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

nncâ rodnica
in нгіисіс.Ѵбіі Jlalui
• 4600 tone cărbune peste plan in 7 zile 

din octombrie.
• Un randament pe bazin de 1,110 tone 

pe post.
• Mina Uricani pe primul loc în întrecere.

La mina fruntașă pe bazin
Minerii de la Uricani, 

care și-au îndeplinit cu 
mult înainte de termen 
angajamentele anuale, 
continuă să ocupe primul 
loc în întrecerea cu ce
lelalte colective miniere 
din Valea Jiului. In pri
mele 7_. zile ale lunii oc
tombrie ei au extras peste 
plart, încă 1.476 tone de 
cărbune cocsificabil. A- 
ceastă cantitate adăugată 
la alte cîteva zed de mii 
tone de cărbune extrase 
în plus de la începutul 
anului a făcut ca în pre
zent harnicul colectiv al 
minei Uricani să lucreze

în contul primei decade 
<C‘a lunii noiembrie, O 

tivitate rodnică depun la 
această mină minerii 
tehnicienii sectorului 
Ca urmare a unei 
bune organizări a muncii 
în abataje, ei au livrat 
in primele 7 zile ale lu
nii curente aproape 1000 
tone de cărbune cocsifi
cabil peste sarcinile de 
plan.

Pînă la sfîrșitul acestei 
luni minerii uricănieni sînt 
hotărîți să extragă peste 
plan alte 3000 tone de 
cărbune.

Succese remarcabile la Lupeni
La mina Lupeni, una 

din exploatările principale 
ale Văii Jiului, munca se 
desfășoară în aceste zile 
eu mult spor.. Drept ur- 
nyire pe . galeriile .priuei- 
pale și pe puț ies la ziuă 
tot mai numeroase „țu- 
gjiri" cu cărbune. In ih- 
tervahil 1—8 octombrie, 
de exemplu, din abatajele 
minei au fost extrase pes--

I

Sporuri mari 
; O latură importantă a 
activității minerilor Văii 
Jiului o constituie crește
rea randamentelor. In a- 
Cest scop ei pun în valoa
re noi rezerve interne, a- 
plică pe scară tot mai 
largă metodele avansate 
de lucru. In primele zile 
ale lunii octombrie pro
ductivitatea muncii a 
crescut pe întregul bazin 
carbonifer la 1,110 tone 
cărbune pe post. Creșteri 
însemnate au înregistrat 
minerii de la Uricani care 
au atins o productivitate 
medie pe mină de 1,431 
tone cărbune post.

LilI*

Anul ХІП
XVfllNr. 3729

Marți
10 octombrie

1861

• Г Л <ura- 

Uftiti înj^ag. IV-a

• In cinstea Congresului
• „25 de ore în zbor cosmic'
• fn Ruanda a fost instalat un 

regim prezidențial
• Norodom Sianuk: Republica 

Populară Chineză trebuie să-și 
ocupe locul ce i se cuvine in 
OîN.U.

j Inovatorul I
> Din cînld în dud. măsura dm î 
» priviri tuburile de aewij ce se < 
c aflau în fața atelierului. In> ' 
iminte-i stăruiau încă cuvintele ? 

șefului de sector г „GîredKți-vă ; j 
la o posibilitate de sudură mai

1 rapidă. Se pierde timp prea ; 
mult pentru manevrarea lor". < 

Ce să facă ? Ce să între- J 
prindă ? ;

Zilele treceau pe nesimțite. ;
In minte i fse frămîntau dife- '< 
rite ipoteze. Acasă, seri cte-a ] 
rțndul și, le petrecea pînă noap- j 
tea tîrziu fădnd într-un caiet < 
’diferite schite si calcule.
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8 Lună dte lună, la mina Vulcan, se vorbește de laudă despre rezultatele bune 8 
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I obținute în extragerea cărbunelui de către frontaliștii din brigada condusă de 
§ Negrescu Vas ile. In luna octombrie, sporind avansarea în frontalul de pe stra
ti tul 3, în car e lucrează, la 3 fîșii de cărbune extrase în două zile, minerii bri- 
s găzii trimit la suprafață și mai multe tone de cărbune de bună calitate peste 
8 sarcinile de plan. IN CLIȘEU: Șeful de schimb Marcu Stan (primul din dreap- 
8 ta) din briga da tov. Negrescu cu ortacii săi Oprea Marin, Bodean Vasile, Ru- 
8 su Constanți, n și Gărban Vasile diBcutînd de spre faptul că brigada lor nu a 
§ fost penalizată luna trecută cu nici un vagonet de cărbune.

te plan 1.719 tone de 
cărbune cocsificabil. La 
obținerea acestui rezultat 
a contribuit în mod deo
sebit •. coleeti vul sectorului 
II.. A?e«sst «colectiv, r care. în? 
multe luni nu și:a înde
plinit sarcinile de plan, a 
extras în prima aăptămî- 
nă din octombrie 1056 
tone de cărbune în plus 
— cea mai mare realizare 
pe exploatare,

la randamente
Sporirea' vitezei de avan
sare în abataje a permis 
colectivului exploatării 
miniere Lupeni să lucre
ze în acest timp cu un 
randament de 1,113 tone 
cărbune pe 
1,032 tone 
realizat în 
brie.

Succese
obținut în ceea ce privește 
sporirea productivității 
muncii și minerii de la 
Petrila. In prezent ei 
realizat un randament 
diu pe exploatare 
1,207 tone cărbune 
post.

post, față de 
pe post cit a 
luna septem-

însemnate au

Noi grădinițe de zi
In acest an școlar, la numă

rul-sporit al elevilor cuprinși în 
școlile elementare, se adăugă și 
un număr mai mare de copii în
cadrați în programele grădini
țelor de zi-ее funcționează ^. pe_ 
lîngă școli. De pildă, la începti- 
tul anului școlar a fost deschisă 
o grădiniță de zi pe lîngă noua 
școală din cartierul Livezeni-Pe- 
troșani, undte aproape 50 de co
pii din cartier participă în fie
care zi la un program atrăgător 
și instructiv.

De asemenea, în cartierul 
Braia din Lupeni, pe strada Tu
dor Vladimirescu, a fost deschisă 
o nouă grădiniță de 
clădirea fostului 
Lupeni. Aici, a 
atît clădirea cît 
țioasă, In fie
care zi. la a- 
ceastă grădiniță 
vin aproape 40 
dfe copii, judn- 
du-sg sub su
pravegherea a- 
tentă a educa
toarelor.

copii în 
club al Filaturii 
fost amenajată 
și o curte spa-

i

a Auiuuasa, care lucrează-la amenajarea putu- J 
mult calitate a execuției rampelor și moazelor ț* - .... *
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i se încredințează IN CLIȘEU: Șeful de echipă *

• •-•-fir •
* Minerii de la Aninoasa

ІI
 rilor, apreciază 1----- ------ . .
metalice pentru put pe care le confecționează muncitorii din 
echipa condusă, de tov. Rădoi Ioan de la atelierul mecanic ♦ 
al minei. Echipa lor execut ă cu precizie milimetrică orice 
lucrare ce i __ --------  . . _

Rădoi Ioan cu tovărășii săi de muncă Punts Iosif și Simion J 
Vaier studiind în amănunțime desenut pentru confecționarea,, 
rampelor metalice de puț. • î

• ■ • ■ ... • Г II T - - t -ТТТ-Г ------ -- . • . *•««

ieri dtipă-amiază, în 
sate clubului C.C.V.J. 
dire Petroșani, a avut loc 
adunarea festivă a oa
menilor muncii din lo
calitate consacrată des
chiderii Lunii prietenei 
romi no - sovietice.

La mas prezidiului 
adunării au luat loc to
varășii Vîjdea Gheor- 
gihe, secretar al Comi
tetului orășenesc de 
partid, Ghioancă Victor; 
secretar ăl Comitetului 
orășenesc de partid, 
Corneă .Elena, președin
ta Comitetului orășenesc 
al femeilor Petroșani,

dr. Stăncescu Eugen, 
îiță lire, vicepi рн» tei 
Ы nsiliului orășenesc 

. A.R.L.U.S., Farkaș N1- 
colâe ’ felini стаrv' la 
U.R.U.M.P. și aJ$i.

Adunarea festivă a 
fost deschisă de tov. 
Tlță Hie care a dat cu- 
vîretul tovarășului Vîjdea 
Gheorghe pentru a vor
bi despre importanța 
Lifniii prieteniei: romîno- 
sovietice. Expunerea a 
fost subliniată de a<- 
plauze puternice. .

Adunări asemănătoare 
au avut loc în toate 
localitățile Văii Jiului.
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mineața, cînd studia 
schițele, le rupea. Iar începeau 
frămîntările. De multe ori se 
întîmpla ca la întrebările tova
rășilor săi de muncă să nu răs
pundă. Atunci ei îl luau în 
focuri.

— Ce-i Victore, iar îți „coa
ce" mintea vreo . inovație ? Azi 
mîipe o să auzim că ești inven
tator.

Qaier Victor — că despre el 
este vorba — le răspundea 
zîmbind :

— Mă gîndesc și eu la cîte. 
ceva'. Așa-i omul, mai are și 
gîndiuri.

Intr-una din dimineți Vic
tor părea mai voios. Fața-î 
radia și se arătă mai vorbăreț. î

— Fraților — le spuse orta- ' 
cilor — cred că o să rezolvăm > 
problema sudurii mai rapide a < 
inelelor de la țevile de aeraj. 2 
M-am gîndit la un sistem, El 3 
începu să le povestească celor ’ 
de față ideea unei inovații; •
—- Eu zic , să mergi Ia mais-.? 

tru să-i spui. Cred că-i bună — J 
întări un sudor mai în vîrsta;.x 

N-au trecut decît cîteva zneo 
și, în țața atelierului de sudură ) 
dțiva Oameni au început șă J 
sape o groapă. >

-r- Ce-o -să mai fie și .аіеІТЗ 
— întrebau unii care treceau < 
prin fața atelierului de' sudară. <

— O inovație de-a ’lui nea 5 
Victor — răspundea de fiecare 2

г 
) 4 < 1’

dată un tînăr care' se bucura 
de parcă el ar fi fost. inova
torul.

împreună cu ortacii, Gâier 
Victor a început construcția 
unui dispozitiv metalic pentru 
prinderea și întoarcerea în di-

р. ISTRATE
(Continuare în pag. 3-a)
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Discut ii rodnice, măsuri eficiente 
pentru îmbunătățirea continuă a muncii de partid

La 7 octombrie a.c. s-au desfă
șurat lucrările conferinței de par
tid de la mina Petrila ' la cafe au 
participat 193 delegați. La lucră
rile conferinței au lusțt parte, de 
asemenea, tov. Szabo Carol, mem
bru al.Biroului Comitetului .regio
nal de partid Hunedoara, Vîjdea 
Gheorghe, secretar al... Comitetului 
orășenesc 
precum și 
ri invitați

Participanții 
ascultat darea 
activității comitetului de' partid de ,

- la mina Petrila. In ea ' s-a vorbit 
pe larg, cu simț de răspundere, partea comitetului de partid, co-
despre măsurile luate de comitetul lectivele sectoarelor au reușit să 
de partid și organizațiile de bază obțitjă succese importante în pri-

de 
aiț-

partid Petroșani, 
rcriviști de' partid

la conferință au 
de seamă ' asupra

pentru mobilizarea 'întregului co
lectiv al' minei la traducerea in 
tiață a, sarcinilor economice ce 
revin minerilor din Directivele ce
lui de-al Ш-lea Congfes al parti
dului.

Conferința a apreciat că comite
tul de partid a condus • cu com
petență activitatea ;pblițică\ și eco
nomică din cadrul jeixplpâtării, я* 
analizat sistematic diferite laturi 
ale muncii de partid- ți economice, 
a luat măsuri concrete menite să 
ducă la îndeplinirea principalilor 
indici ai sarcinilor de r,plan. In 
această privință comitetul de par
tid a aplicat o metodă bună: a 
format o brigadă din- care ău făcut 
parte membri ai comitetului, in-

■ V

gineri și tehnicieni fruntași în pro- tul de partid al minei Petrila a 
ducție, cqre a, studiat, mai multe . desfășurat o muncă rodnică și în 

. ce privește extinderea inițiativei 
„Nici un vagonet de cărbune re- 
butat pentru șist". Această iniția
tivă a fost îmbrățișată de majo
ritatea brigăzilor din sectoarele 
minei. In fruntea luptei pentru înr* 
bunătățirea continuă a calității 
ducției se , Situează brigăzile 
duse de tov. Cîșlaru loan, 

. Sabin, Firbiu Ioan, Demeter 
și alți 'comuniști de la mină, 
nu precupețesc nici Un efort

. tru ca _pe benzile preparației să nu 
pătrundă șist vizibil. , . - f

Prin exemplul personal în mun
că, . prin hdtărîrea și perseverența 
cu care luptă pentru înfăptuirea 
sarcinilor de plan, comuniștii de la

zile cauzele rămânerii în urmă a 
unor brigăzi de mineri, atrăgînd 
atenția organizațiilor de bază și 
conducerilor sectoarelor , asupra 
principalelor neajunsuri care îm
piedicau activitatea în procesul de 
producție.

In urma ajutorului, primit din

Conferința de partid 
de la mina Petrila

pro-> 
con- 
Belu 
loan 
care 
pen-

. vința scoaterii brigăzilor de sub i
plan. Dacă Ia conferința de partid - mina' Petrila, sub îndrumarea co- 
din anul trecut 30 brigăzi, erau sub . mitetului de partid au reușit 
plan, în prezent .numai 5—6 bri
găzi în medie mu, reușesc să-și rea
lizeze lunar sarcinile de producție.
De asemenea, la propunerea co- 

. mitetului de partid, 44 membri și 
candidați de partid au devenit șefi 
de brigăzi, luînd conducerea bri
găzilor care au rămas . în urmă. 
In această direcție, au fost dați ca 
exemplu comuniștii Vătafu Petru, 
Călușeru loan, . Ghioancă Nicolae 
și alții care ■ prin ■ munca lor en
tuziastă au reușit să ridice la loc 
de frunte brigăzile .pe care le con
duc. , ‘

In decursul acestui an comite- . (Continuare in pagina 3-a)

să 
mobilizeze întregul colectiv de 

■ muncitori, tehnicieni și- ingineri la 
. obținerea de noi succese în activi
tatea de fiecare zi.

După ce a oglindit principalele 
succese obținute în toate domeniile 
de activitate, darea de seamă a 
scos în evidență ;i. unele lipsuri 

• din munca comitetului de partid, 
a unor organ zații de bază și co
muniști. La discuțiile purtate pe 
marginea dării de seamă au par
ticipat un număr mfare de tovarăși.

Z. SUSTAC



STEAGUL RQȘU

A

HANDBAL IN 7

Studenții au obținut d victorie 
ia scor

JIUL ȘI-A LUAT REVANȘA
întotdeauna intîlnirile de fotbal 

JUitre Jiul și Minerul, au atras un 
Aumăr mare de spectatori pe sta
dion. Acdași lucru s-a îatimplat și 
duminică pe stadionul Jiul tind ce
le două echipe ale minerilor Văii 
Jiului care activează . în categoria 
A **- Jiul și Minerul — s-au întil- 
nit din nou, de data aceasta în- 
tr-un meci amical, Intîtairea a 
fost cu. atît mai interesantă cu cit 
ambele echipa foloseau o scrie de 
jucători noi pentru a definitiva 
formațiile de bază. La capătul ce
lor 90 da minute de joc victoria 
a revenit pe merit, cu scorul de 
3—2, echipei Jiul, după ce la pau
ză a fost condusă cu 2—0.

Jocul începe intr-o uțoar* notă 
de dominare a echipei Jiul care 
acționează cu mai mult calm, țu- 
tează mai mult pe poartă. Pe, tind 
Gabor, Povlmrici, Crăciun, Cior- 
noavă își încheie acțiunile la poar
tă ai șuturi puternice dar impre- 
cfae. In minutul 15 Sădite părăseș
te terenul accidentat și «te înlo
cuit cu Sima 11. Treptat jucătorii 
de le Lupeni își revin ți inițiază 
cîteva atacuri foarte periculoase la 
poarta Jiului. Le un asemenea atac, 
in minutul 30, Grigore de la 25 
aă>, In plină viteză, șutează fulge
rător. Portarul Zamfir sare dar cu 
întireiere: 0—1. După golul mar
cat, jocul se desfășoară mult mai 
lent, mai mult la mijlocul tere
nului ; lupenenli par mulțumiți de 
rezult ar; jucătorii de lă Jiul ata
că derifast. Scorul este mărit la 
0—2. în minutul 45 cind la o min
ge înaltă sar iu același timp Ra- 
raoșan ți Tîlvescu, jeidndu-se re- 
cipțoc fană însă- * atinge mingea 
cart revîne lui Nisipeanu și aces
ta, singur, i_aintCăaă spre țwattă, 
driblează sCurt pe Zamfir și mar
că.

St părea că Minorul și-а aeigu-

см victoria. Dac Іа егімсе’шмее- 
norul Marian face o schimbare ta* 
piretă îp formație: Zamfir «te 
înlocuit cu Crișao «Mte aduce un 
reviriment iu echipă. Jiul stocă 
dezlănțuit tot timpul și după as
pectul jocului te părea <Л Jiul i 
abia acum a Început medul. Scorul 
«ce redus în minutul 47. Ciotnoa- 
v* execut* o lovitură de colț, min
gea «te r«pins* de umil din a- 
părătorii Minerului și revine ta 
Horja care șutează puternic : 1—2. 
Nu trec nici duci minute de joc 
și scorul devine egal : același Cior- 
noavă execut* din nou o lovitură 
de colț, In careu, iar Tîlvescu ve
nit din urm* marchează cu capul: 
2—2. Atacurile curg unul după al- , 
tul ia poarta Minerului unele În
cheiate cu cernere. Ciornoav* este 
inepuizabil ți mereu bine inspi
rat. In minutul 75 un nou corner 
ta porta Minerului. Ciortioavă ba- , 
te lovitura de colț- și din nou Tli- , 
vescu cu capul mardieaz*. Dar... 
deruta pe teren și în tribun*. Ar
bitrul Colina (și pina atunci arbi- | 
trate cu multe scăpări) anulează 
golul căre era perfect valabil. A- , 
cest lucru a desigur ne
mulțumiri în tribune ți pe teren. ( 
Dar „spiritele" au fost prea dez
lănțuite pentru un ioc amical. Mai

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

Campionatul regional

multă decență ar fi fost mai po
trivită pentru mulși spectatori. în 
ultimul minut de joc o combina
ție reușită între Ciortioavă, Ga
bor. Pavlovici ți ultimul șutează 
merclnd cei de-al 3-lea gol pen
tru Jiul i deci 3- 2.

Jiul a victoria pe merit,
juclod cu ți tinerețe. Cu a- 
ceast* ocazie, o serie de jucători noi 
introdu*! au dat satisfacție în spe
cial Gornoav*. Biflc au jucat Pav- 
loviri, Horja și Martifiovici. De 
ta apărare, cel mai bun a fost Ca
zan. In rest, toți jucătorii au mun
cit cu etan și au contribuit ta vic
torie.

Din echipa Minerului au 
mult Grigofe, Jotir, Mih* 
Stanciu. Deși а mutrett mult Dan 
II a fost de multe ori depășit, apăr 
ratea resimțind lipsa lui Coman. 
Formațiile: JIUL : Zamfir, (CriS* 
nic min. 46) — Romoșan, Tîlves
cu, CAZAN - Zamfir (CRIȘAN 
— nun. 46), Crăciun — Martino
vich HORJA, PAVLOVIG, Ga
bor, CIORNOAVÂ. MINERUL: 
Kiss — Stanciu, Dan П, Kcres- 
tes - MIHĂtLA, Mihaly — SO- 
TIR, Nisipeanu, Szdke (Grigore), 
GRIGORE (Sima II), Ștefan.

C. COTOȘPAN

Soarele zgîrcit de toamnă i-a 
cam făcut să tremure pe cei ce au 
avut imprudenta să vină „in talie" 
la îfitîlnifea de handbal în 7 din
tre echipele Știința Petroșani și 
I.T.B. București. In schimb i-a „in- 
oătait" jocul dinamic cu multe io* 
rituri puternice la poartă al echi
pei lor favorite. încă din primul 
minut, gazdele atacă insistent reu 
șind ca in minutul dor sâ înscrie.

musețea. Scorul reprizei (13—5) 
este pecetluit în minutul 29 de a- 
cclași Barabaș.

La reluare, bucureștenii întră 
deciși să reducă din handicap. Tot 
pctroșănenii sînt însă cei care mar
că In minutul 31 prin Drig H., ca 
apoi, in minutul 32 Barabaț și 
Pintea sg maree din nou. Cuprinși 
de teama unei înfrîngeri la scor, 
oaspeții joacă nervos, depășind de

Rezultatele etapei a Vll-a: 
Minerul Aninoasa — Minerul 
Vulcan 3—1; Parlngul Lonea — 
A.S,A. Alba 3—1 : Minerul Ghe
lar —■ Minerul Petrila 
Victoria Călan — C.F.R. 
fia 3—1 ; Metalurgistul 
— Sebeșul Sebeș 3—1 ; 
Orăștie — Dinamo Barza 
C.F.R. Teiuș — Minerul 
1—3.

0—0; 
Sime- 
Cuglr 
Dadă 
0-2;
Deva

In urma noii victorii obținute, 
de astădată pe teren propriu, în 
dauna echipei din Vulcan, Mi
nerul Aninoasa a trecut în frun
tea clasamentului.

denții se apără bine și contraatacă 
tot mai insistent. In minutele 25 
și 33, Giugiuc (Dinamo) și Antimo- 
ianu (Știința) rateaaâ loviturile de 
pedeapsă respective, astfel că re
priza ia sfîrșit cu .avantaj de partea 
studenților.

La reluare dinamoviștii intră pe

ru g в*;
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ЛМІ МІЦИІ - I
' In cadrul etapei а ѴІЦ-* P *e~ 
torului campionatului republican de 
rugbi s-a disputat duminică, pe 
stadionul Jiul, meciul dintre Știința 
Petroșani și Dinamo București.

Jocul era așteptat cu viu inte
res deoarece pe de o porte Știința 
urma să confirme rezultatele bune 
obținute în ultime
le patru etape ele к 

campionatului și В 
ăt-fi «eoțină Іо- В 
cui din clasament, Ț" 
ta pe de altă
parte Dinamo ^veneo" dup* un 
maci excelent realizat In etapa tre
cut*.

Și intr-adevăr, Cei prezenți ta 
им» nu au «vut ce regreta. A fost 
un meci frumos. S-a jucat mult la 
otfnă, fiecare echipă dutînd ca 
prin acțiuni ide liniilor de treis- 
ftrturi să-și adjudece victoria.

Iată, pe scurt, filmul meciului.
Lovitura de începere o au di- 

nsmoviștii. Cu toate acestea, cei 
ct au inițiativa sînt studenții, care 
atac* insiitent. Echipa bucureștea- 
nă se apără organizat. In minutul 
8 Știința’ beneficiază de а lovitură 
de pedeapsă pe care Mateetcu o 
Mtează.

In minutele următoare (11 .ti 12) 
dinamoviștii tint pe punctul de a 
deschide scorul, insă Nagv exe
cut* defectuos cele două lovituri 
de pedeaps* obținute. Totuși ini
țiativa conținu* să fie de partea pe- 
trOșănenilor. ЕІ sînt pe punctul de 
a deschide scorul însă Dijmărescu 
și Rimniceanu tint opriți lingă but.

Această dominare «te concreti
zat* în min. 19 dud, ta o acțiune 
a întregii înaintări, Petradie reu
șește să culce balonul în terenul de 
țint* advers. Este 3—0 pentru 
Știința. Antimoianu ratearil insă 
transformarea. *

Ia continuare, dinamoviștii cau
tă să modifice rezultatul, însă stu-

*

teren hotărîți să 
schimbe soarta 
meciului în favoa
rea lor. Si atacă 
tot mai insistent 
ți reușesc să se 

apropie de butul advers, însă stu
denții se apără organizat. Totuși 
în minutul 48 reușesc să egaleze 
prin Titi Ionescu care transformă 
o lovitură de pedeapsă în urma u- 
nui ofsaid acordat greșit de ar
bitru.

In continuare inițiativa o are 
Știința care atacă mereu. Studenții 
obțin cîteva lovituri de pedeapsă 
pe cate le ratează. In ultimul mi
nut de joc, în urma unei intercep
ții a lui Georgescu, studenții se pri
pesc și scapă ultima șansă de a 
obține victoria..

Bun, arbitrajul prestat de M. 
Soculescu (București). Au jucat for
mațiile j ȘTIINȚA : Galdea — 
Burat, Nicolescu, Dtăcea, Geor
gescu -— Ureche, Mateescu — То- 
мсі (din min. 41 Ciornei), Marin, 
Antimoianu (din min. 69 Constan
tin) Grigoriev, Petrache — Zal
man, Rimniceanu, Dijfflărescu.

DINAMO: Dăiciulescu — Bal- 
can, Rahtopol. Iile Ion, Diacones- 
cu, — Giugiuc, Pilă (din min. 35 
Ionescu) —■ Dragomir, Tuțuianu, 
Zlătoianu — Rus», Nâgy, -— Se- 
be, lordăchtecu, Stoica.

S-au remarcat: Galdea, Matees
cu, Grigoriev Gomei, Zalman 
(Știința) șl Rusu, Giugiuc, Rahto
pol (Dinamo).

C. TAUTU

Un nău atac al echipei gazda pe care oaspeții, după cum se vede 
ți din cliețu, nu-l pot opri docil printr^un' fault grorolan asupra lui 

Drig Constantin

multe ori limitele sportivității. Ni
mic n>1 poate însă împiedica pe 
jucătorii de la Știința să maree. 
In minutele 42, 48 ți 49 se în
scrie o, suită de puncte în poarta 
oaspeților; autor — inpuizabilut 
Pintea.

E minutul 50 și scorul este de 
23 ta 11 în favoarea gazdelor. Me
ciul4 «te ca și cîțtigat. Ayînd un 
avantaj substanțial,' studenții slă
besc puțin ritmul de joc ceea ce 
permite oaspeților să reducă din 
handicap, mareînd încă 3 puncte. 
La 23—14, localnicii înre«ii din 
nou ofensiva astfel că meoul se 
încheie cu scorul de 26 ta 15 în 
favoarea lot.

De la Știința Petroșani au mar* 
cat Barabaș și Pintea câte 7 punc
te, Sili 5, Drig H. 3, Drig C-tin 
2, și Khelf 2.

Bun arbitrajul lui Purică din 
Petroșani.

După alte două minute, înscriu 
din nou prin Sili. Oaspeții în 
schimb, în special în prima repriză, 
joacă slab, fapt oglindit ți de cele 
numai 5 puncte marcate față de 
13 ale gazdelor. In. schimb studen
ții marcă des și spectaculos. Nu
mai în minutul 12, stingă lui Ba- 
rabaț face inutilă de două ori in- 

jtervenția portarului de la I.T.B., 
marcînd două puncte de toată fru-

Clasamentul campionatului regional cat I
1) . Mineral Aninoasa
2) . Sebeșul Sebeș
3) . Patlngul Lonea
4) . Metalurgistul Cugir

5—6). Mineral Petrila
5—6) Dinamo Barza

7) . Victoria Călan
8) . Minerul Deva
9) . A.S.A. Alba

10) . Minerul Vulcan
11) . Minerul Ghelar
12) . Dacia Orăștie
13) . C.F.R. Teiuș
14) . C.F.R. Simeria

Etapa viitoare : C.F.R. 
ria — Minerul Deva;

Alba

7 6 0 I 14 5 12
7 5 1 1 21 12 11
7 5 1 1 17 12 11
7 5 0 2 20 5 10
7 3 3 1 10 6 9
7 4 1 2 15 9 9
7 3 1 3 13 9 7
7 3 0 4 10 7 6
7 2 1 4 11 11 5
7 1 3 3 8 16 5
7 1 2 4 13 23 4
7 2 0 5 5 il 4
7 1 1 5 9 26 3
7 1 0 6 10 23 2

Sime
ria — Minerul Deva ; Minerul 
Vulcan — C.F.R. Teiuș ; Dinamo 
Barza — Minerul Aninoasa; 
Ssbeșul Sebeș — Dad* Orăștie;

★

*

-- Metalurgistul 
Petri la — Pa-.

A. S. A.
Cugir; Minerul
ringul Lonea ; Victoria Călan 
Minerul Ghelar.

Jucând la Sibiu cu C.S.M., elo» 
vele din Petroșani au pierdut cu 
scorul de 14—3.

D. CRIȘAN

—

Alegerea organelor locale ale U. C. F. S
Ifl Ziua de 3 octombrie 1961 
avut loc conferința de dare de&

seamă și alegere a organului de 
conducere al asociației sportive 
Minerul din Lupeni, una din 
cele mai mari asociații sportive 
din Valea jiului.

Raportul privind activitatea 
sportivă din ultimul an prezen
tat de tov Totnșa Octavian, pre
ședintele asociației, a scos în 
evidentă o serie de succese ob
ținute de sportivii secțiilor : schi, 
handbal, atletism, box și tenis de 
cîmp. De asemenea, raportul a 
arătat că și pe linie fotbalistică 
s-au obținut frumoase succese, 
ca. de pildă : echipa de juniori, 
antrenată de instructorul volun
tar Groza Ioan, a cucerit titlul 
de campioană regională, califi- 
cîndu-se pentru etapa interre- 
giuni. Din cele 14 secții spor- 
tiye, 13 sînt afiliate la federa
țiile de specialitate avînd peste 
220 sportivi legitimați.

Pe linie organizatorică, aso
ciația sportivă Minerul a obținut 
de asemenea, succese. Astfel, de 
la 1320 membri U.C.F.S. cît a 
avut, In prezent asociația riu- 
mără 2B7O, iar suma prevăzută 
în planul de venituri la cotiza
ții U.C.F.S. este depășită.

Raportul a scos in evident* 
slaba preocup rare a consilului 
în ceea ce privește ținerea evi
denței membrilor U.C.F.S. cît și 
a Întregii activități sportive de 
masă și de performanță, cu ex
cepția secțiilor de schi, atletism, 
fotbal și rugbi al căror dosare 
sînt oarecum puse la pud.

De altfel cei 16 tovarăși care 
au luat cuvîntul pe marginea 
raportului, au critico* lipsurile 
consiliului asociație; sportive. 
Astfel, tovarășul Cita Victor, a 
criticat consiliul pentru faptul 
că a neglijat dezvoltarea altor 
secții sportive, totul fiind axat 
în jurul fotbalului.

Fostul fotbalist llarie Nemeș 
a criticat pe antrenorii care se 
ocupă în prezent de echipa a I-a 
și tineret deoarece nu acordă su
ficient sprijin ridicării dte noi 
cadre prin îndrumarea echipelor 
de juniori și pitici.

* Inginerul Furnea Iosif, res
ponsabilul secției de rugbi a 
arătat că dacă, pînă mai anul 
trecut, această secție a fost cu 
totul neglijată, în prezent pri
mește tot sprijinul din partea 
consiliului. In schimb ar trebui 
acordată o mai mare atenție sec-

(Iilor de baschet, volei, handbal.
Instructorul de box Barbu Ni

col ae și tov. Slăvuțeanu Anghel 
au arătat că din lipsa de echl. 
pament și materiale sportive 
secțiile respective n-au condiții 
sfi-șl desfășoare activitatea.

Planul de măsuri adoptat 
prevede ca, pentru îmbunătăți
rea activității de viitor, si se or
ganizeze întreceri sportive între 
sectoarele de muncă în așa ЙІ 
ca nici un membru U.C.F.S. să 
nu rămînă în afară practicării 
unei discipline sportive.

Pentru îmbunătățirea continui 
a bazei materiale s-a Prevăzut ca 
pini la data de 1 ianuarie 1902 
numărul membrilor U.C.F.S. si 
atingă cifra de 3000.

Pentru munca depusă în do- 
meniul mișcării de cultură fizică 
șl sport, delegații participant] la 
conferință l-au reales din nou ca 
președinte al asociației sportive 
Minerul pe comunistul Octavian 
Țomșa. Printre cei aleși se nu
mără și ing. IoSif Furnea, pro
fesorul de educație fizică 
ghel 
mon

An- 
Slăvuțeanu, minerul Solo- 
Francisc și alții.

S. BALOI
instructor U.C.F.S.



Discirfii rodnice, măsuri eficiente pentru 
îmbunătățirea continuă a muncii de partid

(Urmare din pagina l-a)

Ei au analizat cu competență di
ferite laturi ale muncii politice și 
economice, ău propus mături efi
ciente menite să ducă la îmbunătă
țirea continuă a activității comite
tului de partid.

Mai multă preocupare 
față de introducerea 

tehnicii noi
Cu prilejul conferinței de partid 

din anul trecut* delegații membri
lor și candidaților de partid de ia 
mina Petrila au discutat amănunțit 
despre necesitatea mecanizării mun
cii în subteran. La recenta confe
rință de partid s-a analizat felul 
va care comitetul de partid, corpul 
țehnic-ingincretc »-au preocupat de 
introducerea tehnicii noi în abata
jele minei, de extinderea metodelot 
avansate de lucru, de folosirea u- 
tilajului existent.

In ultimii ani, mina Petrila a 
fost înzestrată cu mașini G.N.L.- 
30 M, transportoare blindate, te- 
incarcâroare cu bandă pentru lu
crările de înaintări și alte utilaje 
de înaltă productivitate. Pe bună 
dreptate au arătat în'sA participa,i- 
ții la discuții că comitetul de 
partid, inginerii și tehnicienii ex
ploatării nu s-au preocupat cu răs
pundere ca aceste utilaje să fie 
folosite in procesul de producție.

-- îmi amintesc bine câ la con
ferința trecută noi am discutat că 
trebuie luată lopata din mina mi
nerului — a arătat delegatul Mo- 
șescu Gheorghe. Conferința a sta
bilit sarcini precise pentru ca teh
nica nouă să pătrundă în tot mai 
multe abataje, dar spre regretul 
tuturor aceste sarcini nu au fost 
duse la îndeplinire în întregime. 
In sectoarele III și IV au foet in
troduse mașini de încărcat GNL, 
dar curînd s-a renunțat la folosi
rea lor pe motiv că în condițiile 
noastre de zăcămînt acestea mi dau 
randamentul cerut. Tot in sectoa
rele III ți IV s-au introdus trei 
transportoare blindate care însă nu 
au funcționat nici 30 la sută din 
timp. •*
- Un alt delegat, tov. Lucian Dră
guț, șeful Secției economice a Co
mitetului regional de partid Hune
doara, a arătat printre altele:

— Deși in urmă cu mai multe 
luni o brigadă trimisă de C.C. al 
P.M.R. a stabilit măsuri concrete 
pentru ridicarea nivelului tehnic 
ăl producției ți îndeosebi pentru 
introducerea mașinilor de încăr
cat la mina Petrila, totuși comi
tetul de partid, colectivul de ingi
neri ți tehnicieni în frunte cu tov. 
Muru Emil, șeful exploatării, nu 
au dat curs introducerii acestor 
utilaje, n-au urmărit realizarea in
dicațiilor date în privința mecani
zării lucrărilor din subteran.

Ia darea de seamă s-a arătat că 
în sectorul XI investiții au fost 
cazuri ciad unii șefi de brigăzi in
tre cate tov. Flețcan Constantin, 
Băbuț Constantin și Mang Vasile 
âu căutat să justifice „nerentabili- 
tatea'* «încărcătoarelor cu bandă 
la lucrările de pregătiri, fapt care 
nu a fost combătut la timp de că
tre inginerii și tehnicienii exploa
tării.

Și în activitatea cabinetului teh
nic se, manifestă unele lipsuri care 
frînează progresul tehnic. 
Tcv. Cenaru Gheorghc a 
criticat personalul cabinetului teh
nic pentru că nu s-a deplasat mai 
mult în subteran pentru a studia 
și sprijini activitatea minerilor. La 
mina Petrila, în urmă cu un an, 
tov. Tenczler Ștefan, împreună cu 
un colectiv de inovatori a înaintat 
cabinetului tehnic din C.C.V.J. . o 
propunere de perfecționare a pro
cedeului de armare în abatajele 
cameră, propunere care s-a expe
rimentat în abatajul I est. Cu toa
te că inovația propusă s-a dovedit 
a.fi utilă, nu s-au luat măsuri nici 
pină acum ca ea să fie aplicată.

Minerii pctrileni au dobîndit în 
cursul anului succese importante în 
sporirea producției de cărbune, dat 
acest lucru nu s-a făcut pe seama 
folosirii utilajelor de mate pro
ductivitate.

Conferința de partid a stabilit 
obiective mobilizatoare pentru a

nul viitor. In 1962 productivitatea 
muncii va trebui să crească la 
mina Petrila cu 5 la su
tă față de productivita
tea obținută anul acesta, producția 
zilnică a minei va spori cu 200 
tone cărbune față de 1961, iar pre
țul de cost al producției va fi re
dus cu 2,39 lei pe tona de cărbune 
extras, obținîndu-se pe a ce astă calc 
2.710.000 iei economii. Realizarea 
acestor sarcini impune ca inginerii 
și tehnicienii, împreună cu condu
cerea minei să-și mobilizeze toate 
eforturile pentru introducerea de 
noi utilaje și metode de exploata
re care să asigure o mecanizare 
avansată a procesului de lucru, or-

Pe scurt $ 
din darea da seamă

> • In primele 9 luni ale anu- I 
) lui colectivul minei Petrila a )
) dat patriei 39.082 tone de cir- ( 
? bune peste plan; ț
C Productivitatea medie reali- )
> zată este de 1,234 tone căr- 7 
f bune pe post, feți de 1,170 te- < 
C ne pe post sarcina planificată; )

i • In cele trei trimestre, pre- )
5 tui de cost al producției a ')
> fost redus cu 1,19 lei pe tona
l de cărbune și cu 2,87 tel față ș
> de prețul de cost realizat inul )
> trecut; <

> • Cenușa din cărbunele ex- ?
> tras a tost redusă In medie cu \
I 0,4 la sută ; \

• 888 oameni ai muncii <.
> și-au petrecut concediul de o- < 
( dihnă în stațiunile de la munte (
> și mare, cu 240 mai mult decît }
( în anul trecut; ?

( * in acest an organizații!^ )
I de bază au primit în rinduilile ( 
lor 228 membri și Candidați de A

' partid, din cart 94,8 la șută )
> sînt muncitori direct produc- (
' tivi; S

• in cursul anului, 1» E.M. \ 
PettHa s-au constituit 32 grupe ) 
de partid, iar prezenta la «du- <

' nările generale de alegeri în )
> organizațiile de bază • foet de )
> 83,5 Ia zutl <

ganizerea unui control permanent 
și eficace din partea noului comi
tet de partid, a organizațiilor de 
baza asupra felului în cate se în
deplinesc prevederile planului teh
nic, sprijinirea și lărgirea mișcării 
de inovații și raționalizări.

întăririi rolului 
conducător 

a! organizațiilor de bază 
o grijă permanentă
Participanti la discuțiile în ju

rul dării de scamă au arătat că 
succesele obținute de colectivul de 
muncă al minei Petrila se datotesc 
faptului că sub îndrumarea comi
tetului de partid, organizațiile de 
baaă au crescut și s-au întărit, au 
acumulat mai multă experiență în 
munca de conducere. In perioada 
care s-a scurs de la ultimele ale
geri a crescut combativitatea și 
exigența comuniștilor pentru apli
care cu fermitate in viață a hotă
rârilor partidului și guvernului. De 
la conferința de partid din anul 
trecut ți pină în prezent, efectivul 
organizației de partid de la mină 
a crescut cu 121 membri de partid 
ți 104 candidați. Elementul munci
toresc în organizațiile de bază es
te preponderent. 94,6 la sută din 
cei primiți anul acesta in rîndul 
membrilor și candidaților de partid 
sînt muncitori care lucrează ne
mijlocit în procesul de producție.

Bine au muncit în această pri
vință birourile organizațiilor de 
bază 2, 3, 4, 6, 7 și 9 care, lună 
de lună, au pus în discuția adună
rilor generale 3—5 cereri de pri
mire în rîndurilc ni»mhrilor și can- 
didaților de partid. Pentru întări

rea continuă a organizațiilor de 
bază aceste birouri au tFasat sar
cini concrete comuniștilor să se 
ocupe de pregătirea și educarea 
celor mai buni dintre cei mai buni 
muncitori care au dovedit prin fap
te că merită încrederea de a ii 
primiți în rîndurile candidaților 
de partid. Preocuparea continuă, 
părintească, a comuniștilor față de 
pregătirea muncitorilor a căror e- 
ducare Ie-a fost încredințată, n a 
intîrziat să-și arate roadele. Așa 
de pildă, in acest an organizațiile 
de bază au redus stagiul de candi
datură la un număr de 25 candi 
dați de partid. Printre tovarășii 
al căror stagiu de candidatură a 
fost redus s-au numărat Viucze 
Ioan, Dăneț Ioan, Andrei Mihai, 
Fazekaș Carol și alți fruntași in 
producție care s-au pregătit cu 
răspundere pentru a deveni tnctv 
bri de partid.

Darea de seamă a menționat 
insă că nu toate organizațiile de 
bază s-au preocupat cu răspundere 
de această latură importantă a 
muncii de partid. Organizațiile de 
bază nr. 1, 5 și 11 au muncit 
slab în această privință. Nici corni-, 
tetul de partid nu s-a preocupat la 
timp de rezolvarea situației celor 
48 de candidați a căror stagiu a 
expirat.

Analizînd cu înalt spirit de răs
pundere munca de primire în 
partid și de educare a candidaților 
de partid, mai mulți delegați prin
tre care tov. Costea Troian, au 
arătat că unele birouri ale organi
zațiilor de bază au neglijat trasa
rea de sarcini concrete candidați- 
lor de partid, nu se ocupă cu răb
dare și perseverență de educarea 
comunistă a tinerilor, de antrena
rea lor la îndeplinirea sarcinilor 
ce stau în fața organizațiilor de 
partid.

In ce privește primirea de noi 
membri și candidați de partid confe
rința a cerut noului comitet ales 
să vegheze în permanență la res
pectarea indicațiilor cuprinse in 
raportul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej Іа Con
gresul al III-lea al partidului, ca 
în partid să fie primiți cei mai 
buni dintre cei mai buni oameni 
ai muncii.

★

In încheierea iuctărilor confe
rinței au luat cuvintul tov. Sza
bo Carol, membru al Biroului Co
mitetului regional de partid și 
Vîjdea Gheorghe, secretar al Co
mitetului orășenesc de partid Pe
troșani. Apreciind felul in care 
s-au desfășurat lucrările conferin
ței, vorbitorii au arătat că ele au 
reflectat entuziasmul și însuflețirea 
cu care minerii de la Pettila, în 
frunte cu comuniștii au luptat pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin din Directivele celui de-al 
III-lea Congres al partidului.

Referindu-se la problemele eco
nomice, vorbitorii au arătat că sub 
Îndrumarea comitetului de partid, 
fiecare organizație de bază, sector 
al minei a reușit să raporteze con
ferinței realizarea a» cinste a an
gajamentelor de întrecere, s-au luat 
unele măsuri pentru îndeplinirea 
încă de pe acum a indicilor pla
nificați pentru anul 1962. Paralel 
cu creșterea sarcinilor de plan — 
au arătat vorbitorii — trebuie să 
crească și preocuparea comitetului 
de partid, a organizațiilor de bază 
față de activitatea economică.

Ocupîndu-se de problema Întă
ririi continue a rindurilor partidu
lui, vorbitorii au arătat că comi
tetul de partid trebuie să se ocupe 
cu perseverență de pregătirea celor 
mai buni tovarăși care solicită pri
mirea în partid, de educarea parti
nică a acestora, de recrutarea unui 
larg activ fără de partid pe lîngă 
fiecare organizație de bază. Vorbi
torii au dat indicații și sfaturi pre
țioase atît comitetului cit și fiecărui 
delegat la conferință pentru îmbu
nătățirea continuă a muncii de 
partid și economice.

Delegații la conferință au ales 
apoi noul comitet de partid' și de
legații la conferința orășenească 
de partid Petrila. In prima sa ple 
nară, noul comitet a ales în funcția 
de secretar pe tov. Dobxîcan 
Traian.

ТЕИЕ6ОИЕ EXTERME
Marșul de instrucție al unui 

submarin atomic sovietic
MOSCOVA 8 (Agerpres) U-
Inceplmi cu nufltlfttl din 7 

octombrie, ziarul „Izvestia" a 
început zi publice un reportaj 
al corespondentului sfiu specia! 
despre un mato <te instrucție ăl 
unui submarin atomic sovietic. 
Submarinul este comandat dă 
Lev Jilfov, unul dintre pionierii 
navigației submarine sovietice.

Marșul a început de 18 baza 
de submarine atomice, avtnd ca 
sarcină perfecționarea pregătirii 
de luptă, lansarea de torpile și 
efectuarea de aplicații tactice 
împreună cu navele de suprafață.

Referindu-se la aspectul ea- 
terior al submarinului, cores
pondentul scrie: El are prova 
turtită, iar privit din față, sea
mănă intr-un tel cu un avion de 
tranport obișnuit. Pupa amin
tește de coada unui rechin uriaș.

Deși marinarii spun că sub-
—------------ ©

W. Gomulka despre însemnătatea 
încheierii Tratatului de pace 

cu Germania
VARȘOVIA 9 (Agerpres)
După cum transmite P.A.P., Îs 

8 octombrie primul secretar al 
C.C. al P.M.U.P., W. Gomulka, a 
rostit o cuvîntare la solemnitatea 
inaugurării canalului Wieprez* 
Krzna.

W Gomulka a arătat anima
te de dorința de a asigura pacea 
Uniunea Sovietică și toate statele 
lagărului socialist cer îndteăetea 
Tratatului de pace cu Germania.

Puterile occidentale, a spus el, 
continuă să eu accepte încheierea 
Tratatului de pace cu Germania.

Principalul adversar în această 
privință aste R.F.G., case nu vrea 
eâ renunțe la idaea absorbirii și 
lichidării. Republicii Democrate 
Germane. Dar acestea sînt visuri 
demente.

Militariștii vest-germani nu vot 
Să îngăduie încheierea Tratatului 
de pare cu Germania și pentru că 
nu vor să renunțe la intențiile a*

Manifestul Uniunii patriotice din Portugalia
LISABONA 9 (Agerpres)
Candidați! din partea Uniunii 

patriotice ■— partid de opoziție 
din Portugalia al cărui repre
zentanți vor candida ffi alege
rile parlamentare împotriva gu
vernului SelaZăr — âii dât pu
blicității un .apel în care se cere 
„respectarea libertăților funda- 
mefltaie, anularea cenzurii pre
sei și lichidarea poliției secrete 
de stăt", precum și a altor H&r- 
gane de repreeiune" фп Portu

f INOVA
{ (Urmare din pag. l-a) 

î ferite poziții a mai multor tu- 
ț buri de aerai deodată în .tiffi-
♦ pul operației <te sudare. După 
i «leva Zile, Ia fata locului ș-a 
î prezentat comisia de inovații
* de la cabinetul tehnic. Cînd
• au fost prinse tuburile pe dis- 
J pozitiv și dispozitivul a în-
♦ ceplit si le învtrtă, cineva
• din comisie spuse:
J —- Ingenios și practic.
; A început cronoffletrarea 1U*
♦ crului. Rezultatul ? Prin pâlcul 
! s a stabilit ci timpul de șuiere
* a unui tub de aerai s-a redus 
e la mai mult de jumătate. La 
« fel și electrozii folosiți pentru 
J sudarea unui ipel. Gaier Vie*
♦ tor a fost felicitat. Pe obrajii
♦ lui apărură ctteva pete de ro-
* șeață, iar în odhi fi licăreau
• lumini de fericire. A doua 21
♦ a fost chemat lă cabinetul teh-
♦ nic.
J — Am făcut calculele eqo-
• nomice. Inovația dumitale a-
* luce exploatării noastre «cono- 
t mii de aproape 120^000 lei a- 
» nual-— îl spuse inginerul de
♦ ia cabinetul tehnic. O ti н ІП-
• trunească cotnișia în ședință și 
І se va, hotărî recompensa durfii-

!♦ 1
«eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee* M 

marinul este mare; асей hâtru 
este adevărat nurfiai în parte. 
Gabariții lui sînt limitați, că la 
o navă submarină obișnuită. 
Proiectanții s-au achitat onora
bil de sarcina dificilă « ampla
sării Intr-un spațiu mic a rea© 
terilor, mijloacelor de apărare, 
diferitelor mecanisme, ce trans
formă energia atomică în eher- 
gte mecanică.

Autorul reportajului subliniază 
că pe bordul submarinului a 
fost creat un sistem de apărare 
trainic și sigur, pericolul ira
diatelor fiitid exclus. In flotă, 
scrie corespondentul. naVigiWH 
pe submarinele atomica constituie 
o activitate obișnuită, de zi cu 
zi, a serviciului maritim.

Corespondentul numește reac
torul submarinului o „minune 
a științei ?i tehnicii atomice so* 
vietice".

capatatoate, revanșarde față de 
Polonia ți alte țări socialiste.

Principalul nu constă în faptul 
că tratatul de pace va confirma 
frontierele Germaniei cu alte tu
te și, prin urmare, și frontiera pe- 
Іоно-germană. Frontierele noastre 
sînt puse în siguranță și fără un 
tratat de pace. Ele au fost recii* 
noscute de mult de Republic* De
mocrată Germană, ele sînt străjuite 
în mod solidar de întregul popor 
polonez, securitatea lor este ga
rantată de tăria Uniunii Sovietice 
și a tuturor țărilor Tratatului de 
Ia Varșovia.

Nici statele occidentale nu atd 
de dorința de a sprijini tevendi- 
iă ti le teritoriale ale R.F.G, Legi
ferarea printr-un tratat de pace a 
actualelor ftontiețe ale Germaniei 
va avea însă o uriașă însemnătate 
pentru cauza păcii întrucît vtt lip» 
de teren pe revanșarzii vest- ger
mani ți propaganda lor.

galia. In apel se cere de ase
menea „să se adopte principiile 
autodeterminării1* pentru colo
niile portugheze.

După cum s-a anunțat ale
gerile parlamentate au loc la 12 
noiembrie, in toată aceaștl pe
rioadă premergătoare alegerilor 
autoritățile guvernamentale ap 
intensificat represiunile împotriv» 
membrilor opoziției operînd și 
numeroase arestări în rînd<ul 
acestora.

•♦♦♦♦♦♦ее-ееееееееееееееее» 

T O R U L І
— Mulțumesc — răspunse ♦ 

Qaiftr cu modestie. •
Sudorul Gaier Victor de la • 

wctprul XI el minei Petrila nu * 
este la prima $a inovație. Fp* ♦ 
tografia lui se. află de mult * 
timp pe panoul inovatorilor. Z 
Pentru inovațiile sale el a pri- • 
mit pină în prezent aproape ♦ 
15.000 tei recompensă. t

Zilele trecute l-am întllnit * 
pe Gater în curtea minei Pe- • 
trila. e

Am auzit că ai o npui 2 
inovație ? ♦

— Chiar nouă nu-î oi se l 
«pitei oam de multișor. *

— Dat prpiecțț pentru vii* * 
tor ? ♦

Deocamdată-i secret. Să 2 
vedem сё-o mâi ieși. J

— Asta îritîi le „coace" bine J 
și numai Йрі qe-i sjgur <fe ♦ 
reușită atunci vorbește — in* • 
terveni un tovarăș dș muncă j 
de-al inovatorului, care se й- ♦ 
prop ia de noi. «

«-* Asfă-i . tregba . mea r- 2 
spuse zîmbind Gater în titop ț 
ce strtnșe mîha celor de fâți Й ? 
se îndreptă spre atelier. !

In urma lui oamenii se în- ♦ 
trebau curioși : Oare ce mg! • 
„coaee*- Gaier ? 2

8»
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25 de ore în
In cinstea Congresului

zbor cosmic

I
X
3

I
A

In localitatea Beloiarsk din U~ 
ntl se construiește una din marile 
centrale atomo-electrice ale Uniu
nii Sovietice. Deschiderea șantie
rului a coincis cu începutul septe- 
nalului. Cele cîteva mii de cons
tructori muncesc cu avînt și în~ 
demînare astfel că după numai

I doi ani, lucrările au intrat într-o 
g fază calitativ nouă: aceea a
g montajului multiplelor instalații
g și aparataje. In timp ce asambla- 
Irea se desfășoară cu succes, între

prinderile furnizoare trimit pe 
șantiere garnituri întregi de agre- 

p gate. Cîteva zeci de platforme de 
g cale-feratâ au sosit recent din Le- 
Й ningi ad, aducînd prima turbină 
g cu o putere de 100.000 kW. Tur- 
t bma a fost construită cu mult 
5 înainte de termenul prevăzut și 
! Icningrădenii au scris cu mândrie 

, pe carcasa agregatului: „In dar 
\ celui de-al XXll-lea Congres 
\ al partidului".

I Inscripția aceasta o poartă a~ 
I \cum sute și sute de trenuri cure 

circulă între centrele industriale, 
o poartă încrustată pe plăcuțe me
talice mii de mașini ce așteaptă 
să fie expediate ; ea poate fi în
tâlnită pe frontispiciul nbilor blo
curi се-și așteaptă locatarii, ca și 
pe baloturi de stofe,, pe camioa
nele care transportă încălțăminte 
spre centrele de desfacere.

Uzina ,yiadimir llici‘‘ din Mos
cova se apropie acum de înfăp
tuirea planului pe primele 10 luni 

anului. Din materiale econo- 
'ii misite uzi-ta pregătește 250 de stații 
§ electrice mobile și 100 motoare 
8 pentru mașini-unelte gigant. 

pDouă programe pe zi‘> este de
viza care animă acum mai mult 
de șumătaie din membrii colecti
vului. Marea întreprindere func
ționează ca un mecanism de cea
sornic. Zumzăie ritmic strungurile 
și frezele, benzile transportoare 
se mișcă repede în marșul lor fă
ră oprire. Ca o suveică circulă 
între secția de motoare și maga
zia producției finite camionul 
transportor.

Intre timp, la ușa secției grămc,- 
da de motoare crește din nou. Ele 
sosesc, la capătul benzii rulante, 
ca dintr- un izvor nesecat. Și în- 
tr-adevăr, izvorul acesta devine 
din ce în ce mai bogat. El este 
alimentat nu numai de munca în
demânatică a colectivului secției, ci 
mai ales de noile inițiative; de 
perfecționările care se țin aici 
lanț. In perioada pregătirii Con
gresului; fiecare al doilea mem
bru al secției a înfăptuit cîte o 

\ raționalizare. Ultima — a 100~a 
la număr — aparține lăcătușului 
luri Latughin, care a înlocuit ope
rația manuală de bordurare a pie

selor cu una mecanică. Și așa, în

(• 

c

fiecare secție; aproape fiecare om 
este aici nu numai muncitor ci 
creator. Căutările lor, uneori des- < 
tul de complexe, alteori simple J 
dar nu lipsite de însemnătate, au c 
dus la următortd rezultat; pro-i 
ductivitatea la uzină este acum 
18 la sută mai mare decît cu ut ft 
an în. urmă. 1

Creșterea considerabilă a pro - t 
ductivității muncii este trăsătura 1Ș 
caracteristică a activității multor | 
întreprinderi, printre care se nu-.l 
mără și fabrica de țesături din ț 
Kupavna (localitate lingă Mosco-, 
vă). Ce prefaceri au avut loc în s 
timpul anului la această întreprin j 

? lată pe scurt: 800 de î 
oameni au absolvit școala medie j 
de cultură generală, 300 de тип-c 
citori și muncitoare au terminat!; 
școala medie textilă, iar 36 — c
diferite institute superioare. Ini
curînd toți membrii colectivului ț 
vor avea studii medii. Ridicarea^ 
nivelului de cultură generală și de fi 
specializare a dus la rezultate « 
foarte vizibile. Munca manuală a a 
fost aproape în întregime îrilo- я 
cuită de multiple mecanisme, dis- | 
pozitive, transportoare electrice , o 
o serie de procese de producție ij 
periodice au fost înlocuite cu pro- 
cese continue. Rezultatul tuturor fi 
acestor prefaceri îl constați în IJ 
sporirea producției cu o cantitate s 
de țesături în valoare de 800.000 I 
de ruble. Recent fabrica a pri
mit titlrd de întreprindere a mun
cii comuniste.

Caracteristica timpului — apa
riția pretutindeni a mlădițelor 
muncii comunistei ă atitudinii со- fi 
muniste față de muncă și față de « 
bunul 'obștesc; se manifestă și aici, fi 
De pildă, în toate brigăzile secto- îi 
rului textil salariul se plătește fă fi 
ră casier. Banii; împreună cu uni 
tabel sînt aduși în ziua respecți-» 
vă în secție și puși pe o masă. Я 
Fiecare om, găsindu-și numele în s 
tabel își ia singur atît cît i se g 
cuvine. Locul controlorilor îl în- a 
deplinește conștiința fiecăruia. Nu î] 
mai există în fabrică controlori î] 
tehnici. Factorul -„conștiință'-, im- și 
binat cu un înalt nivel de cunoș- Ș 
tințe de specialitate; a înlocuit i 
aici o secție întreagă, care înain i 
te avea menirea să verifice caii- 1 
tatea producției fiecărui muncitor.

Nu este oare semnificativ că în i 
preajma Congresului care va a- | 
dopta programul comunismului se j 
nasc asemenea fenomene ? i

Oamenii sovietici prin faptele f 
lor de zi cu zi; prin înalta lor; 
conștiință cetățenească apropie 
viitorul luminos înfățișat în pro- | 
gramul ce va fi adoptat de Con
gres.

AL CfcMPEANU
Corespondentul Agerpres la Mos

cova

i

) 
г -

Al 12-lea Congres internațional 
de astronautică și-a încheiat lucrările

WASHINGTON 8 (Agerpres)
La 7 octombrie cel de-al 12-lea 

Congres internațional de astro
nautică și-a încheiat lucrările. A 
fost aleasă noua conducere a 
Federației internaționale de as
tronautică. Prof. J. P'eres, mem
bru al Academiei de Științe din 
Franța, a fost ales președinte al 
federației. Din biroul federației 
fac parte academicianul sovietic 
L. I. Sedov și N. Bonev, mem- 
bru-corespondent al Academiei 
de Științe a R.P. Bulgaria. S-a

_=©=_

PLOI TORENȚIALE ÎN JAPONIA
TOKIO 9 '(Agerpres)
In urma unei puternice ploi 

torențiale, care a căzut la 6 oc
tombrie la Hokkaidto, 
datelor comunicate de 
poliției insulei, au murit 
persoane, 12 au dispărut fără 
urmă și 6 au fost rănite, 
fost inundate 6000 de case și în 
mujte locuri s-.au produs surpări.

hotărît ca următorul congres 
aibă loc în octombrie 1962 
Sofia.

La lucrările Congresului

să 
la

__________ и a 
luat parte și acad. Elie Carafoli, 
directorul Institutului de meca
nică aplicată a! Academiei R. P. 
Romîne.

In ședințele congresului oa
menii de știință sovietici au pre
zentat o serie de referate știin
țifice.

potrivit 
direcția 

șase

Au

MOSCOVA 9 (Agerpres) — 
TASS transmite :

„25 de ore în zbor cosmic" — 
acesta este titlul cărții dfespre 
zborul cosmonautului nr. 
Gherman Titov, apărută în 
tura „Pravda".

Cartea cuprinde materiale 
ciale, reportaje de pe locul 
lansare și

2, 
edi-

ofi- 
de 

aterizare a navei

cosmice, articole ale oamenilor 
de știință, scriitori, ziariști so
vietici1. Se publică o relatare des
pre zbor a cosmonautului.

Sînt reproduse pe larg decla
rații ale oamenilor sovietici, ale 
oamenilor dte 
vieții publice

Cartea este

stat si fruntași ai 
din străinătate, 
bogat ilustrată.

SOFIA. După cum relatează 
agenția BTA, guvernul Repu
blicii Populare Bulgaria a ho
tărît să recunoască Republica 
Arabă Siria și să stabilească cu 
aceasta relații diplomatice la ni
vel de ambasade.

.©

ln Ruanda a fost instalat un regim prezidențial
•USUMBURU
Ca -urmare a 

mentare care au 
tembrîe în teritoriul sub tutela 
Belgiei, în Ruanda a fost instau
rat un regim prezidențial. Ca pre
ședinte a fost ales G. Kayibanda,

9 (Agerpres) 
alegerilor parla- 
avut loc în sep-

președintele partidului „Parme- 
hutu“. El va exercita și funcția 
de prim-ministru.

Kayibanda a pcupat funcția 
de prim-ministru în guvernul 
provizoriu al Ruandei.

BERLIN. Guvernul Republi
cii Democrate Germane a hotărît 
să recunoască Republica Arabă 
Siria și l-a împuternicit pe con
sulul R.D.G. Іа Damasc să a- 
ducă de îndată aceasta la cunoș
tința guvernului sirian.

----------------- ©-----------------

Norodom sianuk: Republica Populară Chineză 
trebuie să-și ocupe locul ce i se cuvine în O.N.U.

PEKIN 9 (Agerpres)
După cum transmite Agenția 

China Nouă, într-o convorbire 
cu corespondenții de presă pe ae
roportul din Hong-Kong, șeful 
statului Cambodgia, prințul No
rodom Sianuk, a declarat la 8 
octombrie că guvernul cambod
gian va sprijini în continuare 
restabilirea drepturilor legitime 
ale Chinei la O.N.U.

Prințul Sianuk, care a făcut 
o escală la Hong-Kong, înapoîn- 
du-se din Japonia în patrie, a 
subliniat: există numai o sin
gură Chină. Nu pot considera 
Taivanul drept o a doua Chină. 
Acolo nu se află decît un grup 
de oameni. Carta O.N.U. a fost 
semnată de China nu de Cian 
Kai-și. Acum în China a fost 
creat un guvern nou. De aceea

Republica Populară Chineză tre
buie să-și ocupe locul ce i se 
cuvine în O.N.U.

Cu fiecare an, a subliniat prin
țul Sianuk, tot mai multe țări 
se pronunță în sprijinul Chinei.

Prințul 
locul legitim al 
ar fi trebuit să 
din anul 1949. 
spus el, unele 
șînt împotriva 
turilor Chinei în O.N.U.

Fără participarea Chinei popu
lare, a arătat în continuare 
Sianuk nu poate fi rezolvată 
nici o problemă internațională 
importantă.

MADRID. După cum s-a mai 
anunțat la Madrid au fost ares
tați mai mulți conducători ai 
ultracolonialiștilor. Agenția Reu
ter relatează că, 
se parte, printre cei 
află, de asemenea, 
Ortiz, condamnat în 
la moarte pentru rolul de con
ducere în puciul militaro-fașclst 
din ianuarie I960. . <

după dt 
arestați se 
șl Joseph 
contumacie

©-

ВертиМИ 0.1.0. In Ungi, 
priadpalii (іша[і de sitmlln 

din Kataega
LEOPOLDVILLE 8 (Ager

pres)
Evenimentele din Katanga 

continuă să ocupe un loc prin
cipal în viața Republicii Congo. 
Reprezentanții O.N.U. în Congo 
sînt considerați în cercurile po
litice congoleze ca principalii 
vinovați ai situației create în 
Katanga.

Pînă și ziarul „Actualite Afri- 
caine", cunoscut prin orientarea 
sa prooccidentală, acuză Orga
nizația Națiunilor Unite de in
consecvență și de neîndeplinirea 
obligațiilor luate. In prima etapă 
a evenimentelor din Katanga, 
scrie ziarul, O.N.U. a declarat 
că ea acționează la cererea și în 
numele guvernului central. In 
prezent însă, cînd trupele 
O.N.U. din Katanga au fost în- 
frînte, și cînd propria noastră 
armată este gata să înlocuiască 
forțele O.N.U. pentru a Împie
dica secesiunea katangheză, 
O.N.U. își schimbă poziția ra
dical. Ca justificare se invocă 
încheierea de către O.N.U. a ar
mistițiului cu Chombe, care nu 
a fost aprobat de guvernul A- 
doula. Scopul acestui armistițiu 
este de a împiedica armata con
goleză să intre în Katanga.

Rezultatele definitive ale alegerilor 
pentru Camera Reprezentanților din Irlanda

LONDRA 8 (Agerpres)
La Dublin au fost publicate 

rezultatele definitive ale alege
rilor în Camera Reprezentanților 
a Parlamentului irlandez, 
țațele sînt neliniștitoare 
partidiul de guvernămînt 
landei Fianna Fail, care 
la putere a dus ofensiva 
triva nivelului de trai al

Rezul- 
pentru 
al Tr- 

fiind 
împo- 
oame-

* nilor muncii din Irlanda și a 
deschis larg calea pentru păr 
trunderea în Irlanda a capita
lului monopolist străin, în spe- 

. cial a celui vest-german. Parti
dul Fianna Fail n-a reușit să 
obțină majoritatea în noul par
lament și a căpătat 70 de man
date din cele 144. J

Sianuk a arătat că 
Chinei în O.N.U. 
fie restabilit încă 

Din păcate, a 
țări occidentale 
restabilirii drep-

Pace da

PARIS. La Toulouse se desfă
șoară zilele acestea cel de-al 
8-lea Concurs international de 
canto, la care participă 21 de 
țări', printre care S.U.A., Italia, 
Polonia, Australia, Iugoslavia^, 
Marea Britanie, Romînia etc.

Reprezentanții R.P.R., mezzo- 
soprana lulia Buciuceanu, basul 
Dumitru Constantin și tenorul 
Cornel Fînîțeaniu s-au calificat 
pentru faza finală care se desfă
șoară marți după-a>miază.
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Ziarul „Unita" relatează că 

populația din Bologna a făcut 
o caldă primire participanților la 
„marșul păcii", care au sosit în 
acest oraș în drum spre Mar
zabotto. unde va avea loc festi
vitatea dezvelirii monumentului 
de pe mormîntul comun al celor 
1.830 de italieni, uciși în mod 
bestial de fasciști în toamna a- 
nului 1944. Pe străzi se puteau 
vedea scene impresionante ; fe
mei în vîrstă, îmbrățișau pe ti
nerii și tinerele care participă la 
marș, ducînd panouri uriașe cu 
îndemnuri la pace. Locuitorii 
orașului s-au alăturat partici
panților la marș și au început 
să scandeze > împreună cu ei : 
„Pace — da. război — nu" !

Au avut loc mari mitinguri 
pentru pace, .împotriva 
revanșard german.

In dimineața zilei de 
brie participantii la 
păcii" au pornit din 
drum, însoțiți de cîteva mii de 
foști partizani, muncitori, femei, 
tineri din regiunea Bologna.

Ziarul „Unita" anunță că la 
Marzabotto, continuă să sosească 
scrisori în care se exprimă soli-

război nu44
legătură

spiritului

8 octom- 
„marșul 
nou la

f
daritatea în 
de-a 17-a comemorare 
crului comis de fasciști.

Palmiro Togliatti, secretar ge
neral al Partidului Cspunist 
Italian, a adresat o telegramă 
de solidaritate primarului ora
șului Marzabotto. In telegramă 
Toglitatti arată că amintirea ma
sacrului fascist bestial de la 
Marzabotto trebuie să determine 
pe toți italienii „să Se unească 
în lupta împotriva militarismului 
și fascismului, pentru ca între 
toate popoarele să domnească 
pace și frăție'*.

Federația Tineretului Comunist 
Italian și organizațiile de tineret 
ale partidelor socialist, social de
mocrat, dtemocrat-creștin, liberal 
și radical din orașul Terni au 
adresat primarului orașului Mar
zabotto un mesaj comun în care 
își afirmă „voința de pace și de
votamentul față de idealurile 
antifasciste". Protestăm, se 
spune în mesaj, împotriva na
zismului, fascismului, colonia
lismului, vechi și nou, cerem ins
taurarea păcii pe calea tratati
velor. „Dorim să fim o gene
rație care să trăiască fără răz
boaie".

cu cea 
a masa-

PROGRAM DE RADIO
11 octombrie

PROGRAMUL I. 6,10 Cîntece 
populare romînești, 7,00 Radiojur
nal. Sumarul presei centrale, 7,45 
Jocuri populare din Moldova, 8,00 
Din presa de astăzi, 8,30 Lucrări 
inspirate din lupta partidului, 9,30 
Melodii populare romînești, 10,08 
Teatru la microfon: „Titanic vals" 
scenariu radiofonic de Tudor Mu- 
șatescu, 11,45 Muzică ușoară, 13,05 
Concert de muzică din operete, 
14,00 Din creația de muzică ușoa
ră a compozitorilor romîni și so
vietici, 14,30 Concert de muzică 
populară romînească și a minori
tăților naționale, 15,10 Din cele 
mai bune programe alcătuite de 
ascultători, 15,50 Muzică ușoară, 
16,15 Vorbește Moscova !, 17,15 
Laureați ai celui de-al П-lea Con
curs Internațional „George Enes- 
cu“ — 1961, 17,30 In slujba pa

triei, 18,15 Program muzical pen 
tru fruntași în producție din indus
trie și agricultură, 19,30 Cîntăreți 
romîni oaspeți ai teatrelor de ope
ră din Uniunea Sovietică, 21,15 
Cine știe cîștigă (reluare), 22,30 
Muzică corală clasică. PROGRA
MUL II. 12,15 „Sărbătoarea re
coltei" — montaj de cîntece și 
versuri, 13,40 Din comoara fol
clorului nostru 14,03 Potpuriuri din 
operete, 15,00 Muzică de estradă, 
15,30 Din cintecele și dansurile 
popoarelor 16,30 Dansuri simfo
nice, 17,20 Răspundem 
rilor, 18,50 Emisiune 
19,40 Melodii populare 
20,00 Vitrina cu noutăți

ascultăto-
literară, 

romînești, 
____ ________ _____ de muzică 
ușoară (reluare), 21,15 Imagini ar
delene, 21,35 Muzică corală, 22,00^ 
Cîntece și jocuri populare romî
nești.
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