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Proletari din toate țările, nntți-vă!

aguí roșu
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Organ ai Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional--------------------

Comuniștii mereu 
în fruntea întrecerii 

socialiste
La sectorul I 

al minei Aninoa- 
sa se lucrează cu 
multă însuflețire. 
Fiecare brigadă 
este preocupată 
să dea cît mai 
mult cărbune pes

te sarcinile de plan. Mobilizat de 
către organizația de bază, co
lectivul sectorului a reușit să 
extragă mai bine de 1000 tone 
de cărbune peste sarcina de plan 
pe luna septembrie, prin spori
rea productivității: muncii, pe 
sector cu 12,2 la sută față de 
plan.

In fruntea întrecerii socialiste 
se află membrii și candidații de 
partid. Brigăzile conduse de can
didați! de partid Gali Mihai și 
Prața Gherasim au extras cîte 
500 tone cărbune peste plan.

Brigada condusă de David 
loan a extras 480 tone cărbune 
peste plan, iar brigăzile conduse 
de comuniștii Petric Nicolae și 
Berei Dionisie au dat peste plan 
cîte 100—200 tone de cărbune.

Rezultate frumoase a obținut 
brigada din abatajul nr. 4 stra
tul 3, preluată recent de către 
comunistul Cristea Aurel. Aceas
tă brigadă care pînă la 12 sep
tembrie rămăsese sub plan cu ■ 
441 tone cărbune a reușit să re
cupereze minusul pînă la 27 
septembrie, iar din 28 septem
brie să dea cărbune peste plan. 
Membrii acestei Brigăzi sînt ho- 
tărîți să-și depășească de acum 
înainte în fiecare lună sarcinile 
de plan.

— = ★=—

175.000 lei economii 
de la începutul anului

Prin numeroasele acțiuni de 
folos obștesc pe care le-au în
treprins tinerii muncitori de fa 
sectorul IX electromecanic de la 
mina Lupeni în cursul acestui an 
ei au realizat 175.000 lei econo
mii. Succesele obținute pînă în 
prezent îi însuflețesc și mai mult 
în muncă. In ultimele două luni 
ei au colectat 51.000 kg. fier 
vechi. In fruntea acestei acțiuni 
s-au situat tinerii Răbănoiu Tu- 
dor, Popescu' Vasile, Oniț Sil- i 
vian, Racolța loan, Cătană Iuliu 
și alții. ,

Pentru a îmbunătăți ac
tivitatea tinerilor în producție 
într-o recentă adunare generală 
U.T.M. s-a hotărît constituirea 
unui post utemist de control, și 
a unui curs de minim tehnic.

C. BARNA 
corespondent
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BRIGADIERI: FRUNTAȘI ÎN MUNCA VOLUNTARĂ

In cadrul numeroaselor acțiuni de muncă voluntară întreprinse în cursul acestui an de tinerii de la sectorul Vil montaj de Ia 
mina Lupeni s-a evidențiat și tînărul tehnician ION IȚA IOAN. Participînd cu entuziasm la acțiunile brigăzilor utemiste de mun
că voluntară de la Filatura Lupeni și tînărul DABU FLOREA a cîștigat dreptul de a purta insigna de brigadier. Alături de cei
lalți tineri de la mina Petrila, utemistul VLADISLAV IOAN s-a dovedit a fi un bun brigadier. Tînărul ALBU PETRE de la mi
na Vulcan a efectuat peste 100 ore muncă voluntară, cîștigînd dreptul de a purta insigna de brigadier. Utemistul CH1SARIȚA 
VASILE se numără printre primii purtători ai insignei de brigadier ai muncii patriotice de la C. T. Paroșeni. Tînărul TRIF 
NICOLAE, face parte din brigada de muncă patriotică nr. 1 de la U.R.U.M.P., fruntașă pe raion. (In clișee — de la stingă la 

dreapta -- fruntașii amintiți).

Iii Lonea s-a ridicat în ultimii ani un adevărat oraș nou în 
care zeci de blocuri găzduiesc sute de familii de mineri în apar
tamente confortabile. Iată în clișeul de sus unul din blocurile date 
în folosință.

Din activitatea unui agitator
Agitatorul comunist Bria loan 

este apreciat de întregul colectiv 
al minei Uricani. El este șef de 
brigadă și conduce lucrările la 
două abataje cameră pe stratul 
3 din sectorul I. împreună cu 
cei 20 de ortaci din grupă a în
scris multe succese în întrece
rea socialistă, dînd peste plan 
sute de tone de cărbune. Totuși 
agitatorul Bria loan nu era 
mulțumit. In brigadă deși majo
ritatea , minerilor erau muncitori 
harnici, • puțini erau membri și 
candidați de partid1. El a hcftărît 
să contribuie la îmbunătățirea 
acestei situații. Mai întîi a stat 
de vorbă cu șefii de schimb Pop 
loan și Coșa Petru pe care îi 
cunoștea de mult. Erau din ace
lași sat cu el. fiii unor oameni 
care suferiseră din greu exploa
tarea nemiloasă a regimului tre
cut. Minerii Pop loan și Coșa 
Petru și-au dovedit zi de zi dra
gostea lor fierbinte față de 
partid, față die viața nouă, libe
ră , și fericită ce se construiește 
în țara noastră, ei și-au exprimat 
dorința de a deveni candidați 
de partid. Agitatorul Bria loan 
a început , să se ocupe de pregă
tirea lor politică. A discutat in
dividual., cu ei, profita de orice 
împrejurare pentru a le explica 
scopul și politica partidului, sar
cinile unui comunist. Le-a dat 
să • citească broșuri și cărți cu 
teme legate de lupta partidului, 
i-a ajutat să-și pregătească do
cumentele pentru intrarea în 
partid. Mult s-a îmbunătățit ac
tivitatea în cadrul brigăzii cînd 
Pop și Coșa au devenit candi
dați de , partid. Urmînd exemplul 
lor, au mai devenit candidați de

partid și alți 4 mineri din bri
gadă iar 6 tovarăși au fost re
comandați organizației de bază 
pentru a fi încadrați în activul | 
fără de partid, dintre care Opriș j 
Gheorghe își pregătește deja do- ; 
cumentele pentru a deveni și el 
candidat de partid.

Datorită unei bune munci de 
îndrumare, brigada se închega
se, devenise un colectiv puternic. 
Membrii brigăzii au început să 
frecventeze clubul, biblioteca, să 
participe , la acțiuni culturale și 
de folos obștesc. Toți membrii 
brigăzii au lucrat voluntar la 
plantarea a zeci de puieți pen
tru înfrumusețarea orașului nou. 1 
la amenajarea cabanei de la 
Cîmpu lui Neag, harnicii mineri 
din brigadă știu că în timpul li
ber și ei se vor recrea în acest . 
minunat loc.
■ Cînd s-a prelucrat hotărîrea 
C.C. al P.M.R. din 13—14 iulie 
a. c. membrii brigăzii- au pri
mit-o cu entuziasm, angajîndu- 
se să dea peste plan în luna 
septembrie 200 tone de cărbune 
și să facă economii la materia
lul lemnos și exploziv.

— In prezent ne preocupă gă
sirea cîtorva resurse noi, pen
tru ca brigada noastră să facă 
economii mult mai mari decît. 
pînă în prezent — spune tova
rășul Bria loan. Intr-adevăr fe
lul hotărît de a munci și rezul
tatele frumoase obținute pînă în 
prezent garantează noile succe
se în viitor. Activitatea agitato
rului Bria loan constituie un e- 
xemplu bun pentru agitatorii or
ganizației de partid de la mina 
Uricani.

A. NICHIFOREL
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COMUNICATUL
comun sevieto-americau
WASHINGTON 28 (Agerpres). — TASS transmite textul ofi

cial al comunicatului comun sovieto-americain
N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 

și președintele D. Eisenhower au avut un schimb sincer de păreri 
la Câmp David. La unele convcpbiri au luat parte A A Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe ai U.K-S.S., și Chr. Herter, secretarul 
de Stat al S.U.A. precum și alte persoane oficiale din cele două 
țări

Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și președin
tele Statelor Unite au căzut de acord că aceste convorbiri aiu fost] 
utile pentru a clarifica pozițiile celor două părți într-o sene de 
probleme. Scopul acestor convorbiri nu a fost de a duce tratative. 
Se speră totuși că schimbul de păreri va contribui la o mai bună 
înțelegere a considerațiilor și pozițiilor fiecărei părți și astfel ia 
realizarea unei păci drepte și îndelungate.

Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și președintele 
Statelor Unite au căzut de acord că problema dezarmării generale 
este cea mai importantă problemă care se pune astăzi în fața lu
mii. Cele două guverne vor depune toate eforturile pentru a ajun
ge la o soluționare constructivă a acestei probleme.

In cursul convorbirilor a avut loc un schimb de păreri asu
pra problemei germane, inclusiv asupra problemei Tratatului de 
pace cu Germania și au fost expuse pozițiile celor două părți.

In ceea ce privește problema Berlinului, s-a ajuns la înțelege
rea, cu condiția ca celelalte părți direct interesate să fie de acord 
cu aceasta, de a se relua tratativele pentru a se ajunge la o so
luție care să corespun»« intereselor tuturor părților interesate și 
intereselor menținerii păcii.

Pe Iîngă aceste probleme au avut loc convorbiri utile asupra 
unei serii de probleme privind relațiile dintre Uniunea Republici
lor Sovietice Socialiste și Statele Unite. Printre aceste probleme 
se numără și problema comerțului între cele două țări. In ceea 
ce privește problema lărgirii schimbului de persoane și de idei s-a 
înregistrat un progres important în cursul convorbirilor dintre re
prezentanții oficiali și se așteaptă ca într-un viitor foarte apro
piat să fie Încheiate acorduri corespunzătoare.

Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și președintele 
Statelor Unite au căzut de acord că toate problemele internațio
nale nereglementate trebuie să fie rezolvate nu prin folosirea for
ței, ci prin mijloace pașnice, prin tratative.

In sfîrșit s-a hotărit ca data precisă a vizitei de răspuns a 
președintelui S.U.A. în Uniunea Sovietică, care va avea loc în primă
vara anului viitor să fie stabilită de comun acord, pe căi diplomatice.

Washington, 27 septembrie 1959.
------------------- ----------------------j ------------

tsiguiaiei vagoanelor unim nampoiiai 
obligație piiitipală a

Miberii și tehnicienii de la ex
ploatările carbonifere ale* .Văii 
Jiului desfășoară o lat^ă1 între
cere pentru întîmpinarea lui 7 
Noiembrie și 30 Decembrie cu 
rezultate cît mai frumoase în 
muncă. Ca răspuns la cllemafea 
colectivului minei Lonea, mine
rii din raion și-au luat angaja
mentul de a depăși planul de 
extracție cu însemnate cantități 
de cărbune date în plus : Petrila 
— 30.000 tone. Aninoasa — 
15.00 tone. Vulcan — 17.000 to
ne etc-

Aceste angajamente sînt tra
duse în fapte. Astfel, între 25 
august și 25 septembrie, colec
tivul minei Petrila a extras pes
te plan 2807 tone de cărhune, 
colectivul minei Uricani a ex
tras în plus 2386 tone de cărbu
ne etc.

O greutate în realizarea rit
mică a angajamentelor luate o 
constituie însă slaba aprovizio
nare a preparațiilor de cărbune 
cu vagoane C.F.R. pentru încăr
care. Dacă preparațiile nu au va
goane pentru a putea încărca 
cărbunele spălat, ele sînt ne
voite să refuze primirea cărbu
nilor de Ia mine, așa încît ră- 
mîn cu cărbunele în abataj.'
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In special, în ultima perioadă 

de timp, la preparații a fost o 
lipsă accentuată— de vagoane 
C.F.R. pentru încărcare și chiar 
în zilele cînd au fost vagoane 
suficiente nu s-a respectat gra
ficul de eșalonare. De pildă, în 
ziua de 25 septembrie la prepa- 
rația Petrila, la orele 16 (ziua 
de transport se socotește între o- 
rele 19 ale zilei anterioare pînă 
la orele 19 ale zilei curente) au 
sosit 31 vagoane, la orele 19 alte 
66 vagoane, la orele 23 încă 54 
vagoane, pe cînd la orele 3 nu
mai 7 vagoane, iar la orele 9 
de-abia 13 vagoane. Practic deci, 
între orele 23 din noaptea ante
rioară și pînă la orele 12, pre- 
parația a stat din lipsă de va
goane.

Cazuri din acestea s-au întîm- 
plat multe în ultimul timp, con
stituind o frînă în activitatea 
ritmică a exploatărilor carboni
fere și preparațiilor. Apoi, mai 
este și superficialitatea cu care 
lucrează uneori lăcătușii de re
vizie și muncitorii atelierului de 
zonă C.F.R. care nu fac repa
rații și etanșeități bune la va
goanele trimise pentru încărcat. 
Au, fost zile cînd organele pre- 
parației au refuzat chiar 21 va
goane defecte, strecurate în con
voaiele de încărcat. Oare cui fo
losește timpul pierdut cu zeci de 
manevrări pentru alegerea și 
scoaterea din convoaie a vagoa
nelor necorespunzătoare ?

Este necesar ca organele C.F.R. 
din raionul nostru, conducerile 
stațiilor Petroșani și Lupeni să 
analizeze cu toată seriozitatea 
această problemă deosebit de 
importantă pentru mine și ,să ia 
măsuri de îndreptare.

Muncitorii și tehnicienii cefe
riști pot da un mare ajutor mi
nerilor din Valea Jiului în rea
lizarea angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă, prin asigu
rarea de vagoane bune, date rit
mic la încărcare.

Citiți în pag. IV-a
• N. S. Hrușciov s-a îna

poiat la Moscova.
• Delegația de partid și gu

vernamentală a U.R.S.S. 
a sosit la Pekin.

• Sosirea la Pekin a delega
ției de partid și guverna
mentale a R. P. Romi ne.
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Meciul de duminică de la Lu- 
peni a fost deosebit de bogat în 
evenimente. Din primele minute 
lupenenii atacă impetuos poar
ta oaspeților. In minutul 12, du
pă o cursă frumoasă, Crăinicea- 
nu centrează, reia Paraschiva 
spre Leahevici, care ratează. 
Peste 4 minute Peretz șutează 
slab, de la 12 metri, deși era 
singur, și Nicoară prinde. Oas
peții contraatacă, dar dezlînat, 
departe de feluj cum i-am văzut 
în meciul cu Jiul. Deși Mine-

parte de a fi derutată, pornește 
la atac atît de vijelios încît nu
mai în următoarele 4 minute a- 
duce egalarea prin Paraschiva 
și Leahevici. Modificarea oare
cum fulgerătoare a scorului, dă 
naștere la un joc și mai rapid, 
întreaga echipă lupeneană este 
masată în jumătatea de teren a 
oaspeților, ajungîndu-se să tragă 
la poarta clujenilor, chiar Co- 
man și Plev. Dar în această do
rință nestrămutată de a marca 
golul victoriei, lupenenii pierd

1N CLIȘEU : Fază din jocul Minerul Lupeni — Știința Cluj. 
Un atac la poarta studenților în care Georgescu respinge o cen
trare a lui Leahevici in luptă cu 
rul domină, totuși în minutul 28 
Petre Emil îl deschide bine pe 
Mateianu, care pătrunde printre 
Coman și Szöke și șutează sec. 
puternic, „la firul ierbii“, în
scriind prin surprindere primul 
gol al oaspeților. Minerul for
țează desigur egalarea, dar mai 
multe ocazii sînt ratate.

Trei minute după începerea 
reprizei a dloua, Moldovan în
scrie cu capul cel de-al doilea 
gol: 2—0 pentru Știința. Pentru 
un moment publicul și jucătorii 
sînt stupefiați.

Presezi continuu, ratezi nenu
mărate ooazii și numai două 
greșeli ale apărării te costă două 
goluri I ? 1

Dar marele merit al întregii 
echipe lupenene este tocmai fap
tul că, în această situație, de-

Nisipeanu.

din vedere ordinea în atac, cal
mul necesar în execuție, ratînd 
numeroase ocazii clare, datorită 
șuturilor imprecise. In minutul 
58 Paraschiva, de la 6 metri, 
ridică mingea peste poartă. A- 
poi Leahevici singur, de la 11 
metri, în loc să se oprească și 
să tragă plasat fiind singur, 
reia din voie... peste poartă. In 
minutul 65 Milea de asemenea se 
grăbește și de Ia 6 metri trage 
imprecis, ratînd o ocazie clară. 
In minutul 72, la un contraatac 
al clujenilor, Moldovan ratează 
o mare ocazie, trăgînd în bară Ș» 
apoi peste poarta părăsită de 
Mihalache. Pînă aproape în ul
timul minut de joc, întreaga e- 
chipă lupeneană participă atît

.©----------- .-----  j

A început campionatul raional
Pr epurația Petrila — 
Minerul II Lupeni, 4-0

, Tînăra echipă Preparația 
trila a întrecut pe terenul 
localitate cu 4—0 Minerul 
Lupeni, după un joc frumoS, 
care a dominat net.

la atac cît și în apărare. Dar 
cu toate eforturile ambelor e- 
chipe, rezultatul rămîne ne
schimbat : 2—2.

Minerul ar 
victorie dacă : 
rație ocaziile 
piu: raport 
(5-2).

Incontestabil 
rul Lupeni are merite în ceea ce 
privește puterea de luptă și vo
ința de a-și adjudeca victoria. 
Aceasta însă nu-i destul. De pil
dă, unul din cei mai buni îna
intași ai lupenenilor, Crăinicea- 
nu ar trebui să termine odată 
cu driblingurile inutile, echipa 
cîștigînd mult mai mult dacă el 
ar centra sau ar șuta la poartă. 
(Nu este prima oară cînd i se 
face aceeași observație). Și încă 
ceva: Leahevici poate fi numit 
„beton“ dar pentru rezistența și 
impetuozitatea lui în atac, nu 
însă și pentru încăpățînarea ca- 
re-1 duce la vociferări inutile cu 
arbitrul, cu jucătorii adverși, 
ceea ce nu-i face cinste nici lui 
și nici echipei sale.

Arbitrul Cruțescu (București) 
a condus bine următoarele for
mații : MINERUL LUPENI : 
MIHALACHE. Plev, COMAN, 
Keresztes, Szőke, Peretz, PA
RASCHIVA, Milea, LEAHE- 
VICI, Nisipeanu, Crăiniceanu. 
ȘTIINȚA CLUJ: Nicoară, Cro- 
mely, GEORGESCU, Costin, 
Petru Emil, NEDELCU I, Ivan- 
suc, MATEIANU, Munteanu, 
Nedelcu II, Moldovan.

MIHAIL DUMITRESCU

fi meritat însă o 
se iau în conside- 
avute. Un 
de cornere

exem-
9—3

că echipa Mine-

a alpiniș iilor 
zekaș Pavel, Irimia Aurel și 
alții.

La competiția alpină organi
zată de F.R.A. în Valea Jiului 
participă alături de echipa Aso
ciației sportive C.F.R. Petroșani 
și tinerii alpiniști din .cadrul 
Asociației sportive Viscoza Lu
peni.

In vederea acestui concurs, 
care are drept scop populariza
rea alpinismului în Valea Jiu
lui cele două echipe locale au 
posibilitatea ca pînă la data în-, 
ceperii concursului să se antre
neze chiar în masivele unde va 
avea loc concursul.

Datoria echipelor de alpinism 
din Valea Jiului care participă 
la acest concurs este de a 
trena în pregătirile lor și 
tineri dornici de acest sport 
cadrul asociațiilor sportive 
raion.

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

Activitatea Asociației sportive 
Voința Petroșani s-a îmbunătățit

Ghirciși, Baban

Pe- 
din 

II 
, în

Urinează ca comisia raională să 
analizeze situația și să ia mă
surile corespunzătoare.

Preparațla Lupeni •— 
Jiul II Petroșani, 2-5

1 La Lupeni, echipa locală a 
preparației a fost întrecută de 
Jiul II Petroșani cu 5—2. Sco
rul oglindește just forțele de pe 
teren.

Constructorul Llvezenl 
Constructorul Petroșani, 4-5

Întîlnirea dintre Constructorul 
Livezeni și Constructorul Petro
șani s-a soldat cu scorul de 4—5, 
jocul fiind bărbătesc, bine ținut 
în mînă de arbitrul Lazăr M.

* —

Șantierul Petroșani — 
Retezatul Urlcani, 1-3

Duminică a avut loc deschide
rea campionatului raional de 
fotbal. în care în acest an acti
vează 9 echipe.

La Petroșani echipa Șantierul 
din localitate a întîlnit formația 
minerilor din Uricani — Rete
zatul. Jocul a durat de fapt doar 
60 de minute, cînd Retezatul 
conducea cu 3—1. In acest mo
ment jocul s-a întrerupt din pri
cina jucătorului Căpanu de la 
Șantierul care și-a lovit în mod 
intenționat adversarul, fapt pen-‘ 
tru care arbitrul Ciucaș l-a sanc
ționat pe bună dreptate cu eli
minarea de pe teren. Trecînd cele 
3 minute reglementare, jucăto
rul a refuzat să părăsească te- i 
renul, ceea ce a făcut ca arbi-1 
trui să fluiere sfîrșîtul joculuLț

Juniorii de la Jiul
Petroșani învingători 

ia scor...
Scorul întîlnirilor de fotbal 

care au avut loc duminică în 
Valea Jiului l-au atins juniorii 
Jiul Petroșani, care au întrecut 
cu 13—0 pe terenul din Lonea 
formația locală a juniorilor de 
la Parîngul, în cadrul campio
natului raional rezervat catego
riei lor.

Au marcat: Sardi (5), Păs- 
culescu (3), Ionică (2). Bako 
(2) și Olteanu.

...iar cei din Lupeni 
cu 3-1

La Lupeni în cadrul aceluiași 
campionat, echipa locală de 
niori Minerul a întrecut Mine
rul Pefrila cu 3—1.

M. MATYAȘI

r
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Secția de alpinism din cadrul 
Asociației sportive C.F.R. Pe
troșani are cea mai bogată ac
tivitate dintre secțiile cu ace
lași profil din raion. Echipa for
mată din 6 alpiniști, sub con
ducerea instructorului Al. Zolo- 
taru, a efectuat pînă acum nu
meroase 
Peștera Boli și Cheile Roșia.

In prezent, echipa se pregă
tește intens în vederea unui ma
re concurs organizat de Fede
rația romînă de alpinism în ma
sivul Retezat, la Cheile Roșia 
și Cheile Taia, la care vor par
ticipa cei mai buni alpiniști diin 
țară. Amatorii acestui sport al 
îndemînării și curajului vor pu
tea admira între 31 septembrie 
și 3 octombrie pe pereții de la 
Peștera Boli, pe maeștri emeriți 
al sportului la alpinism ca Al. 
Florician, Cristea Emilian, Fa-

escaladări pe pereții

Pînă acum cîteva săptămîni, 
despre activitatea Asociației spor
tive Voința Petroșani nu se au
zea nimic, părînd inexistentă. Și 
într-adevăr tinerii cooperatori 
din cadrul acestei asociații nu 
au participat la nici-o întrecere 
sportivă, indiferent de caracte
rul ei.

In urma acestei situații s-a 
trecut la reorganizarea consi
liului asociației, ceea ce a dus 
la o cotitură în privința activi
tății asociației. De pildă, săp- 
tămîna trecută a avut loc pri
ma fază a „Voințiadei“ — com
petiție rezervată tinerilor coope
ratori. Cu acest prilej 32 de ti
neri cooperatori s-au întrecut 
timp de 3 zile pentru cucerirea 
locului I, la tenis de masă.

In urma jocurilor s-au califi
cat pentru faza pe regiune ur
mătorii tineri: simplu fete — 
Toma Niculița; simplu băieți — 
Ghirciși Eugen; dublu fete — 
Toma Niculița, Baban Ioana; 
dublu băieți — Pîs, Cazacu, du
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CAMPIONATUL REGIONAL

Minerul Aninoasa a suferit 
prima înfrîngere pe teren propriu

Iubitorii fotbalului din Ani- 
noasa au așteptat cu o deosebi
tă nerăbdare întîlnirea de fotbal 
de duminică din cadrul campio
natului regional în care echipa 
locală Minerul a întîlnit Mine
rul Vulcan.

Datorită reamenajării terenu
lui, echipa din Aninoasa a ju
cat duminică pentru prima dată 
pe propriul teren proaspăt ga- 
zonat și aceasta a făcut ca nu
mărul spectatorilor să fie record 
și bineînțeles dornici să-și vadă 
în șfîrșit echipa preferată preten
dentă la titlu. Dar spre surprin
derea tuturor aninosenii au fost 
departe de așteptările spectato
rilor. Nu numai rezultatul de 
2—1 în favoarea vulcănenilor a 
nemulțumit publicul, ci mai cu 
seamă aspectul dur în care ani
nosenii ,au urmărit de cele mai 
multe ori omul și nu mingea 
ceea ce le-a adus de fapt și în- 
frîngerea.

De exemplu, Golgoțiu Costel 
a urmărit mai mult picioarele 
adversarului decît mingea. Ast
fel în repriza I-a, ajunge în ca
reul adversarilor. Dar în loc să 
tragă la poartă sau să paseze 
sare peste balon și trage... în 
picioarele adversarului. Surprin
de de asemenea comportarea ne
sportivă a lui Zlăgneanu, care

nerul advers cînd acesta era la 
pămînt. Conducerea asociației 
Minerul Aninoasa trebuie să a- 
nalizeze în mod serios compor
tarea jucătorilor în această în- 
tîlnire, luînd măsurile necesare, 
în așa fel ca echipa să devină 
din nou ceea ce a fost în cam
pionatul trecut — mîndria ani- 
nosenilor.

Iar în ceea ce privește echipa 
oaspe, aceasta a cîștigat în pri
mul rînd datorită muncii con
secvente la antrenament.

Echipa din Vulcan a obținut 
victoria tocmai datorită acestor 
calități prin punctele înscrise de 
Rîșniță, în minutul 10 și Melin- 
te 1 în minutul 70. Unicul punct 
al gazdelor a fost marcat în mi
nutul 44 de Zlăgndanu.

Arbitrul I.
a condus
de greu.

ria 
tul

Alte

A

lovit în mod nepermis parte-

1
2.
3.

Șerban din Sime- 
bine. un meci des-

M. EDELȘTEIN

rezultate
Minerul Petrila — Șantierul 

Hunedoara 0—2; Corvinul II 
Hunedoara — Dacia 
0—2; Dinamo Orăștie 
Simeria 0—2; Victoria 
Parîngul Lonea 2—1;
Hațeg — Minerul Ghelar

E
5
3
3
3
3
3
2
2 
0 
0 
0 
0

an- 
alți 
din 
din

blu mixt
Ioana.

Consiliul de conducere al a- 
sociației Voința din Petroșani 
în dorința de a antrena cît mai 
multe fete la mișcarea sportivă 
a organizat și prima fază, pe 
asociație, a Spartachiadei fete
lor la volei.

După un joc 
ția coafură și 
cîștigat prima

De remarcat 
cui s-a desfășurat pe propriul “ 
teren de volei al asociației Vo- < 
ința, amenajat prin muncă vo
luntară de tinerii cooperatori.

Unde-i 
popularizarea ?

Comitetul raional de cultură 
fizică și sport Petroșani a re
comandat nu odată asociațiilor 
sportive din tot raionul să-și în- . 
tocmească 
perete și vitrine pentru popu
larizarea 
precum și pe tinerii sportivi frun
tași în producție și sport din 
cadrul asociației respective. Pînă 
în prezent însă foarte puține a- 
sociații au îndeplinit această 
sarcină. La mijloacele de popu- , 
larizare a sportivilor trebuie să 
se gîndească îndeosebi asocia- _ 
țiile sportive Jiul Petroșani și 
Minerul Lupeni.

frumos între sec- 
secția croitorie a 
cu 3—0.
este faptul că jo-

panouri, gazete de

acțiunilor sportive,

Echipele «tudențfti
învingătoare ;

RUGBI
Știința — C.S.A. Sibiu 

15-3 (3-3)
In cadrul etapei a Il-a din re

turul campionatului categoriei B 
la rugbi (seria Illi-a) Știința 
Petroșani a întîlnit duminică pe 
terenul Jiul formația C.S.A. Si
biu. Victoria a revenit studen
ților cu scorul de 15—3 (3—3). 
Cei care deschid scorul sînt 
oaspeții, printr-o lovitură de pe
deapsă de la 25 m. Studenții 
deși sînt conduși cu 3—0 atacă 
periculos buturile oaspeților și 
marchează 4 eseuri prin Burac 
(2), Penciu, Anton 'și Dijnă- 
rescu. i

LA

LA HANDBAL

Știința — Stăruința 
Odorhei 14-13

Duminică dimineața la Pefrila, 
Știința Petroșani a susținut în 
cadrul categoriei B de handbal 
o întîlnire în compania forma
ției Stăruința din Odorhei. Vic
toria a revenit studenților la li
mită cu 14—13.

Deși la un moment dat Știin
ța conduce cu 8—4, slăbește rit
mul dînd posibilitate oaspeților 
să egaleze la 10—10 și chiar să 
ia conducerea cu 11—10. In ul
timele 10 minute de joc însă stu
denții au o revenire puternică 
reușind să cîștige la limită: 
14—13. Pentru Știința au mar
cat : Barabaș (7), Pintea (3), 
Sili (3) și Achim.

Orăștie 
- C.F.R. 
Călan — 

Victoria 
1—1.

TUL
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7
7
7
7
6
5
5
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5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
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Dacia Orăștie 
Minerul Vulcan 
C.F.R. Simeria

4. Minerul Aninoasa
5. Victoria Călan 

Șantierul Hunedoara 
Dinamo Orăștie 
Parîngul Lonea 
Minerul
Victoria

11. Corvinul
12. Minerul

6.
7.
8.
9.

10.
Ghelar
Hațeg

II Hunedoara
1 etrila

0 
1 
1,
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1
0
1
1
3
1 
0
0
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1
1
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1
2
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15: 5
16: 7
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7: 2
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5: 6
3: 6
1:12
4:13
1:22
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Conferința de presă de la Clubul național 
al presei din Washington
(Agerpres)28WASHINGTON 

TASS anunță :
Luînd cuvîntul 

brie la conferința 
Clubul național 
Washington, N. 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a mulțumit 
ziariștilor pentru munca depusă 
de ei și pentru oglindirea des
tul de amănunțită a vizitei sale 
în Statele Unite. Trebuie să 
munciți serios, a spus N. S. 
Hrușciov. Știu că ați scris în 
chip diferit despre vizita mea 
In Statele Unite, despre convor
birile avute cu președintele 
Dwight Eisenhower; am citit o 
parte din corespondențele dv. și 
constat că ele au fost scrise în- 
tr-un spirit binevoitor și cu com
petență. Dar nu toți au scris 
astfel, a continuat șeful guver
nului sovietic. Unora le este 
greu să renunțe la procedeele 
războiului rece. Este însă îmbu
curător că o mare parte dintre 
ziariștii care m-au însoțit au 
căutat, în măsura posibilităților 
lor. să fie obiectivi cînd au des
cris vizita noastră în S.U.A.

Referindu-se la impresiile sale 
din vizita în S.U.A. N. S. Hruș- 
' v a spus : Astăzi voi vorbi cu 

ca un om îmbogățit cu tot 
ce am văzut și auzit în marea 
dv. țară. Am avut întîlniri cu 
președintele, cu oameni de stat 
și cu fruntași ai vieții publice 
din țara dv. pe care îi cunoaș 
teți, cu businessmani și cu ame
ricani simpli. Am vorbit deschis 
și sincer. Și este bine acest lu
cru. Aceasta a ajutat să ne în
țelegem mai bine unii pe alții.

Desigur, 13 zile reprezintă o 
perioadă scurtă pentru a reuși 
să vezi toiul, pentru noi însă 
este un timp suficient pentru a 
cunoaște multe și pentru a vorbi 
despre multe probleme cu ame- ț-

la 
de 
al

S.

27 septem- 
presă de la 
presei din

Hrușciov,

ricanii a continuat N. S. Hruș
ciov.

Pe dv., desigur, vă interesea
ză în primul rînd impresiile mele 
din întîlnirile cu președintele Ei
senhower. Acestea au fost con
vorbiri plăcute.

Se știe că nu este chiar așa 
de ușor să înlături întreaga po
vară care s-a acumulat în de
cursul multor ani de război 
rece, a declarat în continuare 
N. S. Hrușciov. Nu se poate spe
ra într-o schimbare bruscă a si
tuației. Procesul îmbunătățirii 
relațiilor dintre statele noastre 
va necesita mari eforturi și răb
dare șl, în primul rînd, dorința 
atît a unei părți cît și a celei
lalte

Uniunea Sovietică, guvernul și 
poporul ei pe care le reprezint, 
a declarat N S. Hrușciov, se 
călăuzesc de interesele întăririi 
păcii și prieteniei între popoare. 
Noi am depus și depunem toate 
eforturile pentru lichidarea răz
boiului rece, pentru îmbunătăți
rea relațiilor dintre țările noas
tre.

Nu am nici o îndoială că pre
ședintele dorește sincer îmbună
tățirea relațiilor între țările 
noastre. Mi se pare că președin
tele Statelor Unite ale Americii 
are condiții mai complicate decît 
mine. Evident. în Statele Unite 
ale Americii mai sînt influente 
forțele care împiedică îmbunătă
țirea relațiilor între țările noas
tre, destinderea încordării inter
naționale și de acest lucru nu 
se poate să nu se țină seama. 
Dar cred că în cele din urmă 
judecata sănătoasă va sugera o- 
rientarea justă în rezolvarea pro
blemelor Internaționale, îndrepta
tă spre întărirea păcii în întrea
ga lume.

Aș vrea să spun foarte multe 
despre întîlnirile cu muncitorii

Răspunsurile lui N. S. Hrușciov 
la întrebările ziariștilor

WASHINGTON 28 (Agerpres) 
lASS transmite răspunsurile lui 
N. S. Hrușciov la întrebările ce 
i s-au pus la conferința de pre
să de la Clubul național al pre
sei din Washington.

Am avut întotdeauna convin
gerea — a declarat N. S. Hruș
ciov răspunzînd lâ una din în
trebări — că dacă oamenii vor 
depune eforturi pentru a asigu
ra pacea, va fi pace.

După întîlnirile cu președin
tele Eisenhower, a adăugat șe
ful guvernului sovietic, speranțele 
mele au sporit și mai mult, de
oarece am simțit în cursul con
vorbirilor cu președintele că și 
el este preocupat de asigurarea 
păcii, ca și noi.

Prima întrebare ce i s-a pus 
lui N. S. Hrușciov s-a referit la 
perspectivele dezvoltării comer
țului sovieto-american.

Răspunzînd ia această între
bare președintele Consiliului de 
Miniștri a subliniat că Uniunea 
Sovietică este unul din cele mai 
mari state industriale, care dns- 
pune de o industrie, de o știință 
și tehnică, a căror 
asigura producția tuturor tipu
rilor de mărfuri, 
cumpărăm ceea ce 
ză și să vindem ceea ce vă inte
resează pe dv. Acest lucru nu ex
clude mărfurile de larg consum 
precum și mașinile și utilajele.

Răspunzînd la o altă întreba
re referitoare la schimburile cul
turale N. S. Hrușciov a subli
niat că Uniunea Sovietică este 
gata să lărgească aceste schim
buri. Numai să fie gata pentru 
aceasta și S.U.A.

Președintele societății „Ameri
can Broadcasting System“ a 
spus, adresîndu-se lui N. S. 
Hnay-MB â siră-

dezvoltare va

Noi vrem să 
ne interesea-

rul tinerilor care se duc la bi
serică.

Răspunzînd la întrebare, N. S. 
Hrușciov a declarat: In primul 
rînd la noi, există oameni cre
dincioși. Acest lucru confirmă 
tocmai declarațiile, noastre că în 
U.R.S.S. există deplina libertate 
a cultului. în al doilea rînd, sînt 
și oameni care se duc la biseri
ca din curiozitate.

Fiind rugat să explice poziția 
U.R.S.S. cu privire la Tratatul 
de pace cu Germania, N. S. 
Hrușciov a spus: După noapte 
vine ziua, iar după război, vine 
pacea. De aceea pacea trebuie 
să fie semnată, evident, cu două 
Germanii, deoarece în prezent nu 
există o Germanie unită. O 
soluție nu există, nu văd o 
soluție.

La conferința de presă s-a 
de asemenea întrebarea asupra 
motivelor amînării pînă la pri
măvară a vizitei președintelui 
Eisenhower în U.R.S.S.

Răspunzînd la această între
bare, N. S. Hrușciov a spus în 
glumă că a făcut cunoștință cu 
nepoții președintelui care au vrut 
să-l însoțească pe bunicul lor la 
Moscova. Și eu cred că timpul 
cel mai bun atît pentru preșe
dinte și mai cu seamă pentru ne
poți — este primăvara, cînd to
tul înflorește și este înmires
mat și nimic nu îngheață.

Răspunzînd la întrebarea cu 
privire la posibilitatea coexisten
tei pașnice și a colaborării din
tre U.R.S.S. și S.U.A., șeful gu 
vernului sovietic a declarat: Am 
considerat întotdeauna că rațiu
nea trebuie să sugereze tuturor 
popoarelor că trebuie să coexis
tăm, să trăim în pace, să fim 
prieteni și să dezvoltăm relațiile 
noastre de prietenie Am stal pe

altă 
altă

pus

Plecarea din S.U.A. a lui N. S. Hrușciov 
care II însoțescși a persoanelor 

WASHINGTON 28 (Agerpres) 
Mii de oameni s-au adunat în 

seara zilei de 27 septembrie pe 
aerodromul militar Andrews pen
tru a-1 conduce pe președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov și per
soanele care îl însoțesc, care se 
înapoiază la Moscova după o 
călătorie de 13 zile în Statele 
Unite ale Americii.

Aerodromul era împodobit cu 
drapelele de stat ale Uniunii So
vietice și Statelor Unite. Pe ae
roport erau aliniate subunități 
ale infanteriei marine, armatei, 
flotei și aviației S.U.A., stegari 
cu drapelele tuturor statelor ță
rii. La aerodrom N. S. Hrușciov 
și persoanele care-1 însoțesc au 
fost conduși de : vicepreședintele 
S.U.A. R. Nixon și soția, secre
tarul Departamentului de Stat, 
Chr. Herter și soția, reprezen
tantul permanent al guvernului 
S.U.A. la O.N.U.. H. Lodge. pre
ședintele grupului unit al șefi
lor de state majore ale S.U.A., 
generalul N. Twining, decanul 
corpului diplomatic în S.U.A. G. 
Sevilla Sanasa cu soția, amba
sadorul U.R.S.S. în S.UA, M. A. 
Menșikov, ambasadorul S.U.A. 
în U.R.S.S., L Thompson cu so
ția și șeful protocolului din De
partamentul de Stat, Buchanan 
cu soția, membrii ambasadei 
U.R.S.S. în S.U.A., reprezentanți 
ai Departamentului de Stat.

La ora 21,17 (3,17 ora Bucu- 
reștiuiui), automobilul în care 
se afla N. S. Hrușciov sosește 
pe aerodrom. Vicepreședintele 
S.U.A., R. Nixon, salută pe pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri ai U.R.S.S. Subunități ale 
forțelor armate, prezintă onorul,

și fermierii, cu studenții, cu in
telectualitatea dv. Îmi plac oa
menii dv. și ei ca și oamenii 
sovietici doresc un singur lucru 
— pacea, preîntîmpinarea unui 
nou război. Ei doresc să cunoas
că mai bine Uniunea Sovietică 
și pe oamenii sovietici pentru a 
folosi multiplele posibilități ale 
țărilor noastre spre binele oa
menilor, pentru îmbunătățirea 
situației internaționale.

An fost întrebat pretutindeni 
dacă îmi place modul vostru de 
viață, a spus în continuare N. S. 
Hrușciov. Mie, firește, îmi place 
mai mult modul nostru de via
ță. Dar nu vreau să vă mîhnesc. 
Voi spune sincer că independent 
de deosebirile de modul de viață 
din țările noastre, noi putem co
labora bine pe arena interna
țională.

Noi am putut doar avea rela
ții bune în anii luptei comune 
împotriva dușmanului comun. Și 
nu există nici un fel de obstacole 
de netrecut pentru a renaște și 
dezvolta această colaborare în 
domeniul luptei pentru pace.

In încheiere șeful guvernului 
sovietic a amintit că după vi
zita sa în S.U.A. va urma vizita 
președintelui S.U.A. în Uniunea 
Sovietică. Poporul nostru, a 
spus N. S. Hrușciov, tl va în- 
tîmpina cu aceeași bucurie și 
ospitalitate cu care poporul dv. 
m-a întîmpinat pe mine și pe 
ceilalți reprezentanți ai Uniunii 
Sovietice care mă însoțesc.

După ce N. S. Hrușciov și-a 
încheiat cuvîntarea coresponden
ții de presă i-au pus numeroase 
întrebări.

Telegrama adresată de N«S« Hrușoov
de pe bordul aviotitriui „TU-H4*

MOSCOVA 28 (Agerpres.). — TASS anunță :
Bordul avionului „TU-FT4“
Grupul de presă de pe lîngă președintele Consiliului 

Miniștri transmite de pe bordul avionului „TU-114“: La 
septembrie ora 22 fix, ora Washingtonului (28 septembrie 
5 ora Moscovei) avionul „TU-114“ pe bordul căruia se află 
Nikita Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

îndreptat spre patrie.
Zburînd deasupra frontierei S.U.A., N. S. Hrușciov a adre- 
președintelui Dwight Eisenhower următoarea telegramă: 
Bordul avionului „TU-114“, 27 septembrie 1959.
DOMNULUI DWIGHT EISENHOWER, PREȘEDINTELE 

S.U.A
Zburînd deasupra teritoriului S.U.A. vă rog d-le președinte 

să primiți din partea mea personal, al membrilor familiei mele 
și a persoanelor care mă însoțesc mulțumiri sincere pentru in
vitația de a vizita marea dv. țară și pentru primirea caldă pe 
care mi-ați făcut-o dv. personal și poporul american. Informa»- 
rea noastră asupra vieții poporului american a fost extrem de 
interesantă și utilă. Schimbul de păreri în cele mai impor
tante probleme internaționale, în problemele relațiilor sovieto- 
americane a arătat că precumpănește tot mai mult năzuința de 
a întreprinde eforturile necesare în vederea lichidării războiu- 

W lui rece, creării unei atmosfere de încredere și de înțelegere 
[țț între țările noastre. Initilmirile noastre vor contribui fără îndo

ială la destinderea încordării internaționale, la întărirea păcii 
generale. Vă mulțumesc încăodată în mod sincer dv. d-le pre
ședinte și poporului american pentru ospitalitatea acordată. Vă 
încredințăm, că, la rîndui lor, poporul sovietic și guvernul so
vietic vă vor acorda aceeași primire ospitalieră cînd veți sosi 
în Uniunea Sovietică. Vă urez d-le președinte, soției și fiu
lui dv. minunaților dv. nepoți cu care m-am înțeles atît de 
ușor despre data vizitei dv. în U.R.S.S., întregii dv. familii 
fericire și prosperitate, urez fericire și înflorire întregului po
por american.

iii !«

I

s-a

sat

Președintele
N. S. HRUȘCIOV

Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

de
27

ora

Telegrama adresată de A. Gromîko 
!uî Chr. Herter

MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS anunță:
De pe bordul avionului „TU-114" Andrei Gromîko, ministrul 

«Afacerilor Externe al U.R.S.S., a trimis următoarea telegramă:
D-LUI HERTER, SECRETARUL DE STAT AL S.U.A.
Părăsind țara dv. doresc să-mi exprim mulțumirile pentru os

pitalitatea acordată de dv. personal lui N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., precum și mie și celorlalte 
persoane care l-au însoțit. Im! îngădui să-mi exprim convingerea 
că vizita lui N. S. Hrușciov în Statele Unite ale Americii ca și 
apropiata vizită a președintelui Eisenhower in Uni Sovietică
vnr fi de •

- 9

intonează imnurile d« 
Uniunii Republicilor So-‘

fanfara 
stat ale 
vietice Socialiste și Statelor U- 
nite ale Americii. Se trag 21 de 
salve de artilerie.

Se apropie de microfon R. Ni* 
xon, vicepreședintele S.U.A.

Pînă la sosirea lui N. S. Hruș
ciov în Statele Unite ale Ame
ricii, a declarat el. între S.U.A. 
și U.R.S.S. existau divergențe. 
Aceste divergențe există și a* 
cum. Dar această vizită, a sub
liniat el. a dat conducătorilor 
celor două mari state posibili
tatea să se întîlnească și să dis
cute divergențele existente între 
cele două țări. In prezent, a spus 
în continuare Nixon, este de ne
conceput ca problemele litigioa
se să fie rezolvate prin forță. 
Nixon a subliniat de asemenea, 
că cu puțin înainte de sosirea 
iui N. S. Hrușciov în Statele U- 
nite ale Americii poporul ame
rican și-a exprimat admirația 
pentru succesele oamenilor de 
știința sovietici care au lansat 
racheta în Lună. Nu mal puțin 
a fost el uimit de vitalitatea și 
energia lui N. S. Hrușciov — 
calități pe care le-a manifestat 
în timpul intensei vizite d« 13 
zile în S t LA. Nixon transmite 
lui N. S. Hrușciov, poporului so
vietic un salut din partea po
porului Statelor Unite.

Ia cuvîntul N. S. Hrușciov.
Stimate d-le Nixon t 
Doamnelor și domnilor!
S-a încheiat vizita noastră în 

Statele Unite ale Americii unde 
am venit la invitația amabilă a 
președintelui Statelor Unite d-i 
Eisenhower. Am vizitat diferite 
orașe ale țării dv. de la Ocea
nul Atlantic pînă la Oceanul 
Pacific, Am avut numeroase în- 
tîlniri plăcute cu americanii, ara 
stat de vorbă cu oameni de a- 
faceri, cu fruntași politici și mă, 
litanți pe tărîm obștesc, ne am 
întîlnit cu muncitori, fermieri, 
intelectuali.

In urma convorbirilor utile cu' 
președintele Eisenhower am a- 
juns la o înțelegere bilaterală 
ca toate problemele internațioL 
nale nereglementate trebuie să 
fie rezolvate nu pe calea forței 
ci prin mijloace pașnice 
lea tratativelor.

Intordndu-ne 
vom împărtăși 
tici impresiile

pe ca-

la noi în 
oamenilor 
noastre, 

întîlnirile și convorbirile 
re le-am avut pe pămîntul a- 
merican. întregul popor sovie
tic năzuiește să trăiască în pa- 
ce, dorește ca între marile noaa- 
tre state să se stabilească re* 
lății de prietenie. Ne-am con
vins că poporul american do
rește de asemenea pacea.

in relațiile noastre sînt multa 
probleme complexe nerezolvate, 
dar mai bine să nu revenim la 
trecut, și să privim înainte, să 
facem totul pentru mai bine. Să 
ne unim eforturile pentru con
solidarea păcii, pentru îmbună
tățirea înțelegerii reciproce în
tre popoarele întregii lumi. •

Vă mulțumesc din toată ini
ma pentru buna ospitalitate, pen
tru pîine și sare. Doresc să urez 
ca în relațiile dintre țările noas-' 
tre să folosim tot mai des și mai 
des cuvîntul american scurt și 
bun — „o kay!“ (bine).

La revedere prieteni!
După aceea N. S. Hrușciov cu 

soția își iau rămas bun în mod 
călduros de la cei prezenți. N. S. 
Hrușciov și N. P. Hrușciova, 
precum și R. Nixon, vicepreșe
dintele S.U.A. se urcă în mași
nă, Mașinile se îndreaptă Cu mi
că viteză spre avion. In fața a- 
vionului N. S. Hrușciov își ia 
încă odată rămas bun cu căldu
ră de la vicepreședintele State
lor Unite ale Aaaricii. F«—* La

«I _TU-Jl<* se desprinde de 
pe pista de decolare, se ridică 
fn aer și ia direcția Moscova,

pairi«, 
sovie- 

despre 
pe ca

S.UA
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N. S. HRUȘCIOV
s-a înapoiat

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS anunță:

La 28 septembrie, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, s-a 
înapoiat eu avionul „TU-114“ la 
Moscova din călătoria sa ini 
S.U.A., după un drum de 10 ore 
și 28 de minute fără escală.

Cu același avion au sosit mem
brii familiei tovarășului N. S. 
Hrușciov și alte persoane care 
l-au însoțit în călătoria sa.

Pe aeroportul Vnukovo, pa
voazat cu drapele de stat ale 
U.R.S.S., s-au adunat numeroși 
reprezentanți ai oamenilor mun
cii din Moscova și din împre
jurimile Moscovei pentru a în- 
tîmpina pe conducătorul guver
nului sovietic.

N. S. Hrușciov a fost întîm- 
pinat de tovarășii: A. B. Aris 
tov, L. I. Brejnev, E. Furțeva, 
N. G. Ignatov, A. I. Kiricenko. 
F. Kozlov, O. V. Kuusinen, A. I. 
Mikoian, N. A. Muhitdinov, K. E. 
Voroșilov, P. N. Pospelov, D. S. 
Corotcenko, 1. E. Kalnberzin, 
A. P. Kirilenko, A. N. Kosîghin, 
K. T. Mazurov, V. P. Mjava-

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

Mesajul lui Fam Van Dong adresat 
primului ministru al Cambodgiei

HANOI 28 (Agerpres).
După cum transmite Agenția 

vietnameză de informații, primul 
ministru și ministrul Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam Fam 
Van Dong a trimis un mesaj 
primului ministru al Cambod- 
giei, prințul Norodom Sianuk.

Subliniind că, după părerea 
guvernului R. D. Vietnam, nor
malizarea situației în Laos poa
te fi realizată pe calea îndepli
nirii stricte a acordurilor de la 
Geneva și Vientiane, încheiate în
tre guvernul regal al Laosuluii 
și forțele armate ale Patet Lao,

Membrii P.S.D.G. resping 
proiectul noului program 

al partidului
BERLIN 28 (Agerpres).
La 26 septembrie a avut loc 

ta Berlin Congresul extraordinar 
al organizației din Berlinul oc
cidental al Partidului Social De
mocrat din Germania, la care a 
fost discutat proiectul noulu? 
program al P.S.D.G. adoptat de 
conducerea acestui partid.

La începutul lucrărilor con
gresului a luat cuvîntul prima
rul Berlinului, Brandt care s-a 
pronunțat din nou pentru men
ținerea regimului de ocupație în 
Berlinul occidental.

Din discuțiile ce-au urmat 
proiectului prezentat de Senger, 
a rezultat că organizațiile locale 
ale partidului și membrii săi de 
rtnd nu sînt de acord cu noul 
proiect de program al partidu- 

In Laos au sosit noi instpuctopi 
militari

PARIS 28 (Agerpres).
După cum anunță agenția

France Presse, aproximativ 50
de instructori militari francezi
au sosit in Laos unde vor în
cepe imediat pregătirea corpului 
de comandă al armatei laoțiene.

Acest grup de ofițeri francezi 
S-a alăturat specialiștilor mili
tari trimiși anterior în Laos po
trivit înțelegerii realizate la Pa
ris între Franța și Statele Uni
te, conform căreia Franța trimi
te în Laos instructori pentru 
pregătiri operative tactice, iar 
S.U.A. — același număr de in
structori pentru folosirea arme-

la Moscova
nadze, M. G. Pervuhin, N. V. 
Podgornti, D. S. Poleanski șf 
alții precum și de șefi ai misiu
nilor diplomatice, acreditați in 
U.R.S.S.

Este ora 15,28 (ora Moscovei). 
Avionul aterizeaiză îndreptîndu-se 
spre aerogară. N. S. Hrușciov 
coboară și, zîmbînd salută pe cei 
veniți sări întîmpine.

întreaga asistență salută fier
binte pe Nikita1 Sergheevici Hruș
ciov, îl felicită cordial cu prile
jul încheierii cu succes a vizi
tei sale in America:, urindu-i bun 
sosit în patrie.

Cortegiul de automobile cu 
care N. S. Hrușciov și persoa
nele ce l-au însoțit in călătoria 
sa in Statele Unite ale Americii, 
a trecut pe străzile Moscovei, a 
sosit în fața clădirii Palatului 
sporturilor de la Lujnlfci. De-a 
lungul întregului parcurs, de la 
aeroportul Vmikovo pînă la Pa
latul sporturilor, conducătorul 
guvernului sovietic a fost salu
tat de sute de mii de locuitorii 
ai Moscovei, care au ieșit pe 
străzi pentru a-1 felicita pentru 
succesul vizitei în S.U.A.

Fam Van Dong arată în mesaj 
că cea mai bună reglementare 
a problemei Laosului este pro
punerea guvernului sovietic de 
a se convoca o conferință a țări- j 
lor participante la Conferința j 
de la Geneva din 1954 în pro
blema Indochinei pentru exami-
narea situației din Laos.
  "■■■■ ----------------------------------

Greva oțelarilor din S. L. A. 
a intrat într-a 88-a zi

NEW YORK 28 (Agerpres).
După cum relatează agenția 

United Press International gre
va oțelarilor din Statele Unite 
continuă. Ea a ajuns în cea de 
a 88-a zî fără ca să se întrevadă 
vreo șansă de soluționare a con
flict ului dintre muncitori și pa
troni. După cum s-a mai anun
țat la 25 septembrie în urma 
refuzului reprezentanților celor 
12 mari companii siderurgice de

Noi incidente în
LEOPOLDVILLE 28 (Ager

pres).
Potrivit relatărilor agențiilor 

occidentale de presă, la 26 sep
tembrie în Congo Belgian s-au 
produs noi incidente violente 
între poliție și populația de cu
loare. In orașul Kitona din dis
trictul Congo Superior a avut loc 
o puternică manifestație în fața 
birourilor bazei militare belgie
ne ca urmare a concedierii unor

fpancezi
lor, munițiilor și echipamentu
lui militar de fabricație ameri
cană.

Potrivit afirmațiilor agenției 
France Presse în momentul de 
față se ocupă de pregătirea mi
litară a cadrelor de ofițeri ai 
armatei laoțiene 72 de instruc
tori militari francezi.

Instructorii francezi vor fi îm- 
părțiți în 4 grupuri, cîte un grup 
în fiecare district militar. Se 
crede că ei vor rămîne în Laos 
minimum doi ani pentru a in
strui un număr cît mai mare de 
ofițeri ai armatei laoțiene.

Delegația de partid și guvernamentali 
a U. R. S. S. a

PEKIN (Agerpres).
La 27 septembrie a sosit la 

Pekin delegația de partid și gu
vernamentală a U.R.S.S. condu
să de M. A. Suslov, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., se
cretar al C.C. al P.C.U.S., care 
răspunzînd invitației tovarășilor 
Mao Țze-dun, președintele C.C. 
al Partidului Comunist Chinez, 
Liu Șao-ți, președintele Republi
cii Populare Chineze, Ciu De, 
președintele Comitetului Perma
nent al Adunării Reprezentanți
lor Populari dlin întreaga Chi
nă și Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat al. R. P. Chine
ze, va participa la sărbătorirea 
celei de-a 10-a aniversări a Re
publicii Populare Chineze.

Delegația de partid și guver
namentală a U.R.S.S. a fost în-

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

Sosirea la Pekin a delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Romine

PEKIN (Agerpres).
La 27 septembrie a sosit la 

Pekin pe calea aerului delegația 
de partid și guvernamentală a 
Republicii Populare Romíné, în 
frunte cu Emil Bodnăraș, mem
bru a.1 Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romín și vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romíné.

Cu același avion au sosit și 
delegațiile de partid și guver
namentale ale Republicii Popu
lare Bulgaria, Republicii Popu
lare Ungare și Republicii Popu
lare Albania.

Delegații au fost întîmpinați 
de Liu Șao-ți, vicepreședinte al 

a satisface cererile muncitorilor, 
tratativele au fost întrerupte pe 
un termen „nedefinit“.

In legătură cu această situa
ție David McDonald, președin
tele sindicatului unit al oțelari
lor din Statele Unite a declarat: 
„Noi vom relua tratativele în 
momentul în care reprezentan
ții marilor companii siderurgice 
vor face oferte demne de a fî 
luate în discuție de către repre
zentanții muncitorilor“.

Congo Belgian 
muncitori africani. Poliția a fo
losit gaze lacrimogene. In cursul 
ciocnirii au fost rănite cîteva 
zeci de persoane.

In aceeași zi, s-au produs in
cidente și în orașul Lukula în 
urma arestării unui număr dte 
africani de către poliție. După 
cum transmite agenția France 
Presse, manifestanții au distrus 
mașini și școli oficiale ale au
torităților colonialiste belgiene. 
In acest oraș a fost instituită 
starea de asediu, circulația în 
cursul nopții fiind interzisă.

------ 1 " " ii—--------

de gaulle |l ..Sînt de părere că vom evita 
un al treilea război mondial”

PARIS 28 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în fața a 

20.000 de persoane la Douai, cu 
prilejul uneia din opririle pe ca
re le face în cursul actualei sale 
călătorii prin nordul Franței, 
președintele Charles De Gaulle 
s-a pronunțat în favoarea schim
bului de vizite și tratativelor din
tre N. S. Hrușciov și D. Eisen
hower.

Agenția United Press Inter
national transmite extrase din 
cuvîntarea lui :

„Sînt de părere, a spus De

sosit la Pekin
tîmpinată pe aeroport de Ctu 
En-lai, Ciu De, Sun Tin-lin și 
de alți conducători ai C.C. al 
P.C. Chinez și ai guvernului 
R. P. Chineze.

Luînd cuvîntul pe aeroport, 
M. A. Suslov a felicitat poporul 
chinez frate cu prilejul apropia
tei sărbători — cea de-a 10-a a- 
niversare a Republicii Populare 
Chineze.

El a transmis de asemenea po
porului chinez un cald salut din 
partea lui N. S. Hrușciov, con
ducătorul delegației de partid și 
guvernamentale a U.R.S.S. „Du
pă cum știți, a spus M. A. Sus
lov, N. S. Hrușciov își încheie 
vizita în Statele Unite ale A- 
mericii și speră să sosească în 
minunata dv. țară peste două- 
trei zile“.

Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez și preșe
dinte al Republicii Populare Chi
neze, Ciu En-lai, vicepreședinte 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez și pre
mier al Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze, 
Dun Bi-u, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez șî 
vicepreședinte al Republicii Popu
lare Chineze și de alte persoa
ne oficiale.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Populare Ro- 
mîne, Republicii Populare Bul
garia, Republicii Populare Un
garia și Republicii Populare Al
bania. Șefii delegațiilor, Emil 
Bodnăraș, Dimitar Ganev, Istvan 
Dobi, Mehmet Shehu, însoțiți de 
Liu Șao-ți și Ciu En-lai au tre
cut în revistă garda de onoare, 
apoi, un grup de pionieri au o- 
ferit flori oaspeților.

Deschiderea expoziției 
de fotografii 

a R.P. Chineze la Bagdad
BAGDAD 28 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La 26 septembrie a avut loc 

la Bagdad deschiderea unei ex
poziții de fotografii a Republicii 
Populare Chineze. La deschide
re a luat cuvîntul Abdel Karim 
Kassem, primul ministru al Ira
kului. Subliniind întărirea rela
țiilor de prietenie dintre Irak și 
R. P. Chineză, Kassem a decla
rat : „Sînt bucuros că asist la 
deschiderea acestei expoziții ca
re este pătrunsă de ideile dra
gostei • de pace și cordialități“.

Kassem a condamnat unelti
rile imperialiștilor împotriva Ira
kului. „Sfătuiesc pe acei care 
manifestă dușmănie față de re
publica noastră, a spus el, să-și 
înceteze activitatea dușmănoasă 
deoarece ea este sortită eșecu
lui... Noi nu ne vom abate de 
la calea pe care am ales-o“.

Gaulle, că vom evita un al trei
lea război mondial. Mi se pare 
chiar că sînt în măsură să des
copăr semne de înțelegere. Au 
loc vizite, schimburi de contacte 
și călătorii — nu sîntem împo
triva lor și poate că într-o zi ne 
vom alătura și noi la aceste ac
țiuni“. De Gaulle și-a exprimat 
apoi părerea că în curînd ar pu
tea fi convocată o conferință la 
cel mai înalt nivel în încercarea 
de a pune bazele unei păci trai
nice.

•: Oficiul de aproviziona- îi 
și re și desfacere a legume- îi 
ji lor și fructelor Petroșani Ș; 
ii aduce la cunoștința con- •> 
ii sumatorilor din Valea Jiu- ■■ 
ii lui că va organiza între ■■ 
ii 27 septembrie și 4 oc- ii 
ii tombrie a. c. „Săptămîna ii 
ii fructelor“. ii
ii Cu această ocazie, toa- ii 
ii te unitățile O. A.D.L.F, ii 
ii din raion vor fi aproviziona- i: 
îi te din abundentă cu multi- II u ••
ii ple sortimente de fructe. >■

T.A.PL. Petroșani 
servește meniuri fixe 
în toate restaurante
le sale, în local și 

acasă,
Prețul unui meniu fix com

pus din 3 feluri este de lei 
6,50 la restaurant de cate
goria 1. 5.50 lei la categoria 
II și 5 lei la categoria III.

Prețui meniului fix compus 
din 2 feluri de mlncare este 
de 5.50 lei la restaurant de. 
categoria l, de 4,50 la cate
goria U. șt de 4 lei la cate
goria III.

Se fac și abonamente.

♦
♦ Atențiune /
J Participînd cu bilete
S multiple la LOTO CEN- «
| TRAL vă măriți șansele ♦
2 de cîștig ! ț
♦ ♦

PROGRAM DE RADIO
30 septembrie

PROGRAMUL I. 7,15 Cîntece 
sportive, 8,00 Din presa die as 
tăzi, 8,30 Muzică, 9,30 Vreau să 
știu I 10,00 Concert de muzică 
din opere, 11,03 Melodii popu
lare romînești, 11,33 Muzică u- 
șoară, 12,00 Cîntece ale compo
zitorilor noștri inspirate din tre
cutul de luptă, 12,35 Muzică din 
operete romînești, 14,00 Concert 
de prînz, 15,10 Program muzi
cal dedicat fruntașilor în pro
ducție din industrie și agricul
tură, 16,15 Vorbește Moscova ! 
17,25 Concert de estradlă, 18,30 
Muzică simfonică romînească. 
19.20 Concert de muzică popu
lară romînească, 20,35 Interpreți 
sovietici de muzică ușoară, 21,00 
Școala și viața, 22,00 Radiojur
nal, buletin meteorologic, sport. 
PROGRAMUL II. 14,07 Muzică 
populară romînească, 14,30 Cîn- 
tece, 15,00 Muzică de estradă. 
15,40 „Săptămîna muzicii chine
ze“, 17,00 Muzică ușoară, 17,35 
Cîntă soprana Arta Florescu, 
18,05 Concert de muzică popu
lară sovietică, 19,00 Compozi
tori romîni de muzică ușoară, 
19,30 Teatru la microfon : „Ză
padă în toiul verii“. Adaptare 
radiofonică după piesa scriitoru
lui clasic chinez Cuan Han King, 
21,15 Cîntece, 21,45 Concert sim
fonic.
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