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Ppegătipi
La Livezeni, a luat de 

curînd ființă o secție or
ganizată de O.A.D.L.F. 
Aici au fost aduse o 
seamă de mașini și uti
laje ca tocătoare pentru 
roșii, prese pentru stru
guri și altele în scopul 
mecanizării diferitelor o- 
perațiuni de muncă. Sec
ția a fost înzestrată de 
asenrfenea cu cazane pen
tru fiert bulion, butoaie 
pentru murături, borcane, 
sticle, etc.

de iapnă
In cele peste două 

luni, de cînd funcționea
ză, secția de semiindus- 
trializare de la Livezeni 
a înregistrat însemnate 
succese. Au fost produse 
cca. 13.000 kg. bulion în 
sticle de un kilogram, de 
jumătate și de un sfert, 
apoi sute de borcane de 
3 1. cu ardei
plut cu varză roșie, 
două vagoane de mură
turi, necesare 
nării populației pe timp 
de iarnă.
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) țut tău ѵд lumina tot" șutul fiindu-le de ajutor 
> minerilor Ia ‘ scosul cărbunelui, parcă spune 

Răducu Maria (în clișeu) ' dte la lămpăria mi- 
) nei Cimpa I făcînd ultima verificare la lăm- 
J pile electrice alcalice înainte de a le distribui, 
ț Ea știe că despre lampa dte mină se spune că 
, e „ochiul minerilor" în timpul cît se află în 
; subteran și de aceea muncește cu conștiincio- 

zitate îndemnînd și pe ceilalți muncitori din 
■ lămpărie să facă la fel.
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Planul de investiții
In cursul lunilor iulie și au

gust, conducerile întreprinderilor 
titulare de investiții din Valea 
Jiului, a întreprinderilor de con- 
strucții-montaj și a băncii de in
vestiții, au analizat la lucrările 
mai importante stadiul de exe
cuție al acestora pe fiecare șan
tier și, împreună, au stabilit vo
lumul dte lucrări de investiții ce 
urmează a se realiza în perioa
da 1 august ■— 31 decembrie 
1961. Rezultatul acestei analize 
a fost concretizat prin plănurije 
care s-au întocmit -pentru fieca
re lucrare în parte, cuprinzînd 
voluțpul de lucrări ce urmează 
a se executa lunar.

Făcînd bilanțul lucrărilor din 
luna august 1961, rezultă că rea
lizările obținute sînt inferioare 
prevederilor stabilite.

Rezultate bune au fost obți
nute în toate exploatările minie
re, care au depășit prevederile. 
De asemenea, rezultate bune 
s-au înregistrat și la grupul de 
șantiere T.C.M.M. Coroiești, ca
re a realizat prevederile.

La lucrările industriale de su
prafață, întreprinderea de con
strucții și montaje miniere-Pe- 
troșani a realizat numai 80 la 
sută din prevederile stabilite pen
tru această întreprindere. Cele 
mai slabe rezultate însă, care au 
făcut ca procentul de realizări 
pe întreaga Vale a Jiului să fie 
mic, au fost obținute de șantie
rele T.R.C.-6 Petroșani și 7 
Lupeni, grupul de șantiere care 
execută lucrările de la termo
centrala Paroșeni și șantierul
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Utilaje miniere peste plan 
la un preț de cost râtas

In contul trimestrului IV
Secția mecanică de la U.R.U.M.P. deține locul 

de frunte în întrecerea socialistă ce se desfășoară 
între secțiile uzinei. Acest loc Și-l consolidează 
zi de zi. in ziua de 14 septembrie muncitorii sec
ției mecanice au raportat Îndeplinirea planului pe 
trimestrul III la piese de schimb. De la această 
dată ei lucrează în contul trimestrului IV al a- 
cestuî an.

In ultimul timp, în secția mecanică au fost e- 
xecutate utilaje importante pentru exploatările mi
niere din Valea Jiului. Astfel, au fost confecțio
nate brațe pentru funicularul Anirtoasa—Petrila, 
bandaje pentru trenuri de roți pentru locomotivele 
de mină LA-4 și LA-8. S-a lucrat lă montarea 
funicularului și la execuția unei stații pentru fu
nicularul de la Vulcan. De asemenea, au fost exe
cutate 14 bucăți cupe pentru șantierul naval Ga
lați, necesare curățirii canalelor Dunării.

Rezultatele frumoase obținute de secția mecani
că sînt rodul muncii entuziaste a întregului co
lectiv. In mod deosebit s-au evidențiat Szilagyi 
Alexandru, Calotă Nicolae, Grecu Viorel, Almășan 
loan.
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Excursiile au devenit ceva obișnuit pentru oamenii muncii 
din Valea Jiului. Dar niciodată numărul lor n-a fost atît de mare 
ca în acest an. Trenul este gata de plecare. După cum se vede 
fi din clișeu călătorii de la geamuri zîmbesc fericiți. Merg în- 
tr-o nouă excursie. De astădată, la Hunedoara unde vor viziona 
spectacolul „Parisul pe gheața-.

Alegerile în organizațiile de bază ale partidului

trebuie

Piese peste plan
Secția construcții metalice, este una din secțiile 

de bază ale Uzinei de reparat utilaj minier din 
Petroșani. Aici se execută jgheaburi TP-1, tuburi 
de rambleu, moaze pentru puțuri, pereți frontali 
pentru vagonete de mină, tuburi de aer.aj, armă
turi metalice de diferite tipuri și multe altele.

Deși la începutul lunii septembrie secția a dus 
lipsă de anumite materiale, totuși datorită orga
nizării muncii și a hotărîrii întregului -‘colectiv s-a 
reușit ca planul să fie realizat Ia zi, iar la piese 
dte construcții metalice să fie depășit cu mai bine 
de 13 tone.

Un aport substanțial la aceste frumoase rezul
tate l-au adus sudorii Fentei Vasile, Șoldea Ioan, 
Bon Francisc precum și lăcătușul Caroșca Aron 
și echipa de tinichigii condusă de Voinici Ștefan.

Peste 22.000 lei economii
Secția reparații mecanice, execută ’reparații' la 

diferite utilaje miniere pentru exploatările miniere 
din Valea Jiului și pentru alte exploatări miniere 
din țară. In prezent sînt în reparații capitale două 
mașini de încărcat PML-5 și două bucăți mașini 
de încărcat tip UNI O pentru minele din Baia Ma
re. Ieri a și început rodajul unei mașini PML-5 
la care reparațiile au fost terminate.

Sînt luate în 
piu : locomotive „uickl uc un»a ч i^, 
pe centrifugale, colivii cu 1 și 2 etaje și multe al
tele.

lucru și alte utilaje, ca de exem- 
„Diesel" dte mină de 6 tonte, pom-

Sectorul III Piscu al minei A- 
ninoasa înmănunchează un șir în
treg de greutăți care au pus la 
încercări colectivul său de mi
neri și tehnicieni. Ieșirea din pro
ducție a unor abataje pricinuită 
de falii, strangulări ale stratelor, 
apa abundentă ce scaldă stratul 
13, intrarea în presiune a unor 
galerii etc. par, la prima vedere, 
să justifice bilanțul nefavorabil cu 
care colectivul sectorului a în- 
tîmpinat adunarea generală pentru 
darea de seamă și alegeri a or
ganizației de bază: rămîperea sub 
plan cu 2.700 tone cărbune, rea
lizarea randamentelor planificate 
doar în proporție de 99,2 la sută, 
a planului de pregătiri în propor
ție de 79,7 la sută, depășirea pre
țului de cost cu 5,71 lei pe tona 
de cărbune.

Adm ițind faptul că ’ neregularită- 
liie geologice au provocat secto-

Verigi principale 
! redresarea
Adunarea generală a arătat că 

în sector există o organizație de 
partid puternică, comuniști hotă
rîți, a căror tărie a fost reflectată 
de faptul că ei 
rea în urmă nu 
ță a greutăților 
unor lipsuri pe 
să le înlăture.

S-a subliniat că acolo unde s-a 
muncit cu fermitate, cu bărbăție, 
minerii și nu greutățile au învins 
Și, 
șat 
Sni
der 
Szeresti loan, Liciu Vaier. Comu
niștii s-au întrebat însă : de ce 
din cele 12 brigăzi productive ale 
sectorului, 8 rămîn sub plan ? 
Căutînd răspuns la această între
bare, ei au scos la iveală defi
ciențe pentru a căror înlăturate

consideră rărr.jjne- 
пшпаі o consesin- 
geologice, ci și a 
care sînt hotărîți

realizat !
întreprinderii de construcții fo
restiere-care execută drumul auto 
Po.atiște.

La șantierele 6 Petroșani și 7 
Lupeni,' prevederile au fost rea
lizate în procent de numai 50, 
respectiv 57 la sută. Astfel, la 
șantierul Petroșani, la lucrările 
de la căminul studențesc s-au 
realizat numai în proporție de 
61 la sută, la locuințele din stra
da С. I. Parhon — 48 la sută 
etc.

Ținînd seama de rolul impor
tant pe care îl au lucrările de 
investiții în dezvoltarea econo
miei naționale, se impune ca atît 
conducerile șantierelor care n-au 
realizat planul pe luna august 
cît și conducerile Trustului re
gional de construcții Deva, Di
recției de investiții a C.C.V.J., 
întreprinderii de construcții și 
montaje miniere Petroșani, Trus
tului de construcții și montaje 
energetice București și între
prinderii de construcții forestiere 
să ia măsuri urgente petitru rea
lizarea în întregime a 
dte lucrări prevăzute.

înfăptuirea în bune 
planului de investiții 
pentru anul 1961, va 
un nou ș.i important pas înainte 
pe calea industrializării socialis
te a țării, a înfloririi întregii e- 
conomii 
tinue a 
menilor

volumului

condiții a 
prevăzut 
însemna

în interesul ridicării con- 
nivelului dte trai al oa- 
muncii.

N. CERBU
director. Banca de investiții 

Petroșani

Prin folosirea judicioasă a ma
terialelor (piese de scfiimb) și 
reducerea timpului de execuție la 
diferite lucrări s»-a reușit ca în 
lunile iulie și august să se rea
lizeze economii de. peste 22.000 
lei. Planul de reparații pe luna 
august a fost realizat în propor
ție de 108 la sută, iar la servicii 
prestate în proporție de 115 la 
sută.

Intre 17—23 septembrie se 
desfășoară săptămîna Crucii 
Roșii. Biroul orășenesc al Crucii 
Roșii din Petroșani a întocmit 
un plan de manifestări pe a- 
ceastă perioadă.

Se vor întreprinde p serie de 
acțiuni cu caracter educativ sa
nitar : conferințe, concursuri în
tre , „Sanitarii pricepuți", întîl- 
niri între donatorii și primitorii 
dte sînge, între grupele și colec
tivele posturilor sanitare; se 
vor organiza caravane sanitare 
la sate, în sectorul forestier pre
cum și acțiuni de curățenie.
, In ziua de 22 septembrie în 

sala clubului C.C.V.J. se vor în- 
mîna insigne și diplome de o- 
noare donatorilor de sînge frun
tași.

Această săptămîna . constituie 
un prilej de a trece în revistă 
realizările obținute, un prilej de 
verificare a stilului de muncă în 
vederea pregătirii unui număr 
cît mai mare de activiști de 
Cruce Roșie.

In fața întregului activ
Cruce Roșie stă' sarcină de a

de

la acest capitol, a fost înfăți- 
exemplul înaintat al brigăzi- 
conduse de comuniștii Schnei- 
Francisc, Bulgara Gheorghe.

rului mari greutăți, atît darea de 
seamă prezentată de. tov. Bihavetz 
Adalbert, secretarul organizației de 
bază, cît și discuțiile la care au 
ținut să participe un număr mare 
de membri și candidați de partid 
au subliniat că la această situație 
au contribuit și o serie de lip
suri. .

Darea de seamă și discuțiile 
purtate în adunarea de alegeri au 

I avut meritul de a orienta cu clari
tate noul birou al organizației de 
bază, pe fiecare membru sau can
didat de partid în parte, asupra 
a ceea ce are de făcut, astfel ca 
sectorul III să încheie anul 1961 
cu planul realizat, iar perioada 
pînă Ia sfîrșitul anului curent să 
constituie o adevărată școală asu
pra felului cum trebuie muncit 
pentru înfăptuirea sarcinilor spo
rite de plan pe anul 1962.

de care depinde 
sectorului
biroul organizației de bază, agita
torii, toți comuniștii trebuie să 
desfășoare o muncă politică și or
ganizatorică susținută. Maiștrii, 
artificierii și supraveghetorii nu 
au avut o preocupare permanentă 
pentru îndrumarea tehnică, apro
vizionarea și sprijinirea brigăzilor. 
S-a apreciat în mod just că arti
ficierii s-au transformat din ajutori 
ai maiștrilor mineri, în simpli mâ
nuitori de explozivi, fără să ajute 
brigăzile prin îndrumări privind 

' organizarea muncii. Mai mult, 
unii artificieri nu folosesc din 
plin cele 8 ore de munaă,. pleacă 
afară înainte de terminarea șu
tului lăsînd brigăzile cu orturile 
nepușcate, așa cum au procedat 
artificierii Buglender Alexandru^

I. BRANEA

(Continuare în pag. 3-a)

CRUCII ROȘII
sprijini multilateral organele 
sanitare în vederea realizării 
sarcinilor trasate de partid pri
vind îmbunătățirea neîntreruptă 
a apărării sănătății oamenilor 
muncii.

In acest an s-au obținut o se
rie de succese. Punîndu-se un 
deosebit accent pe calitatea, mun
cii s-au instruit conducerile sec
țiilor. Cu prilejul schimbului de 
experiență privind munca de cu
rățenie în școli, școlile noastre 
s-au Clasat printre primele pe 
regiune șî pe țară;

Activiștii de" Cruce Roșie au 
participat la acțiunile de înfru
musețare a orașelor și satelor 

“ noastre. Ei aii . mobilizat popu
lația. la acțipnea de deratizare și 
la alte acțiuni. Numărul postu
rilor de prim-ajutor a crescut. 
Dotarea lor a sporit cu- 150 de 
truse.

In întreprinderi grupele: sani
tare contribuie la; întreținerea 
curățeniei la, locurile de'mtincă, 
participă ‘ la acțiunile, de profi
laxie.

S-au evidențiat prin activitatea 
lor tovarășii Stăncescu Eugen, 
Săsan Maria, Kapel Iuliana, 
Trușcă Elena, Vlad Constantin, 
Samoilă Ioan, Martin Virgil și 
alții.

Se cere ca miile de activiștii 
pregătiți prin cursurile sanitare 
de G.P.A.S. să se lege mai mult 
de acțiunile întreprinse dte orga
nele sanitare, să-și desfășoare 
Continuu activităte.a la locurile 
de muncă în așa fel incit ediu-' 
cația sanitară să pătrundă în 
mașe și să dea cele mai frumoa- 
se roade.

Manifestările din cadrul aceș* 
tei săptamîni trebuie să consti
tuie un mijloc eficace de popu
larizare a sarcinilor Crucii Roșii 
și de' antrenare a cetățenilor la 
înfăptuirea lor. Trebuie să ne 
mobilizăm toate 
pul intensificării și ridicării ni
velului întregii 
urmărind astfel 
treruptă a nivelului sanitar al 
populației. ,

forțele în sco-

noastre munci, 
creșterea neân-

dr.GEOR.GE DIRLEA 
președintele Comitetului orășenesc 

de Cruce Roșie — Petroșani
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LA FWROȘâHk UN JOC DE ZILE MARI

HANDBAL ÎN 7
«J»

0 lecție benă pentru handbaliste

spatele por- 
la fel ca și 
secunde li- 
val de Ьи-

Nu trecuseră nici două minute 
de joc și un șut din volei de la 
25 m. al lai Crăciun face ca min
gea să treacă mult în 
ții. In tribune derută 
între jucători. 30 de 
niște, apoi izbucni un
curie și entuziasm, din piepturile 
miilor de spectatori care asistau la 
meciul de fotbal Jiul — Rapid ; 
Gol!! Felicitări și îmbrățișări. Un 
gol de zile mari, un gol cum nu s-a 
mai văzut de mult timp la Pe
troșani. Să reconstituim pe scurt

IN CLIȘEU: Motroc respin- 
gtnd unul din multele atacuri ale 
Jiului.

faza. Crăciun face o cursă scurtă 
pe mijlocul terenului, pasează Ja 
Gabor, acesta lui Ciurdărescu, care 
trimite peste jucători Ia Crăciun. 
Acesta veniț din urmă, reia din 
volei de la cea. 25 m. cu un șut 
puternic, mingea mergînd în linie 
dreaptă cea. 40 m. pînă la tabela

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

de marcaj, Atît portarul cit și ju
cătorii nu au schițat nici o miș
care. De aceea spectatorii, au. cre
zut că balonul a trecut pe lingă 
colțul sting, de sus, al porții. Dar 
fluierul arbitrului și stupoarea din 
rindurile echipei feroviare au adus 
spectatorilor precizarea ’■ balonul in- 
trind în poartă ia „păianjen" a 
străpuns fileul. Parcă niciodată sta
dionul JiuJ np a cunoscut o anima
ție atît de mare, miile de specta
tori încurajind frenetic echipa Jiul. 
După acest gol Jiul a prins aripi, 
intrerindu-se pe sine însuși. Toate 
compartimentele funcționau ca 
„ceasul" ; apărarea a fost în per
manență sigură Și U pOft. de ase
menea, halfia și înaintarea în care 
Martinovici, Ghibea și Gabor au 
dat randament foarte bun- Specta; 
tonii întrevăd o victorie sigură și 
la scor. ȘI într-adevăr nu trec de
cît 6 minute de la primul gol și 
Martinovici face o cursă frumoasă 
în viteză pe aripa dreaptă și pa
sează precis, printre jucătorii rapi- 
diști, lui Gabor care șutează scurt, 
tot din volei : 2—0.

Din nou entuziasm în tribune și 
pe teren. „Galeria" e și ea într-o 
vervă deosebită (are și de ce I). In 
continuare asistăm la atacuri după 
atacuri la poarta bucureștenilor că
rora apărarea de altfel,ea foarte bu
nă, le-a făcut cu greu față. Pe rînd 
Crăciun, Ciurdărescu, Ghibea, Ga
bor și Martinovici își încheie curse
le în viteză cu șuturi puternice la 
poartă. De-abia spre sfîrțitul re
prizei jucătorii ceferiști încep să-și 
revină, iar acțiunile lor sînt mai 
coordonate.

Repriza a doua aduce un reviri
ment în tabăra rapidiștilor. Ei intră 
mai hotăriți pe teren și creează ac
țiuni periculoase la poarta apărată 
de Crisnic. Jucătorii Jiului par 
obosiți și mulțumiți parcă de re
zultat. Elanul сц care jucaseră în 
prima repriaă a scăzut, 
explică și golul primit pe

în minutul 47. Ozon primește o 
minge pe centru și de la 16 metri 
trage slab. Romoșan ezită să inter
vină, Dulgheru, face o fentă șj-1 
derutează pe Crisnic care nu a mai 
putut interveni : 2—1. Rapidiștii fă
ră să strălucească au inițiativa în 
această perioadă, dar atacurile lor 
cămin fără rezultat pierzîndu-se în 
combinații. In minutul 70 Neacșu 
este înlocuit cu Gherghina la Ra
pid și Mateon cu Manea la Jiul. 
Jucătorii petroșăneni încep să-și re
vină abia spre sfîrșitul jocului. Sco
rul eșfc pecetluit în minutul 90 în 
urma unei combinații între Ciurdă
rescu — Gabor, ultimul trimite lui 
Manea și acesta șutează puternic : 
3—1. Jiul a obținut o victorie pe 
merit.

In general Jiul a jucat foarte 
bine, clar, dar s-a observat și o 
lacună care în repriza a doua și-a 
spus cuvîntul — condiția fizică. 
Jucătorii au dat semne de oboseală 
neputînd ține același pas pe tot 
parcursul celor 90 de minute.

A arbitrat corect Nițescu Cornel- 
Sibiu.

JIUL : Crisnic — Romoșan, 
TÎLVESCU. Cazan — CRĂCIUN, 
CRIȘAN -- MARTINOVICI, GHI
BEA, Ciurdărescu, GABOR, Ma
teon (Manea). RAPID : TODOR 
— GREAVU, Motroc, MACRI — 
Neacșu (Gherghina), Koszka — 
Kraus, Ozon, Leahevici, Georgescu, 
DULGHERU.

C, COTOȘPAN

In fiecare duminică dimineața 
iubitorii de handbal în 7 îș; dau 
întîlnire pe terenul Elevul aștep- 
tînd întotdeauna cu aceeași ne
răbdare partidele din categoria 
A atît ale băieților cît și ale fe- 
tel'or. Ei s^au obișnuit să aplaude 
în repetate rînduri tehnica și 
fantezia jocului, cît mai ales ar
doarea cu care handbaliștii noș
tri luptă în tot timpul jocului. 
Duminică dimineața însă spec
tatorii au părăsit stadionul de
zamăgiți de comportarea deose
bit de slabă a handbalistelor în 
întîlnirea cu Știința Timișoara.

echipei locale. Beneficiem chiar 
de o lovitură dfe la 7 m. Dar Ra
dulescu Sanda, cea mai bună 
realizatoare a loviturilor libere, 
șutează... în bară, ratînd de alt
fel în această întîlnire trei lo
vituri de la 7 m. (?!) O reve
nire a echipei locale aduce totuși 
scorul la 3—4. Era posibilă deci 
o egalare. Dar inepuizabila Reipp 
(nr. 8) a timișorencelor înscrie 
punct după puncț, scorul ajun- 
gînd astfel la 8—5. Este sur
prinzător faptul că atît echipa 
cît și antrenorul Bartha nu au 
observat că de fapt timișoren-

IN CLIȘEU: Ce® mai bană jucătoare de pe teren, fimlșo- 
reanca Repp înscriind, cu tot blocajul localnicelor.

CAMPIONATUL REGIONAL CAT. I

Minutul 60: 2-0;
Duminică, tribuna din Lupani s-a 

dovedit neîncăpătoare pentru „su
porterii" celor două echipe din 
campionatul regional, Minerul Vul
can și Parîngul Lonea, Vulcănenii 
au avut satisfacția că juniorii au 
învins cu 2—0 și apoi așteptau cu 
optimism întîlnirea celor „mari". 
Tabăra lonenilor aproape ascunsă 
într-un colț al tribunei privea cu 
inima în „dinți" jocul ei atunci cînd 
Popescu și Melinte de la Vulcan 
înscriu în același minut (7) n-au 
avut ce face decît să aplaude și 
totuși să spere...

Prima parte a jocului se încheie 
eu scorul de 2—0 stabilit de vul- 
căneni.

Repriza a doua începe în nota 
de dominare a lonenilor și în mi
nutul 59 Moldovan ratează o lo

Așa se 
..gratis"

minutul 90: 2-3 1
vitură de la 11 m. Cu două mi
nute mai tîrău Circu reduce la
2— 1, apoi în minutul 65 Mirme> 
egalează. Acum e rindul micului 
grup lonean să-și încurajeze echipa.

Moldovan stabilește scorul final
3— 2. Minerul a jucat mai bine în 
prima repriză cînd a și marcat. In 
paxtea a doua a jocului vulcănenii 
au slăbit alura în atac.

Lonenii, care în prima parte a 
meciului au jucat confuz, atacul ba- 
zîndu-se numai pe Sima, în repri
za a doua au jucat în vițeză și au 
șutat mai mult la poarta.

Un gest a lui Paraschiva merită 
remarcat: la sfîtșitul jocului mais
trul sportului îl felicită pe antreno
rul echipei lonene pentru victorie.

M. MATYAS 
corespondent

r ’

In ultimul timp, în tribunele 
stadionului Jiul s-a auzit tot mai 
des: „Șutează Crăciun", „Să 
tragă Crăciun t", Și intr-adevăr, 
nu odată, Crăciun a dat satisfac
ție publicului „incercînd" poarta 
adversă de la distanță, dar pu
ternic și periculos. Duminică iu
bitorii de fotbal din Petroșani 
au văzut însă un gol foarte fru
mos marcat de Crăciun.

ALTE REZULTATE

Minerul Pefrila victorioasă în deplasare
Intîlnind la Alba Iulia echipa

A.S.T.A., Minerul Petrila a făcut 
un joc bun și după o repriză cu 
scor alb, minerii reușesc să înscrie

un punct prin Constandu, scor 
care ia sfîrșit partida. Localnicii 
jucat dur.

CU

au

C.F.R. Simeria — Minerul Ani- 
noasa 0—4 ; C.F.R. Teiuș — Da
cia Orăștie 3—2; Minerul Deva — 
Metalurgistul Cugir 0—1 ; Dinamo 
Barza — Minerul Ghelar 7—1 ; 
Sebeșul Sebeș — Victoria Călan 
2—1.

CAMPIONATUL REGIONAL CAT. II

Ititața PffitiMl
De la început s-a văzut că 

oaspeții sînt hotărîți șă obțină 
un rezultat favorabil/. Chiar în 
primul minut reușesc să deschi- 

. dă scorul prin Sarafis. După a- 
cest gol studenții echilibrează 
jocul. Cu toate că atacă foarte 
insistent ei nu reușesc să ega
leze. Jucătorii hunedorerii se a- 
pără bine, iar la un contraatac, 
cînd întreaga apărare a Știfcn- 
Ti s-a oprit așteptînd ca arbi-

tansrrKtirBf ййнга l-l (2-2)
trul să fluere ofsaid, Sarafis ur
că scorul la 2—0

Se părea că meciul este jucat. 
Cu toate acestea studenții nu se 
descurajează. Ei atacă tot mai 
insistent și reușesc să egaleze. 
Păsculescu lansat pe extremă 
centrează la Cristocea care reia 
cu capul în plasă. Nu trec nici 
două minute și la un corner im
pecabil executat de Nagy, ace
lași Cristbcea egalează.

In contrast cu studentele care 
ap manifestat în permanență o 
veryă deosebită de joc, o voință 
remarcabilă, calm și siguranță 
atît în atac cît și în apărare, e- 
levele din Petroșani au jucat fă
ră convingere, mai slab ca ori- 
cînd, făcînd greșeli elementare 
atît în cîmp cît și în finalizarea 
acțiunilor. Pentru toți spectatorii 
a fost un mare semn de între
bare comportarea fetelor de du
minică care au primit o lecție 
aspră dar meritată de la timi- 
șorence fiind învinse cu 9—7 
(4-1).

De la început s-a observat că 
petroșănencele par obosite ju- 
cînd fără convingere și cu multe 
greșeli. Scorul devine astfel 3—0 
pentru timișorence după cîteva 
minute, apoi 4—1, studentele în
scriind dintr-o lovitură liberă 
de la 7 m.

La reluare așteptam o schim
bare în comportarea generală a

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

Dugbiștii, victorioși la București
In cadrul etapei a IV-a a re

turului campionatului republican 
de rugbi s-au întîlnit duminică 
pe terenul din șoseaua Olteni
ței echipele I.T.B. și Știința 

încă de la început rugbiștii 
bucureșteni atacă insistent însă 
apărarea oaspeților este la post. 
Apoi studenții creează faze fru
moase încercînd să deschidă sco
rul. Totuși cei care reușesc a- 
cest lucru sînt bucureșteml. 
Gravu a executat impecabil o 
lovitură de pedeapsă de la a- 
proximativ 45 m. După aceasta 
studenții atacă dezlănțuit și reu
șesc să egaleze prin Ureche prin- 
tr-o lovitură die picior căzută.

oaie au avut o singură trăgă
toare șj anume Relpp care bine 
„ținută" nu ar mai fi putut în
scrie 7 goluri.

Infrîngerea de duminică nu 
înseamnă numai pierderea punc
telor atît de prețioase, de altfel, 
ci și un semnal de alarmă atît 
pentru antrenor cît șl pentru în
treaga echipă în ceea ce privește 
pregătirea din timpul săptămînii 
cît și comportarea tehnico-mo- 
rală la îrrtflnirile oficiale.

★
Echipa de băieți Știința* Pe

troșani a jucat la Craiov?Tj>ier- 
zînd la diferență doar . de ‘ un 
punct: 15—14 (11—6) pentru 
C. S. Craiova. De remarcat; fap
tul că în repriza a doua petro- 
șănenii au avut o revenire pu
ternică , înscriind opt puncte, 
primind doar patru și condudnd 
chiar cu F2—11.

D. MfHAlL

I

In continuare tot oaspeții atacă 
și reușesc să hotărască soarta 
meciului în favoarea lor prin 
Mateescu care a transformat o 
lovitură

S-au
D răcea,
(Știința 
Coravu,

ETAPA VIITOARE
Minerul Petrila — C.F.R. Si

meria ; Victoria Călan — A.S.T.A. 
Alba ; Minerul Ghelar — Sebeșul 
Sebeș ; Parîngul Lonea — Dinamo 
Barza ; Metalurgistul Cugir — Mi
nerul Vulcan ; Dacia Orăștie —’ 
Minerul Deva; Minerul Aninoasa 
— C.F.R, Teius

Clasamentul campionatului regional Cat I
1) Sebeșul Sebeș 4 3 1 0 12: 5=7
2) Parîngul Lonea 4 3 1 0 10: 6=7
3) Metalurgistul Cugir 4 3 0 1 11: 2=6
4) Minerul Aninoasa 4 3 0 1 7: 3=6
5) Dinamo Barza 4 2 1 1 10: 6=5
6) Minerul Deva 4 2 0 2 7 : 4=4
7) Minerul Petrila 4 1 2 1 4: 5=4
8). Victoria Călan 4 1 1 2 7: 6=3
9—10 Minerul Vulcan 4 0 3 1 5: 6=3
9—10 A.S.T.A. Alba ‘ 4 1 1 2 5: 6=3

11) Minerul Ghelar 4 1 1 2 9:13 = 3
12) C.F.R. Teiuș 4 1 1 2 7:17=3
13) Dacia Orăștie 4 1 0 3 3: 7 = 2
14) C.F.R. Simeria 4 0 0 4 4:15=0

de pedeapsă, 
remarcat: ~

Grigoriev,
Petroșani) 
Marica (I.T.B.).

C. TAUTU 
corespondent

Lupte libere șl clasice
Joi după-amiază în sala de 

sport din Petrila ; a avut loc e- 
tapa orășenească la lupte libere 
și clasice seniori, la care au 
participat luptătorii echipelor 
Jiul Petroșani și Minerul din 
Petrila,

In urma rezultatelor înregis
trate, pentru etapa regională 
s-au calificat următorii sportivi: 
Lupte libere : Cat. 52 kg. ; Ber- 
cea Alexandru — Petrila; cat. 
57 kg. : Virag Mihai — Petrila; 
cat. 63 kg. : Dumitru C-tin — 
Petrila; cat, 70 kg. : Fabian Ioan 
— Jîui; cat. 78 kg. ; Burcă Va- 
sile — Petrila; cat, 87 kg. : Bu- 
cureșteanu loan — petrila; cat. 
97 kg.: Gălățeanu Marin — Pe
trila; cat. peste 97 kg. : Mathe 
Adalbert — Petrila. Lupte cla
sice ; Cat, 52 kg. : Acs Arpad — 
Jiul; cat. 57 kg. : Hatoș Alexan
dru — Petrila; cat. 63 kg. : Gi- 
radă C-tin — Jiul; cat. 70 kg.: 
Fabian Iosif — Jiui; cat. 78 kg.: 
Biro Alexandru — Jiul; cat. 87 
kg. : Haidu Alexandru — Pe
trila.

Rîmniceanu,
Georgescu 

și Ghirică,

S. BALOI 
corespondent



(Urmare din рад. l-a)

Luca Pompiliu, Moldovan Ioan. 
Vasile Teodor și Tomuș Ioan. A- 
ceastă deficiență își are rădăcinile 
în faptul că biroul organizației de 
bază a neglijat munca politică în 
rindul maiștrilor, artificierilor și 
tehnicienilor pentru întărirea ras' 
ponderii față de realizarea planu
lui.

O altă problemă acută, asupra 
căreia s-au oprit tovarășii Far
es» Mihai, Șerban Ioan, ing. Be- 
nedek Pavel, Ciungan Dezideriu 
și numeroși alți vorbitori, este în
treținerea căilor de acces, aflate 
to prezent într-o stare proastă.

Conducem producției smocului - 
o chestiune a întregului efectiv

Ridicîndu-»e la cuvînt, minerul 
Ștefanele Alexandru a arătat că 
lucrînd împreună cu mai multe 
brigăzi la planarea unei galerii de 
transport, care trebuia terminată 
urgent, a făcut locțiitorului șefu
lui- de sector Irina Vasile, care 
S prezent acolo, o propunere

e ar fi ușurat mult munca mi
nerilor. Dar, acesta i-a răspuns :

— Eu sînt șef de sector și eu 
conduc. Tu vezi-ți de treaba ta 1

Nu, n-a fost o ieșire întîmplă- 
toare, ci numai unul 
piele care au dovedit 
cerea sectorului III, în 
inginerul Brînzău, cu
Irina Vasile care este membru de 
partid și a cărui atitudine față 
de oameni i-au adus pe merit cri
tici aspre în adunare, nu pune 
preț pe propunerile minerilor și 
muncitorilor. 
Evesparian și 
fapte concrete 
este adevărul.

din cxem- 
că condu- 
frunte cu 

tehnicianul

Tovarășul Vișan 
alții, au venit cu 
arătînd că acesta

—=»★'

да от А
Lucru pe jumătate

încă din primăvara acestui 
an, cetățenii din strada Ștefan 
Vortec au cerut Sfatului popu
lar al orașului Petrila să-i spri
jine pentru a construi un pod 
de trecere peste pîrîul ce coboa
ră de la poalele Zănoagii. Fie
care din cei 4 tovarăși de la sfa
tul popular care s-au deplasat 
la fata locului au promis că po
dul se va face în scurt timp din 
tuburi de beton cu diametrul de 
1 m. Au tot așteptat cetățenii 
tuburile mai bine de 3 luni de

sau. cei 
să cir- 
pe alte

Deosebit de convingător au ară
tat acești tovarăși, că în condi
țiile actuale, acolo unde galeriile 
de transport sînt prost întreținute, 
la fiecare brigadă cîte 3-—4 oa
meni împing la cîte un 
se pierd zeci de ore la 
ren caramboalelor. Dacă 
parte din timpul astfel 
fi folosit în plus la întreținerea 
mai bună a galeriilor, transportul 
s-ar desfășura normal, și brigăzi
le ar putea munci din plin. Din 
cele discutate, a reieșit că îmbu
nătățirea activității maiștrilor, 
tehnicienilor și artificierilor, pu
nerea la punct a galeriilor de ac
ces, constituie verigi principale ale 
muncii în sectorul III.

vagonet, 
înlătura- 

numai o 
irosit ar

In fața adunării a luat cuvintui 
și tov. Irina Vasile susținînd că 
conducerea sectorului a procedat 
in toate cazurile „corect, în limita 
legalității". Dar e oare corect, to
varășe Irina, să nu ți seamă de 
propunerile minerilor și muncitori
lor izvorîte din voința de a în
drepta lucrurile ? E corect ca prin 
această atitudine să îndepărtați 
minerii și muncitorii de la rezol
varea problemelor conducerii sec
torului ? Cum este posibil să nu 
se înțeleagă faptul că în situația 
grea în care se află sectorul este 
necesar mai mult ca oficlnd să 
t;e analizată atent orice propune
re, să fie stimulată inițiativa crea
toare a colectivului, să fie atrași 
toți minerii și muncitorii la gă
sirea celor mai bune căi de pu
nere la punct a procesului de pro
ducție ? Sfidarea propunerilor mi
nerilor, muncitorilor este 
dine dăunătoare care 
curmată din rădăcină-

Trebuie, de asemenea.

o atitu- 
trebuie

amintite 
relatările raa’ multor tovarăși, care 
au arătat că deși sectorul Piscn 
se zbate în greutăți, pe aici nu au 
trecut de multă vreme tovarășii 
din conducerea minei. Este un lu
cru care trebuie «Ă dea de gîndit 
conducerii mme:

Adunarea generală a organiza
ției de bară a adoptat o hotărîre 
cuprinzătoare care constituie pen
tru noul birou, pentru comuniștii 
din sector un program concret de 
muncă, a cărui înfăptuire va asi
gura ridicarea nivelului activității 
organizației de bază, lichidarea ră* 
mîtierii in urmă în sector.

I
vlăstare o educație să

nătoasă, demnă de epoca aocia- 
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Ea masa de lu
cru cu cîteva do

ll . . .Ș sare și niscasva 
g registre o femeie 
I cu părul lăsat pe umeri, cu băr~ 
• bia înfiptă în palme stă și те- 
Я ditează. E greu, e foarte greu să 
S conduci o unitate așa de mare. 
« Oameni și probleme o mie și una. 
o Pe care să le rezolvi ? Nici nu 
g știi de unde să le începi...
8 Stînd așa îngîndurati și fră' 
Я mîntată, o șuviță de păr i se 
G prelinse peste frunte. Cu degetul 

arătător și-o aranjează- Șuvița 
rebelă nu vrea să asculte. Pică 
din nou. De data aceasta acope~ 
rindu-i ochiul. Cu mișcări deli
cate deschide poșeta albă din 
piele, scoate „trusa" și începe a~ 
ranjarea șuviței. Mai întîi o piap
tănă și o așează lingă celelalte. 
Nu stă bine. Tot neascultătoare, 
ea se lasă din nou pe frunte. Mai 
încearcă de cîteva ori fără rezul
tat.

Un ciocănit în ușă o face să-și 
întrerupă îndeletnicirea-

— Tovarășe vicepreședintă cr- 
teva date ml-ar trebui în legă
tură cu producția Și...

— Se poate, Imediat...
Cu mișcări elegante aranjează 

registrele și dosarele din față, î: 
cere scuze apoi iese pe ușă. După 
cîteva momente se reîntoarce. 
Are de data aceasta o înfățișare 
melancolică care exprimă parcă 
scuze.

— Nu pot să vă servesc. To~
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înainte de a începe o luerare urgentă, in care omu. »e avîntă 
luptă cu minutele, o indicație competentă, un sfat bun sînt în-în

totdeauna bine venite, in CLIȘEU : Maistrul mecanic Costa» Gheor- 
ghe (primul din sting») de la mina Cimpa I dînd explicații e- 
c hi pel de lăcătuși compusă din tov. Martinelli loan, Colda Pe
tru, Gușat Ѵа«Ие, Hurez loan și Negol Petru care au de reparat 
o pompă de apă ce trebuie trimisă urgent în subteran.pompă de apă ce trebuie trimisă urgent în subteran.

Bucuria reîntîlnirii cu școala
Dimineața lui 15 septembrie, 

ora 9. In sîîrșit, după mal bine 
de treț luni, clopoțelul a prins 
a suna din nou. La chemarea 
lui, cei circa 80 de copii din 
Cjmpa, mulți însoțiți de părinți, 
au intrat în sala spațioasă- îm
podobită sărbătorește, a școlii 
de 7 ani. Pe fețele îmbujorate 
ale copiilor radiază bucuria rț- 
întîlnirlî cu școala, după o va
canță plăcută. Dar cine-i omu
lețul de-o șchioapă care stă îm
bufnat în bancă gata, gata să 
izbucnească în lacrimi ? Se vede 
cît colo că-i unul din clasa I-a 
căci, ca mulți dintre cei ajunși 
la vîrsta întîlnîrii cu ghiozda
nul, încearcă primele emoții de 
școlar.

Cînd directorul școlii prinde 
a vorbi urîndu-le elevilor succe
se la învățătură în noul an șco
lar, toată sala e numai „ochi și 
urechi". Apoi izbucnesc aplau
zele. Mulți copii au recunoscut 
în cei ce au luat în continuare 
cuvîntul, subliniind minunatele 
condiții de învățătură asigura
te elevilor în . statul (femocrat- 
popular, pe tatii, mamele 6au 
frații mai mari veniți la festi
vitatea deschiderii noului an de 
învățămînt. Cocolan Constantin 
fărfndu-se ecoul părinților a ți
nut să 
cestora 
cadrele didactice pentru a da ti
nerelor

amintească hotărîrea a- 
de a-șt uni eforturile cu

varășa de la planificare e plecată 
la Petroșani.

— Și cînd se reîntoarce ?
— Nu aș putea să vă spun. Nu 

ȘtlU.

cerut 
doar

Dar and
voie, nu 
sinteți în

a placat nu
i-ați aprobat 
conduceri ?

t-й 
că

c/r
C.V

АТІТІЦІИШ
— S-а dus la bancă, Spuneți-mi 

repede dacă mai aveți ceva cu 
mine că sînt grăbită. Trebuie să 
intru într-o ședință.

— Totuși, dumneavoastră 
noașteți cum stați cu planul, 
realizările pe ultimele luni,

— Nu mă ocup de aceasta, 
răspund de oameni, mai bine 
de cadre.

— Dar la ultima analiză 

Eu
&

a 
muncii, trimestriale ati luat par
te, Și apoi nu sînteti străină 
problemele de producție.

— Nu știu nimic. Nu pot 
vă servesc cu nici o cifră- 

Fără să mai spună nimic,
în dosulmeia se făcu nevăzută 

ușii biroului.
Un coleg de birou al 

vicepreședintă intră în 
mine.

— Pe semne sînteți de la ban-

de

să

/«-

tovarășei 
vorbă cu

•O.

Ie-a petrecut 
■ în tabăra de 

excursii prin 
apoi în nu- 

obțină rezul- 
frurnoase în

lismului tn care cresc și învață. 
Cu vocea emoționată, pioniera 
Costea Maria le povestește ele
vilor despre zilele minunate de 
vacantă pe care ! 
plăcut șl Instructiv 
la mare șl făcînd 
țară, angajîndu-se 
mele școlarilor să 
tato din cele mai 
noul an de învătamînt.

Rînd pe rtnd ,elevii intră în 
posesia cărților pe care, din 
grija partidului și guvernului, 
începînd din anul trecut, le pri
mesc gratuit. Ropotele aplauze
lor îl întrerup mereu pe deputa
tul Moșzoș Simion care în înche
ierea adunării festive a urat din 
partea organelor locale ale pu
terii de slat, succese în muncă 
atît cadrelor didactice cit și ele
vilor în anul de învățSmînt 1961- 
1962,

Orele au trecut pe nesimțite 
Cînd soarele săgeta din mijlo
cul boltii azurii, ulițele satului 
Cimpa au prins să freamăte de 
glasurile vesele ale copiilor. Cei 
din clasa I-a se răspîndeau pe 
la casele lor ronțăind bomboa
nele primite Ia încheierea adu
nării festive, ducînd acasă cîte 
un 
ca 
re 
în 
școală.

buchet de flori multicolore 
semn al evenimentului pe ce- 
fiecara 
viața

om tl trăiește odată 
lui — prima zi de

I. BALAN
(După o corespondentă trimisă de 

T. îONUȚ)

4

nu mal
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cadre
Vreți fă 
ceva ?

— S-ar putea.
— Tovarășa CăA ț Elișabeta. 

plenificatoarea noastră, 
vine la serviciu de vreo trei zile-

— Tovarășa spunea că-i ple
cată la bancă-,

— Da de unde ! Și-a dat de
misia, vrea si se angajeze la l-F. 
Petroșani și pină nu o să se gă
sească om în loc ține cheile la 
dînsa și nu dă în primire la ni
meni.

Tovarășa vicepreședintă nu 
cunoaște această situație ? Doar Й 
dînsa răspunde de cadre - așa | 
cum spunea

— Asta nu mai știu. Cred »; 
că știe. Dar nu știu de ce v~a Si 
spus dumneavoastră că planifica- I 
toarsa e plecată la Petroșani. j!

Convorbirea s-a terminat. La- jj 
crurile au fost lămurite. Un singur R 
lucru nu-i lămurit: cu ce se оси- 8 
pâ tovarășa Biltoc Terezia, vic»- I' 
președintă a cooperativei meștr- ji 
șugărești „Sprijinul minier" din îj 
Lupeni căci despre dinsa este vor-« 
ba. Am vrea să știm și noi. Se $ 
■ocupă cu cadre, cu care cadre'' 
anume І La întrebarea cîți mem- $ 
bri cooperdori sînt la „Sprijinul « 
minier" a trebuit să facă apel Я 
la alți salariati pentru a putea da s 
un răspuns.

Un asemenea „șef de cadre" І 
mai rar, și dacă se poate... de î| 
toc.

trebuiesc Я
A

situații. & 
verificați ЙI

st
A

rl 
0

«

1. FLORESCV

• PUBLICITATE
'   ' -«-1 * * * * * * * -1 t

tuburile mai bine de 3 
Zile, dar în zadar.

Țăranii din localitate 
din Maleia erau nevoiți
cule cu vitele la munte 
tocuri deoarece posibilități de 
trecere peste pîrîu nu existau. 
După multe insistente cetățenii 
au primit citeva traverse și șine 
de cale ferată pentru a construi
podul. La chemarea grupei de 
partid numeroși locuitori au în
ceput să facă podul. Nu era 
deloc ușor, deoarece materialul 
primit era necorespunzător. Și
nele lungi ajungeau pînă la 8 
metri și trebuiau tăiate, traver
sele insuficiente, astfel că lucrul 
a rămas numai pe jumătate.

De atunci au trecut mai bine 
de 3 luni de zile. Cetățenii au 
mai cerut încă vreo 10—12 bu
căți traverse degradate pentru a 
termina podul, dar n-au primit. 
Despre situația podului în cau
ză s-a mai discutat și în adu
narea populară ținută pe la ju
mătatea lunii iulie cînd cetățe
nii din circumscripția electorală 
nr. 24 s-au întîlnif cu deputatul 
lor Tontea Ioan. Toate acestea 
au fost notate cu atenție de de
putat. De atunci au mai trecut 
alte două luni de zile, podhjl a 
rămas tot neterminat. Nici de
putatul, nici tovarășii de la sfa
tul popular n-au mai dat pe la 
fața locului, dar niți materialul 
nu s-au gîndit să-l trimită. Ar 
fi cazul ca cererea îndreptățită 
a cetățenilor să fie analizată
mai temeinic de comisia de gos
podărire orășenească și podul să 
fie, terminat. De asemenea, este
cazul să fie discutată și situația 
podurilor din str. M. Sadoveartu.
С. I. Parhon. podul de acces la 
blocul 79, precum și situația al
tor poduri din oraș.

I A ÎNCEPUT NOUL ANȘ60LAR:

- pftrln|i> procurați pen- 
;: iru copiii dvs, din timp 

uniforme școlare, care 
;! se gicesc în canfffitfi 
;! abundente și Tn toate 

' mărimile la magazinele 
do confecții pentru 

copii.
Vînzorea se face și 

S cu plata Tn rata.

1 Procura}! uniformele 
necesare copiilor dvs.

Amatori moto!
O.C.L. Produse Industria

le Petroșani anunță că în
cepând cu data de Î5 august 
1961 s-au pus în vîniare

I
•-1'

I

i prin magazinul specializat
j „Moto-sport" din Petroșani1 următoarele tipur de. mo-
i tociclete, CU PLATA ÎN
ii RATE:
ii u. 350 cmc. lei 12.160
i GZ. 125 „ n 7.860
h C.Z. 175 „ ъ 10.260

Java 250 „ f? 12.950
i Dam vi a 125 „ »* 6.250IZ4‘ 175 „ 7.850

sută, 
achb

al

Condiții de plată: 
Avans minim 40 la 
Restul de preț se va 

ta în maximum 12 rate реп* 
tru muncitori și militari și 
maximum 10 rate pentru alți 
salariați și muncitori din co
operativele

Profitați de condițiile a- 
vzntajoase ce vi le oferim și 
cumpărațl-vă motocicleta pre
ferară.

><■a♦»

»»

meșteșugărești.

0. (. I. SIMî 
Pehosan'

angajează de urgență 3 re
vizori de Inventare, cu sa
lariul între 709—925 lei, în 
următoarele condiții : studii 
medii de specialitate, sau 
studii medii de cultură ge
nerală cu stagiul de 2 ani 
în munca de contabil.

Pentru informații supli
mentare, doritorii se poț a- 
diesa direct la sediul între
prinderii noastre în str, Gh. 
Gheorghiu-Dej nr. 102 etaj 
II, la serviciul cadre, came
ra nr. 7.

ANUNȚ
Secția comercială a Sfatu

lui popular orășenesc regio
nal Petroșani face cunoscut 
că între 22 septembrie 1961 
șl 15 octombrie 1961 se or
ganizează în orașul Petro
șani un tîrg anual de m&r. 
furi la care sînt invitate a 
participa cu cantități dt mai 
mari de produse toate uni
tățile Gostat, G.A.C. și pro
ducători individuali. Unită
țile comerțului socialist vor 
deservi consumatorii cu măr
furile de care aceștia au 
nevoie.

Pe toată această perioadă 
se asigură cazarea și depo
zitarea mărfurilor în timpul 

' nopții.



STEAGUL ROȘU

Intr-o atmosferă de entuziasm

Oamenii mimeii din R. D. Germană 
au ales organele locale ale puterii de stat

BERLIN 18 Corespondentul 
Agerwres A. Vela transmite:

Intr-o atmosferă sărbătoreas
că și plină de entuziasm oamenii 

.muncii din Republica Democrată 
Germană au ales duminică pe 
reprezentanții lor in organele 
locale ale puterii de stat. La ora 
7 dimineața, în fața celor 20.500 
de localuri de vot se aflau mii 
și mii de cetățenii veniți cu do
rința de a fi primii în fața ur
nelor. Ei au închinat alegerilor 
succesele pe care le-au dobindit 
pînă în prezent și angajamentele 
lor de viitor.

Mișcarea populară pentru în
tărirea R.D. Germane, pentru a- 
părarea păcii și pregătirea în
cheierii Tratatului de pace s-a 
desfășurat în cinstea alegerilor 
sub lozinca „Să întărim Repu
blica și să susținem pacea prin 
fapte". In întreaga republică, în 
cadrul zecilor de mii de adunări 
electorale, au fost raportate în
semnate succese în construcția 
socialistă. Numeroase obiective 
industriale au fost date în func
țiune înainte de termen. Cu 18 
ore înainte de începerea alegeri
lor au fost date în funcțiune și 
instalațiile de concasare ale fa
bricii de materiale de construe, 
ție Ottendorf de Ia Drezda. Mun
citorii de la- Uzinele construc
toare de mașini „Ernst Thal-

Alegerile 
din R. F. Germană

Rezultatele alegerilor care au 
avut loc lă 17 septembrie în Re* 
publica Federală Germană indică 
o pierdere însemnată a pozițiilor 
partidului de guvemămînt, Uniunea 
creștin-democrată —Uniunea creș
tin sociala. Pentru prima dată du
pă 12 ani, numărul voturilor ob
ținute de acest partid a scăzut sim
țitor, reprezentînd un procent de 
45,3 la sută din totalul sufragiilor. 
Numărul mandatelor în viitorul 
Bundestag va fi de 241 față de 
270 cite au fost după trecutele ale
geri.

Partidul social-democrat german 
a obținut 190 de mandate în vii
torul Bundestag (față de 169 cît 
obținuse după alegerile din 1957), 
întrunind 36,3 la sută din totalul 
voturilor.

Un succes vizibil a înregistrat 
în alegeri partidul liber democrat, 
care, ou 12,7 la sută din totalul 
voturilor exprimate^ obține 66 de 
locuri în Bundestag, față de 41 
dt a avut după trecutele alegeri. 
In cursul campaniei electorale; a- 
cest partid a formulat unele pro
puneri proprii în problema unifi
cării Germaniei și s-a pronunțat 
pentru normalizarea relațiilor cu 
țările socialiste.

Uniunea germană a păcii; singu
rul partid care a candidat pe baza 
unui program progresist, pronun- 
țîndu-se împotriva înarmării atomice 
și pentru reglementarea pașnică a 
problemei germane a obținut 1,9 
la sută din totalul voturilor. In 
tiipp ce campania electorală a ce
lorlalte partide a fost finanțată 
din belșug de magnații economiei 
vest-germane, creîndu-li-se posibi
litatea de a desfășura o intensă 
propagandă electorală, împotriva 
Uniunii germane a păcii s-a orga-* 
nizat o brutală campanie de re
presalii și persecuții, de teroare și 
intimidări.

Nici unul din micile partide de 
extremă dreaptă, ca partidul german 
sau partidul german al Reîchului 
nu' a obținut locuri în noul Bun
destag.

mana", tot din acest oraș, am 
produs sîmbătă cel de-al 12.000- 
lea cuptor de gaze, îndeplinind 
astfel planul cu 10 zile mai de
vreme.

In numeroase raioane toți ale
gătorii au votat pînă la ora 8 
dimineața, iar la ora 13,45 în în-, 
treaga Republică au votat peste 
91 la sută din alegători.

La localul de vot din Berlin 
Friedrichsfelde am întîlnit pe 
veteranul mișcării muncitorești 
Albert Burzmann, participant la 
i up tele revoluționare din noiem
brie 1918. „Atunci utilitariștii și 
reacțiunea prusacă, ajutați de 
trădătorii social-democrației de 
dreapta ne-au înfrint — spune 
el. Acum le dăm noi o lovitură. 
Alegerile de față dovedesc voința 
clasei muncitoare din R.D. Ger
mană de a construi socialismul".

In circumscripția electorală 
din satul Wartenberg unde se 
află marea cooperativă de pro
ducție „1 Mai“, un mare grup de 
tineri în cămăși albastre, mem
bri ai Uniunii Tineretului Liber 
German, au primit buletine de 
vot. Aceștia erau elevi la școala 
de mecanizatori. D. Besler, pre
ședintele cooperativei și deputat 
în Camera Populară și H. Lar- 
dong, președintele comisiei elec
torale, ne-au declarat că membrii 
cooperativei au îndeplinit cu 
succes angajamentele luate in 
cinstea alegerilor.

„Țăranii noștri, a declarat D. 
Besler, simt foarte mulțumiți de 
acțiunile guvernului, lor. Ei spun 
ca „aerul deasupra Berlinului a 
devenit rtnai curat". Sîntem con
vinși, spun ei că nu este departe 
ziua dnd va fi încheiat tratatul 
de pace. Țăranii sprijină cu ho
rite propunerile tovarășului 
Hrușciov cu privire la reglemen
tarea pașnică a problemei ger
mane și transformarea Berlinului 
occidental într-un oraș liber, de
militarizat.

Conducătorii de partid și 
de stat au votat în Capi
tala R. D. Germane in pri
mele ore ale dimineții alături 
de miile de oameni ai muncii. 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G. și președintele 
Consiliului de Stat al R.D. Ger
mane și Otto Grotewohl, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R.D. Germane au votat în cir
cumscripția electorală nr. 33 din 
Berlin—Pankow. Ei au fost în- 
tîmpinați cu dragoste și căldură 
de cetățeni.

Pînă la ora 18,00 (ora locală) 
s-au prezentat la urne 98 la sută 
dîri numărul total al alegătorilor.

i: Notă externă :
»♦ —

♦ Numărul 76.48.64 poate fi gă~ 
Zsit în orice carte de telefon. In
♦ Berlinul occidental la acest nu-
♦ măr răspund pe rînd numele г 

„Offenbach"-, „Ritgelsberger"-)
♦ „Seefeld") „Op z ‘i '„Graaf”, care 
*de fapt aparțin unui singur om

~Zși anume spionului american Jobn 
Greenfield. Ш îți are sediul în 

„*Dahlem-Taylorstrasse 14.
♦ Acest om folosește telefonul 
X76.48.64 în scopuri de spionaj și

«* diversiune împotriva R.D. Ger-
♦ mane și este ajutat -„în munca 

,tde elemente declasatei oameni 
1Z fără scrupule, huligani care pen- 
1 * tru cîteva mărci nu se dau îrilă- 
' ♦ turi nici de la crime.
Z Așa se face că prin interme- 
Zdiul acestor elemente o serie de
♦ -etățeni cinstiți din R.D. Germa-.
♦ nă erau ademeniți prin scrisori 
Z să treacă în Berlinul occidental 
*unde li se promitea că dînd tele- 
țfon la numărul 76.48.64 ar pu~
♦ 'ea să se întîlnească cu un prie- 
Zten din Berlinul occidental, și-ar
♦ "putea găsi copilul pierdut sau
♦ șt-ar putea procura piese pentru
♦ turismul cumpărat de la o firmă

Dag Hammarskjoeld, 
secretarul general 

al 0. N. U. a murit 
într-o catastrofă aeriană

SALISBURY 18 (Agerpres)
Agenția France Presse anunță 

că Dag Hammarskjoeld secreta
rul general al O.N.U. a murit în 
urma unei catastrofe aeriene. El 
se îndrepta cu avionul spre 
Ndola (Rhodesia die nord), unde 
urma să se întîlnească cu ma
rioneta katangheză Chombe. La 
12 km de Ndola, avionul la bor
dul căruia călătorea Hammarsk
joeld s-a prăbușit în flăcări.

In urma cercetărilor întreprin
se au fost găsite rămășițele a- 
vibnuluî și a fost identificat 
corpul lui Hammarskjoeld.

★

NEW YORK 18 (Agerpres)
Reprezentanții societății sue

deze „Trans Air Company" de 
comunicații aeriene, căreia îi a- 
parținea avionul cu care a călă
torit Dag Hammarskjoeld, au de
clarat unui corespondent al agen
ție? Associated Press că avionul 
luî Hammarskjoeld, după cum 
presupun, a fost doborît „de că
tre un avion cu reacție banditesc 
katanghez".

★

NEW YORK 18 (Agerpres)
In legătură cu moartea secre

tarului general al O.N.U, Dag 
Hammarskjoeld, președintele 
Consiliului de Securitate a con
vocat o ședință închisă a Consi
liului pentru ora 20 (G.M.T.).

------ .- — =~: :-------

Marea demonstrație din Londra 
împotriva înarmării atomice a Angliei

LONDRA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 17 septembrie Piața Tra
falgar și străzile din apropiere 
aveau un aspect cu totul aparte. 
Pretutindeni se puteau vedea pa
trule de polițiști, iar pe strada 
Whitehall unde se aflau institu
țiile guvernamentale, polițiștii erau 
masați compact. Toate acestea pen
tru a împiedica mitingul și de
monstrația de protest împotriva 
înarmării nucleare a Angliei; orga
nizate din inițiativa „Comitetului 
celor 100".

Pe la ora 5 după-amiază, în 
Piața Trafalgar au început să so
sească grupuri de demonstranți. 
Dinspre catedrala Sfîntul Petru 
înainta o coloană în fruntea că
reia se afla canonicul Collins; con
ducătorul ;,Mișcării pentru dezar-

„76—48—64“
din vest. Ce se întîmplă însă ? 
-„Prietenul" din Berlinul occiden
tal nil era altul decît un spion 
care purta numele cunoscut per
soanei din R.D. Germană) copilul 
presupus pierdut de fapt fusese 
furat de pirații serviciului de 
spionaj american pentru a atrage 
părinții în R.F. Germană.

Toate scrisorile trimise cetățe
nilor din R.D. Germană erau 
semnate fie de „Grdaf" fie de 
„Offenbach") care era una Șț 
aceeași persoană : ofițerul ameri
can John Greenfield.

Spionului John i~a fost încre
dințată această misiune murdară, 
de a face comerț cu oameni) în 
vederea smulgerii de informații 
cu caracter de spionaj.

Alți spioni din serviciul lui 
Allen Duties aveau diferite alte 
misiunii să strecoare spioni ‘în 
țările socialiste și tn U.R.S.S. ca 
„turiști") -„diplomați' ețc. Un 
asemenea tțfrist-spiOn american a 
fost prins recent-, după cum se 
știe, în ILR.S.S.

John Greenfield și alți spioni 
americani din Berlinul occidental

Lansarea unei noi rachete sovietice
MOSCOVA 18 (Agerpres)

Agenția TASS transmite urm ătorul comunicat:
La 17 septembrie în Uniunea Sovietică a fost efectuată cu 

succes lansarea unei a doua rachete purtătoare cu mai multe trep
te în regiunea părții centrale a Oceanului Pacific.

Zborul rachetei și funcționarea tuturor sistemelor sale ș-au 
desfășurat în strictă conformitate cu programul stabilit.

Datorită înaltei precizii a sistemului de dirijare* macheta ul
timei trepte a rachetei a atins suprafața apei în imediata apro
piere de punctul de cădere a primei rachete lansate la 13 septem
brie a.c.

înalta precizie cu care a funcționat sistemul de dirijare a ra
chetei purtătoare la o distantă de peste 12.000 km. reprezintă o 
nouă realizare importantă a cons trucției de rachete în Uniunea 
Sovietică.

In conformitate cu planul s tabilit lansările de rachete pur
tătoare vor fi continuate în regiunea anunțată.

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

MEXICO CITY. Agenția Fran
ce Presse transmite o comunicare 
a Ministerului de Interne mexi
can anunțînd că autoritățile au 
reprimat un complot pus la cale 
împotriva guvernului de gene
ralul Celestino Fasca, și alți li
deri ai partidului naționalist de 
dreapta.

IAROSLAVL. In orașul laros- 
lavl se construiește un gigant al 
industriei petrochimice. In între
cerea în cinstea celui de-al 
XXI'I-lea Congres al P.C.U.S., 
constructorii și montorii de pe 
acest șantier fruntaș al septenia- 
lului au obținut mari succese în 
muncă.

PHENIAN. La 18 septembrie, 
cel de-al IV-lea Congres al 
Partidului Muncii din Coreea 
și-a încheiat lucrările.

marea nucleară". Ora 5,5... Primii 
participant la demonstrația de 
protest se așează pe caldarîmul 
ud al Pieței Trafalgar. Exemplul 
lor este urmat de încă cîteva sute 
de oameni. Poliția începe să ope
reze arestări... Unul din conducă
torii demonstrației se adresează 
prin megafon participanților ce- 
rîndu-le să fie fermi. El declară că 
Anglia trebuie să renunțe la arma 
rucleară și prin aceasta să contri
buie la menținerea păcii în întrea
ga lume.

Pînă la ora 7 seara, adică după 
dcuă ore de la începutul demons
trației; poliția arestase peste 1.300 
de persoane, printre care deputatul 
laburist Fenner Brockway, autorii 
dramatici John Osborne, Shelagh 
Delaney, canonicul Collins, și alții.

♦ 
erau ajutați în delicata lor misiu- X 
ne de centrala telefonică deser- ♦ 
vită de oamenii primarului Willy ♦ 
Brandt. X

Pînă nu de mult centrala avea * 
suficiente numere libere pentru ♦ 
asemenea „nevoi '■ ale serviciului ♦ 
de spionaj american, căci acolo X 
lucrau cîteva zeci din cei 1.530 de X 
colaboratori ai serviciului de spio- ♦ 
naj vest-german condus de fostul ♦ 
general nazist Gehlen, colabora- Z 
tor apropiat al serviciului de ♦ 
spionaj american. ♦

In ultimul timp însă, ca ur~ ♦ 
mare a cunoscutelor măsuri luate X 
de guvernul R.D. Germane, ser- ♦ 
viciile de spionaj american, en- ♦ 
glez, francez) vest-german au in- ♦ 
trat în criză. Ziaristul Patrick * 
O’Donovan scria recent în „New ♦ 
York Herald Tribune" că „orașu. • 
(N.R. Berlinul occidental) este » 
îngrozitor de pustiu"... X

Viespile își caută alte cuiburi. ♦ 
Berlinul occidental le oferă tot ♦ 
mai puțin cîmp de activitate. Z 

In prezent telefonul 76.48.64 ♦ 
apare foarte rar în scrisorile spio- ♦ 
nului american John Greenfield, * 
căci scrisorile lui rămîn fără răs- X 
puns... I

AL. GINJU ♦

Cuvîntul de închidere a fost 
rostit de Kim Ir Sen, președin
tele Comitetului Central , al 
Partidului Muncii din Coreeâs^-

Un fost colaborator 
al grupului 

de la Savannaket 
demască manevrele 

imperialiștilor în Laos
XIENG KUANG 18 (Agerpres) 
După cum anunță coresponden

tul din Laos al agenției China 
Nouă, fostul comandant în armata 
rebelă a lui Fumi Nosavan, Sondi 
Suvan, care a trecut recent de 
partea forțelor patriotice ale Lao- 
sului, a declarat că unități ale 
trupelor agresive ale S.U.A., Tai- 
landei, Filipinelor și Vietnamului 
de sud, precum și rămășițele ban
delor ciankaișiste, continuă să pă
trundă în Laos.

După încetarea focului în Laos; 
a precizat Sondi Suvan, Statele 
Unite ale Americii și o serie de 
alte țări membre ale S.E.A.T.Q. au 
continuat să trimită trupe și per
sonal militar în Laos.

S.U.A., a declarat Suvan, tri
mit continuu în Laos o mare can
titate de armament —■ aruncătoare 
de mine de mare calibru, obuziere; 
tancuri grele etc.

PRQ6RAM OE RADIO
20 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 SfatuB 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,30 Muzică populară ro. 
mînească, 10,08 Teatru la mi
crofon : „Secunda 58". Scenariu 
radiofonic de Dorel Dorian, 
12,00 înregistrări de la etapa a 
Ш-a a Concursului Internațio
nal „George Enescu" — 1961, 
13,05 Concert de muzică din o- 
perete, 14,00 Muzică ușoară so. 
vietică, 14,30 Din comoara fol
clorului nostru, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 17,30 In slujba pa
triei, 18,15 Program muzical 
pentru fruntași în producție din 
industrie și agricultură, 19,15 
Din muzica popoarelor, 20,00 
Festivalul Internațional „George 
Enescu" — 1961. Transmisiune 
din Studioul de concerte al Ra. 
dioteleviziunii a concertului or
chestrei simfonice a Radiotelevi- 
ziunii. PROGRAMUL II. 12,45 
Muzică ușoară de H. Mălineanu, 
14,03 Muzică din operete, 15,30 
Muzică de estradă, 16,50 Curs 
de limba rusă, 18,05 Concert 
popular, 19,30 La Muzeul de is
torie a literaturii romîne (I); 
20,30 In pas cu știința, 21,15 Vi
trina cu noutăți. In program mu- 
zică populară, 22,00 Muzică u- 
șoară.

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

CINEMATOGRAFE
20 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Oameni pe pod; AL. SA- 
HIA: Fii bun pînă la moarte; 
PETRILA : Fotografia pierdută; 
LONEĂ: Foma Gordeev; ANI. 
NOASA : Aveau 19 ani; VUL- ( 
CAN : Ursul alb; LUPENI: Pi
sica își scoate ghiarele.
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