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Gîndurile și faptele 
unei brigăzi

.„Coborînd cu colivia 
spre adîncuri, brigadie
rul se adresează ortaci
lor ;

— Astăzi trebuie să i 
dăm festI Nu uitați în
să de calitate...

Ortacii îl priviră cu
rioși. Cel care i-a răs
puns a fost minerul 
Dascălu Mihalache.

— Apoi și ieri am 
dat vreo 20 tone peste 
play. Și încă ce cărbu- 
nf! Curat ca aurul.
9І— dar astăzi să 
ia... mai mult ca ieri. 
Sîntem în întrecere cu 
celelalte brigăzi din sec
tor. Nu vreți să 
luăm înainte ?

— Vrem, cum 
vrem, au răspuns 
cii.

Colivia se opri 
Discuția n-a mai
nuat. Înaintau tăcuți pe 
galerie spre 
muncă. Ajuns 
jul cameră 
brigadierul
privirea frontul rămas de 
la schimbul anterior, a- 
poi îi spuse fiecăruia ce 
are de făcut. Și munca 
începu. Cărbunele proas
păt tăiat seînteia ușor 
la lumina lămpilor Căr 
bune mult 
tinerii nu 
dideau cu
fiecare aripă, cite un mi ■ 
пет dobora bulgări mari 
su picul, alții, înarmați 
cu sape, trăgeau cărbu
nele direct în rol. 
toate că 
proaspăt 
gă rol se 
grămadă 
că minerii
tea producției.

— Din abatajul ăsta 
o să iasă cărbune prima 
— se adresă un 
brigadierului.

— Musai- să fie așa. 
Doar nu degeaba ne-am 
însușit inițiativa mineri-

le-o

să nu 
orta-

brusc, 
conti-

locul de 
în abata ■ 

nr. 1 vest, 
măsură cu

Minerii din Lupeni se afirmă
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abatajul
atacat, 
strînsese

Cu
era 

lîn- 
o

de șist semn 
țin la călită-

ortac
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lor din Lupeni „Nici ♦ 
un vagonet de cărbune «- 
rebutat pentru $ist“. X 
Trebuie să acordăm cea І 
mai mare grifă alegerii 
șistului. Asta să consti
tuie pentru no’ o sarci
nă permanentă, o preo
cupare principală de 5^ ♦ 
cu zir Acei care vor ale- ♦ 
ge așa cum trebuie șis^ J 
tul din cărbune vor fi $ 
trecuți la panoul frunta
șilor pentru calitatea« 
producției. Nu mai vor- J 
besc ca ei vor fi popu- ♦

♦
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

ab.taiu' ca extind ргосеаееіе noi ae lucru
mera nr. 1 vest din sec- * ~
torul ! al minei Petrila* Armarea metalică și 
se spune că e bine în- J cu inele de bolțari se 
treținut. Armarea făcu- J extinde tot mai mult în

♦ subteranul minelor Văii 
. ,4 Jiului. După datele cen-

сл și curățenia exemplu- 4 traIizate la c.C.V.J. re
iese că în primele 8 
luni ale anului au fost 
armate metalic 19 abataje 
frontale și peste 19.00(1 
m.l. de galerii. In ace
lași tirrtp s-a folosit sis-

Colectivul minei Lu
peni a început să se a- 
firme din nou în între
cerea cu celelalte ex 
ploatări miniere din Va
lea Jiului. In ultimele•
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larizați la stația de ra- 
dioamplificare a minei, 
la gazeta de perete și 
chiar în ziare.

4
4 
t>
4
4
4
4

4 zile de muncă, din aba- 
4 tajele minei^au fost tri-
♦ mise la suprafață canti-
♦ tați apreciabile de căt
♦ bune peste plan. Drept 

urmare, minerii de aici 
nu numai că au lichidat 
cu rămînerea în urmă de 
la începutul lunii septem
brie dar au și extras 
în plus 549 tone de căr-

bune coasificabil. Ca și 
în alte dăți, minerii sec
torului ПІ se află în 
prezent în fruntea între
cerii pe exploatare. De 
la începutul lunii septem
brie și pînă acum ei au 
livrat peste sarcinile de 
plan 2610 tone de cărbu
ne de bună calitate. O 

. realizare frumoasă a ob
ținut-o și colectivul sec
torului V sud care a ex
tras în aceeași perioadă 
de timp aproape 400 
tone de cărbune cocsifi- 
cabil peste plan.

Numele minerilor din bri gada condusă de Tătaru Petru e 
întotdeauna „cap de listă** între evidenițiații în producție, ori 
de cite ori se face analiza muncii la sectorul XI investiții 
al minei Petrila. Minerii bri găzii între care și tov. Bacsardi 
Alexandru, Potinga Pavel și Macșasi Dionisie își realizează 
lună de lună planul executînd lucrări de pregătire de calitate.

Redreslndu-și mai 
mina Vulcan va

aba- ♦
4 
ф
♦
o
♦
♦
♦
♦
♦
* ternul de susținere cu ine’
J le de bolțari la peste

cu

ră, fac ca acest 
taj să-și merite din pH’ 
aprecierea. Și principalii1 
merit în toate acestea îi 
au. oamenii care lucrea 
Ză aici ■

— Cu cî‘ întreții mai 
bme eb^tifml ai m l. de galerie.
. ... j 4 28 la sută mai mult făpoți obține re^dtate^de-^ -
seama — te spune 
multe ori ortacilor 
șeful de brigadă.

Respectînd

ță de sarcina planificată.
Extinderea susținerii 

.netalice și cu inele de 
joițari a galeriilor a per
mis minerilor Văii Jiu
lui să realizeze în acest 
an o vite2ă medie de a- 
vansare în galerii cu circa 
4 la sută mai mare față 
de sarcina planificată. 
Cele mai mari viteze de 

găleții le-au 
acest răstimp 
la Vulcan și

avansare în 
realizat în 
minerii de 
t/neahi.

■ ‘

del 
săi*

4
, . .4 Minerii din Valea Jiu-
înlocmai* ju] aCordă o deosebită 

aceste indicații, membrii ♦ atenție economisirii ma- 
brigăzii au avui zi de zi ț tertalului lemnos. In pti- 
satisfacția realizării u- J mele 8 luni ale acestui 
nei producții sporite P * an> Prin extinderea ar- 
de calitate. In această * mării metalice a abata- 
lună ei au extras peste J jelor, cu fier și inele 
plan o însemnată can- * de boitari a galeriilor, 
titate de cărbune, ran- * consumul de lemn de mi- 
damentul realizat fiind $ nă planificat a scăzut la 
de peste 5 tone cărbune J majoritatea exploatărilor 

4 Văii Jiului. Succese deo- 
brigăzii ♦ sebîte în această 
15—201
schimb. 4

♦

♦

♦ 
♦*

pe post.
Membrii 

încarcă cîte 
vagonete pe

C. MATEESCU

(Contînuare în рзе. i-я}

Economii de lemn

direcție

extras cu cea. 3 m.c. Pe 
această cale, ei au eco
nomisit de la începutul 
anului aproape 1600 m.c. 
lemn de mină. La mina 
Lonea, datorită înlocui
rii lemnului prin diferite 
sisteme de susținere pre
cum și unei mai bune 
gospodăriri a acestuia, s*a 
consumat la 1000 tone 
de cărbune extras cu pes
te 2 m.c. lemn mai puțin 
decît era planificat.

La unii oameni se întîlnește 
frecvent următoarea curiozitate: 
agonisește, agonisește omul și 
deodată, prin cine știe ce împre
jurări alunecă pe panta risipei. 
Ajunge omul mînă spartă. . Tot 
ce a agonisit cu trudă, cu su
doarea frunții se duce de rîpă. 
Cam așa stau în prezent lucru
rile și cu mina Vulcan. Minerii 
de aici au muncit cu hărnicie 
în primele 8 luni din acest an, 
extrăgînd peste plan mai bine de 
30.000 tone cărbune cocsificabil 
și energetic.

Peste plan 30.000 de tone ! A- 
proape două treimi din angaja
mentul anual! Cîtă energie crea
toare, cît volum dte muncă nu 
înmagazinează în sine acest sur
plus de producție ! Cînd te gîn- 
dești la acest lucru, nu-ți vine 
a crede că în prezent 
Vulcanului lasă să le 
printre degete'* rodul 
lor hărnicii. De necrezut, dar to
tuși așa este. Din luna septem
brie, colectivul minerilor vul'că- 
neni a început să alunece pe 
panta risipei Au fost deajuns 
două decade și, datorită rămî- 
nerii minei sub plan cu 4751 tone, 
plusul a coborît la 25.282 tone, ju
mătate diin angajament. Produc
tivitatea muncii pe mină reali
zată în perioada 1—20 septem
brie este de numai 0,83 tone pe 
post față de 1,01 cît este pla
nificat și 1,03 luat în angaja
ment. Atrage atenția faptul că 
toate sectoarele productive ale 
minei sînt rămase sub plan cu 
însemnate cantități de cărbune. 
Dacă sectoarele I și III — cu 
un minus de producție față de 
planificat de 265 și, respectiv,

minerii 
„scape 

proptei

au obținut mi
nerii de la Lu
peni care au re
dus consumul de 
lemn pe o 1000 
de tone cărbune

P r
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Despre preocupările maistrului miner Gherman Traian * 
pentru introducerea de meto de noi, avansate de lucru la lu. *
crările de zidărie și betona re din sectorul VIII investiții al *
minei Vulcan, s-a mai scris n*u demult în ziar. Iată-1 în cli- • 
șeu pe tov. Gherman (al doilea din stînga) sfătuindu-se îm- ?
preună cu secretarul orgarii zației de bază, Moise loan și mi- j
nerii lovescu Ilie și Merișescu Dumitru în legătură cu organi- * 
zarea lucrului pe schimbul în care urmează să intre. 1

— Aici avem 6 rambleieri.
— Dacă scoatem 4 m. de 

suitor, e suficient.
— In 9 atingem preaba- 

tajul și coperișul.
— La 13 spargem pen

tru aeraj.
Acestea sînt cîteva frag 

mente de discuție surprinse' 
zilele trecute 
torului I de 
noasa.

...Aplecat
schițe, un om cu tîmple 
ginții, lat în spate și cu fa
ța rotundă, din cînd 
cînd calculează cu rigla 
calcul, se oprește gînditor 
apoi cu un creion colorat 
trage cîtev 1 linii Pe O coală 
de hîrtie albă. Măsoară cu 
migală la scară apoi iar stă 
îngîndurat.

Intră o fetișcană.
— V-am adus un ordin 

de la tovarășul director.
Cel de ta mnsă h.a hi" 

tia și începu să o citească 
în gînd. Deodată fața i se 
încruntă. Scoase un murmur 
neînțeles, oftă și-și rezemă 
fruntea în palme. Apoi zi
se cu glas tare.

— Acesta nu-;i un proc - 
deu bun. Iti ia oamenii 

' fără să te întrebe. Maistrul

în biroul sec- 
la mina Ani-

asupra unei 
ar-

în 
de

e д ă t
miner Gava Sever pleacă la 
Institutul de mine și acum 
mi-l ia și pe Pușcaș Ni- 
colae. Rămîn descoperit cu 
doua posturi de maistru 
miner. Asta nuri treabă...

Stătu cîteva clipe pe gîn-

WSTANTANEE

duri și apoi formă un nu 
măr de telefon automat.

— Cred că era bine să 
ne întrebați și pe noi cînd 
ne luați oamenii. Avem și 
noi sarcini mari, de răspun
dere și altele...

Se mai auzi doar de ci- 
teva ori „da“ apoi puse re
ceptorul in 
dezaprobator 
spuse :

— M-am
nostru

oameni

furcă. Dădu
din cap și

lămurit... Sec
torul. nostru trebuie să 
crească oameni și pentru 
alții. Pușcaș o să meargă la 
sectorul III. îmi pare 
de el. A fost priceput 
mmerit si făcea treabă 
nă.

Ca și cînd nu s-ar fi 
împlat nimic, continuă 

departe cu studiul.

rău 
în 

bu~

in- 
mat

« ♦l r l

repede producția, 
pierde mai puțin

542 tone —- au încă șanse să 
recupereze minusul și să-și rea
lizeze planul, nu aceeași pers1- 
pectivă o au sectoarele II și IV. 
Colectivele acestor sectoare s-au 
împotmolit rău cu activitatea de 
producție pentru realizarea sar
cinilor de plan. In două dlecade 
din septembrie abatajele sectoru
lui II au extras cu 1813 tone mai 
puțin decît era prevăzut în plan, 
iar sectorul IV. datorează exploa
tării în această perioadă 2131 
tone. Or, toate acestea, firește, 
s-au răsfrînt negativ asupra în
tregii activități a exploatării 
pentru extragerea cărbunelui pla
nificat.

Mina Vulcan sub plan 1 Colec
tivul ei, care pînă nu dfe mult 
mergea din succes în. succes, 
e pus acum în situația neplăcu
tă de a se afla în postură' dte 
„mînă spartă" pierzînd treptat, 
treptat cantitatea de producție a- 
gonisită peste plan. $i cum mo
tivează conducerea-minei aceas
tă situație ? „Mina Vulcan are* 
specificul ei în Ce privește cau
zele obiective care intervin cînd 
nu te aștepți și anume lucră
rile vechi", este argumentul 
principal. Are perfectă dreptate 
conducerea minei cînd afirmă că 
din cauza lucrărilor vechi mina 
are și totuși la un moment dat 
nu are linie de front suficientă 
pentru a extrage cărbunele pla
nificat. Dar mai este și altceva 
care pune sectoarele de produc
ție în situația de a nu-și face 
planul. Să luăm, de exemplu, 
cazul sectoarelor II ș-i IV a că
ror pondtere în producția exploa
tării este în total de 40 la sută 
Știut e că atunci cînd se. stă cu 

_____________ _  linia de front la 
— I limita inferioa- 

j ră, cînd în ori
ce moment poate 
interveni nepre
văzutul, e cazul 
ca organizarea 
muncii, aprovi
zionare locurilor 
de producție cu 
cele necesare etc., 
întregul proces 
de producție în 
subteran trebuie 
să decurgă - ast
fel îneît să se 
asigure o ex
tracție maximă, 
neîntreruptă în 
abataje. Ce 
întîmplă în
toarele minei

— Tovarășe Blaj, 
rea mea este că brigada 
condusă de Sas Teodor să 
execute ambele suitoare. Iar 
dincoace — arătîrtd cu cre
ionul cîteva linii hașurate 
— trebuie să forțăm prea- 
batajul. Atunci exploatarea 
va merge concomitent în 
ambele părți și pînă cel. tîr- 
ziu prin 7--8 noiembrie pu- 
'em să-l deschidem.

— Aveți dreptate tovară
șe inginer însă va trebui să 
avem mare grijă ca lucră
rile să decurgă conform 
calculelor si în același timp 
să fie și de calitate. Altfel 
ni se strică toate socotelile.

F. ISTRATE

păre-

I. BALAN

f Continuare în pag. 3-a)
(Continuare 

în pag. 3-a)

f

Citiți în pagina IV-a
• In cinstea celui de-al XXIl-lea 

Congres- al P.C.LJ.S.
• A. A. Gromîko a adresat pre

ședintelui celui de a 16-a se-
' siuni a Adunării
C.N.U. Comunicarea guvernu
lui sovietic asupra. tratative.

Ic* bilaterale sovieto-america- 
ne în problema dezarmării

• Vizita în Finlanda a delega- - 
ției Marii Adunări Naționale - 
a R. P. Romine

Generale ■
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FOTBAL
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MINER
Caravana nesfîrșită a mașinilor, 

motocicletelor și bicicletelor a în
ceput să-și desfășoare firul spre 
Lupeni încă de la orele 12. In 
toată Valea Jiului, începînd de la 
acea oră nu s-a discutat decît de 
medul de fotbal dintre cele două 
echipe, din prima categorie a ță
rii — Minerul și Jiul — socotit 
pe bună dreptate derbiul fotba
listic al sezonului. Stadionul din 
Lupeni a primit iubitorii aportu
lui mai ospitalier decît (rină a- 
cum cu tribunele mărite, cu me
lodii vesele revărsate din mega
foane.

După ce formațiile de tineret 
și-au terminat disputa, cîștigată de 
Jiul cu 1—0 (1—0), freamătul 
stârnit în tribune arăta nerăbda 
rea cu care era așteptată întâlni- 
rea celor „mari". Cînd arbitrul 
,M. Cruțescu a „chemat" cele două 
formații pe teren, fiecare jucător 
purta un buchet de flori, avînd în 
fruntea lor conducătorii celor două 
asociații sportive. Publicul, între 
care aproape jumătate din Petro
șani, a aplaudat puternic schimbul 
de flori dintre cele două forma
ții.

Primele minute se scurg, în în
curajările susținute ale spectatori
lor. Mai hotârîți, lupenenii trec 
primii la atac încercind poarta lui 
Crîsnic prin Țurcan, Cucu și Szo-

----------------- 0-----------------

CAMPIONATUL REGIONAL CAT. I 

La Lonea victorie Clară
La Lonea a avut loc duminică 

întâlnirea de fotbal din cadrul 
campionatului regional dintre Pa- 
ringul din localitate și Dinamo 
Barza. Deși oaspeții veneau cu o 
frumoasă carte de vizită, un an 
de activitate în seria a Ш-a a ca
tegoriei B, ei au trebuit să plece 
steagul în fața gazdelor.

Jocul începe în notei de domi
nare a lonenilor, care forțează pe 
dinamoviștii din Barza să se ape
re. După o serie de ocazii ratate, 
o centrare precisă a lui Sima, în 
minutul 26, este reluată de Mîr- 
mea în plasă : 1—0. Nu trece de

Minerul Petrila — C. F.R. Simeria 4-1 (3-1)
Deși cu multe greșeli de ambele 

părți, jocul de la Petrila a plăcut 
prin dîrzenia cu care și-au dispu
tat șansele ambele echipe. Echipa 
minerilor putea obține o victorie 
și mai categorică,

Aninosenii învingători în ultimele 20 de minute
In prima repriză, jocul a fost 

de la egal la egal, ambele echipe 
avînd ocazii de a deschide scorul. 
Înaintarea gazdelor, jueînd con
fuz, a ratat ocazii clare.

După reluare, Barabaș, este 
înlocuit cu tânărul Butca, fapt care 
contribuie la înviorarea, jocului îna

A început campionatul orășenesc
Prin hotărîrea comisiei de fot

bal de pe lîng-ă Consiliul oră
șenesc U.C.F.S. Petroșani, du
minică a început campionatul o- 
rășenesc (raional) de fotbal la 
care s-au înscris 12 echipe.

La Vulcan s-au întîlnit în ca
drul primei etape echipele Ener
gia Paroșeni și Preparația Lu
peni. Rezultatul final (2-2) neîn- 
dreptățește formația din Paro
șeni care a condus de două ori, 
pierzînd un punct în ultimele 
minute datorită lipsei de expe

U L - J I U
ke, destul de periculos. In minu
tul 13, cînd puțini se așteptau, 
Cucu execută o lovitură liberă de 
la 25 metri, atît de precis și pu 
ternic, îneît Crîsnic nu mai poate 
interveni, balonul intrind în poar 
tă prin colțul sting de sus : 1—0 
pentru Minerul Lupeni. Brusc, rit
mul jocului se accelerează, Jiul ho- 
tărît să egaleze, în timp ce Mi
nerul dorește să-și mențină avan
tajul cu orice preț. Schimburile 
rapide de pase aduc înaintarea 
Minerului în fața porții lui Crîs
nic și Szoke șutează puternic, dar 
mingea întâlnește bara. Forțînd e- 
galarea, petroșănenii atacă impe
tuos, terminînd o frumoasă fază la 
poarta lui M'balache printr-un șut 
din voie a lui Gabor. Peste 10 
minute de rotoal clar., desfășurat 
in viteză, cu multă putere de 
lupcă din partea ambelor echipe, 
stadionul a rămas pentru o clipă 
într-p liniște deplină : Martinovici 
înaintează singur cu mingea spv 
ooarta lupenenilor și cînd se pre
gătea să șuteze Mihalache blo
chează, salvînd echipa de un gol 
gata făcut. Din nou cîteva atacuri 
la poarta lui Crîsnic, respinse de 
apărare sau reținute excelent de 
veteranul porții Jiului și alte cî
teva în partea de teren a gazde
lor. Repriza l-a se termină totu- 
cu același rezultat.

Partea a doua a jocului a avut

cît un minut și același Mîrmea mă
rește scorul la 2—0.

După reluare in minutul 55 
Mîrmea din nou ridică, tribunele 
în picioare mărind scorul de 3-—0. 
Cu 10 minute, înainte de fluierul 
final al arbitrului Lovasz care a 
arbitrat corect, Mîrzacu reduce 
scorul la 3—1. Lonenii au cîștigat 
pe merit jueînd mai bine atît în 
apărare dt și în atac.

Parîngul a aliniat formația : Di
ma, Kraibik, STOICOI, Furdui, 
PUI, CIRCU, Cristea, MOLDO
VAN, MÎRMEA, Sima, Petcu.

Pentru petrileni au marcat Cons- 
tandu, Pan ai t din 11 m., Oltea- 
nu și Sotir. Gazdele au avut ca ju
cători de bază pe Vasiu și porta
rul Burian.

intării. Sperînd într-un meci egal, 
în repriza a doua, ceferiștii se re
trag în apărare. Cu toată apăra
rea supranumerică a oaspeților, 
gazdele înscriu de două ori prin 
Constantinescu și Furnea, așa dar 
2—0 pentru aninoseni în meciul 
cu C.F.R. Teiuș.

riență și rezistență fizică. Tot 
la Vulcan trebuia să aibă loc 
întâlnirea Minerul II Vulcan și 
Retezatul Uricani. Neprezenta- 
rea legitimațiilor de către oas
peți a determinat amînarea întâl
nirii. Avînd în vedere că și în 
anii trecuți unele echipe au pier
dut datorită neglijenței secțiilor 
de fotbal pentru legitimarea ju
cătorilor, se impune ca în cel 
mai scurt timp toate asociațiile 
să îndeplinească formalitățile 
necesare pentru legitimări.

L 1-0 (1-0)
cu totul alt aspect decît prima, 
deoarece,, pe de o parte înaintarea 
lupenenilor a pierdut din vervă, 
voință și rapiditate, iar pe de altă 
jiuliștii, schimbînd locurile și in- 
troducîndu-1 pe Zamfir în locul 
lui Ghibea, atacă tot mai pericu
los. O egalate nu ar fi surprins 
pe nimeni cum de altfel și mări- 

' rea scorului lupenenilor ar fi fost 
absolut posibilă dacă Țurcan, Ni- 
sipeanu și Cucu nu ar fi ratat cî
teva ocazii mari de & înscrie.

întâlnirea a fost deci deschisă 
90 de minute oricărui scor, ambii 
portari făcîndu-și pe deplin da
toria. Victoria lupenenilor este to
tuși meritată deorece toți cei 11 
nu au precupețit nici un efort lup
tând cu multă ardoare pentru re
zultat, aruneînd în joc mai multă 
energie decît oaspeții. Jiul, prin 
însăși multiplele schimbări’ făcute 
în formație a dovedit că nu a ju
cat la valoarea ei îndeosebi înai
ntarea fiind prea puțin eficace. 
Promovarea cu curaj în postul de 
extremă stângă a lui Paraschiv es
te salutară și Minerul Lupeni poa
te avea un jucător bun în acest 
tânăr, în timp ce Jiul nu va avea 
decît de cîștigat daca i-ar găsi un 
loc corespunzător lui Zamfir și l-ar 
folosi ca titular.

Foarte bun arbitrajul lui M. 
Cruțescu (București). Au jucat : 
MINERUL: MIHALACHE*
STANCIU, COMAN, Dan II, Mi- 
hăiJă. Mîbaly, CUCU, Nisipeanu; 
SZOKE, Țurcan. (Sotir din mi nu- 
tul 72), Paraschiv. JTUL: CRÎS
NIC, Romoșan, TÎLVESCU, Ca
zan, CRĂCIUN, CRIȘAN, Mar
tinovici, GABOR, Matcon, Ghibea, 
(ZAMFIR, din minutul 58), Ma
nea.

M. DUMITRESCU 
_=0=_

ATLETISM
Duminică pe pista stadionului 

„Cetatea" din Deva, s-a desfă
șurat etapa regională a campio
natului de triatlon.

La acest concurs Valea Jiului 
a fost reprezentată de tinerii Buz- 
garu Nicolae, de la Minerul Lu
peni și Regleanu Grigore — Vis- 
coza Lupeni.

Dînd dovadă de multă voință, 
tânărul Buzgaru Nicolae obținînd 
succese frumoase la țoale cele 
3 probe (100 m. plat, lungime 
ți aruncarea greutății) i-a revenit 
locul I pe regiune și totodată 
dreptul de a participa la etapa 
finală ce va avea loc la 14—15 
octombrie la Iași.

----- -- •■■■"-■-MMgA'.ăîT.-'----------

ALTE REZULTATE

1. Sebeșul Sebeș 5 4 1 0 16: 8
2. Parîngul Lonea 5 4 1 0 13: 7
3. Metalurgistul Cugir 5 4 0 1 17: 2
4. Minerul Aninoasa 5 4 0 1 9: 3
5. Minerul Petrila 5 2 2 1 8: 6
6. Victoria Călan 5 2 1 2 10: 6
7. Dinamo Barza 5 2 1 2 11: 9
8. Minerul Deva 5 2 0 3 7: 5
9. Dacia Orăștie 5 2 0 3 4: 7

10. Minerul Ghelar 5 1 1 3 12:17
11. A.S.T.A. Alba • 5 1 1 3 5: 9
12. Minerul Vulcan 5 0 3 2 5:12
13. C.F.R. Teiuș 5 1 1 3 7:19
14. C.F.R. Simeria 5 0 0 5 5:19

ETAPA V I I 'Г O A R
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Metalurgistul Cugir — Mine- Călan — A.S.T.A. Alba 
rul Vulcan 6—0, Dacia Orăștie Minerul Ghelar — Sebeșul 
—- Minerul Deva 1—0. Victoria 3—4

Clasamentul campionatului regional

Te-C.F.R. Simeria — C.F.R. 
iuș; Minerul Deva —- Minerul 
Aninoasa; Minerul Vulcan — 
Dacia Orăștie; Dinam® Barza —

Unde au fosf
Obișnuiți cu victorii (și încă 

la scor !) înflăcărații suporteri 
ai echipei de handbal în 7 Ști
ința Petroșani erau gata-gata 
să guste, alături de jucători, din 
cupa amară a înfrîngerii. I-a 

.scutit de aceasta nervozitatea 
și teama dinamoviștilor din Bra
șov de a vedea trecînd și cea
de a patra etapă fără să acu
muleze nici un punct, precum 
și intrarea (deși târzie I ?) a lui 
Sili (unde a fost oare pînă a- 
tunci ? !) care, pe lingă faptul 
că a marcat două puncte de 
toată frumusețea, a adus în e- 
chipă revirimentul mult aștep
tat.

IN CLIȘEU: Un nou atac la poarta dina
moviștilor.

încă de la primele schimburi 
de mingi, s-a putut observa că 
dinamoviștii șînt hotărîți să-și 
„vîndă" scump „pielea". Bine 
coordonați în teren de Donca 
(nr. 4), ei încheagă acțiuni fru
moase încheiate cu șuturi pu
ternice la poartă. Dintr-un ase
menea șut, în primul minut ei 
reușesc să înscrie, luînd condu
cerea. Avînd mingea, atacul 
gazdelor se împotmolește unde
va la marginea careului advers. 
Lansind un contraatac, brașo
venii înscriu ddn nou în minutul 
doi. Conduși cu 2—0, surprinși 
de riposta dîrză a oaspeților, 
jucătorii de la Știința par oare
cum derutați. Abia în minutul 
6, ei reușesc să înscrie primul

♦

Jueînd la București, în com
pania echipei Progresul, hand
balistele noastre au pierdut cu 
scorul de 10—7. Conduse la

Alegerea organelor conducătoare 
и. C. F. S.u. c

In prezent, alegerea organelor 
conducătoare U.C.F.S. este în plină 
desfășurare.

Asociațiile sportive Minerul Vul
can, Minerul Aninoasa, Voința 
Lupeni, Constructorul Lupeni, Pre-

3-0, 
Sebeș

Cat
9
9
8
8
6
5
5
4
4
3
3
3
3
0

1

E
Metalurgistul Cugir; Sebeșul 
Sebeș—Parîngul Lonea; A.S.T.A. 
Alba — Minerul Ghelar; Mine
rul Petrila — Victoria Călan.

trăgătorii ?
punct prin Barabaș, ca după 
alte trei minute să egaleze prin 
Drig Constantin. In același mi
nut gazdele iau conducerea prin- 
tr-un punct înscris de Barabaș. 
Se părea că studenții s-au pus 
pe „picioare" și vor obține O 
victorie la scor. Speranța supor
terilor n-a durat însă decît pînă
în minutul 22 cînd oaspeții au 
egalat la 5—5, luînd apoi con
ducerea, prima repriza închein- 
du-se cu scorul de 8—7 în fa
voarea lor.

Intrat în repriza a doua, Sili 
înscrie două puncte consecutiv 
aducînd egaîarea și conducerea 
echipei gazde Lupta este dîrză 

și minutul 34 a-- 
duce din nou e- 
galarea. Studen
ții forțează obți
nerea victoriei 
dar nu reușesc 
să ia un*\avans 
mai mare de 1-2 
puncte „zestre" 
recuperată de
seori de oaspeți. 
Victoria studen
ților a fost asi
gurată abia în 
minutul 5“ cînd 
Barabaș a în
scris al 16-lea 
punct, astfel că 
întîln irea s-a 
terminat cu sco
rul de 16—15.

Deși echipa lor 
favorită a ie

șit învingătoare din această dis
pută dîrză, suporterii au părăsit 
terenul oarecum dezamăgiți. 
Semnificativ este dialogul pe ca- 
re-1 redăm mai jos.

— A fost un meci de mare 
luptă.

—- Da, dar potențialul echipei 
e mult mai mare. -

— Azi nu s-au prea văzut tră
gătorii.

Intr-adevăr unde au fost tră
gătorii ? Că doar „stânga" lui 
Barabaș, „bombele" lui Sili, 
Pintea. Drig, Constantin și ale 
celorlalți au stârnit de multe 
ori ropote de aplauze, duminică 
însă... nu I

pauză cu 6— 1, handbalistele 
noastre au jucat excelent în re
priza a d'oua marcînd 6 goluri 
și primind doar 4.

D. CRIȘAN

I■I
I

numărului 
încasarea

asociații

parația Petrila, Minerul Petrila și 
altele, îndrumate de către orga
nizațiile de partid, au pregătir 
și ținut alegerile conform instruc
țiunilor Consiliului general U.C.F.S.

Un fapt pozitiv este acela câ 
aceste asociații sportive au căutat 
să întâmpine alegerea organelor 
U.C.F.S. îndeplinind sarcinile ce le 
stau in față prin organizarea de 
competiții sportive, lărgirea bazei 
materiale, creșterea 
membrilor U.C.F.S. și 
cotizației la zi.

Mai sînt însă unele 
sportive care tărăgănează ținerea 
alegerilor in mod cu totul neper- 
mi,. Din cauză că nu se preocupă 
de pregătirea documentelor ne
cesare pentru tinerea adunărilor 
și conferințelor de dări de seamă 
și alegeri, alegerea organelor con
ducătoare U.C.F.S. se tărăgănea
ză. Exemple de acest fel sînt aso- 
ciaț’iie sportive Voința Petroșani, 
Viscoza Lupeni. Minerul Lupeni, 
precum și cercurile sportive din 
cadrul asociației sportive Jiul Pe
troșani. E timpul ca ele să lichi
deze cu nepăsarea.

S. BÂLO1 
corespondeze
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Alegerile în organizațiile de bază ale partidului P R E G A T I R I
La baza succeselor — munca politici 

a membrilor de partid
(Urmare din pagina l-a)

Zilele trecute,- la Școala pro
fesională din Lupeni a avut loc 
adunarea generală a organiza
ției de bază P.M.R. pentru da
rea de seamă și alegerea noului 
birou.

Cu acest prilej, membrii și 
candidații de partid prezenți la 
adunare au analizat cu spirit de 
răspundere munca depusă pentru 
educarea comunistă a elevilor, 
pentru pregătirea lor profesio
nală, sarcinile de viitor ce stau 
în fața organizației.

întocmită în spirit critic și 
autocritic, sistematizată pe pro
bleme, avînd la bază un bogat 
material faptic, darea de seamă 
a vechiului birou a reușit să 
scoată în evidentă roadele mun
cii politice Astfel, ca urmare 
a sprijinului permanent acordat 
conducerii școlii și a măsurilor 
luate de organizația de bază, în 
perioada 23 octombrie 1960 — 
18 /septembrie 1961, munca pro 
fesurilor, a maiștrilor și peda
gogilor. s-a îmbunătățit.

S-a îmbunătățit calitatea lec
țiilor, s-a realizat o legătură 
mai strînsa între teorie și prac
tică. intre școală, întreprindere 
și familie.

La inițiativa biroului organi
zației de bază și cu ajutorul lui, 
comitetul sindicatului și cel al 
U.T.M. au organizat între clase 
și grupuri de studii o pasio
nantă întrecere la disciplină și 
activitatea patriotică. Inițiativa 
s-a dovedit valoroasă. Dornici 
de a cuceri drapelul și titlul de 
fruntași, elevii și-au corectat 
notele, acordă orelor de medi
tație o mai mare atenție, se a- 
jută reciproc, participă cu dra
goste la acțiunile patriotice.

Un exemplu semnificativ în a- 
ceastă privință îl constituie cla
sa a Il-a B, electricieni de mină 
(diriginte prof. Ionescu Constan
tin). Cucerind în trimestrul II 
drapelul de clasă fruntașă la în- 

‘ Vățătură. elevii s-au angajat să 
nuM cedeze pînă la terminarea 
cursurilor. Ținîndu-se de cuvînt, 
la sfîrșitul anului școlar, ei au 
raportat organizației de partid 
Că toți elevii din clasă, inclusiv 
cei patru corigenți din trimes
trul II, au fost declarați promo
vați cu calificative bune și foar
te bune.

Membrii de partid, candidații, 
tovarășii cuprinși în activul fă
ră de partid au primit sarcina 
de a ține în fața elevilor dife
rite conferințe educative în sco
pul dezvoltării spiritului de co
lectivitate. respectului față de 
muncă și avutul obștesc.

Darea de seamă și discuțiile

care s-au purtat pe marginea a- 
cesteia au semnalat însă și unele 
lipsuri.

Astfel, deși în general, la în- 
vățămîntul teoretic și practic, 
au fost obținute rezultate bune, 
la unele clase procentul cori- 
genților este încă mare. De ase
menea, pe școală procentul ce
lor promovați a fost de 80 la 
sută, lucru care în actualele 
condiții este nesatisfăcător.

Luînd cuvîntul la discuții to
varășul Cristea Aron, directorul 
școlii, a arătat că dacă tovară
șii Gothard loan și Kovacs Pe
tru, membri în biroul organiza
ției de bază ar fi muncit cu mai 
multă perseverență pentru înlă
turarea lipsurilor care mai exis
tă, rezultatele în activitatea 
școlară ar fi fost cu mult mai 
buhe. Vorbind despre unii mem
bri de partid care nu se achită 
la timp de sarcinile trasate de 
organizația de bază, tovarășul 
Cristea Aron a criticat pe tova
rășii Ionescu Constantin și Zam
fir Alexandru care, deși au răs- 
nuns în școală de munca orga
nizațiilor de sindicat și U.T.M. 
s-au ocupat de aspecte mărim, 
te, neglijînd o serie de proble
me importante ca 
întrecerii socialiste 
naiul salariat 
U.T.M., activitatea

Deciși să obțină 
Tn munca politică 
nală. membrii de partid și can
didați, de la Școala profesio
nală din Lupeni au cerut nou
lui birou ales să-și îmbunătă
țească stilul de muncă, să lăr
gească sfera preocupărilor or
ganizației de bază, să traducă 
în viață în termenul fixat hotă- 
rîrile adunării generale,

Și

organizarea 
între perso- 
învățămîntul 
extrașcolăra.
noi succese 
și profesio-

— "Numai așa. Atenția princi
pală în perioada aceasta o să ne-o 
îndreptăm spre aceste lucruri. E 
vorba de viitor, de producție. Da
că nu pregătim lucrările de pe a- 
cum nu știu cum o s-o scoatem la 
capăt mai tîrziu.

Inginerul Tarcea loan, șeful sec
torului 1 de la mina Aninoasa și 
cu topograful Blaj Pavel — 
despre ei este vorba — studiau 
tuația fiecărui loc de muncă 
parte și proiectau lucrări noi
deschidere. Problema care-i fră~ 
mînta cel mai mult a fost plasa
rea forțelor de muncă la unele 
lucrări mai întîrziate 
gentarea lor.

— începutul anului 
conform planificării — 
ne găsească cu două frontale 
plin — îmi explică tovarășul in-

Neglijență costisitoare

• PUBLICITATE

după 
Tar- 
d&m

că 
sl
in 
de

»
Institutul de mine „Gheor- 

f ghe Gheorghiu.Dej" din Pe
troșani, primește înacrleri 
pînă în ziua dă 27 septem
brie Inclusiv, pentru al doi
lea examen de admitere la 
facultățile de mine $1 electro
mecanică minieră.

Examenul de admitere va 
începe în ziua de 28 septem
brie orele 8 dimineața.

>
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giner Tarcea. Și acest lucru e 
normal. Ineep'md din anul viitor 
planul sectorului creste cu 40— 
50 tone zilnic. Ori baga producției 
o constituie abatajele frontale. De 
aceea rm-ăm propus să ne pregă
tim încă de pe acum. După cal
culele noastre — continuă 
un timp tovarășul inginer 
cea —- frontalului o să-i
drumul în luna noiembrie. Și cal
culele noastre sînt făcute pe bază 
ae analize concrete.

Tovarășul inginer Tarcea loan 
vorbea cu multă hotărîre și sigu- 
anță. Vorbea ca un bun gospodar 

care știe cum să întimpine iarna, 
cum să se pregătească pentru pri
măvară și toamnă ca lucrurile să 
decurgă bine. Ca rodul muncii 
să fie cît mai bun. Și cu siguranță 
că strădaniile colectivului sectoru
lui 1 de la mina Aninoasa vor fi 
răsplătite.

pentru

viitor
trebuie

и

sa 
în

Cu luni în urmă șantierul e- 
nergo-cor.strucții Paroșeni a 
vîndut întreprinderii comunale 
orășenești P'etroșani un înseni
nat număr de stîlpi fabricați dinA. NIC.HIFOREL

— ------." , ' •

Gîndnrile și faptele unei brigăzi
(Urmare din pag. l-a)

cărbunele trimis de ei la 
prefață e de bună calitate. In 
na septembrie n-au avut nici 
vagonet de cărbune rebutat pen
tru șist. Și realizările brigăzii din 
abatajul cameră nr. 1 test al 
sectorului 1 nu se vor opri aici, 
însuși brigadierul spunea:

— Avem posibilitatea să dăm 
cât bune mai mult și de bună ca
litate. Și vom da mai ales că 
asta este botărîrea fiecărui ortac 
din brigada pe care o conduc.

...Aceeași hotărîre, aceeași do-

r«- 
lu- 
un

rimă de a da cărbune mult si de 
bună calitate se manifestă la în
tregul colectiv de mineri al sec
torului 1. îndeplinirea cu mult 
înainte de termen a angajamen
tului anual privind extragerea u- 
nei cantități de 15.000 tone de 
cărbune peste plan, scăderea pro
centului de cenușă cu peste 5 la 
sută precum si reducerea prețu
lui de cost cu circa 10 lei pe fie
care tonă de cărbune extrasă, 
sînt fapte care arată grăitor ce 
sînt ir. stare să facă harnicii mi
neri ai sectorului l de la mina 
Petrila.

beton. (Necesari probabil pentru 
instalarea unor noi rețele elec
trice de iluminat public). La ru
gămintea beneficiarului, stîlpii 
au fost depozitați provizoriu în 
incinta termocenjjalei, Paroșeni. 

Au trecut zile, săptădiîM și'luftî: 
Părăsiți, expuși intemperiilor, 
stîlpii așezați ’ la întîmpfare 
(vezi clișeul) au început să se 

degradeze. La sesizarea serviciu
lui administrativ al termocen
tralei Paroșeni, conducerea I.C.O. 
nu numai că nu a luat măsuri 
dar nu a dat un semn de viață, 
iar stîlpii, pe lîngă că se de
gradează, ocupă în incinta uzi
nei un teren care nu poate fi 
amenajat. Această neglijență ar 
putea avea urmări serioase (va
loarea stîlpilor fiind d>e circa 
700.000 lei) dacă conducerea 
I.C.O. Petroșani nu ia de ur
gență măsuri pentru stivuirea 
stîlpilor și depozitarea . lor în 
condițîuni mai bune.

& fi

Redresîndu-și mai repede producția, 
mina Vulcan va pierde mai pufin

(Urmare din pag. )-a)
Vulcan, de pildă la sectoarele 
11 și 
plan 
gust 
tone.
.front

IV? Sectorul II a fost sub 
și în luna iulie și în au- 
cu 528 și, respectiv, 325 
Și e explicabil. Linia de 
nu concordă, cu volumul 

de producție prevăzut în plan. 
In trimestrul IV era planificat 
să intre în exploatare, cu mai 
multe abataje frontale, stratul 
17—18, blocul II. Dar, surpriză 
neplăcută ! Transportul cărbune
lui, a vagonetelor etc. nu se poa
te face normal la orizontul 630 
Galeria transversală de bază 
spre stratul 17—18 blocul II a 
fost săpată cu profil simplu pe 
toată lungimea ei de 300 de me
tri. Cum să se facă o manevră 
Cu locomotiva, unde să se bage 
un cărucior cu lemn, utilaje ș.a. ? 
De ce nu s-a ținut seama de a- 
ceasta la întocmirea proiectu
lui ? Asta nu o lămurește ni
meni... Cert este că din lipsa du
blei, în galeria de transport de 
la orizontul 630 s-a întîrziaț in
trarea în exploatare cu toată ca
pacitatea a stratului 17—18 blo
cul II Singurul abataj frontal 
din care s-a extras cărbune în 
trimestrul III a mers și el ane
voios cu producția din cauza 
transportului. In prezent s-ar 
mai putea deschide alte 4 aba
taje (sînt planificate) frontale,

dar deocamdată deschiderea lor 
e amfnată pînă cînd se termină 
lărgirea și amenajarea galeriei 
cu pricina pe porțiunea necesară 
pentru dublă. Este oportun ca 
brigada lui Brînzău Aurel, dată 
de sectorul VIII investiții pentru 
a executa această 
sprijinită din plin 
torul II astfel ca 
urgență maximă 
lîngă acest mare 
rii sectorului II au mai avut și 
altele ca lipsă de rambleu la 
timp în abataje, presiunea aeru 
lui comprimat slabă ș. a.

Sectorul IV a întîmpinat greu
tăți în muncă mai cu seamă din 
pricina lipsei de rambleu. Or, 
acest lucru constituie o frînă 
permanentă într-un sector cu un 
abataj frontal și 5 abataje ca
meră care toate se rambleiază. 
Conducerea sectorului de ram
bleu se scuză dînd vina pe sec
toarele de producție' cum că nu 
at eșalona abatajele pentru ram
bleu, și din această cauză — in- 
trînd „pe rambleu" un număr 
prea mare de abataje — canti
tatea de rambleu este insuficien
tă pentru volumul necesar de 
rambleiere; instalațiile și ramble- 
iatorii nu prididesc în fața sarci
nilor. Dar cum să se eșaloneze 
abatajele sectorului IV cînd ram- 
bleierea se prelungește schim
buri la rînd peste timpul în cît

lucrare, să fie 
de către sec- 

să termine cu 
lucrarea. Pe 
necaz, mine-

e normal să se facă. Așa a fost 
cazul în prima decadă din luna 
aceasta cu abatajul frontal din 
stratul 3 în care lucrează bri
gada lui Hunyadi loan. Aici lu
crările de rambleiere au durat 6 
schimburi în loc de 3 cît e nor
mal. Firește că în acest caz, pen
tru a da cărbunele planificat, 
sectorul a fost nevoit să forțeze 
în acest timp alte locuri de mun
că și. desigur, repetîndu-se me
reu așa, ca-ntr-un cerc vicios, se 
ajunge la neeșalonarea abataje
lor. Nu pot fi ignorate nici lip
surile prin care trece sectorul IV 
și din punct de vedere al apro
vizionării cu unele materiale ca 
de exemplu mucava pentru gar
nitură la coloana de aeraj și al
tele. Ar părea, un amănunt lipsit 
de importanță, dar el duce la 
consecințe neplăcute. Sectorul 
are locuri de muncă metanoase, 
în fund de sac, cum este planul

■ înclinat în stratul 18 unde lu
crează brigada lui Tiucă loan 
are abataje în lucrări vechi ca 
cele d'in stratul 5 unde dacă nu 
este metan există alte gaze care 
viciază atmosfera locului de 
muncă. Aici s-ar impune un bun 
aeraj mecanic care este asigurat 
printr-o bună etanșeitate a co
loanei de aeraj. Din luna iulie 
sectorul nu mai are mucava pen
tru garnituri. Garniturile sînt 
făcute acum din carton preșpan

care nu asigură o etanșeitate co
respunzătoare. Așa se face că la 
locul de muncă al brigăzii lui 
Costea loan, undfe este în atmos
feră bioxid de carbon, nu se poa
te realiza un aeraj suficient, iar 
membrii brigăzii lucrează cu 
randament scăzut. Ce au de spus 
la aceasta tovarășii de Ia Direc
ția comercială din combinat?

Multe s-ar putea spune și des
pre deficiențele din sectorul de 
rambleu. Greutăți mai multe și 
dureri de cap provoacă colectivu
lui de rambleiatori lipsa tuburi
lor grele pentru conductele de 
rambleu principale, precum 
coturi. Cu tuburi insuficiente ca 
număr și multe sparte nu 
poate trimite în abataj volumul 
de rambleu cerut, ba se mai pro
voacă greutăți în plus minerilor 
și sectoarelor. Apa scursă din 
conductele de 
galeriile, umflă vetrele și atrage 
greutăți în transportul subteran.

Pe umerii minerilor din Vul
can stau sarcini mari în extra
gerea cărbunelui cocsificabil și 
energetic. Ei s-au angajat să dea 
patriei 50.000 tone peste plan. 
Dar cu realizatul sînt abia la ju
mătatea drumului, și în loc să 
crească, plusul coboară mereu. 
Este necesar ca prin măsuri teh- 
nico-organizatorice luate de con
ducerea minei, sub îndrumarea 
comitetului de partid, mina 
treacă grabnic la înlăturarea 
surilor din activitatea sa în 
derea redresării producției, 
cît va face acest lucru mai 
pede cu atît va pierde mai puțin ’

și

se

rambleu inundă

să 
lip- 
ve- 
Cu 
re-

ANUNȚ
Atelierul de zonă C.F.R. 

Petroșani angajează cu dată 
Imediată sudor autogen, tfm- 
plari și lăcătuși.

Minerul

din Lupeni. 
Minerul —

î. I. P. L PffiWIII
Organizează tn seara Zi- 

lei de sîmbătă 30 septembrie
1961, de la orele 20 „BALUL 
STRUGURILOR" în urmi* 
toarele localuri și localități 
din Valea Jiului.

Restaurantul 
Petroșani.

Casa corului 
Restaurantul 

Lupeni.
Cantina minieră din Url- 

cani.
Restaurantul Straja — 

Vulcan.
Bufetul 23 din Petrila. 
Bufetul 24 din Lonea.
Cu această ocazie se vor 

Servi tradiționala pastramă
de capră și diferite speciali
tăți la grătar. Diferite sur. 
prize vor distra publicul 
consumator.

Muzică și dans pînă în 
zorî.

A ÎNCEPUT NOUL AN ȘCOLAR: 

părinți, procurați pen
tru copiii dvs. din timp 
uniforme școlare, earn 
se găsesc în eantitifl 
abundente ți în toate 
mSrlmile la magaxlnele 
de confecții pentru 

copil.

Vînxarea se face |1 
cu plata Tn rate. 
Procurați uniformele 

necesare copiilor dvs.

Oameni al 
din Valea

С I T ! Ț
„STEAGUL ROȘU

Pentru a prim- ziarul le 
timp ți fără întrerupere 

faceți abonamente
TRIMESTRIALE 

și SEMESTRIALE
Primesc abonamente 

DIFUZORII VOLUNTARI 
din întreprinderi 

șl Instituții 
FACTORII POȘTALI 
OFICIILE P. T. T. R.

muncii 
Jiului
I

Comitetul Filialei de vînă- 
toare și pescuit sportiv — 
Petroșani anunți pe vînăto- 
rii și pescarii, membri ai fi
lialei, care mai au de achi
tat o parte din cotizațiile pe 
anul 1961 $2 achite în cel 
mai scurt timp sumele res
tante
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In cinstea celui 
Congres al

MO S С О V A 25 (Agerp res).
Presa sovietică relatează zil

nic despre noile victorii ale miș
cării pentru munca comunistă. 
Colectivele de muncitori răspund 
cu căldură inițiative! luate de u 
zina V. I. Lenin din Moscova, 
care s-a încadrat într-un schimb 
de onoare-în cinstea Congresu- 
tat

Colectivul de constructori și 
montori de la centrala electrică 
-aională de stat de la Tahia- 
Vaș, care a fost dată recent în 
exploatare, luptă ca în cinstea 
Congresului să pună înainte de 
termen în funcțiune 
doilea turbogenerator.

Muncitorii, inginerii și tehni
cienii de la fabrica de automo
bile din orașul Gorki au hotărî! 
să întîmpine deschiderea Con
gresului al XXII-lea, terminînd 
prima serie de camioane noi 
„GAZ-53“ cu o capacitate de în
cărcare de 4.000 kg.

Laminatoriî de la uzina me
talurgică din Kazah s-an încadrat

a muncii record 
profile mijlocii 
schimburi bri- 
la acest agre- 
de lingouri de 

trei schim-

uzina de 
anunță că 
Congresu-

cel de-al

și ei în schimbul de onoare în 
cinstea Congresului al XXII-lea. 
Brigada muncii comuniste de la 
această uzină condusă de Saî- 
dahmet Musahanov a obținut o 
productivitate
la laminorul de 
.400“. In două 

gada a laminat 
gat o cantitate
oțel planificată pentru 
buri.

Constructorii de la 
aluminiu din Kuzbas 
în cinstea deschiderii
Iul vor termina construirea sec
ției de electroliză

Inițiativa muncitorilor de la 
uzina V. I. Lenin din Moscova 
a găsit un larg ecou și este 
sprijinită și de muncitorii din 
Uzbekistan. In schimbul de o- 
noare în cinstea Congresului 
s-au încadrat metalurgiștii de la 
Begovat, minerii din Angren, 
constructorii de mașini din Taș- 
kent și petroliștii din Fergana.

-----------------0------------------

Vizita în Finlanda a delegației 
Marii Adunări Naționale

R. Pa Romîne

A.A-. Gromtko a adresat președintelui celei de a 16-a sesiuni a Adunării Generale ОЛИ,

Comunicarea guvernului sovietic asupra tratativelor 
bilaterale sovieto-americane in problema dezarmării■ ■

(Agerpres) și to-

șeful delega- 
de-a 16-a se- 

Generale a

între

finlandez. La 
a fost întîm- 
Aitio, prim- 

parlamentului.

mentele celor două țari, precum
• a bunelor relații existente în

tre Romînia și Finlanda.
La dineul care a urmat în sea

ra aceleiași zile K. A. Fager- 
holm. președintele Parlamentu
lui finlandez, a salutat delega
ția Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne. arătînd că schim
bul de vizite ale delegațiilor 
parlamentare contribuie la o 
mai bună cunoaștere a ambelor 
țări și la dezvoltarea legăturilor 
de prietenie și colaborare.

NEW YORK 25 
TASS transmite :

A. A. Gromîko, 
ției U.R.S.S. la cea 
siune a Adunării
O.N.U., ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., a adresat pre
ședintelui celei de-a 16-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U., 
Mongi Slim, o comunicare a gu
vernului sovietic asupra tratative - 
lor bilaterale sovieto-americane în 
problema dezarmării.

Schimbul de păreri
U.R.S.S. și S.U.A. în problemele 
dezarmării, a avut loc la Washin
gton, Moscova și New York în 
lunile iunie, iulie și septembrie 
1961.

După cum se remarcă în comu
nicare, guvernul sovietic a acordat 
o mare importanță tratativelor 
directe dintre U.R.S.S. și S.U.A., 
considerînd că în cursul acestor 
tratative ambele părți vor tinde în 
mod sincer să apropie la maximum 
pozițiile lor.

In dorința de a oferi guvernu
lui S.U.A. posibilitatea de a stu
dia mai profund poziția Uniunii 
Sovietice, delegația U.R.S.S. a în
clinat părții americane un șir de 
documente în care este fundamen
tat detailat programul dezarmării 
generale și totale sub un control 
internațional riguros, prezentat de 
șeful guvernului U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, spre examinarea Adu
nării Generale a 
septembrie 1960.

In camunicare 
amănunt motivele 
guvernul U.R.S.S. să insiste pentru 
realizarea neîntîrziată a dezarmării 
generale și totale și se subliniază 
că guvernul sovietic consideră că 
dezarmarea generală și totală este 
o sarcină ce poate fi intr-adevăr 
îndeplinită.

In cursul schimbului bilateral 
de păreri delegația sovietică a 
subliniat marea importanță a unei 
înțelegeri asupra elaborării și în
cheierii unui tratat unic care să 
cuprindă toate etapele programu-

O.N.U. la 23

sînt expuse în 
care determină

Vilho

HELSINKI 24 (Agerpres). — 
Corespondență specială :

In seara zilei de 23 septem
brie a sosit la Helsinki delega
ția Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne condusă de Ion 
Pas, vicepreședintele grupului 
romîn al Uniunii Interparlamen
tare, președintele Comitetului de 
Radio și Televiziune, care face 
o vizită în Finlănda la invita
ția Parlamentului 
aeroport dtelegația 
pinată de Paavo 
vicepreședinte al
Olavî Salervo, secretar general 
al parlamentului, Einar Sund- 
strom, director general al Ra
diodifuziunii finlandeze,
Sivola, președintele Asociației de 
prietenie Finlanda—Romînia, de- 
pufați ai parlamentului și repre
zentanți ai Ministerului de Ex
terne finlandez. Au fost de față, 
de asemenea, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al R. P. Ro
mîne, Ion Enescu, și membri al 
legației.

Conducătorul delegației, Ion 
Pas, a acordat un interviu co
respondentului Radiodifuziunii 
finlandeze în care a subliniat im
portanța schimbului de delegații 
parlamentare care contribuie la 
întărirea legăturilor dintre parla-

Prof. Gh. Pokrovski; Zborurile cosmice 
vor deveni mai comode și chiar plăcute
MOSCOVA (Agerpres) — 
Orbita circulară relativ joasă 

pe care a zburat pentru prima 
oară Iuri Gagarin pe nava-sate- 
lit „Vostok-1“ poate constitui 
veriga clasică a oricărui viitor 
zbor cosmic al unui om, a de
clarat prof. Gheorghi Pokrovski, 
doctor în științe tehnice.

G. Pokrovski amintește că în 
navigația lor cosmică navele a- 
vînd la bord oameni trebuie să 
ocolească zonele de radiații. De 
aceea sînt posibile două tipuri 
de zboruri cosmice :

în primul rînd, înconjurul Pă- 
mîntului de o dată sau de mai 
multe ori — sub centurile de ra
diații.

pe

tie de tineret din R.D.G.RABAT. La 22 septembrie în 
capitala Marocului s-au deschis 
lucrările Congresului constitutiv 
al „Uniunii Generale а Studen
ților din țările Africii negre ca
re se află sub dominația portu- 
gheză“. La Congres participă 
studenți africani originari din 
Angola, Mozambic, Guineea por
tugheză, insulele Capului Verde, 
Santo-Tome, Principe.

LONDRA. In ședința lărgită 
din 24 septembrie a Comitetului 
național al Ligii tineretului co
munist din 
James Reid, 
Iui național 
din Anglia I 
pentru pace 
planurile agresive ale militarlș- 
tilor vest-germani.

I Marea Britanie, 
secretarul Comitetu- 
a cerut tineretului 

să intensifice lupta 
și să zădărnicească

PRAGA. La 24 septembrie a 
avut loc la Bratislava un mare 
miting pentru apărarea păcii la 
care au participat tineri din Ce
hoslovacia și peste 200 de tineri 
din Austria, în frunte cu preșe
dintele Tineretului liber austriac 
K. Reuter, precum și o delega

LONDRA. La Birmingham a 
început sîmbătă un marș de 
protest împotriva înarmării nu
cleare a Angliei. Participanții la 
acest marș — care va dura 
două zile — vor parcurge ora
șul și împrejurimile lui.

in al doilea rînd, ieșirea prin 
zonele polare (unde nu există 
centuri de radiații) în zonele în
depărtate ale Cosmosului unde 
Pămîntul poate fi înconjurat la 
înălțimi de cel puțin 100.000 km

Cel de-al doilea tip de zbor 
cosmic, arată prof. Pokrovski, 
presupune plasarea navei pe o 
orbită circulară joasă care să 
înconjoare Pămîntul. In conti
nuare, Ia momentul potrivit, vi
teza navei va crește și după ce 
va trece peste unul din polii Pă- 
mîntului va ajunge în zonele în
depărtate ale Cosmosului. La 
înapoierea din Cosmos, nava cu 
oameni va trebui să se apropie 
de Pămînt tot într-o regiune po
lară, de unde 
să ajungă pe 
joasă.

Pe această 
krovski, nava 
cîteva revoluții pentru ca să a- 
leagă locul cel mai potrivit pen
tru aterizare și numai după a- 
ceasta va intra în păturile mai 
dense ale atmosferei unde își 
micșora viteza și va putea 
aterizeze lin pe Pămînt.

Prof. Pokrovski arată că 
condițiile actualei dezvoltări 
tehnicii sovietice a rachetelor 
s-a asigurat securitatea zboru
rilor în Cosmos.

Nu încape îndoială că dez
voltarea ulterioară a tehnicii so
vietice a rachetelor va face ca 
zborurile cosmice să fie an de 
an tot mai comode și chiar plă
cute. Unii medici presupun că 
în curînd zborurile cosmice con
fortabile vor deveni un mijloc 
de tratare a multor boli.

iui de dezarmare generală 
tală și care să prevadă termene 
concrete de înfăptuire, atît pe 
etape cit și în ansamblu.

Uniunea Sovietică propune de- 
săvîrșirea dezarmării generale și 
totale în 4—5 ani. Acesta este un 
termen realist — se subliniază în 
comunicare. Uniunea Sovietică es
te gata să examineze și alte pro
puneri cu privire la înfăptuirea 
programului de dezarmare gene
rală și totală însă, după părerea 
sa, în orice caz termenul stabilit 
de comun acord trebuie să fie bine 
determinat și pe cît posibil de 
scurt.

In cursul tratativelor, partea so
vietică a expus în amănunt pozi
ția U.R.S.S. în problema contro
lului internațional asupra dezar
mării. Uniunea Sovietică este a- 
depta stabilirii unui strict control 
internațional asupra dezarmării și 
nu va accepta niciodată nici un 
fel de măsuri de dezarmare fără 
un control eficient asupra înfăp
tuirii lor — se spune în comuni
care.

In comunicare se amintește că 
guvernul U.R.S.S. și șeful său, N. 
S. Hrușciov, au declarat în repe
tate rînduri că, dacă puterile oc
cidentale vor accepta propunerea 
cu privire la dezarmarea generală 
și totală, Uniunea Sovietică va 
accepta fără rezerve orice propu
neri ale acestor puteri în ce pri
vește controlul asupra dezarmării.

Este absolut evident, se subli
niază în declarație, că soluționarea 
problemei controlului asupra de
zarmării nu este împiedicată de 
poziția U.R.S.S., ci de încercările 
guvernelor puterilor occidentale 
de a folosi această problemă pen
tru crearea unei bariere artificiale 
in calea spre dezarmare.

Pledînd pentru un control efi
cient asupra dezarmării, Uniunea 
Sovietică se pronunță totodată cu 
hotărîre împotriva controlului asu
pra înarmărilor — se spune în 
comunicare. „Uniunea Sovietică 
dorește ca atît procesul dezarmării 
în ansamblu, cît și fiecare măsură 
în parte să se desfășoare de la 
început pînă la sfîrșit sub un con
trol eficient".

In comunicare sînt expuse apoi 
propunerile concrete ale Uniunii 
Sovietice în domeniul controlu
lui.

Potrivit propunerilor sovietice, 
organizația internațională de con
trol va fi alcătuită din toate sta
tele participante la tratat, ai că
ror reprezentanți se vor întruni în 
conferință. Conferința allege un 
consiliu de control care, după pă
rerea guvernului sovietic, trebuie 
să fie alcătuit din reprezentanții 
țărilor socialiste, statelor partici
pante la alianțele militaro-politice 
occidentale și reprezentanți ai 
statelor neutre.

In comunicarea guvernului so-

vietic este expusă poziția S.U.A. 
în primele două etape ale trata
tivelor bilaterale — к Washin
gton și Moscova unde delegația 
americană a refuzat în genere să 
examineze programul dezarmării 
generale și totale. Insistind asupra 
elaborării de comun acord doar 
a principiilor generale delegația 
americană a urmărit să înlocuiască 
dezarmarea generală și totală prin 
măsuri ca încetarea producției de 
materiale fisionabile pentru sco
puri militare, controlul asupra 
lansării de dispozitive în spațiul 
cosmic etc., deși aceste măsuri nu 
au în realitate nimic comun cu 
dezarmarea.

Pentru a urni tratativele (, din 
punctul mort guvernul sovietic și-a 
exprimat la sfîrșitul etapei de la 
Moscova a tratativelor hotărîrea 
de a ajunge la o înțelegere cel 
puțin asupra principiilor 
mentale ale dezarmării 
și totale.

funda- 
generale 

Reprezentanții S.U.A. 
n-au acceptat însă proiectul docu
mentului comun propus de Uniu
nea Sovietică — declarația cu 
privire la principiile fundamentale 
ale tratatului de dezarmare gene
rală și totală.

In comunicare se arată că ta 
etapa finală a tratativelor bila
terale, la New York, S.U.A. au 
adoptat un șir de prevederi asu
pra cărora a insistat partea 
vietică și, ținînd seama de 
guvernul sovietic a ajuns 
iluzia ca este posibil să 
zinte Adunării Generale a 
ca propunerea comună a- U.&.S.S. 
și S.U.A. „Declarația de princi
pii" — drept proiect de directive 
pentru un organ de lucru care 
pregătească 
dezarmarea

Guvernul 
comunicare, 
dacă S.U.A. 
nunța la poziția lor îndreptată spre 
instituirea unui control asupra 
înarmărilor, la tratativele pentru 
pregătirea acordului cu privire la 
dezarmare generală și totală se 
pot ivi greutăți serioase.

Guvernul 
cesar ca 
să adopte 
o hotărîre 
ciparea la 
mare, pe bază de egalitate 
drepturi, a tuturor statelor care au 
dreptul legal la aceasta și fără 
de care nu se pot duce tratative 
rodnice de dezarmare.

so- 
aceasta, 
la con- 
se pre- 
O1N.U.

acordul cu privire 
generală și totală.
sovietic, se spune 
declară totodată 

și aliații lor nu vor

să 
la

în 
că 

re-

sovietic consideră ne- 
Adunarea Cenerală 
în această privința 

care să asigure parti- 
tratativele de dezer

ta

va fi cel mai ușor 
o orbită circulară

orbită, arată Po- 
va trebui să facă

va 
să

în
a

PROGRAM DE RADIO
27 septembrie

torie muzicală, 15,30 Din mu- 
zică popoarelor, 16,50 Curs de 
lirrtba rusă, 17,00 Muzică ușoa
ră, 17,35 Muzică populară romî- 
nească, 19,30 „Mîndria cea ma
re” — versuri ale poeților noș
tri închinate partidului, 20,00 
Vitrina cu noutăți de muzică u- 
șoară (reluare), 20,30 In pas 
cu știința, 21,35 Din creația de 
cîntece a compozitorilor romîni 
înaintași.

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8.00 Din presa de as
tăzi, 9,02 Muzică distractivă, 
10,08 Teatru la microfon : „Nota 
zero la purtare". Scenariu ra
diofonic de Virgil Stoenescu și 
Octavian Sava, 12,00 Fragmen
te din opera „Haensel și Gre
fei" de Hiimperdinck, 13,05 Frag
mente din cele mai cunoscute o- 
perete, 14,00 Muzică ușoară de 
compozitori romîni, 15,10 Din 
cele mai bune programe muzi
cale alcătuite de ascultători, 
16,15 Vorbește Moscova 1 17,30 
In slujba patriei, 18,15 Pro
gram muzical pentru fruntași 
în producție din industrie și a- 
gricultură, 19,05 Orchestre de 
muzică populară din diferite o- 
rașe ale țării, 21,15 Cine știe 
câștigă (reluare). PROGRAMUL 
II. 12,15 Cîntece și'jocuri, 14,03 
Muzică din operete, 14,30 Gălă-
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PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Din nou dimineață; AL. 
SAH1A : Cielito Lindo; PETRI- 
LA : Hanul din Spessart; LO- 
NEA: Discipolul diavolului; A- 
NINOASA : Dragostea te așteap
tă; VULCAN ; Pisica își scoate 
ghearele; LUPENI : Ursul alb-
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