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IN CINSTEA ZILEI BE 7 NQIEFIBRIE
$1 A ZILEI BE 30 BECENDRIE

La sectorul I al minei Aninoasa, în abatajul cameră nr. 11 
lucrează acești mineri. Eî fac parte din brigada lui Gali Mihai. 
Muncind cu entuziasm, ei au extras în luna aoe-asta 200 tone de 
cărbune peste prevederile pianului. Și acest lucru a fost posibil 
deoarece toți ortacii lui Gali Mihai sînt hotărîți să întâmpine ziua 
de 7 Noiembrie cu frumoase rezultate în muncă.

------------e------------
Cărbune de bună calitate

Probele de cărbune luate la 
preparați a Lupeni din cărbunele 
■sosit de la Uricani conțin mereu 
¡mai puțin șist vizibil și cenușă. 
;In luna curentă, de pildă, calita
tea cărbunelui blocuri trimis de 
la Uricani a conținut cu 7 Ia su
tă mai puțină cenușă decît nor
ma admisă. Aceasta este o dova
dă că la mina Uricani se acordă 
o deosebită atenție alegerii șistu
lui vizibil dm cărbune, In sep
tembrie, minerii de la Uricani au 
avut de suferit o penalizare de 
1,14 lei la tonă, deoarece conți
nutul de cenușă a fost depășit.

pot face abo- 
străină ?
„v-ar fi inte-

că și dumnea-

toawe
~ Alo! Difuzarea presei, Pe

troșani ?
— Mmdal Ge-ți trebuie, bă?!
— Păi... se precipită solicitan

tul, surprins de tonul cu care 1 
se răspunde, ne-ar fi interesat; 
pînă cînd se mai 
namente la presa

— Și ce-i dacă 
resat ?"

— Păi, credeam 
oostră doriți să aveți abonamen
te cit mai multe, să vă faceți 
planul... Și-apoi puteți vorbi și 
frumos...

Reprezentantul „difuzării pre
sei" de ‘la capătul firului își dă 
seama că a cam îngroșat gluma, 
așa că înmoaie tonul:

— Adevărat, ne interesează, 
dar azi, sîmbătă 24 octombrie, 
la orele 14 nu facem abonamente 
la nici o presă străină, avem ore 
de primire doar miercurea și 
joia, în săptămînile viitoare...

— Mulțumesc, dar la ce ore ? 
Am fost informați că azi e ulti
ma zi dar...

Celălalt nu mai poate să-i dea 
răspuns, chiar de ar găsi un 
dram de bun simț s-o facă, fiind
că între timp i-a trîntit recepto
rul în nas solicitantului (?!).

...Uneori telefonul nu are ton, 
alteori oamenii se străduiesc să 
adopte tonul cel mai potrivit în 
relațiile dintre ei, dar sînt unii 
oameni care au și toane (ca 
Cristea loan sau Firan Emil de 
la difuzarea presei din Petroșani, 
care folosesc un ton ca cel de 
mai sus). Tonurile — chiar cele 
înalte — sînt justificate uneori, 
toanele însă... deloc...

Acum, la îndemnul comuniștilor, 
minerii aleg șistul direct în a- 
bataje, hotărîți fiind să contri
buie astfel la obținerea unor eco
nomii suplimentare la prețul de 
cost.

Muncitorii și tehnicienii cons
tructori de pe șantierele Văii Jiu
lui se străduiesc să cinstească 
ziua de 7 Noiembrie cu succese 
deosebite. In acest scop, ei inten
sifică lucrările de finisaj exterior 
și interior la blocuri, în scopul 
dării în folosință a noi aparta
mente pentru mineri.

Succese însemnate în această 
direcție au obținut pînă acum 
constructorii de pe șantierele Pe
troșani, Vulcan și Lupeni. La Pe
troșani, sub conducerea maistru
lui Prodanciuc Mihai se fac deja 
ultimele finisări interioare la blo
curile 6, 7, 8 iar la lotul TI, la 
blocul 12. Din acestea, două blo
curi — 6 și 12 — cu tm total de

Tfflerii din Petroșani au sădit într-o singură zi 
25.000 de puieți 

părăsit — tinerii au pornit la 
muncă. Organizați în 11 bri
găzi de muncă patriotică, ti 
neri muncitori, studenți și elevi, 
sub îndrumarea ing. silvic Se
rafinceanu Constantin, au înce
put să scoată puteți din pepi
niera de aici, pe care urma să-î 
planteze în locurile care tre-

| Dimineață. Cîteva camioane 
y încărcate cu zeci de tineri se în- 
i dreptau spre dealul: Roșia. Du 
ipă veselia! și cîntecele ce înso

țeau coloana de mașini al fi 
\ crezut că cei 380 de tineri au 
) organizat o mare excursie. Dar 
y odată ajunși Ia destinație — 
> deși veselia și cîntecul nu i-au

I «<
ÎN CLIȘEU: Tov. ing. Serafinceanu, înmînînd drapelul 

de brigadă fruntașă, felicită pe tov. Garaiacu Maria — co
mandanta brigăzii.

27 octombrie
1959

Roadele aplicării 
unei inițiative de valoare

In urmă cu mai bine de o lu
nă și jumătate la mina Vulcan, 
mobilizați și îndrumați de orga
nizațiile de partid, mai mulți 
mineri fruntași și-au părăsit bri
găzile lor pentru a prelua condu
cerea unor brigăzi mai slabe, 
după inițiativa texfilistei sovietice 
Gaganova. Astfel, brigadierul Hu. 
nyadi loan a preluat conducerea 
brigăzii de la abatajul cameră 
nr, 2 din stratul 3 sectorul III. 
In luna trecută, prin organizarea 
rațională a lucrului, noua briga
dă a obținut un randament de 
5,75 tone pe post de unde înainte 
vreme obținea doar 2,50—3,00 
tone pe post. Ortacii lui Hunyadi 
au extras peste plan pînă la 23 
octombrie 148 tone de cărbune.

La Vulcan aplică această iniția
tivă și brigadierii Cstki Emeric 
și Bordea Emanoil. Primul a ri
dicat o brigadă slabă care obținea 
înainte un cîștig mediu pe post 
de miner de 56 lei la cîștigul 
mediu de 78 lei pe post în sep
tembrie, iar al doilea a reușit 
ca împreună cu frontal ¡știi din 
stratul 15 sectorul II să ridice 
media cîștigului pe post de miner 
de la 33 lei la 69 tei.

72 apartamente vor fi date în fo
losință ta 7 Noiembrie. La fel, 
constructorii dm Vulcan vor pre
da în cinstea acestei zile blocul 
G 2 cu 44 apartamente, iar cei 
din Lupeni bloca! 19 cu 3B apar
tamente. Astfel, în cinstea celei 
de a 42 aniversări a Revoluției 
Socialiste din Oetombrie, minerii 
Vău Jintui vor primi în folosin- 

-ță 4 blocări eu 149 apartamente 
noi.

Tot în cutsul lunii noiembrie, 
în a doua jumătate, constructorii 
din Petroșani vor preda alte două 
noi blocuri — 7 și 8 — cu 72 
apartamente, iar constructorii din 
Vulcan noua alimentare cu apă 
a orașului de pe Morișoara.

Vizita in R.P.R. a Tovarășa lui 
f N. S. HRUȘCIOV
La invitația Comitetului Cen

tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn, a guvernului și a Pre
zidiului Marii Adunări Națio
nale, primul secretar al C.C. al 
P.C.U.S. și președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
tovarășul Nikita Sergheevici 
Hrușciov, a făcut între 19—25 
octombrie a. c. o vizită neofi
cială în Republica Populară Ro- 
mînă și a petrecut în țară cîteva 
zile de odihnă.

In timpul șederii sale în Re
publica Populară Romînă, tova
rășul N. S. Hrușciov a avut în
trevederi și convorbiri cu condu
cătorii partidului și ai guvernu
lui, care s-au desfășurat înfr-un 
cadru deosebit de cald și tovă
rășesc.

Tovarășul Nikita Sergheevici 
Hrușciov a vizitat diferite locuri 
pitorești ale țării, fiind însoțit 
de tovarășii Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Chivu Stoi
ca, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, și alți mem-

o-

TELEGRAM.i
Tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Paftidulțir Muncitoresc Romîn
Tovarășului Chivu Stoica

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

Tovarășului Ion Gheorghe Maurer 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
poporului romîn și noi mari suc
cese în construirea socialismului. 

La

Exprim sincere mulțumiri Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Consiliului 
de Miniștri, Prezidiului Marii 
Adunări Naționale și dv. perso
nal, dragi prieteni, pentru invi
tația amabilă de a vizita minu
nata dv. țară pentru o scurtă o- 
dihnă.

Sînt foarte mișcat de grija ex
cepțională pe care a-ți manifes
tat-o față de mine, creîndu-mi 
condiții minunate de odihnă. 
Mi-au produs o deosebită bucu
rie întâlnirile cu dv., dragi to
varăși, în cursul cărora am avuf 
convorbiri prietenești și cor
diale.

Mulțumesc mult pentru primi
rea cordială și ospitalitatea fră
țească.

Vă urez din toată inima mul
tă sănătate. Urez prosperitate

buiau împădurite. In acea zi, 
în care întrecerea între brigăzi 
a fost deosebit de vie, s-au ex
tras 15.000 de puieți și s-au să
dit 25.000 pe o suprafață de 3,50 
ha., în sectorul silvic Roșia.

Obținînd cele mai bune rezul 
tate, brigada de muncă patrio
tică nr. 9, de la cooperativa 
Jiul, condusă de tov. Garai acu 
Maria, a primit drapelul de bri
gadă fruntașă pus in dispută în 
acea zi.

Decernarea drapelului a avut 
ioc cu prilejul adunării gene
rale de dare, de seamă și ale
geri a utemiștilor de Ia coope
rativa Jiul. Pentru felul cum a 
știut să organizeze munca în 
brigada pe care o conduce și 
pentru întreaga sa activitate, 
candidata de partid Garaiacu 
Marfa a fost aleasă în noul co
mitet U.T.M. Tineri utemiști 
cooperatori ca Melac Sofia, 
Hîrsnogîl Terezia, Col da Aurel 
și alții, care eî înșiși s-a<u evi
dențiat Ia munca voluntară pen
tru plantarea puleților, au avut 
numai cuvinte de laudă 
tov. Garaiacu Maria la 
rea generală.

Cu ocazia alegerilor 
tinerii cooperatori și-au luat 
noi angajamente.

pentru 
adtma-

U.T.M.

tovarășulîn Romîhia,

C.C. afl
Prezidiul

24 octombrie,
Și

bri ai Biroului Politic al G.C. al 
PM.R. șl ai guvernatei, precum 
și de ambasadorul Unitnrfî So
vietice
A A. Epișev.

La
P.M.R., guvernul
Marii Adunări Naționale au dat 
în cinstea tovarășului N. S. 
Hrușciov o masă la care au par
ticipat membri ai Biroului Poli
tic al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, ai 
guvernului Republicii Populare 
Romîne, ai Prezidiului Marii A- 
dunări' Naționale și alți condu
cători ai organizațiilor de partid 
și de stat, precum și ambasado 
rul Uniunii Sovietice în Romînîa, 
tovarășul A. A. Epișev.

In cursul mesei, între N. S. 
Hrușciov și conducătorii de par
tid și de stat ai Republicii Popu
lare Romîne a avut loc o cordială 
convorbire prietenească.

Tovarășii Gheorghe Gheorghlu- 
Dej și N. S. Hiușciov au rostit! 
cuvîntări.

In dimineața zilei de 25 oc
tombrie, tovarășul Nikita Ser
gheevici Hrușciov a pledat dîn 
București, întoreîndu-se la Mos 
cova.

revedere, dragi prieteni.
N. S. HRUȘCIOV

25 octombrie 1959.
De pe bordul avionului ,JL-18“.
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Ședința conducerilor 
organizațiilor U. T. M. 

din școlile medii 
și profesionale

Duminică dimineața a avut Ioc 
în sala clubului A.S.I.T. din Pe
troșani o ședință la care au par
ticipat conducerile organizațiilor 
U.T.M. din cadrul școlilor medii 
de cultură generală și școlilor 
profesionale din raionul nostru, 
organizată de Comitetul raional 
U.TM. Petroșani. In cadrul șe
dinței s-a analizat activitatea 
organizațiilor U.T.M. din școli 
în lumina hotărîrilor plenarei a 
VII-a a C.C. al U.T.M., care a 
avut loc în zilele de 9 și 10 oc
tombrie a. c. La ședință au mai 
participat instructori de pionieri, 
elevi fruntași la învățătură, di
rectori de școli, diriginți, profe
sori, activiști U.T.M.

Ședința a avut loc în prezența 
tovarășilor Barna Iban, prim- 
secretar al Comitetului raional 
de partid, Vîjdea Gheorghe, se- 
cretar al Comitetului raional de 
partid, Szabo Carol, prim-secre- 
tar al Comitetului regional 
U.T.M., Alexe Haralambie, in
structor al C.C. al U.T.M., Pam- 
filie Gheorghe, șeful Secției de. 
învățămînt și cultură a Sfatului 
popular raional.

Tovarășul Antal Ștefan, prim- 
secretar al Comitetului raional 
U.T.M. a prezentat raportul cu 
privire la munca organizațiilor 
U.T.M. din școlile raionului nos
tru pentru îndeplinirea hotărîri
lor partidului cu privire la ri
dicarea învățămîntului, întărirea 
legăturii sale cu practica, îmbu
nătățirea educației comuniste a 
elevilor din școlile medii și pro
fesionale. Pe marginea raportu
lui au luat parte la discuții nu
meroși partîcipanți.

Ședința a elaborat și un plan 
de măsuri pentru îmbunătățirea 
activității organizațiilor U.T.M. 
din școli.



STEAGöU ROȘ0

Mmeru! Lupeni Dinamo Bacău 1-2 (0-0)
să facă față atacurilor periculoa
se ale dtnamnviștilor

Din primele minute ale jocului, 
inițiativa a fost de partea mineri
lor, care au ratat însă rînd pe 
rînd o serie de ocazii clare de a 
marca (Crăiniceanu, Milea, Nisi- 
peanu, Paraschiva). Intre acestea

a

mineritei

IN CLIȘEU : Un atac la poarta gazdelor este 
respins de Szőke.

Etapa pe centru a crosului 
Să întimpinăm 7 Noiembrie**
minică dimineața în jurul 

-artierului nou Gh. Dimitrov din 
Petroșani s-a desfășurat etapa pe 
centru a crosului „Să întîmpi- 
năm 7 Noiembrie“ la care au 
participat campionii asociațiilor 
sportive din orașul Petroșani.

Proba de juniori 1000 m. a 
fost cîștigată de tînărul Balamat 
Valeriu din asociația sportivă 
„30 Decembrie“ (Grupul școlar

gătire 
școlar

Proba fetelor (senioare și ju
nioare) nu s-a desfășurat din 
lipsă de concurente.

U.C.F.S. al raionului Petro
șani trebuie să ia măsuri urgen
te, mergînd pînă la sancționa
rea unor asociații sportive care 
au manifestat o totală lipsă de 
preocupare în angrenarea tine-

a ucenicilor de la Grupul 
minier din Petroșani.

o 
o- 
cu

După victoria netă a Mineru
lui tupeni asupra Farului Cons
tanța din 18 octombrie a.c. în 
țeare minerii au demonstrat un 
joc de factură înaltă cei peste 
4.000 de spectatori prezenți la 
fntîtoirea de duminica aceasta cu 
Dinamo Bacău au fost martorii 
unui meci anost, 
fără nerv, în care 
echipa
a fost de nerecu
noscut. Dacă oas
peții au luptat pen
tru fiecare minge, 
apărîndu-se în 6-7 
oameni, atacînd 
rapid și cu fina
litate, cînd au a- 
vut prilejul, prin 
pătrunderi indivi
duale, gazdele în 
schimb au practf- 
cat un fotbal dez- 
lînat, printr-un jcc 
lent, cu o slabă 
legătură între cun 
partimente

Deși, avînd în vedere acest lu
cru, s-ar părea că victoria dina- 
moviștilor ar ti normală, totuși 
minerii puteau cîștiga acest meci 
eu un surplus de voință si 
mai bună stăpînire a mingii, 
caziile lor de a înscrie fiind
mult mai numeroase. Astfel, deși 
asalturile gazdelor asupra porții 
apărate de Faur s-au ridicat la 
aproximativ 10—12, iar oaspeții 
n-au atacat de cît de 4 ori, (însă 
eficace) pe tabela de marcai la 
sfîrsitul jocului erau înscrise două 
goluri pentru dinamoviști 
doar... unul pentru mineri.

Dinamoviștii au adoptat tacti
ca jocului apărării porții în bloc 
si a marcării stricte a 
periculoși atacanti ai 
(Crăiniceanu, Milea). 
rile M'nerului au fost 
niți în ajutorul apărării oaspeți
lor nu doar halfii, cl chiar și 
interii, 
schimb nu s-a văzut, fiind lăsați 
doar Plev, Coman și Keresztes

Categoria A la volei

Și

celor mai 
Minerului 

La atacu- 
văzuți ve-

ceea ce la gazde în

se remafcă o acțiune dintre cele 
mai spectaculoase a lui Crăini
ceanu, care driblează apărarea di- 
namoviștilor și trage, fulgerător, 
dintr-un unghi dificil, pe lîngă 
portarul ieșit în întîmpinarea sa, 
însă mingea lovește puternic ba
ra stingă, jos și... iese în afara 
terenului (această acțiune i-a și 
determinat apoi pe oaspeți să-l 
„ fină“ în permanență „strîns” pe 
Crăiniceanu). Altă ocazie clară de 
a înscrie a pierdut-o Milea, care 
luftează o minge primită direct 
pe picior, la 6 metri în fața por
ții, pentru ca spre sfîrșitul repri
zei La, aceluiași Milea, aflat în 
plină cursă, să i se „sufle“ o 
minge de pe picior, de către por
tarul advers, printr-un plonjon 
deosebit de spectaculos. In repri
za IT-a, între multe ocazii ratate 
de mineri, se numără mai ales 
cea a lui Coman (venit în aju
torul înaintării), care de la doi 
metri împinge o minge cu ca
pul... pe lîngă poarta adversă.

Golurile au fost marcate în 
mitanul doi. Scorul a fost deschis

de dinamoviști dintr-o acțiune 
lui Ujvary, ajutat de Ciripoiu. 
Egalarea a survenit la cîteva mi
nute, dintr-un penalty executat 
de Plev, iar golul victoriei oas
peților aparține lui Asan. Acesta, 
dintr-o acțiune individuală, după 
ce l-a depășit pe Keresztes, a tras 
nestingherit pe lîngă Kiss.

Altul ar fi fost scorul, dacă 
s-ar fi renunțat la jocul pe sus 
(dinamoviștii fiind mai înalțiț), 
dacă în înaintarea Minerului ar fi 
fost mai multă organizare, dacă 
Nisipeanu și Milea nu s-ar fi 
pierdut în acțiuni sterile, dacă Ke
resztes n-ar fi făcut o serie de 
greșeli copilărești, dacă Szoke 
s-ar ti regăsit pe teren, tar jo
cul prin deschideri al lui Paias- 
chiva ar fi fost înțeles pe deplin 
de coechipierii săi.

Din echipă, constanți în joc, 
cu ardoare în luptă, 
prezenți doar Coman, 
raschiva, Plev parțial 
Crăiniceanu, și dacă 
să facă mai mult, 
fiind strîns ținut de doi și 
de trei jucători adverși.

De Ia 
portarul 
Ciripoiu

s-au făcut
Mihai, Pa

și Peretz. 
ar fi vrut 

n-ar fi putut 
chiar

oaspeți au plăcut 
Faur, Lazăr, 
și Ujvary.

mult 
Vătafu,

1. s.

!

IN CLIȘEU: Start în probai de 1.060 m. rezervată juniorilor,
minier Petroșani) care a condus 
cu autoritate toată cursa. Pe lo
curile If și III s-au clasat: Zu- 
bereț I. (asociația Elevul Petro
șani) și Șchiopu Victor (asocia
ția 30 Decembrie).

Proba rezervată seniorilor a 
fost cîștigată de Drăghicescu 
Gh. (asociația Dinamo). Locu
rile II și III au fost ocupate în 
ordine de sportivii aceleiași aso
ciații : Pradana Marin și Pădu- 
raru Ioan. Probă> cea mai dis
putată a fost însă a juniorilor 
în care s-a observat buna pre-

♦♦♦♦—--------- -------- -

CAMPIONATUL REflIONAL DE FOTBAL
In etapa de duminică, a VlII-a din cadrul 

gional de fotbal, cele patru echipe din raionul 
nut întîlniri pe teren propriu. Trei dintre ele au înregistrat vic
torii frumoase, iar az patra și anume Minerul Petrila a suferit o 
înfrîngere de la Dinamo Orăștie, deși 
1—0.

Iată pe scurt comentariile asupra
scor 
mul 
găsit mai repede decît adversa
rul, omogenității, 
tre compartimente. De altfel su
perioritatea netă, mai ales în 
cea de a doua parte a jocului, 
este reliefată și de raportul de 
cornere — 15—2 pentru anino- 
seni. Golurile au fost marcate în 
ordine de Dan (2), Anca și Vlad, 
Meciul a fost cîștigat de Minerul 
Aninoasa cu 4—0.

campionatului re- 
nostru au susți-

la pauză ea a condus cu

știiiia (ül I-}

Minerul Vulcan — 
C. F. R. Simeria 2-0

In urma victoriei obținute du
minică în fața formației C.F.R. 
Simeria cu 2—0 (0—0), Minerul 
Vulcan a trecut pe locul II în 
clasament. Atît datorită jocului 
prestat în etapele de pînă acum, 
dar mai cu seamă după meciul 
de duminică, echipa din Vulcan 
merită pe deplin locul pe care-1 
ocupă în clasament, dovedtindu-se 
a fi o echipă pe cît de tînără, pe 
atît de omogenă. In meciul de 
duminică, îndeosebi în mitanul 
II, vulcănenii au prestat un fot
bal de calitate, în care Dan și 
juniorul Iacob s-au remarcat în 
mod deosebit, fiind și realizato
rii golurilor.

întîlnirilor.
concludent, datorită în pri- 
rînd calmului pe care și l-a

relor fete în desfășurarea etape
lor pe asociație și pe centru.

Dacă la Lupeni, numărul par- 
ticipanților la cros, a fost mul
țumitor (87 concurenți) la Pe
troșani însă numărul celor pre- 
zenți a lăsat foarte mult de do
rit. Asociații ca: Utilajul, Jiul, 
Știința, Voința, nu au trinf 
nici un reprezentant la aceasi 
competiție. Inexplicabil s-a pre
zentat și școala mediie de la ca
re au participat doar 4 concu
rent și nici o fată, însoțiți fiind 
de profesorul de educație fizică 
Peterfi Eugen. Restul profesori
lor de educație fizică Guido 
Neuhror și Pintea Virginia, ca
re pe lîngă faptul că nu au mo
bilizat tinerii pentru fazele cro
sului nici nu și-au făcut apariția 
pe stadion pentru a da o mînă 
de ajutor unei mai bune organi
zări a fazei pe centru de dumi
nică. Exemplu bun a dat școala, 
profesională, care a prezentat un 
număr de 20 de concurenți fru
mos echipați în frunte cu profe
sorul lor de educație fizică Fane 
Ioan.

buni trâ-

este echi- 
la un mo»

BHiiiiwi Petroșani
Meciul de volei din cadrul ca

tegoriei A, care a avut loc dumi
nică dimineața în sala I.M.P., a, 
fost așteptat cu deosebită nerăb
dare de iubitorii voleiului deoa
rece echipa petroșeneană Știința- 
Utilajul întîlnea puternica forma
ție Știința Cluj, pretendentă la 
titlu. Și într-adevăr, prin com
portarea lor, studenții clujeni 
și-au dovedit îndreptățite aștep
tările. Ei au prestat un joc de 
o înaltă factură tehnică, în care 
toți au fost la fel de 
gători și apărători.

In primul set, jocul 
librat, ajungîndu-se ca
ment dat să se spere chiar că 
petroșănenii îl vor cîștiga, ei 
conducînd cu 13—10. Dar cîteva 
greșeli elementare și setul este 
cîștigat la 13 de oaspeți. In cel 
de-al doilea set, gazetele c-au com
portat foarte bine, reușind să cîș
tige la 9. Cu toate că puțini spe
rau într-o victorie, înainte de meci, 
avînd în vedere valoarea oaspe
ților, totuși în setul 3 se părea 
că victoria va fi de partea gaz
delor, deoarece, deși conduși me 
reu, ei au reușit să ajungă la 
10—10. In acest moment însă o 
greșeală a lui Lepăduș, a dus la 
pierderea setului. Cînd Lepăduș 
servea puternic, cîștiga punct du-

pă punct. încercînd însă să de
ruteze partenerul el servește a- 
cum ușor, ceea ce dă posibilitate 
oaspeților să cîștige setul la 10. 
In setul 4, care putea aduce atît 
victoria oaspeților cît și egalarea 
gazdelor, a fost înlr-adevăr o 
luptă greu de descris. Nenumă
rate „bombe“ au curs de o parte 
si de alta o fileului, în timp ce 
trei-patru jucători din fiecare 
echipă săreau cu adevărate 
jeuri pentru a le salva. Cu 
lupta depusă de localnici, 
peții cîștiga și acest set 
cucerind astfel si victoria cu 
(15—13; 9—15; 15—10; 15-6).

Dacă este adevărat faptul că 
oaspeții au fost mai buni tehni
cieni. tot atît de adevărat este și 
faptul că petroșănenii au avut de 
multe ori greșeli elementare, lă- 
sînd scăpate mingi ușoare, cre- 
zînd că sînt în afara terenului« 
sau greșind copilărește aproape 
10 servicii.

Cele două echipe au folosit 
următoarele loturi: Știința 
Utilajul: Crivăț, T. Brandemburg, 
uojocaru, Pusac, Gornoviceanu 
Coriolan, Gornoviceanu Dan, Ni- 
culescu, Pintea; Știința Cluj 
Cherebețiu, Marinca, Szido. Ba*-, 
buță, Stelea, Fieraru, Ionescu, 
Tatu, Mureșan.

plon- 
toată 
oas- 

la 6,
3—1

Minerul Aninoasa 
a obfinul victoria, 
după un joc bun

Timpul foarte frumos și „mi
za“ mare a jocului au atras pe 
terenul din Aninoasa un număr 
mare de spectatori. Și nu-i gre
șit dacă se afirmă că spectatorii 
au venit, au văzut și... au pfe» 
cat, pe deplin satisfăcuți de jo
cul bun și spectaculos prestat

De-a lungul meciului. Mi
nerul Aninoasa — Șantie
rul Hunedoara, au fost nenu
mărate faze clare, de fot
bal de calitate, care au depășit 
limitele categoriei în care acti
vează cele două echipe; jocul a- 
tît sub raport tehnic, tactic și fi
zic ridicîndu-se la valoarea unei 
întîlniri de categoria B. De mul
te pri fazele clare de goluri .s-au 
succedat de la o poartă la alta 
în decursul unui singur minut. 
Au fost șuturi bine plasate, ac
țiuni gîndite, care au dat mult 
de furcă ambelor apărări. Mai 
bine pusă la punct, echipa ani- 
noseană, deși a avut în față o 
formație hotărîtă să-și apere lo
cul de fruntașă în clasament, 
și-a adjudecat victoria, la un

legăturii în- ★

Ștafeta prieteniei 
romino-sovietice

Minerul Lonea — 
Dacia Orăștie 2-1
Deși echipa din Lonea are 

mulți juniori promovați în lot, 
ea a dovedit o bună pregătire, 
avînd și resurse morale, ceea ce 
a ajutat-o ca duminică, deși con
dusă ia pauză cu 1—0, să termi
ne meciul învingătoare. S-au 
remarcat Barabas, Leach și Bo
boc.

Minerul Petrila putea 
învinge

Nu numai faptul că petrilenii 
au condus la pauză cu 1—0 ne 
îndreptățește să afirmăm că e- 
chipa minerilor ar fi putut ob
ține o victorie, ci și faptul că 
duminica trecută aceeași echipă 
a prestat un fotbal de calitate, 
obținînd o victorie categorică cu 
6—1 în ceea ce se întrezărea o 
revenire a întregii echipe. Cu 
toate acestea petrilenii în ultimul 
meci au părăsit terenul învinși 
cu 2—1 de către Dinamo Orăștie, 
deoarece au schimbat tactica de 
joc, tocmai atunci cînd nu tre
buia. Pînă la pauză au jucat du
pă sistemul 4—3—3 și după cum 
arată și rezultatul, echipa a 
mers destul de bine. După pauză 
însă ei au încercat să treacă la 
ofensivă hotărîtă, jucînd 3—3—4 
și tocmai datorită acestui fapt, 
avînd în vedere slaba compor
tare a apărării, petrilenii au 
pierdut medul.

Duminică la ora 10,45 în fața 
Sfatului popular al orașului Pe
troșani, în prezența unui nume
ros public a sosit ștafeta oame
nilor muncii din orașul Lupeni 
cupnnzînd mesajul lor către po
porul sovietic frate și prieten. La 
aceeași oră trebuia să fie prezen
tă și ștafeta traseului nr. 2 (Lo- 
nea—Petrila) care nu s-a prezen
tat datorită dezinteresului mani
festat în special die asociația spor
tivă Parîngul Lonea, care nu a 
luat nici o măsură pentru trimi
terea stelatei

In ziua de 29 octombrie 1959, 
ștafeta raionului nostru va pleca 
la Hunedoara, unde va preda șta
feta pentru a fi trimisă mai de
parte 
1959.

la Deva la 30 octombrie

RUGBI

Utilajul Petroșani — 
C.F.R. Timișoara 16-22

Duminică dimineața a avut loc 
pe stadionul Jiul din Petroșani 
întîlnirea de rugbi din cadrul cam. 
pionatului categoriei B dintre U- 
tilajul Petroșani și C.F.R. Timi
șoara.

In primul mitan petroșenenii au 
prestat un joc mai bun, în care 
s-a remarcat îndeosebi lînia de 
trei sferturi. In această parte ■ 
jocului ei au reușit chiar si 
conducă cu 7—3. In al doîiea 
mitan însă oaspeții pun stâpfcn- 
re pe joc și, fiind mult mai bd 
de cît gazdele, avînd înoeusesă 
o bună pregătire fizici au rcașă 
să obțină o victorie la care spe
rau prea puțin, cu 22—16.
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Alegerile în organizațiile de bază ale partidului

Organizația de bază a devenit
mai puternică

In adunarea generală pentru 
darea de seamă și alegerea nou
lui birou, comuniștii din organi
zația de bază din cadrul atelie
rului electromecanic al minei Vul
can au analizat cu deosebită a- 
tenție principalele laturi ale mun
cii de partid. Darea de seamă 
și participanții la discuții s-au 
ocupat pe larg de munca politică 
desfășurată pentru mobilizarea co. 
lectivului sectorului la îndeplini
rea sarcinilor economice, pentru 
întărirea disciplinei în muncă, 
stimularea activității inovatorilor, 
a luptei pentru creșterea produc
tivității muncii și reducerea pre
țului de cost. Adunarea generală 
a analizat de asemenea preocupa
rea comuniștilor pentru ridica
rea nivelului lor politic și ideo
logic, discuții din care s-au des
prins o serie de propuneri pentru 
îmbunătățirea desfășurării învă- 
(ămîntului de partid.

Printre problemele analizate, 
un loc important l-a ocupat însă 
preocuparea organizației de bază 
pentru creșterea oamenilor, îndeo
sebi a utemiștilor.

Intr-adevăr, organizația de ba
ză nr. 5 de la mina Vulcan a 
obținut o experiență prețioasă în 
această direcție. Doi membri ai 
biroului organizației de bază, to
varășii Cocota Silviu și Gali loan, 
precum și alți membri de partid 
între care tovarășii Csota Ștefan, 
Chetroiu Aurel și alții au avut 
sarcini precise privind îndruma
rea și sprijinirea activității orga
nizației U.T.M. — principala re
zervă de cadre a organizației de 
partid. Ei au participat cu regu
laritate la adunările generale ale 
organizației U.T.M. din 
unde au vorbit tinerilor 
trecutul glorios de luptă 
tica partidului, despre
cinste de a face parte din deta 
șamentul de avangardă al clasei 
noastre muncitoare. Alți membri 
de partid, între care tovarășii 

, Nistor Eugen, Potoczki Wilhelm, 
Karpati Eugen. Sicora Nicolae 
s-au ocupat de tinerii cu care lu
crează împreună ajutîndu-i

foloasele unui schimb 
de experiență

Schimburile de experiență con
stituie un ajutor prețios în obți
nerea succeselor pe drumul îm
bunătățirii condițiilor de muncă. 
In acest scop un grup de tova
răși de la preparația Lupeni a 
întreprins un schimb de expe
riență la preparația Petrila care 
le-a fost de un real folos

Astfel, Scrobota ILie, Drotzin- 
gher Andrei, Petrovici loan. 
Udroiu Matei de la preparația 
Lupeni, Matei Vaier, Horga loan 
și Zoller Carol de la preparația 
Petrila împreună cu mulți atyii 
au pus în discuție problema ca
lității și reparațiilor, siguranța 
funcționării utilajelor, probleme 
ale N.T.S. și altele. Muncitorii 
lupeneni au învățat cu această 
ocazie, că folosirea unui utilaj 
după graficul stabilit, și apoi în
locuit, aduce economii mai mari 
decît în cazul cind este reparat 
des și nu are o siguranță în 
funcționare.

Siguranța funcționării instala
țiilor de preparare poate să fie 
mărită considerabil dacă revi
ziile și reparațiile sînt executate 
după graficul întocmit în raport 
cu durata de funcționare a aces
tora — a fost concluzia pe care 
au trâs-o lupenenii în schimbul 
de experiență avut cu muncito
rii petrileni.

Reîntorși la locurile lor de 
muncă, tovarășii care au parti
cipat la schimbul de experiență 
de la preparația Petrila au ho- 
tărît să aplice unele metode care 
s-au dovedit a fi bune, să treacă 
la organizarea muncii după for
me noi, avansate așa cum au 
văzut la Petrila.

P. DRĂGAN 
corespondent

de 
de 
de
Ș» 
de 
Și

crească în muncă, să devină 
muncitori cu o bună pregătire 
profesională, cu o înaltă conș
tiință.

Care sînt rezultatele acestei 
preocupări ? Colectivul sectorului 
electromecanic, format în cea mai 
mare parte din tineri, e unul din 
sectoarele fruntașe ale minei. El 
sprijină efectiv lupta minerilor 
pentru mai mult cărbune. In a- 
celași timp, numeroși tineri îna
intați și-au exprimat' dorința 
a deveni candidați de partid, 
a întări rîndurile organizației 
bază. De la ultimele alegeri 
pînă în prezent organizația 
bază a primit 21 candidați 
8 noi membri de partid, printre 
care se numără tovarășii Giurgiu 
Dezideriu, Berciu Mircea, Altman 
Alexandru, facob Dionisie, Buică 
Dumitru, Paul Tosif și alții.

Biroul organizației de bază nu 
a neglijat nici munca cu femeile. 
Printre candidații primiți 7 sînt 
femei. Tovarășele Bencovici Mag- 
dalena, Incze Susana, Străuț 
Mania sînt fruntașe în producție 
și în activitatea obștească.

Analiza modului în care orga
nizația de bază a muncit cu oa
menii a constituit pentru comu
niștii sectorului 5 un prilej de 
a învăța, de a cunoaște experien
ța pozitivă în această direcție. 
Ei s-au convins prin fapte că 
munca perseverentă de creștere 
și educare a oamenilor din sector 
duce la întărirea organizației de 
bază, la obținerea de noi succese 
în îndeplinirea sarcinilor puse de

sector, 
despre 

și poli- 
marea

A. HOZ'U 
carespoariest

Sectorul V de la Jieț urmărește îndeaproape respectarea tutu-, 
■ rer indicilor. Acest lucru se realizează cu concursul dat de teh

niciană Borca Cornelia. Iată-1 pe minerul Danciu Moise, șef de 
schimb, din brigada lui Toacă Ștefan, de la aceiași sector, inte- 
resîndu-se de la tovarășa Borca de felul cam se prezintă brigada 
din care face parte.

„Cine știe.- N. T. S., ciștigă“ !

Concurs pe temele protecției

i
i

— Conform articolului 82 dm 
N.T.S. monografiile de armare 
trebuie să conțină următoarele 
date: dimensiunile profilului de 
săpare, ale profilului armat, fe
lul și dimensiunile materialului 
folosit la armare, modul de în
clinare a elementelor armăturii, 
distanța între armături, modul 
de căptușire a pereților, și tava
nului, modul... — răspunse clar 
maistrul miner Popescu Ghiță 
de la sectorul III al minei Lo
nea la întrebarea pusă de ingi
nerul examinator Focșa loan.

Examen ? Nu. Maistrul Po
pescu Ghiță și ca el alți maiștri" 
mineri de la Lonea printre care 
Lakatos Iosif de la sectorul I. 
Sferlea Melinte de la sectorul 
V, Trifa loan de la sectorul III 
și David Gheorghe din sectorul 
V și alții s-au prezentat în fața 
comisiei concursului „Cine știe . 
N.T.S. cîștigâ“ organizat de co
mitetul sindical și conducerea 
minei Lonea pentru populariza-

LUNA MARII PRIETENII NcpsfriHri supărătoare
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Acțiuni în rîndurile 
tineretului

In cadrul Lunii prieteniei 
mîno-sovietice în localitatea
ninoasa s-au organizat numeroa
se manifestări culturale.

Cu cîteva zile în urmă în sala 
clubului minier din localitate s-a 
organizat o seară a tineretului 
la care au participat peste 170 
tineri și tinere. La căminele 23 
August și 7 Noiembrie, s-a or
ganizat cu tinerii citirea mate
rialelor din presă despre vizita 
întreprinsă cte tovarășul N. S. 
Hrușciov în S.U.A

In cadrul unei seri literare, 
tovarășa Olteanu Elena bibliote
cara clubului a citit în fața unui 
însemnat număr de tineri versuri 
de Maiakovski și din alte opere 
ale scriitorilor sovietici.

La căminul nr. 2 a fost pre
zentată în fața a peste 50 de ti
neri recenzia romanului „Bără
gan“ voi. II, iar la căminul nr. 
3 s-a vorbit tinerilor despre 
viața și activitatea scriitorului 
rus Scedrin. O expunere a fost 
ținută și la căminul 23 August 
din localitate cu tema „Țara 
dintre zăpezi și portocali“.

A fost de asemenea organiza
tă o expoziție cu cărți de autori 
sovietici.

„Cei din urmă”
In curînd, la Teatrul de stat 

din Petroșani vor începe repeti
țiile cu piesa „Cei din urmă“ de 

?M. Gorki. Piesa, care va fi pusă 
XÎn scenă de regizorul 
ÎȘoma, este prima din creația 

reluî scriitor sovietic jucată 
scena teatrului minerilor.

Marcel 
ma

pe

și securității muncii la mina Lonea

respec- 
muncii 
le apli-

«

rea în rîndul minerilor și tehni
cienilor minei a normelor de teh
nica securității muncii.

La concurs s-au prezentat de 
asemenea mulți mineri șefi de 
brigadă și șefi de schimb. Emo
ționați de prezența juriului sau 
poate de sutele de mineri venițl 
să asiste la concurs minerii Nagy 
Emeric, Lupașcu Radu, Apetri- 
chioaei Ștefan, Popa Petru II, 
au răspuns totuși bine Au vor
bit despre modul cum ei 
tă normele de protecția 
în abatajele lor, așa cum 
ră zi de zi.

Răspunsurile clare și 
ale concurenților au dovedit că 
la mina Lonea regulile de pro
tecția muncii și N.T.S. sînt cu
noscute de fiecare miner. Nu de 
geaba colectivul de aici a pri
mit „drapelul de mină fruntașă 
pe țară“ I La acest succes de 
seamă a contribuit și respecta
rea întrutotul a normelor de pro-

precise

In acest an s-au obținut suc- 
Ícese deosebite în gospodărirea și 
înfrumusețarea tuturor localități

lor din Valea Jiului. Sfaturile 
1 populare acordă o tot mai mare 
atenție lucrărilor urbanistice. Mo
bilizați de deputați, cit și din ini
țiativă proprie, numeroși oameni 

, ai muncii au prestat zeci de mii 
f ore ac muncă voluntară prin care 

au adus serioase economii șt rea
le îmbunătățiri gospodărești în 
toate cartierele orașelor noastre.

Dacă acțiunile de înfrumuse
țare au îmbunătățit aspectul ur
banistic al raionului, mai sînt 
totuși lucruri care scapă atenției 
gospodarilor de la sfaturile popu
lare, ceea ce creează o notă dis
cordantă cu frumoasele înfăptuiri 
obținute. Astfel, alături de gar
dul de metal, artistic executat 
de-a lungul liniei C.F.R. pe stra
da Crișan din orașul Petroșani, 
terenul din strada Gelu, rămas 
neîngrădit, a devenit un depozit 
de gunoaie. Această situație ne
potrivită schimbă brusc impresia 
călătorilor care vin din gara Pe
troșani în direcția Livezeni. Se 
impune ca secția de gospodărie 
a orașului Petroșani să stabileas
că dacă repararea gardului care 
înconjoară acest teren cade în 
sarcina C.C.V.J. sau în aceea a 
locatarilor respectivi, obligînd pe

Ä U T O B
ultimul timp, orașul Petro- 
s-a extins mult ca urmare 

cartierelor noi dfe 
Dimitrov și

In 
șani 
a construirii 
blocuri Dimitrov și Livezeni. 
Astfel, numai la Livezeni sînt 
date în folosință 5 blocuri mari 
și un cămin muncitoresc, la 7 
Noiembrie se vor mai preda încă 
două blocuri noi, iar pînă la 
sfârșitul anului alte 5 blocuri.

Asigurarea transportului urban 
pentru populația acestor noi car
tiere este o problemă însemna
tă. In prezent, l.G.O. are în cir
culație două autobuse care fac 
cursa Gara mică—Surduc. Pen
tru îmbunătățirea circulației, ar 
trebui pus în cursă încă un au
tobus (l.G.O. are două de rezer
vă) care să facă numai traseul: 
blocuri Livezeni — Gara mică 
(sau eventual blocuri Livezeni 
— Piața Victoriei) și care ar 
face acest drum în 15 minute. 
Atunci, această mașină ar fi in
tercalată în traseul și orarul ce
lorlalte autobuse care fac curse 
lungi, făcînd 4 drumuri pe oră, 
îneît la fiecare 15 minute ar tre
ce cîte un autobus prin orașul 
Petroșani deservind traseul prin
cipal și cartierele mai aglome
rate ale orașului. Această mași
nă ar putea circula pînă seara 
iîrziu.

In acest fel, avînd la fiecare 
15 minute cîte o mașină în am
bele direcții pînă la cartierul nou 
de blocuri din Luvezeni și la ju
mătate de oră o ctrrsă cu traseu 

tecția muncii și tehnica securi
tății. Premiile împărțite concu- 
renților, premii constînd în o- 
biecte de uz casnic, machete, au 
fost confecționate la Lonea dm 
resurse interne.

Concursul „Cine știe... N.T.S. 
cîștigă“ s-a dovedit eficace, un 
mobilizator activ al minerilor 
pentru respectarea protecției 
muncii. Exemplul celor de la Le
nea este bine să fie însușit de 
toate exploatările carbonifere 
ale Văii Jiului. Urmînd exemplul; 
comitetului sindical al minei Lo- ’ 
nea, comitetele sindicale din ce
lelalte exploatări ale Văii Jiului 
pot și trebuie să organizeze ase^- 
menea concursuri. In special, to
varășii de la minele Lupeni, A- 
ninoasa și Vulcan trebuie să ur
meze exemplu) celor de la Lonea, 
deoarece la aceste mine respec
tarea regulilor de protecție a 
muncii și tehnica securității lasă 
de dorit 1 

ti. D.

cel in cauză să îndrepte acest 
aspect supărător.

Tot în această zonă, mai pre
cis la intersecția străzilor Cuza 

• Vodă și Anton Pan se impune 
ca l.G.O. să capteze scurgerea 
de ape de la fîntlna publică spre 
a se preîntîmpina în felul acesta 
noroiul, murdăria, precum și nea
junsurile pentru pietoni și vehi
cule pe timp de îngheț.

Locatarii din colonia de jos a 
orașului Petroșani repetă în toate 
adunările cu deputății, justa lor 
cerere, de a se canaliza p'irîul 
care traversează această colonie 
începînd cu str. Fr. Engels la 
strada Jiu, pirat format mai ales 
din ape reziduale.

Se pot înșirui și alte asemenea 
nepotriviri, unele inerente, altele 
nejustificate. Sfaturile populare 
trebuie să fie mai exigente la în
tocmirea planurilor privitoare la 
înfrumusețarea localităților res
pective, punînd un mai mare ac
cent pe propunerile și sugestiile 
venite de jos, din mase. Cu ochi 
de gospodar să vedem ce mai 
trebuie făcut pentru a asigura lo
calităților noastre o dezvoltate 
urbanistică armonioasă, care să 
pună și mai mult în evidență im
presionantele 
le-am realizat 
populare.

înfăptuiri pe care 
în anii puterii

N. SANDU

U S E L
lung pînă la Iseroni s-ar satis
face mai bine cerințele populației 
din orașul nostru în ce privește 
transportul urban.

Comitetul executiv al Sfatului 
- popular orășenesc Petroșani și 

conducerea l.G.O. să studieze cu 
atenție această problemă, luînd 
măsurile necesare pentru îmbu
nătățirea transportului urban.

Ml HAI ȘTEFAN

—=★

Prin muncă patriotică
Tovarășa Maghiar Susana este 

comandianta unei brigăzi de 
muncă patriotică de la filatura 
Lupeni. Mat zilele trecute, sub 
conducerea ei brigada a efectuat 
o muncă patriotică la alesul bo
binelor de filaj uzate, care au 
fost predate ca fier vechi. Mem
brele brigăzii au sortat și 800 
de tuburi pentru secția bobinaj. 
Cu această acțiune, la suma de 
14.000 Iei economii de pînă acum 
s-au mai adăugat încă 400 lei. 
Printre membrele brigăzii care 
s-au evidențiat în mod deosebit 
în cadrul brigăzii de muncă pa
triotică sînt muncitoarele frun
tașe în întrecere socialistă : 
Süket Matilda, Berchet Maria, 
Nicoară Luiza. Mihai Mariana, 
Panța Ana, Ruican Eugenia și 
altele. Tovarășa Maghiar Susana, 
împreună cu celelalte membre 
ale comandamentului brigăzii a 
hotărît să efectueze în această 
săptămînă încă o muncă patrio
tică.

• PUBLICITATE
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„Steagul roș«“
Abonamentele se pri

mesc de către difuzării din 
i întreprinderi și insfitatțiL de 

¡1 către factorii postai! și ia 
| oficiile P.T.T.R.
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Prima motonavă 
ca dirijare automată 

a mecanismelor 
principale și auxiliare

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS anunță :

După cum relatează ziarul 
„Vodnîi Transport“ au fost în
cheiate cu succes încercările mo
tonavei fluviale „Spendiarov“, 
prima motonavă din Uniunea 
Sovietică la care dirijarea meca
nismelor principale și auxiliare 
se efectuează din cabina de co
mandă de numai doi oameni.

Nava „Spendiarov“ a efectuat 
o cursă de probă pe Volga de 
la Kuibîșev la Stalingradi, iar la 
înapoiere a îndeplinit rolul de 
remorcher.

---------.= ~ * ♦ »4 —----------

O vizită în intenesul păcii
PARIS 26 (Agerpres).
Opinia publică franceză a în- 

tîmpinat cu profundă satisfacție 
știrea despre apropiata vizită în 
Franța a șefului guvernului so- 
vietic și își exprimă speranța că 
întîlnirea între N. S. Hrușciov și 
președintele De Gaulle va con
tribui la destinderea încordării 
internaționale și la îmbunătăți
rea relațiilor dintre cele două 
țări.

Conducerea asociației „Franța- 
U.R.S.S.“ a dat publicității o 
declarație în care salută cu bu
curie apropiata vizită a preșe
dintelui Hrușciov în Franța. 
„Această vizită, se spune în de
clarație va trebui să contribuie 
la îmbunătățirea Radicală a re
lațiilor economice, politice și 
culturale dintre cele două țări“.

Declarația îndeamnă pe toți

• • • »*<> X

• „Rușii sînt înaintea |
• noastră în ce privește |
• cucerirea spațiului J

cosmic” t
2 WASHINGTON 25 (Ager- |
• preș) *
• „Rușii sînt înaintea noastră f
• în ce privește cucerirea spațiu- ♦
• lui cosmic, deoarece au început ♦ 
2 mai devreme și au muncit mai ț
• serios" — se spune într-un co- 2 
J mentariu transmis de agenția f
• United Press Internațional sub ♦
• semnătura lui Joseph Myler. • 
j „Rușii, Spune în continuare j
• Myler, au un palmares senza- ♦ 
2 țional de cuceriri cosmice. Ei i
• au zdruncinat convingerea pe î 
J care o aveau de multă vreme j
• numeroase națiuni că america- ♦ 
. nii dețin superioritatea știin- 2 
« țifică și tehnologică generală". 1 
“ Comentatorul american își ex- î 
J primă amărăciunea pentru fap- ♦ 
ț tul că „Statelor Unite le vor ♦

1
 trebui ani de zile pentru a a-1
junge în stadiul în care se află ț 
rușii acum". Pe altă parte, 1 

e scrie Myler, „nimeni nu crede ♦ 
♦ că între timp rușii se vor o- * 
! dihni pe laurii cuceriți". Myler 2 

arată că oficialitățile america-1 
ne se afla într-o „jenă vădită" ’ 
atunci cînd trebuie să recu- • 
noască faptul că „rușii și nu î 
noi am fost cei care au lansat J 
primul și al doilea satelit arti- • 
ficial al Pămlntului, prima ra- 2 
chetă solară, prima rachetă ca- 2 
re a atins Luna, prima rache- J 
tă care s-a apropiat destul de j
mult de Lună pentru a fotogra- ♦
fia partea ascunsă“. •

____J

telurile guvernante de la Sonn faloiest 
Betti ouidental moiiii dileiile masnii ¡novatatiare

— Un articol din ziarul Pravda —
MOSCOVA 26 (Agerpres).
Cu îngăduința puterilor occi

dentale cercurile guvernante de 
■a Bonn folosesc Berlinul occi
dental pentru diferite măsuri pro
vocatoare și îndemnuri revan
șarde, scrie „Pravda“, comen- 
tînd ședința din Berlinul occi
dental a Bundesratului vest-ger- 
man. Primul ministru al regiu
nii Saar, Roder, reales preșe
dinte al Bundesratului a ame
nințat din nou cu faimoasa „în
ghițire“ a R. D. Germane, de- 
clarînd de-a dreptul că „cercu
rile guvernante ale R. F. Ger
mane doresc să primească în 
comunitatea lor“ laenderele Re
publicii Democrate Germane.

Politicienii de la Bonn între
prind acțiuni provocatoare gro- 

francezii, independent de concep
țiile lor politice să-l întîmpine 
pe N. S. Hrușciov „ca pe repre
zentantul unei mari țări care a 
manifestat întotdeauna sentimente 
de prietenie față de Franța, al 
unei țări căreia îi datorăm în
tr-o considerabilă măsură elibe
rarea de sub ocupația hitleristă“.

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

Telul nostru trebuie 
să fie dezarmarea 

totala
DELHI 26 (Agerpres).
După cum anunță agenția In

dia Press Agency dr. Rad'ha- 
krishnan, vicepreședinte al In
diei, salută propunerea Uniunii 
Sovietice cu privire la dezarma
rea generală și totală.

Subliniind într-un interviu a- 
cordat corespondentului unuî 
ziar bulgar că este necesar „să 
se pășească în mod serios la 
dezarmare și la realizarea aces
teia“, să se lichideze neîncredte- 
rea și suspiciunea reciprocă, 
Radhakrishnan a spus : „Nu mă 
îndoiesc că s-au creat condiții 
favorabile pentru astfel de hotă- 
rîri. Noi am vrea ca planul de 
dezarmare propus de domnul 
Hrușciov, primul ministru al 
U.R.S.S., în cadrul sesiunii A- 
dunării Generale O.N.U. să fie 
examinat cu toată seriozitatea și 
realizat în etape. Este puțin po
sibil că acest plan va putea fi 
înfăptuit în decurs de 4 ani. Dar 
chiar dacă pentru aceasta ar fi 
nevoie de 10 ani, nu asta are 
importanță. In orice caz, țelul 
nostru trebuie să fie dezarmarea, 
totală. Să acționăm în această 
direcție“.

-----O-----

0 delegație 
a tineretului sovietic 
a plecat în S. U. A.
MOSCOVA 26 (Agerpres). — 

TASS anunță:
La 25 octombrie a plecat în 

S.U.A., la invitația Consiliului 
pentru excursiile studențești șt 
a organizațiilor care fac parte 
din acest consiliu, o delegație „a 
tineretului sovietic în frunte cu 
Vădim Loghinov. Din delegație 
fac parte 24 de persoane. Repre
zentanții tineretului sovietic vor 
rămîne în S.U.A. 30 de zile.

Ei vor face o călătorie prin 
țară, vor lua cunoștință de mo
dul cum trăiesc și studiază tine
rii, de activitatea organizațiilor 
studențești și vor stabili noi con
tacte cu tineretul american.

Solane în scopul vădit de a ațîța 
din nou „războiul rece“ în cen
trul Europei. După cît se pape, 
subliniază ziarul, anumitor cer
curi din Germania occidentală 
nu le este pe plac încălzirea ca- 
le s-a conturat în relațiile între 
Est și Vest.

Elementele revanșarde de la 
Bonn, scrie „Pravda“ în conti
nuare, privesc cu teamă schim
bările care intervin în lume, ele 
nu se pot obișnui cu faptul că 
întreaga omenire iubitoare de 
pace salută rezultatele convor
birilor dintre N. S. Hrușciov și 
D. Eisenhower.

Sesiunea „în deplasare“ a 
Bundesratului de la Bonn, con
chide „Pravda“, care a fost con
cepută de cercurile guvernante 
ale R. F. Germane ca o demon
strație politică în Berlinul occi
dental, dovedește evident că cei 
de la Bonn nu doresc reglemen
tarea problemei Berlinului. Nu 
încape îndoială că normalizarea 
situației din Berlinul occidental 
nu este dorită acolo.

----- O-----
In sprijinul dezarmării 

generale și totale
LONDRA 26 (Agerpres)
Arhiepiscopul de Canterbury, 

Geoffrey Fischer, luînd cuvîntulj 
în calitatea sa de șef al bisericii 
anglicane, s-a pronunțat în spriji
nul propunerilor guvernului so
vietic cu privire la dezarmarea 
generală și totală.

După cum s-a mai anunțat, în 
cursul discuțiilor pe marginea 
problemei dezarmării care a avut 
loc în cadrul Consiliului britanic 
al bisericilor la Londra, Fischer 
a spus printre altele: „Mă miră 
că nici o organizație creștină nu 
a făcut nici un fel. de comentarii 
în legătură cu declarația domnu
lui Hrușciov cu privire la dezar
mare, făcută de acesta în timpul, 
vizitei sale în America. Nici un 
creștin nu ar putea prezenta un 
plan mai bun decît acesta“.

-----O-----
împotriva interzicerii 
„Uniunii vest-germane 

a persoanelor persecutate 
de naziști”

BONN 26 (Agerpres). TASS
„Uniunea vest-germană a per

soanelor persecutate de naziști“ 
a Srimis cancelarului R.F.G., A- 
denauer, și președintelui Bun- 
destagului, Gerstenmayer, o te
legramă cerînd ca guvernul 
R.F.G. să retragă cererea ile
gală pe care a înaintat-o tribu
nalului federal administrativ 
pentru interzicerea acestei orga
nizații democratice.

Avioane neindentificate continua 
să pătrundă în spațiul aerian cuban 

venind din direcția S. U. A.
HAVANA 26 (Agerpres).
Agențiile americane de presă 

relatează că avioane neidentifi
cate continuă să pătrundă în 
spațiul aerian cuban, venind din 
direcția Statelor Unite și să a- 
runce manifeste antiguvernamen
tale chemînd la sabotarea refor
mei agrare, hotărîtă die guver
nul lui Fidel Castro. Și la Ha
vana au fost aruncate asemenea 
manifeste din automobile gonind 
în viteză pe străzile capitalei. 
Autoritățile au anunțat că au a- 
restat peste 30 de persoane a- 
cuzate de activitate contrarevo
luționară. Persoanele arestate a- 
veau asupra lor explozive cu 
care intenționau să distrugă o 
stație de autobus și să atenteze 
la viața mai multor membri ai 
guvernului. La Camaguey a fost

Vizita lui Anastas Mikoian 
în Finlanda

HELSINKI 26 (Agerpres). — 
TASS anunță :

In dimineața zilei de 24 oc
tombrie A. I. Mikoian, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a vizitat u- 
zirra de cabluri din Helsinki. EI 
a fost însoțit de A. Karialainen, 
ministrul Comerțului și Indus
triei al Finlandei, N. S. Patoli- 
cev, ministrul Comerțului al 
U.R.S.S., și de alte oficialități. 
In numele muncitorilor uzinei, 
al organizației sindicale și fi
lialei asociației „Finlanda-Uniu- 
nea Sovietică", activistul sindi
cal V. Laitinen a salutat pe înal
tul oaspete. In cuvîntarea de răs
puns, A. I. Mikoian a mulțumit 
muncitorilor pentru primirea cor
dială și a vorbit despre impor
tanța prieteniei sovieto-finlan- 
deze.

In aceeași zi, A. I. Mikoian și

Canada sprijină propunerea de a se convoca 
anul acesta conferința la nivel înalt

OTTAWA 26 (Agerpres).
înainte de a pleca într-o călătorie de 10 zile Ia Paris și 

Z) Londra, Green, ministrul Afacerilor Externe al Canadei, a acor- 
dat un interviu coresponden-tului radiodifuziunii canadiene. El 

W a declarat că Canada sprijină propunerea de a se convoca cît 
Îmai ciu-înd în anul acesta conferința la nivel înalt. Toate pn 

blemele principale, a declarat el, pot fi rezolvate numai de șef. 
de guverne. Recenta vizită a lui N. S. Hrușciov în S.U.A, a 

i-> creat premise favorabile convocării unei astfel de conferințe.
-----------------O-----------------

Sub presiunea opiniei publice

Guvernul din Laos a amînat procesul 
intentat lui Suhanuvong și celorlalți luptători 

progresiști
VIENTIANE 26 (Agerpres).
Un comunicat al Ministerului 

Justiției a anunțat duminică că 
procesul prințului Sufanuvong, 
lider al partidului Neo-Iaohaksat 
și a celorlalți șapte conducători 
al acestui partid, a fost amînat.

După cum se știe, guvernul 
reacționar din Laos condus de 
Fui Sananifcone, încâlcind în 
mod flagrant prevederile acor
dului de la Geneva din 1954, 
privind încetarea focului în In- 
dochina, î-a arestat pe conducă
torii partidului progresist Neo- 
laohaksat și î-a deferii justiției.

Sub presiunea protestelor opi
niei publice guvernul dfai Laos 
a fost silit să amine procesul.

★

HANOI 26 ^Agerpres)
Agenția vietnameză de infor

mații transmite că Comitetul 
Central’ al Partidului Neo-lao- 
haksat s-a adresat Consiliului 
Mondial al Păcii și Consiliului 
de solidaritate al țărilor Asiei și 
Africii cu chemarea de a-și ridi-

........... .......... 

zădărnicită acțiunea unei bande 
de contrarevoluționari care a în
cercat să ocupe postul de radio.

Potrivit relatărilor presei a- 
mericane, cercurile militare din 
Statele Unite își pun problema 
dacă nu cumva guvernul cuban 

va cere în urma acestor evenimente 
lichidarea bazei militare america
ne de la Guatanamo. In ulti
mul său discurs, premierul Fi
del Castro referindu-se la in
cursiunile avioanelor străine în 
spațiul aerian cuban a declarat : 
„Cum poate fi calificat drept 
reciprocitate faptul că în schim
bul permisiunii noastre acordate 
Statelor Unite de a folosi baza 
de la Guantanamo noi sîntem 
bombardați de avioane contrare
voluționare avînd baze în Sta
tele Unite?“. 

persoanele care îl însoțesc au 
participat la ceremonia lansării 
la apă a noului spărgător de 
gheață „Leningrad“ care se con
struiește în Finlanda pentru U- 
niunea Sovietică. Au fost de a- 
semenea de față V. I. Sukselai- 
nen, prim-ministru al Finlan
dei, A. Karialainen, ministrul 
Comerțului și Industriei și alte 
persoane oficiale. Muncitorul L. 
Lindberg a rostit o scurtă cuvîn- 
tare de salut în care a arătat că 
dezvoltarea comerțului și rela
țiilor bazate pe încredere este de 
natură să asigure pacea și bu
năstarea popoarelor. Luînd cu- 
vîntul, A. L Mikoian a spus 
printre altele că Uniunea Sovie
tică continuă lupta pentru întă
rirea prieteniei și colaborării 
multilaterale între poporul so
vietic și cel finlandez, pentru 
pace în întreaga lume.

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

ca glasul lor pentru eliberarea 
imediată a prințului Sufanuvong 
și a altor șapte conducători ai 
partidului arestați în mod ilegal 
d>e guvernul lui Sananîkone

PROGRAM DE RADIO
28 octombrie

PROGRAMUL I. 7,30 Muzîl„ 
ușoară, 8,00 Din presa de astăzi,
8.30 Muzică, 9,30 Vreau să știu I 
10,00 Concert de muzică din o- 
pere, 11,03 Viața nouă a sate
lor, 11,33 „Cale lungă, drum de 
fier“ — program de muzică u- 
șoară, 13,05 Concert popular,
13.30 Soliști și formații sovie
tice care ne-au vizitat țara, 14,00 
Potpuriuri și uverturi, 15,10 Pro
gram muzical dedicat fruntași
lor în producție .din industrie și 
agricultură, 16,15 Vorbește Mos
cova ! 17,25 Muzică ușoară din 
țări prietene, 18,00 In slujba pa
triei, 19,20 Din muzica popoare
lor, 20,35 Muzică distractivă de 
compozitori sovietici, 21,00 Școa
la și viața, 22,00 Radiojurnal, 
buletin meteorologic și sport. 
PROGRAMUL IT. 14,07 Melodii 
lăutărești, 14,30 Cîntece, 15,00 
Muzică de estradă, 16,30 Din 
viața de concert a Capitalei, 
17,00 Muzică ușoară, 17,35 Frag
mente din opera „Pe Donul li
niștit“ de Dzerjinski, 18,05 Con
cert de muzică populară romî- 
nească, 18,35 Cîntece, 19,00 Mu
zică ușoară de compozitori ro- 
mîni, 19,30 Teatru la microfon: 
„In numele revoluției“ de Mi- 
hail Șatrov, 21,10 Din muzica 
corală a înaintașilor noștri.

----- O-----

cinematografe'
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Escadrila „Liliacul“; AL. 
SAHIA : Casa liniștită; LONEA : 
Cîntecul matrozilor; PETRILA: 
Dragoste pe note; ANINOASA: 
Nevasta mea cîntă; VULCAN: 
Evadare din umbră; LUPENI: 
Nevasta mea cîntă; BARBA- 
TENI: Invenție diabolică.
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