune, punînd în 
apărarea masivă a 
minutul 55 Țurcan 
nul trece pe lîngă 
fața porții și a lui 
nit din urmă, cu un 
târziu. Se vede clar că reintrarea 
lui Cucu în înaintare a adus o 
organizare mai bună a atacurilor. 
Centrările lui perfecte după 
„curse" clasice îl găsesc însă pe 
Turcan și Nisipeanu „păziți" straș
nic de doi-trei studenți. Totuși în 
minutul 64 Szoke „îl deschide" pe 
Cucu peste întreaga apărare a oas
peților, acesta șprintează puternic.

nu mai poate fi ajuns, Curcan îi 
iese în întâmpinare dar Cucu șu
tează precis în poartă : 1—0. Dacă 
pînă atunci. minerii puseseră la 
grea încercare apărarea studenților, 
apoi de la marcarea golului au 
.,hărțuit-o" pur și simplu tot res
tul jocului. Cu siguranță că scorul 
ar fi fost modificat dacă înaintașii 
Minerului ar fi fost mai atenți 
la finalizarea acțiunilor și dacă 
arbitrajul lui Vasiliu Mihai (Plo
iești) ar fi fost mai corect, (a de
zavantajat ambele echipe, dînd de
cizii inverse, nerespectînd legea a- 
vantajului, fiind mereu pe „lîngă 
fază"). Raport de cornere 10 -1. 
Au jucat : MINERUL LUPENI : 
MIHALACHE — STANCIU, Co- 
man, DAN II, — MIHĂILĂ, Mi- 
h.aly — Sotir, Nisipeanu, Szoke, 
TURCAN, Jenei Petrescu, TĂ- 
tul 46). ȘTIINȚA TIMIȘOARA : 
CURCAN - GEORGESCU, 
ȚURCAN, Jenei — Petescu, TĂ- 
NASE — IGNA, Lazăr, Mano- 
lache, Gîrleanu, Feodot, (Vîlcov, 
din minutul 80).

’ DUMITRESCU
---------------- O-----------------

CAMP’GNATUL REGIONAL

poartă. 
în ace- 

terminat 
deplină

Cu mult înaintea jocului de 
handbal în 7, dintre Știința Pe
troșani și Voința Sibiu, primul 
în noua ediție a campionatului 
categorie A, pe terenul Elevul se 
adunaseră deja cîteva sute de 
spectatori. Numărul lor ar fi tre
cut de 1000 dacă ar exista con
diții, fie chiar modeste, pentru 
vizionarea jocurilor de handbal 
în 7. E de mirare că organele 
U.C.F.S., asociația Știința și 
Școala sportivă de elevi n>u în- 
trepctod п-нйіс în legătură cu a-

comparație cu inepuizabilii si- 
bieni) la condiția fizică. Jocul 
începe în nota de dominare netă 
a studenților care în cîteva mi
nute conduc deja cu 6—0 apoi 
pe măsura ce oaspeții înscriu, 
studenții „egalează" lerminînd 
prima repriză la 17—7. De re
marcat jocul activ al echipei 
noastre, rapiditatea fazelor, a 
schimbului de mingi precum și 
folosirea perfectă a pivotului și 
extremelor.

La reluare, după cîteva rnwiu-

peste apărarea oaspete va In-
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die continuare în același ritm 
cu aceeași vervă, localnicii

te 
Și 
slăbesc jocul în timp ce sibienii 
încearcă performanța de anul 
trecut cînd au fost întrecuți 
doar la un punct, deși la pauză 
erau conduși cu 15—5. De data 
aceasta însă, studenții, deși atacă 
cu mai puțin „nerv", se apără 
totuși foarte bine avînd în por
tarul Florea (în clișeu, în meda
lion) un adevărat „scut al por
ții", apărînd și două lovituri de 
la 7 metri, lntîlnirea, în care 
majoritatea golurilor au fost în
scrise cu „inteligență", după 
faze foarte frumoase, a luat sfîr- 
șit cu rezultatul de 28—20 în fa
voarea studenților. A arbitrat 
foarte bine P. Cîrligeanu — Bu
curești. Au jucat la Știința : Flo
rea, Șuvăială, Sili, Barabaș, Drig 
Constantin, Drig Horia, Pintea 
și Ster.

IN CLIȘEU: Pintea, ridicîndu-se 
scrie al 7-lea gol al studenților,
menajarea unui teren corespun 
zător <fe handbal în 7 și a unei 
tribune pentru spectatori mai cu 
seamă că, avînd două echipe în 
categoria A, sînt programate în- 
tîlniri în fiecare duminică. Fac
torii amintiți pot interveni even
tual pe lingă asociația Jiul реп 
tru transformarea terenurilor de 
tenis de la stadion (care și așa 
stau nefolosite) în teren de hand
bal în 7, avînd în vedere că aici 
există deja tribune pentru cîte
va sute de spectatori.

Frumusețea jocului de dumini
că ne-a făcut să uităm... oare
cum orele de stat în picioare, 
dîndu-ne satisfacția nu numai 
a unei victorii clare dar și a 
unei întîlniri de înalt nivel teh
nic cu faze demne de „filmat", 
în care studenții au .arătat o bu
nă pregătire tactică și tehnică, 
rămînînd totuși deficitari (în

La Lonea a învins dragostea de colectiv 
și voința de luptă

Parîngul Lonea — Minerul Deva 3-2 (0-1)
de luptă și chiar conduși au știut 
să lupte pentru a reface handi
capul și a obține victoria.

Jocul începe în nota de domi
nare a lonenilor care au ocazia 
de a deschide scorul în minutul 
12 Sima, minutul 25 Moldovan, 
minutul 30 și 32 Mîrmea. To
tuși la un contraatac al oaspeți
lor, în minutul 38 Balea deschi
de scorul: 1—;0 pentru Minerul 
Deva. Pînă la pauză mai sem
nalăm ocaziile clare ale lui Mîr
mea și Moldovan. După reluare 
tot lonenii domină și golul care 
plutea în aer „cade" în minutul; 
57 cînd Sima execută o lovitură 
liberă impecabilă de la 16 m.: 
l—1.

Nu trec decît 2 minute și Petcu 
face o cursă pe extremă și de la 
18 metri înscrie un gol de zile 
mari: 2—1.

In minutul 82, la o lovitură 
de colț, mingea ajunge la Mîr
mea care înscrie: 3—1. Cu Э 
minute înainte de sfîrșitul jocu
lui, arbitrul Cîrnățutea acordă 
cu ușurință penalii pentru oas
peți dîndu-le posibilitatea să re
ducă din handicap : 3—2.

Fluierul final al arbitrului gă
sește în plină dominare pe gazde 
care au obținut o victorie bine
meritată.

Iubitorii fotbalului din Lonea 
au așteptat cu nerăbdare începe
rea jocului dintre Parîngul Lo
nea și Minerul Deva. Jocul se 
anunța greu pentru gazde deoa
rece întâlneau liderii actualului 
campionat, cîștigătorii campio
natului îegional ediția 1960— 
1961, și participanții la barajul 
ide calificare pentru categoria В 
de la Sinaia. Cu toate atuurile 
oaspeților, lonenii așteptau cu 
încredere jocul.

— Avem încredere în băieți — 
spunea antrenorul Lazăr înainte 
de joc Și într-adevăr băieții lui 
Lazăr nu s-au dezmințit. Timp 
de 90 de minute, ei și-au dovedit 
dragostea de colectiv și voința

O
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Pezultât stabilit in primele minute 
întâlnirea de fotbal din cadrul 

campionatului regional dintre Mi
nerul Petrila și Sebeșul Sebeș a 
fost așteptată cu legitimă nerăb
dare de iubitorii jocului cu balonul 
rotund din acest important cen
tru mineresc al Văii Jiului. Inte
resul era legitim. Echipa oaspe 
venea la Petrila cu o frumoasă 
carte de vizită.

Jocul începe în ritm vioi și în 
minutul 2 gazdele deschid scorul. 
E 1—0 pentru Petrila. Oaspeții 
răspund prompt și în minutul 4 
egalează printr-un șut de la distan
ță. In minutul 9 de joc se petrece o 
fază similară la poarta gazdelor. 
Din nou un șut puternic de la 
distanță și echipa din Sebeș preia 
conducerea. Conduși, petrilenii a- 
tacă insistent și în minutul 18

reușesc să egaleze. Cu rezultatul 
de 2—2, stabilit în prima parte 
a reprizei I-a, ia sfîrșit și întâl
nirea. Dacă în prima repriză, jo
cul deschis, cu faze periculoase la 
ambele porți a plăcut spectatorilor, 
a doua repriză a decepționat. 
Mulțumiți de rezultat, oaspeții fac 
un joc de apărare, reușind rare
ori să treacă în jumătatea de te
ren a gazdelor. Ne știind să se 
descurce în fața unei apărări su- 
pranumerice, atacul gazdelor a-a 
reușit să fructifice numeroasele 
ocazii avute.

X
In deschidere s-au întrecut sa- 

lariații „grași" și „slabi" de la 
mina Petrila. Mai tehnici, jucăto
rii de „greutate" au obținut vic
toria cu 3—1.

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

Aninosenii victorioși în deplasare
După succesul asupra Metalur

gistului din Cueir, echipa de fot
bal Minerul Aninoasa a confir
mat din nou forma bună în care 
se află, invingînd de astădată în 
deplasate pe Dacia Orăștie. Pri
mele 20 de minute de joc apar
țin net localnicilor care atacă dez
lănțuit poarta 
hărțuită mereu, 
Minerul rezistă 
gînd atac după 
se echilibrează.

In repriza a 
ninosenilot să 
•rioritatea lor, 
cea a gazdelor

M. MATY AȘ

In fața a peste 1000 de spec
tatori s-a disputat, duminică pe 
terenul din localitate, întîltiirea 
de rugbi dintre Știința Petro
șani și C.S.M.S. Iași. Jocul avea 
mare însemnătate pentru local
nici. Ei .aveau nevoie de cele 3 
puncte puse în joc pentru a-și 
ameliora situația din clasament.

După felul cum a început jo
cul, s-a văzut că ieșenii „merg" 
la meci nul. Ei au încercat cî
teva acțiuni pe linia de treisîer- 
turî, apoi au închis jocul acțio- 
nînd mai mult pe înaintare. U- 
neori au recurs la durități, in- 
fluențînd calitatea jocului

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

ALTE REZULTATE
gistul Cugir — C.F.R.
6—0; Minerul Vulcan — 
rul Ghelar

A.S.T.A. Alba — C.F-R. Si
meria 5—2; Victoria Călan — 
Dinamo Barza 5—1; Metalur-

Teiiuș
Mine-

1 — 1.

oaspeților. Deși 
apărarea echipei 
cu succes, respin- 
atac. Apoi jocul

doua, e rindul a- 
domine, iar supe- 
spre deosebire de 
din prima parte a

meciului, se caracterizează prin go
lul marcat de Fumea în minutul 
81 din pasa precisă a lui VtetL 
Cu tot efortul ambelor echipe,- 
scorul n-a mai putut fi modifi
cat deși din minutul 80, Minerul 
a jucat în 10 oameni prin elimi
narea lui Foca de pe teren. Des
pic atitudinea nesportivă a lui 
Foca s-a mai scris recent fără ca 
el să se îndrepte. E cazul să fie 
pus în discuția întregului colectiv 
și sancționat pentru abaterile să- 
vîrșite.

De la echipa învingătoare s-au 
remarcat Golgoț M, Varhonik, 
ZJăgneanu și Vlad.

Clasamentul campionatului
o 
o 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1
2 
2
3
ARE
Lonea; Dinamo

1. Sebeșul Sebeș
2. Partngul Lonea
3. Metalurgișlul Cugir

Minerul 
Minerul 
Victoria 
Minerul 
A.S.T.A. 
Minerul 
Dinamo 
Minerul

3.
4.
5.
6.
7.

8—9.
8—9.

1Ѳ.
11.
12. Dacia Orăștie
13. C.F.R. Teiuș
14. C.F.R.

ETAPA
C.F.R. Simeria — Minerul 

ninoasa; C.F.R. Teiuș — Dacia 
Orăștie; ‘Minerul Deva—Metalur
gistul Cugir; Minerul Vulcan —

Deva 
Mănoasa 
Călan 
Ghelar 
Alba 
Vulcan. 
Barza 
Petrila

Simeria

r *

V
A-

2
2
2
2
2
1
1
1
0
1
0
1
0
0
T

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

10:4 
7:4

10:2
7:3
3:3
6:4
8:6
5:5
3:3
3:5
3:5
1:4
4:15
4:11

Barza

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

I I
Parîngul
— Minerul Ghelar; Sebeșul Sebeș
— Victoria Călan; A.S.T.A. Alba
— Minerul Petrila.

Cu toate că s-a jucat mult pe 
înaintare, totuși petroșănenii au 
căutat ca prin acțiuni la mină 
să străpungă apărarea dîrză a 
ieșenilor.

Prin acțiuni Irumoase, bine 
gîndite, au ajuns de multe ort 
pînă la buturile adverse, dar în 
final fie că s-au grăbit, fie că 
adversarii se apărau organizat, 
nu au reușit să fructifice nici- 
una dintre ele;

Au încercat ca prin „spar
geri" pe înaintare siau prin lo
vituri de pedeapsă să schimbe 
soarta jocului în favoarea lor, 
însă Mateescu (de două ori) și 
Antimoianu au greșit puțin ținta.

Fluierul final găsește pe Ști
ința Petroșani în atac. Scorul 
(0—0) cu care s a terminat jo
cul nedreptățește pe localnici ca
re au fost maî insîstenți în atac, 

remarcat: P'etrache. Gri- 
Rîmniceanu, Mateescu, 

(Știința Petroșani) și 
Săndulescu IC.S.M.S.

S-a 
goriev, 
G alde a 
Doruțiu, 
Iași).

La fluierul arbitrului N. Popa 
(București) care a arbitrat cu 
scăpări, s-au aliniat formațiile:

ȘTIINȚA PETROȘANI : Gal- 
dea — Burac, Diăcea, Nicolescu, 
Georgescu — Ureche, Mateescu 
— Drăghici, Antimoianu, Cior
nei (din minutul 41 Marin; din 
min. 67 Chiosea) — Petrache, 
Grigoriev — Zalman, Rîmnicea- 
nu, Dijmărescu.

C.S.M.S. IAȘI ; Săndulescu — 
Gîdei, Constaniinescu, Huțanu, 
Penciu — Rițiu, Măneșcu — Ro-1 
senberg, Stoian, Della Pupa — ț 
Doruțiu, Dăscălesc,u — Drobotă. 
Herghelegiu, Pândele

C. TĂUTU 
corespondent
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Fața de cei tineri — o înaltă prețuire 
din partea fiecărui comunist

cofecti- 
muncii

Dacă răsfoiești registrul de e- 
vidență cu personalul sectorului 
II al minei Petrila vei constata 
că peste 80 ia sută din salariați 
sînt tineri. Acești tineri entu
ziaști constituie mîndria nu nu
mai a sectorului, ci și a întregu
lui colectiv al exploatării. Sec 
torul II al minei Petrila este 
cunoscut în toată Valea Jiului 
ca unul din sectoarele fruntașe 
în lupta pentru sporirea produc
ției de cărbune, pentru îmbună
tățirea continuă a calității căr
bunelui. In primele 7 luni care 
s-au scurs din anul acesta bri
găzile de tineret din sector au 
trimis industriei noastre socia
liste 9.503 tone cărbune peste 
Йап, au realizat aproape 250,000 

i economii la prețul de cost al 
producției.

Succesele obținute de 
vul sectorului sînt rodul 
politice desfășurate de biroul or
ganizației de bază, de fiecare co
munist în parte care a îndrumat 
tineretul să lucreze din ce în ce 
mai bine, mai organizat, să se 
a^ute reciproc în muncă în sco
pul îndeplinirii sarcinilor de 
plan. Incepînd de la secretar și 
pînă la cel mat tthăr membru de 
partid, fiecare din ei se preocupă 
cu răspundere de educarea co
munistă a tinerilor. Nu există a- 
dunare generală U.T.M. unde să 
nu fie prezent cîte un membru 
din biroul organizației de partid. 
In adunările йпегйог, membrii 
din birou « îndeosebi tov- €e- 
naru Gheorghe, secretarul orga
nizației de bază vorbesc despre 
necesitatea îndeplinirii ritmice a 
sarcinilor de plan, despre grija 
ce o poartă partidul și statul li- 
neretului din țara noastră spre 
a-i făuri un viitor luminos, o 
viață fericită.

In sector numeroși comuniști 
au reușit să se apropie dte ini
ma tinerilor. Așa de pildă, tov. 
F’roiu loan, unul din cei mai 
pricepuți mineri, și-a cîștigat de 
multă vreme simpatia tinerilor 
din brigadă. El a izbutit să an
treneze mulți tineri din brigadă 
spie cărți, și-a îndrumat ortacii 
să-și alcătuiască biblioteci perso- 
țt'c, se preocupă cu răbdare de 
calificarea tinerilor, dte pregăti
rea lor pentru a deveni candidați 
de partid. Drept urmare a preo
cupării tov. Firoiu față de creș
terea și educarea tinerilor, a 
ceasta brigadă ocupă în prezent 
primul loc în întrecerea pe pro
fesii din sector. Numai în luna 
august, minerii lui Firoiu au tri
mis la ziuă aproape 300 tone 
cărbune peste plan și au reali-

ex- 
aces- 
luni,

■ Dacă întrebi la mina Aninoasa 
care e sectorul care pune mai vîr- 
tos umărul la ridicarea nivelului 
cantitativ și calitativ al producției 
ți se răspunde : sectorul IV. Vrei 
și argumente. Primești o mulțime. 
Unele prin graiul cifrelor, altele 
prin cel al faptelor. Au cuvîntul 
cifrele : 5900 tone cărbune 
trase peste plan de minerii 
tui sector în primele șapte 
1645 tone depășire de plan și un 
randament mai mare cu 153 kg- 
cărbune/post de cît cel planificat, 
în august, iar în opt zile trecute 
din septembrie, un plus de 749 
tone față de plan. Făcând suma 
acestor cifre, rezultă că doar 
706 tone de cărbune îi mai des
part pe harnicii mineri de la Pri
boi de realizarea angajamentului 
de a da anul acesta 9000 tone 
peste plan.

Peste plan 9000 tone. Supliment 
de producție, nu șagă. O canti
tate de cărbune încărcată pe 900 
vagoane, un tren lung aproape
cît distanța, în linie dreaptă, de
la Aninoasa la Petroșani,
sionant ! Poate că cineva
să obiecteze : bine, bine, 
producție multă, dar cum 
cu calitatea. Au reușit cei de la IV 
Priboi să împace în același timp 
și capra și varza ? Faptele dove
desc că da. De la început, în a- 
cest an, minerii sectorului IV au 
pornit la înfăptuirea sarcinilor de 
creștere я producției, productivită
ții muncii și reducerii prețului de 

Impre- 
o vrea 
înțeleg 
se stă

zat mai bine de 8Q00 lei eco
nomii la prețul de cost,

O activitate susținută în rîn
durile tinerilor desfășoară și 
membrul de partid Secașiu Ioa- 
cliim, care se ocupă dte pregătirea 
ajutorului de miner Socolescu 
Dumitru, pentru a deveni candi
dat de partid. Cu aceeași însu
flețire se preocupă și tov. Moaca 
Nicolae de creșterea și educarea 
tinerilor. El a recomandat tov. 
Badea llie să studieze Statutul 
partidului, cărți dte literatură, 
La propus să vizioneze împreună 
filme. Ascultînd sfaturile ortacu
lui său, tînărul Badea a devenit 
un bun candidat de partid. Și 
comunistul Michiev Gheorghe, 
depune o muncă intensă pentru 
ca tinerii din brigada sa să fie 
mereu la înălțimea sarcinilor. Nu 
de mult tov. Michiev, împreună 
cu muncitorii din brigadă, a dis
cutat despre posibilitățile îmbu
nătățirii calității cărbunelui. El 
a repartizat sarcini precise fie
cărui tînăr în această privință, a 
arătat că problema calității căr
bunelui trebuie să fie unul din 
obiectivele principale ale întrece
rii. Munca educativă desfășurată 
zi cu zî în brigadă n-a întîrziat 
să-șj arate roadele. In ultimele 
luni brigada de pe stratul 12, cu 
toate că lucrează într-un abataj 
care prezintă intercalații sterile, 
a avut rebutate doar puține va- 
gonete de cărbune pentru șist.

Peste tot, în fiecare abataj, loc 
de muncă, tinerii văd o înaltă 
prețuire din partea fiecărui co
munist. Acțiunile organizate de 
membrii de partid au făcut ca 
tot maî mulți tineri din sector 
să ceară primirea lor în rîndu- 
rile membrilor și candidafilor de 
partid. Printre aceștia se numă
ră tov. Gavril Vas'ile, Gado 
loan și mulți alții. Comuniștii 
Andrei Mihai, Peter Moise, Si
dorov Vasile, Gălățean Petru, 
Stroie Vasile se preocupă în pre
zent de cei mai buni tineri ute- 
miști ca Priboi Cristian, Feraru 
Eugen, Crîșmaru Mihai, Vlădbiu 
Dumitru și alții în vederea pri
mirii lor în rîndurile candidați- 
lor de partid.

Munca concretă desfășurată de 
comuniști a făcut să se lărgeas
că simțitor rîndurile organiza
ției de bază. Numai în acest an, 
au cerut și au fost primiți în 
rîndurile membrilor și candidați- 
lor de partid peste 50 tovarăși. 
In prezent numărul membrilor 
organizației de bază din sectorul 
II al minei Petrila este cu 112 
mail mare decît în anul 1953.

4: Z. ȘUȘTAC

cost, pentru obținerea dc economii, 
călăuzindu-se după deviza „mult 
și bun“.

O deviză, un deziderat în mun
ca colectivului : cărbune mult și 
de bună calitate. Pentru a înde
plini această cerință minerii, teh
nicienii și inginerii sectorului IV, 
mobilizați de exemplul comuniști
lor, și-au încordat toate eforturile, 
au pus în acțiune toată energia co
lectivă pentru ca în abatajele de 
la Priboi să se realizeze ritmic 
sarcinile de plan, cărbunele extras 
să îndeplinească toate condițiile 
privind calitatea. La locurile de 
muncă și-au arătat cu prisosință 
eficiența măsurile tehnico-organiza- 
torice preconizate de conducerea 
sectorului. In abataje a fost in
tensificat iluminatul. Asistența 
tehnică și-a spus și ea cuvîntul. 
Merită să fie amintite cîteva exem
ple din această neslăbită frămîn- 
tare colectivă pentru calitate.

Abatajele nr. 1 și 2 din stratul 
5 sînt locuri „cheie" pentru cali
tatea producției date dc sectorul 
IV. Stratul are o intercalate de 
steril. Minerii din brigăzile tov. 
Moisiu Remus și Bălțatu loan, a- 
jutați de artificieri cum este tov. 
Benea loan, pușcă selectiv căr
bunele. Intercalația o pușcă sepa
rat. Parte din piatră o depozi
tează ia șcarpă, iar cantitatea pen 
tru care nu este spațiu o evacuiează 
din abataj. Așa procedează și mi 
nerul Ianc Victor cu ortacii săi 
de la abatajul cameră 13 din stra

Мйіі оіаэйвдіі 
la mila liiiiaoi

(Urmare din pagina La) 

înfățișarea devenind mereu mai 
ordonată, mai frumoasă —■ dem
nă de a găzdui o întreprindere 
socialistă. Au apărut ronduri cu 
flori multicolore și spații verzi: 
care, în timpul verii, incintă 
ochii minerilor ce intră sau ies 
din adîncuri, dau incintei mineii 
o notă sărbătorească, familiară, 
de prospețime. Dar pentru ron
duri de flori și spații verzi a 
mai rămas 
așteaptă să 
unde atțtea 
va rezolva 
construiește 
pierea blocului administrativ,

încă destul teren ce 
fie amenajat. De 
flori ? Problema o 

sera de Hori ce se 
în prezent în apfo-

„Toateia" căminelor 1 și 2
Pentru a intra în iarnă bine 

gospodărite din toate punctele 
de vedtere. la căminele muncito
rești se efectuează intens dife
rite reparații și zugrăveli. Săp- 
tămîna trecută echipa de zugravi 
condusă de Dumitru Ioan a ter
minat „toaleta" căminului nr. 1, 
iar în prezent a trecut la cămi
nul nr. 2. Au fost reparate a- 
proape toate cele 50 de sobe pen
tru încălzit.
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Mogoșilă s-a obișnuit 
râu

..Difuzoarele anunțau ora 13. 
In filatură, ca la un semn, s-au 
oprit toate mașinile dte filaj. In 
toată secția se dădea lupta cu 
frînturile de minut pentru ca 
la reprimirea curentului, mași
nile să fie pregătite pentru por
nire, să nu se producă nici o în- 
tîrziere din cauza filierelor ră
mase nedemontate după întreru
perea curentului. Toți erau gră
biți, numai Mogoșilă Marin lu
cra comod, parcă pentru el s-a 
oprit timpul în loc și nici decum 
curentul.

Cu gîndul la cine știe ce, nici 
nu se apucase bine de lucru pe 
cînd ceilalți îl și terminaseră. Mo
goșilă s-a obișnuit să fie ajutat 
mereu. Și cum ajutorul tovără
șesc se aplică și în secțiile Fila
turii Lupeni, el a încercat să 
speculeze acest lucru. De data a- 
ceasta însă ajutorul l-a primit 
prin anexa satirică a gazetei de 
perete, sub forma unui articol' 
critic ritmat.

Mogoșilă te-aj obișnuit rău —- 
glăsuiește articolul. — E timpul 
să te debarasezi de această de
prindere. Meserie știi, așa că ar 
trebui să fii în frunte, nicidecum 
printre codași.

LA PRIBOI
cui- 
bri- 

gău-
sfe-

tul 3. In strat există multe 
buri de sferosiderită. Minerii 
găzii plasează cu multă grijă 
rile de pușcare. Cuiburile de 
rosiderită sînt ocolite, evitîndu-se 
pușcarea lor. Rămasă în blocuri 
mari, sferosiderită este spartă și 
încărcată separat. Și cărbunele iasă 
curat din abataj. Așa se face că 
în luna august, brigada lui lanc 
Victor a dat 114 tone peste plan și 
nici un vagonet de cărbune rebu- 
tat!

Cind la un abataj se ajunge cu 
lucrul la coperiș sau culcuș* de 
unde provine multă piatră în căr
bune, sectorul decretează „atenție 
mărită" la acel loc de muncă. 
Maiștri mineri ca Marinca loan, 
Crecan Alexandru, Pădureanu Teo
dor și alții își măresc la maximum 
exigența, efectuînd un control pă
truns de spiritul răspunderii față 
de cerințele producției. Minerii 
aleg cu mai multă grijă șistul vi
zibil, bandajează pereții abata
jului „ca la carte" pentru a nu 
cădea nici o fărămitură de piatră 
in cărbune. De altfel trebuie a-- 
minți că minerii din sectorul IV 
podesc cu deosebită conștiinciozi
tate abatajele cameră, ceea ce îi 
scutește de neplăceri cînd intră 
cu exploatarea cărbunelui în fe
lia inferioară. Căderile de piatră 
sau de rambleu în abataj sînt evi
tate.

Cu trei luni în urmă, minerii 
sectorului IV Priboi au îmbrățișat 
cu entuziasm inițiativa brigăzii lui

„SĂ PO T Fi MEREU MtNDRÂ
VOI“ DE

pensia. Мі-е

Coborî din autobuz și păși pe 
trotuarul care duce la Filatura 
Lupeni. In urma ei venea un grup 
gălăgios de tinere muncitoare. Si
lueta binecunoscută a muncitoarei 
cu părul lins de bruma anilor le 
făcu pe fete să-și grăbească pași’ 
ca s-o ajungă.

— Pari tristă, Kovăcs-mama...
Așa îi spun muncitoarele tov. 

Kovăcs Elisabeta, 
cea mai virstnicâ 
tovarășă a lor de 
muncă.

— Cum n-aș fi. 
Agi fac ultimul 
țut. Știți, am primit 
greu să mă despart de voi. V-am 
îndrăgit ca pe proprii mei copii...

Cîteva fete făcură semne de mi
rare. Se așternu apoi o tăcere, 
care contrasta puternic cu voioșia 
de mai înainte. Iși urmară apoi 
drumul pînă ce intrară în fabrică. 
Ajungînd în dreptul gazetei de 
perete de la secția Ill-а o tînără 
dintre cele care o însoțea pe Ko
văcs Elisabeta exclamă.

— Priviți, la gazetă au apărut 
două articole noi, ambele dedi
cate prietenei și sfătuitoarei noas
tre, tovarășa Kovăcs Elisabeta. 
Cineva începu să citească unul 
din articole. Adunate în jur, în 
mijloc cu Kovăcs — mama, fetele 
ascultau cuvintele pline de căldură 
pe care colectivul de agitatori al 
Filaturii Lupeni le adresa comu
nistei Kovăcs Elisabeta. Al doilea 
articol — angajament oglindea ho- 
tărîrea tinerelor muncitoare de a 
duce mai departe opera înaintașei 
lor.

„...Iți vom urma exemplul, 
scumpă tovarășă Kovăcs, ne vom 
strădui să fim mereu fruntașe în _ 
producție. Să te bucuri deplin de » 
pensia acordată după o muncă de Z 
mai bine de două decenii". I

Aceea care prin exemplul per so- j 
nai a însuflețit tinerele muncitoare * 
ale secției sortare din Filatura ț 
Lupeni, prin ceața amintirilor se J 
văzu în anii din preajma războiu- T 
lui, în fața unui afiș cu l 
de o șchioapă care anunța 
se fac primiri1. Cite săptămim a 
tot venit la poarta fabricii, în 
miez de iarnă să fie angajată ? 
Doar avea două fetițe de întreținut 
iar bărbatul îi murise. Cum au tre
cut acei ani de viață chinuită! A
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venit apoi eliberarea, înscrierea în ț 
partid. 1 s-a dat sarcina să caii- î 
fice la locul de muncă pe noile * 
muncitoare, fete 
mineri, 
rămîne 
unora, 
aici a

tinere, fiice de + 
muncitori, țărani. Putea + 
pasivă față de frămîntările • 
de bucuriile altora ? De ? 

primit denumirea de Ко- f
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Ghioancă Sabin de la Lupeni. j 
„Nici un vagonet de cărbune re- ' 
butat pentru șist". In sector a 
început să circule pe buzele tuturor 
chemarea : „Spre zero rebut". O 
chemare, un îndemn pornit din 
conștiința înaintată față de mun
că, proprie omului nou ce con
struiește socialismul, a pus în miș
care întreg colectivul sectorului — 
de la vagonetar la inginer — dînd 
aripi unei pasionante întrecerii so
cialiste pentru calitate. Ce altceva • 
dacă nu conștiința înaintată îl în- Z 
deamnă pe utemistul Bercea Ioan J 
dc la brigada lui Ungureanu Va- • 
sile să fie numai ochi, deosebit Z 
de exigent cu sine însuși, cînd î 
încarcă cărbunele din rol. Cu faptul î 
că brigada lor a ajuns la „zero" re- I 
but se xnîndresc deopotrivă acura Z 
toți membrii brigăzii de la vago- I 
netar la miner. •

La sectorul VI transport ai mi- J 
nei Aninoasa există o carte 
care se ține evidența probelor 
șist vizibil din cărbunele ieșit la 
recepție. Aceasta este „cartea 
vizită" a brigăzilor din cărbune. î 
Rar de tot se mai întâmplă ca la Z 
probele de șist să se găsească la ț 
„ieșitele" sectorului IV cantități t 
de steril peste admis. Cum s-ar ? 
zice, sectorul are o „carte de vi- Z 
zită" bună. De ce nu ar fi așa, 
cînd deviza minerilor de la Pri
boi a devenit fapt împlinit. Din 
abatajele lor iasă zilnic la supra
față zeci de tone de cărbune pes
te plan de primă calitate.
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I. BALAN
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vâcs-matna, Da, așa trebuie să 
fie o muncitoare mai vîrstnică cu 
tinerele ei tovarășe de munca, a- 
devărată sfătuitoare, mamă..,

...In secție erau prezente toate 
muncitoarele, maistrul secției Bor
de a Maria, secretara organizației- 
de bază P.M.R., tovarășa Bilahorca 
Ana, Farkaș Erica, prim-maistru, 
Sălniceanu, Terezia, președinta co-* 

misiei de femei, 
multe muncitoare 
din celelalte sec
ții.

Kovacs Elisabe
th strînge la 
de trandafiri roșit 
de recunoștință de

piept un buchet 
primit ca semn 
la fostele ei „ucenice", de la mun
citoarele secției de tineret. Ea le 
vorbește.

„...Mi-e foarte greu să mă 
part de muncă, de voi, dar 
torită 
create 
gurată 
Pensia 
existența, iar în cartier voi 
destul de lucru pentru binele obș
tesc...

Rămîneți cu bine, dragi tovarășe 
și duceți-vă sarcinile la îndeplinire^ 
cu conștiinciozitate, să pot fi mîn- 
dră de voi..."

MARGARETA MICA

des- 
da- 
sînt 
asi-

grijii partidului îmi 
toate condițiile să am 
o bătrînețe lipsită de griji.

acordată îmi va asigura 
găsi

ț IN EDITURA POLITICA i 
I au apărut:

Programul Partidului Comu 
nîst al Uniunii Sovietice — 
proiect. 160 pag., 2,25 lei.
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1. BLAGA — FL. BURTAN 3 
Principiul leninist al cointere
sării materiale. 80 pag., 1,45 
lei. .

Lucrarea se ocupă de folo
sirea principiului leninist al 
cointeresării materiale în con
strucția socialistă din R.P.R 
După un capitol în care este 
tratată necesitatea cointeresării 
materiale a celor ce muncesc 
în socialism, autorii explică îrt 
alte două capitole aplicarea a- 
cestui principiu în sectorul de1 
stat al economiei noastre și'în ■ 
agricultura socialist-coopera- j 
tistă. «
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V. SEMIONOV : Problema.*. 
claselor și a luptei de clasă int r 
sociologia burgheză comtempo- î 
rană. 260 pag., 6,15 lei. î

Lucrarea se ocupă de exami- j 
narea și combaterea teoriilor j 
apologetice burgheze, demas- s 
cînd încercările sociologilor î 
burghezi, reformiști și revizio- • 
niști dte a înfrumuseța realita- Z 
tea capitalistă, de a prezenta Z 
capitalismul sub forma unei j 
„societăți fără clase". Z

In carte sînt analizate schim- . 
bările intervenite în structura f 
socială a capitalismului con- I 
temporan, sînt analizate unele * 
particularități și tendințe în * 
dezvoltarea luptei de clasă.

N. Vasu : Initiative și me- J 
tode avansate îni siderurgie șl ♦ 
în construcția de mașini. 136 1 
pag., 2,20 lei. ț

Lucrarea redă experiența a-,J 
cumulată de unele comitete 
ale sindicatelor din industria 
constructoare de mașini și si
derurgie în aplicarea unor ini. 
țiative și metode de muncă îna
intate, rezultatele obținute în 
creșterea productivității mun
cii, reducerea prețului de cost 
și obținerea de însemnate eco
nomii, ca urmare a aplicării a- 
cestor initiative și metode.
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Ing. GH. DĂSCĂLESCU— 
DRAGNEA EMILIAN: Spriji
nirea calificării și ridicarea ca
lificării oamenilor muncii. 82 
pag., 1,40 lei. ♦«

Lucrarea prezintă experien- j 
unor comitete ale sindicate- Z

î
ta unor comitete ale sindicate
lor și a unor cercuri A.S.I.T. 
din cîteva întreprinderi din ca
pitală în sprijinirea oamenilor 
muncii privind calificarea și ri
dicarea calificării profesionale. J



La Stalingrad, pe Volga a fost pusă in funcțiune hidrocentrala
Congresul al XXII-lea al P.C1.S.“ cu oputere de 2,5 milioane kW5»
STALINGRAD 10 (Agerpres).
Puterea hidrocentralei- „Con

gresul al XXlI-lea al P.C.U.S." 
pusă în funcțiune la 10 septem
brie, este de 2,5 milioane kW. 
Ea va furniza anual (în func
ție de cantitatea precipitațiilor) 
între 11 și 14 miliarde kWh e- 
nergie. Dinspre Stalingrad se în
tinde spre Moscova o linie de 
transport de energie electrică la 
0 tensiune de 500.000 V. cu o 
lungime de 1.000 km. Este în 
curs de construcție o linie de 
transport de energie electrică în

curent continuu Stalingrad—Don
bas, pe care electricitatea va fi 
transportată pentru prima oară 
în lume la o tensiune de 
800.000 V.

Datorită construirii acestei 
centrale electrice, s-a format un 
mare lac de acumulare cu o lun
gime de 600 km. El va permite 
să fie irigate 1,5 milioane ha. și 
să fie alimentate cu apă 6 mili
oane ha. db terenuri fertile și 
pășuni în regiunea de dincolo de 
Volga și în șesul pericaspic.

La centrala hidroelectrică „Con-

greșul al XXII-lea al P.C.U.S." 
de pe Volga funcționează astăzi 
21 hidrogeneratoare de cîte 
115.000 kW. La Leningrad se 
construiește pentru această cen
trală încă un generator experi
mental care va fi cu aproape 50 
la sută mai puternic decît cele 
existente, deși greutatea și di
mensiunea lui vor fi mai mici.

Hidrocentralele „Lenin" 
„Congresul al XXII lea 
P.C.U.S." dte pe Volga au de
venit baza de sprijin a sistemu
lui energetic unic al părții euro
pene a U.R.S.S.

Și 
al

Trebuie folosite toate posibilitățile pentru rezolvarea 
problemelor litigioase dintre state pe calea tratativelor 
Cuvîntarea faî N. S. Hrușciov la mitingul consacrat punerii în funcțiune 

a hidrocentralei de la Stalingrad
lui să-și ridice din nou capul 
în Germania occidentală.

Uniunea 
Democrată 
alte state 
ani lupta 
revanșard 
mania occidentală pentru norma
lizarea situației în Berlinul oc
cidental, pentru încheierea Tra
tatului de pace cu Germania, ca
re trebuie să apere temeinic 
viața și securitatea popoarelor 
Europei', să consolideze pacea în 
întreaga lume.

Problema Tratatului de pace 
cu Germania, a spus N. S. Hruș
ciov, nu a apărut azi sau ieri. 
El a amintit că guvernul so
vietic a prezentat propuneri în 
problema reglementării pașnice 
cît mai urgente cu Germania și 
în anul 1952, și în anul 1954, 
și în arilil 1958 și în .anul 1959

Ce auzim^. însă, ca răspuns 
din partea puterilor occidentale ? 
Propunerile noastre pașnice, po
ziția noastră sînt denaturate, iar 
cînd insistăm pentru rezolvarea 
problemei germane și spunem că 
vom încheia, că Vom încheia nea
părat ’Tratatul de pace cu Repu
blica Democrată Germană, dacă 
puterile occidentale și Republica 
Federală Germană vor refuza să 
semneze tratatul de pace — sîn- 
tem înviriuiți de o pretinsă agre
sivitate. Rezultă că încheierea 
tratatului de pace este o amenin
țare, iar menținerea rămășițelor 
războiului trecut este aproape o 
contribuție la cauza păcii.

In prezent, oameni de stat — 
mă refer mai cu seamă la can
celarul1 Adenauer, președintele de 
Gaulle și primul ministru al An
gliei, Macmillan, a subliniat 
Hrușciov, îndteamnă să se adopte 
o „poziție fermă" împotriva pro
punerilor pașnice sovietice. Dar 
fermitatea în relațiile internațio
nale trebuie întotdeauna 
îmbine cu echitatea și 
tatea, a arătat Hrușcioy.

Hrușciov a amintit 
Gaulle, în cadrul conferinței sale 
de presă, a proorocit „o dezor
ganizare totală în Rusia", în caz 
de război, și, nici mai mult nici 
mai puțin decît „prăbușirea pu
terii sovietice".

Bineînțeles, a spus Hrușciov, 
vom avea pierderi grele într-un 
asemenea război, dar trebuie să-l 
întrebăm pe președintele Franței 
despre ceea ce a trecut sub tă
cere : ce va mai rămîne din țara 
lui, dacă imperialiștii vor tîrî lu
mea într-un război ?

Trebuie folosite toate posibili
tățile pentru rezolvarea proble
melor litigioase dintre state pe 
calea tratativelor și pe calea uneil 
rezolvări echitabile, care să con
solideze pacea și să excludă dez
lănțuirea unui război de către a- 
gresori nu numai în prezent, dar 
și în viitor.

Hrușciov a sprijinit întrutotul 
cuvintele președintelui de Gaulle 
că trebuie să aibă loc tratative, 
că aceste tratative vor avea loc. 
Hrușciov a subliniat, de aseme
nea că și cancelarul Adenauer,

(Agerpres).

intr-un ca Republica 
numeroase 

de mulți

Sovietică,
Germană, 
desfășoară 
împotriva spiritului 

și militarist din Ger-

al

STALINGRAD 10 
TASS transmite:

La 10 septembrie, 
dru festiv, a fost pusiă în func
țiune- hidrocentrala „Congresul 
al XXII-lea al P.C.U.S." dte pe 
Volga.

Cu acest prilej, în ajun au so
sit la Stalingrad Nikita Hruș
ciov, Dmitri Poleanski, Ghennadi 
Voronov.

Luînd cuvîntul în orașul 
Voljski, la mitingul consacrat 
dării în exploatare a giganticei 
hidrocentrale, Nikita Hrușciov, a 
transmis din însărcinarea Comi
tetului Central al P.C.U.S., a 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și a guvernului sovie
tic un salut fierbinte construc
torilor centralei și felicitări pen
tru această deosebită victorie în 
muncă.

Construirea acestui nod hi
draulic, a spus N. S. Hrușciov, 
este într-adevăr o pagină minu
nată în cronica eroică a con
struirii comunismului, un dar dte 
muncă destoinic al oamenilor so
vietici făcut Congresului 
XXII-lea al partidului.

Trecînd la problemele situa
ției internaționale, N. S. Hruș- 
cioy a arătat că, luînd cuvîntul 
Іа mitingul prieteniei sovieto-in- 
diene de la Moscova, a expus 
destul de amănunțit poziția U- 
ntunji Sovietice în cele mai im
portante probleme internaționale 
și că la cele spuse la acest mi
ting se poate adăuga că în lume 
s-a creat o situație acută. Prin
cipalele puteri imperialiste in
tensifică în fel și chip cursa 
înarmărilor, ne amenință pe față 
și, în același timp, încearcă, în 
pofida faptelor evidente, să pre
zinte Uniunea Sovietică ca prin
cipalul vinovat pentru încordarea 
internațională.

Președintele Franței, generalul 
dte Gâulle — a spus N. S. Hruș
ciov — a declarat la conferința 

1 sa de presă din 5 septembrie că 
Uniunea Sovietică a tolerat timp 
de 16 ani situația din ’ Berlin, 
„pe care a stabilit-o ea însăși, 
a creat-o împreună cu Statele 
Unite ale Americii și Anglia la 
conferința de la Potsdam", iar 
acum deodată s-a apucat să cea
ră modificarea ei. Spunînd a- 
cestea, președintele se călăuzește 
evidtent de regula — dacă fap
tele nu corespund concepției lui, 
atunci cu atît mai rău pentru 
fapte. Această manieră însă nu 
este prea sigură, a observat 
N.. S. Hrușciov.

Oare la Potsidam s-a căzut de 
acord asupra modului cum s-ar 
putea transforma Berlinul occi
dental într-o bază a diversiunii 
și spionajului ? Sau acolo se 
stabilea modul în care să fie 
reînviat militarismul german sau 
felul în care să i se pună la dfe- 
poziție arme ? Actuala conjunc
tură din Republica Federală Ger
mană și din Berlinul occidental 
nu are nimic comun cu ceea ce 
s-a înscris în acordul de la 
Potsdam. Niciodată nu am fost 
de acord ca forțele militarismu-

siă se 
elastici-

că de

care se pronunță insistent îm
potriva tratativelor pașnice, și-a 
schimat poziția în ultimul timp.

Așadar, judecind după decla
rațiile conducătorilor din Occi
dent, a dfeclarat Hrușciov, în pre
zent au apărut licăriri promiță
toare. Președintele Statelor Uni
te ale Americii, Kennedy, primul 
ministru al Marii Britanii, Mac
millan, a remarcat el, s-au de
clarat, după cum se 
voarea

Noi 
tratative pașnice, a 
ciov. Dacă oamenii 
dentali ar fi dat ascultare gla
sului rațiunii, nu ar fi existat 
actuala încordare internațională 
deosebit de acută, nu ar fi e- 
xistat psihoza războinică, care 
domnește acum în Occident. Ar 
fi fost rezolvate de mult cele maii 
urgente probleme care provoacă 
această încordare, ar fî fost ne
tezită cale aspre colaborarea în
tre state.

Niciodată, însă, nu este tîrziu 
să se facă o treabă bună, a 
subliniat Hrușciov, d'e aceea sa
lutăm pe cei care adoptă pozi
țiile coexistenței pașnice și ale 
rezolvării problemelor litigioase 
prin mijloace pașnice, pe calea 
tratativelor, iar nu pe calea ar
melor. Salutăm pe cei care se 
pronunță pentru dezarmare, spre 
a exclude pentru totdeauna răz
boiul din relațiile dintre state, 
pe cei care își dau seama dte ne
cesitatea reglementării pașnice 
cu cele două state germane.

Hrușciov a subliniat că po
porul sovietic ar dori să trăiască 
în prietenie cu poporul ameri
can, cu popoarele Franței, An
gliei, Italiei și celorlalte țări, 
precum și cu întregul popor ger
man, după cum trăiește în prie
tenie cu poporul Republicii De
mocrate Germane.

Poporul nostru nu este ran
chiunos, a spus Hrușciov, el își 
dă seama bine întotdeauna că nu 
trebuie să trăiești cu trecutul, ci 
cu prezentul și cu viitorul.

tratativelor. 
am propus

știe, în fa-

întotdeauna 
spus Hruș- 

de stat occi-

U.R.S.S. «a lasia variante mai poieiaite il mai perfetliwate 
de ratfiete partăloare ia mai molie trepte pentru obiecte toimite

Experiențele vor avea loc în Oceanul Pacific 
între 13 septembrie

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS : In cadrul planului lucră
rilor de cercetări științifice și ex
perimentale de proiectări pentru 
cucerirea continuă a spațiului 
cosmic, oamenii de știință și pro- 
iectanții sovietici au pregătit, 
pentru a fi experimentate, va
riante mai puternice și mai per
fecționate de rachete purtătoare 
cu mai multe trepte pentru obiec
te cosmice. Lansările unor ase
menea rachete fără ultimele trep 
te vor fi efectuate în regiunea 
părții centrale a Oceanului Paci
fic, mărginită cu următoarele 
coordonate :

Latitudine nordică: 10 grade 
20 minute; 11 grade 30 minute; 
9 grade 10 minute; 8 gradte 05 
minute.

Longitudine vestică: 170 gra- 
30 minute; 167 grade 55 mi-

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

Cel de-al IV-lea Congres 
al Partidului Muncii din Coreea

PHENIAN 11 (Agerpres). — TASS transmite:
La 11 septembrie la Phenian și-a început lucrările cel de-al 

IV-lea Congres al Partidului Muncii din Coreea. Cei peste 1.200 
de delegați la congres sosiți din toate colțurile țării vor as
culta și discuta raportul de activitate al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, raportul de activitate al Comisiei 
centrale de revizie a C.C. al Partidului Muncii din Coreea și 
raportul cu privire la planul de șapte ani de dezvoltare a eco
nomiei naționale a R.P.D. Coreene (1961 —1967) și vor alege 
organele centrale ale Partidului Muncii din Coreea.

Raportul de activitate al Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea a fost prezentat de Kim Ir Sen, președin
tele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea.

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

Amănunte asupra atentatului nereușit 
la viața generalului de Gaulle

de

sж«<

$

PĂRIS 11 (Agerpres).
La o conferință de presă con

vocată în mod special Roger 
Frey, ministrul Afacerilor Inter
ne, a comunicat ziariștilor amă
nunte asupra atentatului nereu
șit la viața generalului de Gaulle, 
președintele Franței, săvîrșit la 
8 septembrie seara tîrziu.

Generalul de Gaulle părăsise 
Parisul, plecînd cu automobilul 
la reședința sa din Colombey- 
Les-Deux-Eglises. La aproxima
tiv jumătate de 
ceastă localitate 
mobilul în care s 
Iul de Gaulle, și , 
mare viteză, s-a 
mină de o mare putere explozi
vă camuflată cu pricepere. Mina 
se compunea diintr-o încărcătură 
ide 4 kg. dte materie explozivă, 
care era racordată la un focos 
format dintr-un rezervor cu li
chid inflamabil. A explodat însă 
numai rezervorul, care a produs 
o flacără mare. Ca rezultat nu 
,a fost avariat decît farul drept 
al automobilului generalului de 
Gaulle. Președintele nu a avut de 
suferit.

Frey a declarat că atentatul 
la viața generalului de Gaulle a

drum între a- 
și Paris auto- 
se afla genera- 
care mergea cu 

i ciocnit cu o

TAȘKENT. In dimineața zilei 
de 11 septembrie, primul ministru 
al Indiei Jawaharlal Nehru, care 
a făcut o vizită oficială în Uniu
nea Sovietică, a părăsit Tașken- 
tul — capitala Uzbekistanului — 
îndreptîndu-se spre patrie.

DUBLIN. După cum anunță 
agenția France Presse, în noap
tea de 9 spre 10 septembrie, uni 
avion DC-6, aparținînd compa
niei americane „President Air
lines" s-a prăbușit în Irlanda. 
Agenția France Presse precizea- 

82 de pasagerii ce se 
bordul avionului au

ză că cei 
aflau la 
pierit.

După cum transmiteTOKIO.
agenția Kîodo Țușin, populația

orașului Tokio era Ia 1 august de
9.922.542 de persoane.

WASHINGTON. Agenția Uni
ted Press Intern at io mal anunță 
că la 9 septembrie la Point Ar
guello, statul California, a ex
plodat un satelit artificial spion 
de tipul „Samos". Racheta, care 
urma să plaseze satelitul spion 
pe orbită, a explodat pe rampa 
de lansare formînd o uriașă sferă 
de foc.

HAVANA. Tribunalul revolu
ționar din Las Villas, care a ju
decat procesele penale a 14 cri
minali de război, i-a condamnat 
pe cinci dintre ei la moarte prin 
împușcare, iar pe ceilalți la Cite 
30 de ani închisoare.
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— 15 octombrie
nute; 166 grade 45 minute; 169 
grade 20 minute.

In cursul lansărilor, în aceas
tă regiune se vor afla nave ale 
flotei sovietice înzestrate cu mij
loace speciale de măsurat.

In scopul asigurării securității, 
agenția TASS este împuternicită 
să declare că guvernul U.R.S.S. 
solicită guvernele celorlalte țări, 
care utilizează căi maritime și 
aeriene în Oceanul Pacific, să 
dea instrucțiuni organelor de re
sort ca în perioada lansării ra
chetelor, navele și avioanele să 
nu intre în regiunea zonei ma
ritime și a spațiului aerian, măr
ginite de coordonatele sus-men- 
tionate.

Lansările vor fi efectuate în 
intervalul 13 septembrie — 15 
octombrie a. c.

fost pus la cale de organizația 
antiguvernamentală clandestină 
care se autointitulează „organi
zația . armată secretă" (grupare 
ultracolonialistă — N.. RJ.pLfi.

PROGRAM DE RADIO
13 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică distractivă de 
compozitori sovietici, 9,30 Cîn- 
tece și jocuri populare romînești, 
10,08 Teatru la microfon: „Oa
meni care tac". Scenariu radio
fonic dte Al. Voitin, 12,00 Cîntă 
soliști ai Teatrului de Operă și 
Balet, 13,05 Muzică din operete, 
14,00 Concert de muzică ușoară 
romînească, 14,30 Din muzica 
popoarelor, 16,15 Vorbește Mos
cova 1 17,30 In slujba patriei,
18,15 Program muzical pentru 
fruntași în producție din indus
trie și agricultură, 19,15 Cîntece 
din trecutul de luptă al poporu
lui nostru, 20,00 Festiva] inter-, 
național .George Enescu" — 
1961. Transmisiune din Studioul 
de Concerte al Radioteleviziuniî 
a concertului orchestrei simfoni
ce a Radioteleviziunii sovietice. 
PROGRAMUL II. 12,25 Cîntece 
idin țări socialiste, 14,03 Muzică 
din opereta „Dubarry" de Milto- 
ker, 14,30 Muzică distractivă,
15.30 Muzică populară romî
nească și a minorităților națio
nale, 16,30 Muzică ușoară, 16,50 
Curs de limba rusă, 17,35 Jur
nalul Concursului și Festivalului 
Internațional „George Enescu"— 
1961, 19,40 Melodii de dans,
20.30 In pas cu știința, 21,15 
Vitrina cu noutăți de muzică u- 
Șo>ară (reluare), 22,00 Doine și 
jocuri populare romînești.

-----O-----
CINEMATOGRAFE

PETROȘANI — 7 NOIEM-- 
BRIE: Alba-Regia; AL. SAHIA: 
Balada epocii de piatră; PETRI- 
LA : Oameni cu aripi; LONEA: 
Cuibul vulturilor; ÂNINOASA: 
Circul; VULCAN: Corabia zbu
rătoare; LUPENI : E lung dru
mul pînă acasă.

Tiparul : „6 August" — Poligrafie


