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Ca prilejui celei de-a 42-a aniversari 
a narii Revoluții Socialiste din Qclombric

In seara zilei de 7 Noiembrie, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Uniunii Sovietice 
la București, A. A. Epișev, a oferit o recepție în 
saloanele ambasadei, cu prilejul celei de-a 42-a 
aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

La recepție au luat parte tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheorghe Apostoi, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Alexandru Drăghici, Alexandru Moghioroș, Con
stantin Pîrvulescu, Dumitru Coliu, I.eonte Răutu, 
general de armată Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec. Ion Gheorghe Maurer, Janos Fazekaș, Vladi
mir Gheorghiu, Alexandru Bîrlădeanu, Popa Ghe- 
rasim, Avram Bunaciu, membri ai CC. al P.M.R., 
ai guvernului și ai Prezidiului Marii Adunări Na
tionale, conducători ai instituțiilor centrale și or
ganizațiilor oamenilor muncii, Eroi ai Muncii So-

cialiste, oameni de știință, artă și cultură, vechi 
militanți ai mișcării muncitorești din- țara noas
tră, generali și ofițeri ai Forțelor noastre Armate, 
reprezentanți ai presei.

Au participat șefii misiunilor diplomatice acre
ditați la București și a Iți membri ai corpului di
plomatic.

Au fost de față membrii delegației Asociației de 
prietenie sovieto-romîne în frunte cu E. I. Afana
senko, care ne vizitează țara cu prilejul Lunii 
prieteniei romîno-sovietice.

In timpul recepției A. A. Epișev, ambasadorul 
Uniunii Sovietice, Gheorghe Gheorghiu Dej, prita- 
secretar al Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, și Ivan Rohal-Ilkiv, ambasadorul 
Republicii Cehoslovace în numele corpului diplo
matic, au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă de cal
dă prietenie. (Agerpres).

Brigadierul Hunyadi loan de la sectorul III al minei Vulcan 
stă. de vorbă cu doi din ortacii săi de muncă. Im aceste zile, dnd 
la mina Vtdcan, ca și la celelalte exploatări din Valea Jiului au 
fost date peste plan sute de tone de cărbune în cinsteai lui 7 Noiem
brie, Hunyadi și ortacii săi! discută planul de muncă pentru viitor. 
In luna noiembrie din abatajul lor — înainte vreme codaș, azi 
printre cele mai bune din sector — vor ieși peste plan cel puțin 
100 tone de cărbune, atît cît s-au angajat să dea minerii conduși 
de priceputul lor brigadier

---------------- O-----------------
Din activitatea șantierelor de construcții

Lucrărilor de finisaj interior — 
toată atenția

Cuvîntul
Dragi tovarăși și prieteni, 
Stimați oaspeți!
In primul rînd, permitețî-mi 

să-mi exprim adînca recunoș
tință pentru faptul că ați accep
tat invitația de a sărbători îm
preună cu noi cea de-a 42-a a- 
niversare a Marii Revoluții So- 

.ycialiste din Octombrie.

Cuvîntul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
- Dragă tovarășe ambasador,

Dragi tovarăși,
Stimați prieteni,
Permiteți-mi să folosesc acest 

prilej a din
—-----

ACTUALITĂȚI 
Din u. r. s. s. 
Aparat pentru observarea 

coroanei so'are
Recent, la observatorul astro

nomic din munții Alma-Ata din 
Kazahstan, amplasat la o alti- 
tudine de 1500 m„ a fost încer
cat un nou aparat astronomic 
denumit coronovizor pentru obser
varea coroanei solare, cunoașterea 
gradului de polarizarea luminii 
și determinarea spectrului solar.

Coronovizorul micșorează de 
două ori' intensitatea luminii so
lare difuze care adesea consti
tuie un obstacol în calea obser
vării coroanei solare.

fo-

« radioactivi 
faie sticla

Specialiștii din Lituania, 
losesc curent pentru .tăierea, sti
clei la mașinile obișnuite de tă
iat în locul discurilor confecțio
nate din materiale abrazive du- 
W, izotopi . radioactivi intro
duși într-un container de alu
miniu cu un diametru de cîțiva 
centimetri.

Izotopii din container produc 
un, fascicol de radiații care taie 
precis și fără reziduri sticla. 
Fascicolul produs de iiotopul 
Introdus în container durează a- 
proximativ 30 de ani.

Prevederea taifunului
Uniri din calamitățile natu

rale în insulele din Marea Japo
niei și ținutului Primorie, este 
taifunul, neexistînd metode pen
tru prevederi meteorologice pre
cise.

Hidrometeorologii sovietici du
pă ultimele cercetări pot preve
dea deplasarea lui înainte cu 1-3 
zile.

Actualmente, specialiștii sovie
tici studiază cauzele așa numitei 
Încetiniri a taifunului în regiu
nea de cotitură a traiectoriei lui, 
precum și slăbirea intensității 
deplasării datorită ciclonilor Și 
pnticiclonilor.

tovarășului A. A. Epișev
Cea de-a 42-a aniversare a 

Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, pe care o sărbăto
rește împreună cu poporul so
vietic întreaga omenire progre
sistă, este cel mai de seamă e- 
veniment în istoria mondială. 
Ea a însemnat începutul unei 
noi ere în istoria omenirii, era 

partea Comitetului Central și a 
întregului nostru partid, din 
partea guvernului Republicii 
Popularé Romîne, din partea 
clasei muncitoare și a tuturor 
oamenilor muncii din țara noas
tră un fierbinte salut frățesc 
"Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice, guvernului U-R.S-S. și po
porului sovietic cu prilejul îm
plinirii a 42 ani de la Marea Re
voluție Socialistă din Octom
brie.

Popoarele tuturor țărilor la
gărului socialist sărbătoresc îm
preună cu popoarele Uniunii 
Sovietice această măreață ani
versare. Succesele strălucite re
purtate de oamenii sovietici în 
realizarea mărețului program 
de construcție a comunismului, 
creșterea impetuoasă a forțelor 
de producție, nivelul înalt de 
dezvoltare a tehnicii și științei, 
întîietatea U.R.S.S. în cercetarea 
spațiului cosmic, precum și în 
alte domenii, necontenita ridica* 
re a bunăstării celor ce muncesc 
constituie roadele înțeleptei p.o- 
litici . marxist-Ieniniste a Parti- 

4I-a aidveitâri a> Marii’> RaVMuțfb Soci» 
t stat An Pbtroșani.

triumfului socialismului și co
munismului.

Popoarele Uniunii Sovietice 
sărbătoresc cea de-a 42-a ani
versare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie în condițiile 
înfloririi economiei, științei șî

(Continuare In pag. 4-a) 

dului Comunist al Uniunii So
vietice, oglindind în. chip . grăi
tor posibilitățile fără precedent 
pe care le asigură omului orîh- 
duirea socialistă.

In vremea noastră socialismul 
s-a transformat. înit-un sistem 
mondial, ale cărui forțe cresc ne
contenit; popoarele lagărului so
cialist, bucurîndu-se de spriji
nul Uniunii Sovietice și folosind 
experiența ei istorică, colaborînd 
și într-ajutorîndu-se frățește, ob
țin realizări de seamă în dez
voltarea economiei lor naționale 
și a culturii. Pe măsura înaintă
rii lor spre socialism, în xiața 
acestor popoare se resimțe cu 
ta^ măi multă putere acțiunea 
legilor obiective proprii socialis
mului, se întărește și se dezvoltă 
baza materială a noii orînduiri. 
Aceasta se referă și la țară noas
tră, unde construcția socialistă 
se desfășoară cu deplin succes, 
determinînd avîntul economiei, 
ridicarea nivelului de trai, ma
terial și cultural, al oamenilor 
muncii.

(Continuare‘în pag. 4-a)
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Constructorii șantierului Pe
troșani ou de executat anul a- 
cesta un volum sporit de lu
crări : ei trebuie să prediea în fo
losința oamenilor muncii din o- 
rașul nostru 15 blocuri cu 466 a- 
partamente și să înceapă con
strucția unor noi blocuri cu alte 
320 apartamente.

Executarea unui asemenea vo
lum de lucrări, pune în fața con
structorilor din Petroșani sarci
na unei temeinice organizări a 
întregului proces tehnologic pen
tru a nu se • produce gîtuiri. 
stagnări care să frîneze ritmul 
de predare în folosință a noilor 
apartamente. In scurt timp,, treț- 
baie luate măsuri atît, pentru a- 
sigurarea unei desfășurări în lanț 
a operațiunilor cît și pentru fo
losirea- largă a utilajelor și me- 

formațiu
nilor de muncă, introducerea ti- 
nor metod.® înaintate de execuție 
care șă dea randamente sporite 
etc. pentru a realiza în timpul 
optim fieeate lucrare

Pînă acum, pe șantierul Pe 
■troșani au fost executate multe 

4 lucrări în scopul asigurării rea
lizării sarcinilor trasate. Astfel, 
. s-a executat zidăria în diferite 
. faze, la cele 7, blocuri noi ca și 

la 10 blocuri mici, -s-au început 
finisajele interioare ia blocurile 
6, 7, 8, 10.12, 13 și 14 — din
tre care blocurile 6, 7, 8 și 12 
cu un total de 128 apartamente 
trpbuje predate în folosință oa
menilor muncii din Petroșani 
încă în cursul lunii noiembrie, 
iar restul de blocuri în luna de- 
cerribrie. . . .
. Urmărind însă desfășuiarea lu- 
cnăților de finisaje pe șâptierul 

Petroșani, realitatea arată că la 
blocurile ce trebuie predate în 
cursul aces*ui an diferite opera
țiuni de finisaj interior, ca și a- 
menajările corespunzătoare exte
rioare în jurul lor sînt întîrzîa- 
te cu mult" săptămîni față da 
stadiile în care ar trebui să se 
găsească după grafic. Astfel, la 
blocurile 6 șf 12 mai trebuie e- 
xecutate o seamă de vopsitorii 
și zugrăveli, curățirea pardoseli
lor, montarea radiatoarelor șî 
diferitelor obiecte ale instalației 
sanitare și electrice, turnări șl 
curățiri de mozaicuri etc., ceea 
ce necesită săptămîm întregi de 
muncă încordată. Cît despre blo
curile 7 și 8 ele sînt și mai în- 
tîrziate în ce privește lucrările, 
iar blocurlie 10, 13 și 14 sînt fn - 
tr-un stadiu mult rămas în ur- 
m». Aceeași situație este și fa 
lucrările de amenajări exterioara 
în jurul acestor blocuri.

Una din piedici în executarea
MIHAI ȘTEFAN

(Continuare în pag. 3-a)
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Concurs
„Cine știe cîștigă“
Stmbătă seara la clubul minier 

din. Lupeni a avut loc un con
curs „Cine știe ciștigă" pe tema: 
„Prietenia romino-sovietică”.

La concurs au participat peste 
200 de tineri mineri, muncitori, 
elevi.
- înainte de concurs tov. profe
sor Duruhei Sevastian ; a vorbii 
participanților despre însemnăta
tea istorică a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Concursul a fost condus de 
profesoara, Rusu Maria de la 
Școala medie mixtă din localita
te. La cele 8 întrebări care le-au 
fost puse, cele mai bune răspun
suri le-au dat elevii. Stamatoiu 
loan, Surcel Vasile, Mihu Maria
na și Sculi Georgeta.

— «*=._

Program 
cultural-artistic

Două zile la rînd, formațiile 
artistice de amatori ale clubului 
ni mer Lupeni au prezentat îir 
fața a peste 600 spectatori un 
program închinat prieteniei ro
mîno-sovietice

Programul a conținut puncte 
muzicale, dansuri și recitări, 
din arta popoarelor Uniunii So
vietice și a poporului nostru.

De mult succes s-a bucurat u- 
vertura la opera „Feodora“ de 
Ceaikovski, executată de orches
tră și fanfară precum șl nume
rele solistice ale tinerei munci
toare Mari'’ ^erfezeu.

A. MICA 
i-espondent
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CATEGORIA A LA VOLEI

Tinerețea justifică întotdeauna 
insuccesele ?

Competiții organizate 
in cinstea zHcl ft 7 ItokmDric

Tenis de masă
In sala de gimnastică â sindi

catului minier din Lupeni asocia
ția sportivă Minerul a organizat 
un reușit concurs de tenis de ma
să în cinstea zilei de 7 Noiem
brie, la care au participat cei: 
mai buni jucători cu paleta din 
asociațiile sportive Retezatul Uri
cani, Voința Petroșani (care a 
participat cu două echipe), Mine
rul Lupeni, întreprinderea de ex
plorări Lupeni.

Concursul s-a ținut atît pe e- 
chipe cît și individual.

Comportarea jucătorilor de ia 
Voința Petroșani a fost cea mai 
bună, reușind să ocupe pe echipe 
locurile I și II în clasamentul 
general. A urmat apoi Minerul 
Lupeni, I. E. Lupeni și Retezatul 
Uricani.

La individual s-au înscris 12 
jucători (11 bărbați și o femeie). 
Locul 1 la această probă a revenit 
jucătorului Hanneg Francisc, ca
re s-a dovedit cel mai bun din 
această competiție. S-au mai evi
dențiat : Pîs și Ghirciș de la Vo

ia 
la 
de

ința, Bădău și Apostolescu de 
Minerul Lupeni, Saraforean de 
Uricani, Popa și Bucurescu 
la I. E. Lupeni

Cros pe distanță 
de 5 km.

Duminică dimineața, în orașul 
Pitești, Consiliul regional U.C.F.S. 
Pitești a organizat un concurs 
de cros pe distanța de 5 km. la 
care au iost invitați 35 sportivi 
din toate regiunile țării. Din par-

LA FOTBAL

R. P. Romina — 
R. P, Bulgaria 1-0
In cadrul turneului preolimpic 

de fotbal, duminică a avut loc 
la București întîlnirea dintre re 
prezentativele R.P. Romînă și R. 
P, Bulgaria. Jocul, presărat cu 
multe faze spectaculoase s-a sol
dat cu victoria binemeritată a e- 
chipei R.P. Romíné. Unicul gol al 
partidei a fost înscris de Cons
tantin.

După acest meci în clasamentul 
grupei a III-a europene conduce 
formația U.R.S.S. care în 4 în- 
tflniri a totalizat 4 puncte (gola
veraj 3—2). Pe locul II se află 
echipa R. P. Bulgaria cu 3 punc
te (din trei meciuri) avînd un 
golaveraj de 2—2. Din același 
număr de meciuri, formația R.P.R. 
a totalizat tot 3 puncte, avînd 
insă un golaveraj mai slab: 2-1. 
Ultimul meci dintre reprezentati
vele R.P. Bulgaria și R.P.R. care 
va avea loc la Sofia va desemna 
echipa care se va califica pentru 
turneul finaL

Știința Petroșani din nou învingătoare
Scriind despre echipa de rugbi rii de duminică nu cont*, rugbij

Știința Petroșani din cadrul cam- tii petroșăneni au avut o compor-
pionatului categoriei B titlul de . tare foarte bună, ținînd să dove 
mai sus ar putea deveni perma
nent, datorită faptului că rug- 
biștii din Petroșani au obținut la 
fiecare meoi victorie. Duminică, 
întîliiind pe terenul Jiul formația 
Locomotiva Timișoara, studenții 
rugbișți au cîștigat cu 16—0 
(11- 0).

După cum a mai fost anunțat, 
indiferent de rezultatul de dumi
nică și de cel din ultima etapă 
Știința Petroșani este virtuală 
campioană de serie, ceea ce-i a- 
duce promovarea în categoria A.

Cu toate că rezultatul întîlni-

nejustificat Fodor 
la Retezatul Urî

unei curse extrem

tea raionului nostru au tost pre- 
zenți la startul acestei,dificile 
întreceri alergătorii Lupaș Ghe
orghe și Ambruș Petru, ambji de 
Ia asocjația sportivă Minerul l.u- 
peni, lipsind 
Alexandru d? 
carji.

La capătul 
de grele, alergătorul Lupaș Gb 
a reușit să se claseze pe primul 
loc, înaintea unor rutinați fondiști 
din alte regiuni ale țării, iar 
coechipierul lui, Ambruș Petru, 
s-a clasat pe locul V. Fără în
doială că dacă echipa ar fi fost 
completată cu rutinatul alergător 
Fodor Alexandru de la Retezatul 
Uricani, pe 
fost ocupat 
iui nostru.

echipe locul I ar fi 
de alergătorii raionu-

S. BÄLO1

IN OFSAID Dar

.NOTA ZERO LA PURTARE“
Citind titlul, mulți dintre dum

neavoastră vă gîndiți că poate 
se pune din nou în scenă la Pe
troșani piesa „Nota zero la pur
tare" de Virgil Stoienescu și Oc
tavian Sava. Dar nu este așa. 
Noua piesă n-a fost jucată de ac
tori, ci de cunoscuții fotbaliști 
Coman de la Minerul Lupeni și 
Nertea, extremul sting al Jiului 
Petroșani. Lui Coman nota zero 
la purtare i-au dat-o sutele - de 
spectatori care au venit să vadă 
întîlnirea amicală de fotbal din
tre aceste două echipe fruntașe 
ale raionului nostru care au de-

—--------

Meci... fără arbitru
De fapt e vorba de un meci 

care nu s-a jucat (să nu se crea
dă că e vorba de o inovație în 
sport). Cel mult poți s-o consi
deri ca o inovație... nereușită, 
care nu se poate pune în prac
tică, neexistînd posibilități ca ea 
să dfea vreun rezultat.

Ea s-a pus spre „experimenta
re" duminică, 8 noiembrie a.c., 
cu prilejul întîlnirii die categoria 
B la rugbi dintre Minerul Lu
peni și Utilajul Petroșani, cînd 
jucătorii celor două echipe n-au 
putut apare pe teren tocmai din 
pricina lipsei arbitrului (motivele 
acestei lipse sînt cu totul necu
noscute) .

Poate federația de specialitate 
o să poată să afle care sînt a- 
cestea și va lua măsurile de ri
goare, pentru ca în viitor să nu 
se mai repete astfel de inovații... 
nereușite.

RUGBI

dească încă “ odată că-și merită 
pe deplin locul ocupat în clasa
ment. Cu toate condițiile grele 
ale terenului desfundat, studenții« 
au prestat un joc frumos, des
chis, obligîndu-i pe timișoreni să 
părăsească terenul învinși.

Celelalte formații din sportul 
de performanță din Valea Jiului 
ar putea lua exemplul echipei de 
rugbi Știința Petroșani în primul 
rînd în ceea ce privește conștiin
ciozitatea antrenamentelor, în efor, 
turile deosebite depuse pe teren 
pentru obținerea victoriei.

In cîteva rînduri
• Pentru verificarea loturilor 

echipelor elevilor care vor pirti- 
cipa ta faza pe zonă a campio
natului de handbal în 7 au avut 
loc sîmbălă la petroșani două In- 
lilniri amicale. . La ■ băieți ■ Elevul 
l a întrecut Elevul II' cu 27—12, 
iar la fete formafia l-a a între
cut formația 11-a cu 12—7. S-au 
remarcat îndeosebi juniorii Suvă- 
ială, Păsculescu, Szállási, Meis 
ier și Vîrlan.

• Sîiribătă și duminică în ora
șul Deva s-a desfășurat faza re
gională a campionatului R.P.R. 
la tenis de masă rezervată junio
rilor. Echipa raionului nostru 
clasat pe locul III.

• în cadrul campionatului 
ional de fotbal, în penultimul 
din tur, Jiul II Petroșani a dispus 
la Petril-i de formația Preparația 
din localitate cu scorul de 2—1, 
după ce la pauză a condus cu 
2—0.

s-a

ra-
joc

zaprobat pe bună dreptate ieșirea 
lui huliganică față de o provo
care a lui Neitea. Iată cum s-au 
petrecut lucrurile. La un atac al 
echipei Jiul stoperul Coman intră 
„tare" în Nertea. In ciocnire .nrr- 
bii jucători cad la pămînt. (La 
aceasta a contribuit bineînțeles 
și terenul alunecos). După meci 
Nertea a acuzat că a fost... strînș 
de picior și ' din această cauză 
s-a simțit „obligat“ să riposteze 
dînd și el... cu piciorul.

Coman a completat că Nertea 
s-a folosit și de pumn.

Să presupunem că faptele s-au 
petrecut așa. Dar oare acest lucru 
îl obligă pe Coman de a-și etala 
calitățile de fondist alergînd fu
rios după Nertea ? Fără îndoială 
că nu, mai ales că e un jucător 
vîrstnic, care nu odată a dat do
vadă de calm și disciplină. Dacă 
pentru jocul prestat și disciplina 
dovedită de ambele echipe pînă 
în minutul 85, jucătorii merită 
nota zece, comportarea lui Coman 
și Nertea fiind 
cu nota zero la

E o notă care 
repede corectată.

cotată direct... 
purtare.
trebuie cît mai

D. C.
W4

La șceaia de 7 ani din Vulcan pregătirea sportivă are 
b frumoasă tradiție. In sala de gimnastică a școlii sînt văzuți 
In permanență elevi făcfnd antrenamente la diferite discipline 
sub îndrumarea atentă a profesorilor de educație fizică. Apara
tele de gimnastică din sală sini bine întreținute șl folosite, pro
fesorii de educație fizică Insufl! nd‘ la elevi grifa pentru păstra
rea echipamentului sportiv.

IN CLIȘEU: Un aspect de ia o oră de educație fizică la 
Școala de 7 ani din Vulcan.
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Inflăcărații suporteri ai echipei 
de volei Știința-Utilajul Petro
șani au fost deosebit de bucuroși 
cînd echipa lor favorită a prom'1 
vat în categoria A. Și debutul 
echipei în această categorie a 
fost deosebit de promițător, e.: 
învingînd în primul meci forma 
ția Olimpia Orașul Stalin 

Dar de atunci s-au scurs îne; 
patru etape și echipa Știința- 
Utilajul a înregistrat numai Iu- 
frîngeri (ultima duminică pe te
ren propriu cu 3 — 1 în fața echi
pei Dinamo București).

Conducerile celor două asocia
ții — Știința și Utilajul — au 
fuzionat la volei, în scopul de a 
asigura echipei condițiile nece
sare noii categorii Ca justificare 
a primelor înfrîngeri ei aii adus 
în sprijin așa-zisa tinerețe a echi
pei, care jucînd pentru prima da
tă în campionatul categoriei A, 

" nu are încă experiența și rutina 
necesară marilor întîlnjri de vo
lei. O justificare nefondată, fiind
că spectatorii de duminică au ră
mas surprinși de comportarea 
„bătrînească“ sub orice critică, a 
echipei petrcșănene.

Se știe că echipa Dinamo Bu
curești este una din cele mai pu
ternice formații din țară și deci 
în mod obiectiv nu se aștepta un 
scor favorabil localnicilor. ~ 
spectatorii erau obișnuiți să va
dă la echipa petroșăneană cel pu
țin o dorință fierbinte de a obține 
un rezultat cît mai onorabil și 
în primul rînd de a presta un joc 
frumos. Duminică însă echipa 
petroșăneană a făcut nenumărate 
greșeli elementare, a fost stăpf- 
nită tot timpul de dezordine și 
discuții contradictorii, ceea ce a 
scos în evidență lipsa antrena-
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CAMPIONATUL REGIONAL DE FOTBAL 
□ neglijență care a costat două puncte 

In campionatul regional de fot
bal întîlnirea de duminică de la 
Lonea dintre echipa locală Pa- 
rîngul și Minerul Aninoasa a 
fost socotită derbiul etapei, dato
rită faptului că aninosenii sînt pri
mii în clasament, iar Parîngul 
la numai două puncte diferență, 
ceea ce ar fi putut aduce schim
bări mari în clasament, în urma 
unui rezultat favorabil lonenilor. 
Era firesc deci ca cele două echi
pe să facă pregătiri prealabile 
deosebite pentru această întîlni- 
re. In urma celor întîmplate însă 
duminică la Lonea se pare că 
pentru acest meci s-au pregătit 
cu exclusivitate numai echipele, 
conducătorii lor rămînînd în 
schimb pasivi. Dovadă, Minerul 
Aninoasa s-a prezentat duminică 
la Lonea... fără legitimațiile ju
cătorilor (?!?) ceea ce a făcut

mentelor. Căci într-adevăr, după 
declarațiile jucătorilor, în săptă- 
mina trecută nu s-a făcut nici 
un antrenament, ceea ce este 
inadmisibil pentru o echipă care 
pretinde că vrea să rămînă. în 
categoria A. Mai mult, o parte 
din jucători și anume T. C.ojoca- 
ru și M. Pusac, spre surprinderea 
tuturor, au inceput să ducă în 
ultimul timp, o viață nesportivă, 
ceea ce a influențat desfășurarea 
jocului de duminică. O mare par
te din vină pentru faptul că echi
pa nu se pregătește temeinic o 
poartă în primul rînd comisiile 
de volei ale celor două asociații, 
care nu s-au îngrijit nici măcar 
de condițiile elementare necesare 
echipai, de menținerea moralului 
ei, ceea ce contează la volei mai 
mult decît în oricare alt sport. 
Cu toate angajamentele luate din 
partea celor două asociații, de a 
asigura echipei materialul si echi
pamentul necesar, pîpă în pre
zent echipa se găsește în același 
stadiu de anul trecut, cu toate că 
promovarea în categoria A im
plică și condiții mai bune de pre
gătire. •

Toate aceste deficiențe și-au 
manifestat influența și în întîl
nirea de duminică, cînd echipa în 
cele mai grele momente ale me
ciului, nu a reușit să se reculeagă.

Asociațiile de mai sus au da
toria să ia de urgență cele mai 
eficace măsuri, avînd în vedere 
răspunderea pe care o au față de 
menținerea echipei în categoria 
A, lucru obținut cu atîtea efor
turi. Entuziaștii suporteri ai e- 
chipei așteaptă însă și din partea 
jucătorilor mai multă seriozitate 
în pregătirea lor.

M. D.

să piardă întîlnirea cu 3—0. Ci
ne este vinovat direct de aceas
tă lipsă crasă nu se știe, deoa
rece ia Aninoasa sînt foarte mulți 
conducători și în același timp... 
niciunul. Valoarea, ceior două 
puncte pierdute de aninoseni în 

urma acestei lipse inadmisibile va 
fi simțită în retur, cînd lupta 
pentru titlu va fi mai strînsă. 
Că cele două puncte au fost pier
dute numai datorită acestei ne
glijențe reiese din faptul că în 
jocul amical dintre cele două echi
pe, cu toată starea deprimată a 
jucătorilor aninoseni, rezultatul 
pe teren a fost de 1—1. Asocia
ția sportivă Minerul Aninoasa 
are datoria să analizeze temeinic 
aceste deficiențe în conducerea 
secției de fotbal și să tragă se
rios la răspundere pe vinovați.

ALTE REZULTATE : Dacia 
Orăștie — Minerul Vulcan 3—2 ; 
Minerul Ghelar - Minerul Pe- 
trila 1—1 ; Corvinul II Hune
doara — Dinamo Orăștie 0—2; 
Victoria Călan — Șantierul Hu
nedoara 3—0; Victoria Hațeg — 
C.F.R. Simeria 1 — 1.

POPICE
Pe arena Constructorul din Lu- 

i>eni a avut loc o interesantă 
competiție dotată cu „Cupa 7 No
iembrie“. Au participat 6 echipe 
din cele 8 care participă în cam- 
oionatul raional și s-a jucat la 
50 bile izolate.

Confirmînd forma bună, echipa 
I a asociației Constructorul din 
Lupeni, totalizînd 613 popice do- 
borîte, a ocupat locul I, cucerind 
cupa oferită de comisia raională 
de pe lîngă U.C.F.S. Petroșani. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Parîngul Lonea și Viscoza Lu
peni cu același rezultat (563 po
pice doborîte). Rezultate bune au 
obținut în ordine și Minerul Vul
can, Constructorul II și Minerul 
Lupeni.

De neînțeles a fost absența 
delegatului comisiei raionale de 
popice la această întîlnire.
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Pe teme gospodărești

O parte a blocurilor din noul 
cartier Gh. Dimitrov al orașului 
Petroșani sînt înzestrate cu în
călzire centrala. Există in acest 
scop doua centrale, din care una 
este situată în subsolul bioculu. 
25.

Deși centrala aceasta este 
nouă, fiind dată funcționării nu 
de multă vreme, -ca provoacă lo
catarilor din blocurile pe care 
le deservește multe necazuri. O 
vizită ia aceaștă centrală este 
suficientă pentru a-ți da seama 
că ale) s-a cuibărit o neglijență 
crasă față de întreținerea caza- 
nelor, pompelor și a celorlalte 
instalații de încălzit. Sînt aici 
3 pompe necesare circulației a- 
pei în calorifere. Deși în mod 
obișnuit e folosită numai o pom
pă, toate trei trebuie să fie per
manent'în perfectă stare de 
funcționare, fie pentru a lucra 
în orele de vîrf, fie pentru a fi 
folosite in caz că se defectează 
vreuna. Dar, de mal mult timp, 
două din aceste pompe sînt de
fecte, ele neputind fi deloc folo
site: La una din aceste pompe 
au fost chiar demontate unele 
piese. Dar, ceea ce este mai 

I grav, nici cea de a treia pompă 
care e folosită nu se află tn- 
tr-o stare bună. Instalația aceas
ta este formată dintr-o pompă 

î centrifugă și un electromotor, 
ț Dar cînd e pusă în funcțiune, ai 
ț impresia că te afli lîngă un 
> vechi motor cu explozie de tăiat
< nne: bat lagărele, bat rul-
< .-«enții șl un zgomot puternic

I
se propagă prin conducte și be
toane in toate apartamentele. 
Oare cei care răspund de gos
podărirea centralelor n-au aflat 
f că zgomotele sînt

?
de a

TEATRUL DE STAT

dăunătoare 
t sănătății oamenilor, că aceste 

înlăturate? 
zgomotelor

„VALEA JIULUI“ 
PETROȘANI 

A N U N T A 
programul spectacolelor : 
JOI, 12 noiembrie 1959, 

Invdlătearco 
piesă în 3 acte

de Brody Sandor 
regia : C. Dinischiotu

STRÍCÁ 
A TREIA

se poate defecta și cea
treia pompă, singura care mai 
poate funcționa, șl atunci în
călzirea blocurilor deservite de 
această centrală nu $e mai poa ( 
te face deloc-

Cam la fel se prezintă lucru? 
rile și la pompele de la caza- 
nele de apă pentru baie.. Din 
două, numai una este în'stareJ 
de funcționare cealaltă fiihd de- 1 
fectă.

Pentru încălzire slnt aici trei 
cazane, din care în mofflehftil ț 
de față funcționează două, cel it 
de-ai treilea, de rezervă, fllrtd ș 
pus în funcțiune fn Itmfle ge* 1 
roase. Primul cazan, unul din/ 
cele care se găsesc în prezentă 
în funcțiune « defect: atunci < 
clnd apa se iadUzește la 60 de t 
grade, el începe să Curgă. Ni-7 
meni nu la măsuri pentru re-S 
medierea defecțiunilor, pentru z 
etanș ar ea țevilor, deși este știut 1 
că pentru a se asigura o încăl-y 
zire corespunzătoare a aparta>-ț 
mentelor apa trebuie adusă în3 
cazane |a o temperatură de 90 A 
grade.

Că centrala e neîngrlfltă 
poate vedea șt din faptul că 
sala cazanelor nu se i 
un singur bec, deși dulii sîntl 
instalate vreo 14. Să nu fie 14 > . 
becuri, dar 4 slnt absolut nece- I 
sare. Nici zgura nu este eva-^ 
cuată la timp. a

Este necesar ca In cel mai > 
scurt timp această stare de lu- 1 
cruri să fie curmată. Locatarii/ 
noilor blocuri, care de altfel ( 
contribuie la plata salariilor 5 
mecanicilor, fochiștUor, a ad- i 
ministrației blocurilor, pretind J 
în mod legitim ca ei sărși facăC 
datoria, să respecte normele șl S 
programul de încălzire, să în- < 
trețină în bune condițiuni in- )

\

r____ in^
află decît/ 
dulii sînt 1

Ă zgomote
f Pentru î................
} pompetof m irejuie fșfute^-^ șțalAjțlile Trțbuie Iu*« măsuri V
> crări Ir» țiiiUS.^kste ooar necowz împotriva celora ¡care nu-șî fac 1.
\ _____-______ 4- -X 91- 9—1« _ .. .. . - -

; trebuie 
înlăturarea

J sar ca piesele uzate să fie înlo- 
f culte, rotoarele centrate, iar un- 
1 gerea să se facă la timp și în 
A mod corespunzător. Dacă acest 
) lucru nu se face cîț mai curînd,

Organizația U. T. M. a muncit 
cu rezultate bune

datoria, căci aici e vorba de a l 
asigura condiții bune de locuit / 
pentru sute șl sute de familii de j 
oameni ai muncii. j

I

Sectorul VI transport și-a a- 
â partea lui de contribuție la 

succesele obținute de sectoarele 
miniere productive și de investi
ții ale minei Aninoasa — releva 
secretarul biroului organizației de 
bază U.T.M. din sectorul VI în 
darea de seamă prezentată în ca- 
drui adunării generale pentru a- 
legeri a noului birou U.T.M. pe 
sector. In fața sectorului de trans
port stă sarcina de a aprovizio 
na cele patru sectoare producti
ve și sectorul de investiții cu va- 
gonete goale, de a transporta pli
nele, de a efectua în bune con- 
dițiuni extracția de cărbune pe 
puțul „Gheorghe Gheorghiu-Dej“, 
sarcini la a căror înfăptuire ti
nerii din cadrul sectorului și-au 
adus nemijlocit aportul.

Dornici de a da viață angaja
mentului luat în urma prelucră
rii documentelor plenarei Comi
tetului Central al P.M.R. din 13- 
14 iulie a.c. angajament ce pre
vede realizarea pînă la sfîrșitul 
anului a unor economii în valoa
re de 90.000 lei, un grup de 
muncitori printre care utemiștli 
Gabos Alexandru. Asztaloș Ludo
vic. Dulgheru Virgil au adus uri 
aport însemnat la recondițîonarea 
unei locomotive LEW de 4 tone 
degradată, realizînd o economie 
de circa 50.000 lei. O economie 
de 18.000 Iei au realizat și ti
nerii Pușlas, Ncgy Eugen, Sto- 
ker, Enache, prin recondiționarea 
unui tiumăr de 100 elemenfi fe- 
ronichel, iar utemiștii Scouph! 
Norbert și Corlan Miron s-au 
remarcat ia realizarea celor 20,600 
lei economisiți prin recondițio- 
narea tinor piese uzate, scoase 
din funcțiune ca fusuri de direc
ție și contraliere. trenuri de roți, 
contactoare etc. Aceste fapte do-

I

vedesc o activitate frumoasă în 
producție a tinerilor din organi
zația de bază U.T.M. a sectoru
lui VI.

Darea de seamă a reliefat suc
cesele obținute în munca de e- 
ducare a tineretului unde sînț a- 
rătate cele două cercuri politice, 
curs seral și cercul ■ „Să ne cu
noaștem patria“ frecventate de 60 
tineri. Creșterea influenței orga
nizației U.T.M. este ogl naltă prin 
întărirea rîndurilor sale cu încă 
27 tineri primiți în ultima perioa
dă, iar ca rezultat al muncii po
litice duse în rîndurile tineretu
lui un număr de 17 utemiști au 
devenit candidați și membri de 
partid.

LIC1U LUCIA

O mașină de depănat s-a defectat. Lăcătușii Sălăjan Itiliu și.; 
Grecu Pavel sub Îndrumarea aju torului de maistru Ufman losif ' 
(care în vara acestui an a absolvit cursurile școlii de maiștri cu 

scoatere din producție) au trecut de Îndată la repararea defecțiunii 
mecanice. In clișeu sînt prezenta ți ajutorul de maistru (cel din 
stingi) șf ceilalți doi lăcătuși ai secției •** de 1® Filatura Lu
pani cu’ puțin timp înainte de terminarea reparației.

-- --------------Q-----------------
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De ce trebuie dezinfectată 
băut ?
nează sănătății. Nu numai apa 
de băut, ci și apa de băi trebuie 
să fie din rețeaua de apă potabi
lă. Pentru scopurile industriale 
se utilizează apă industrială pro
venită din rîuri de suprafață, iz
voare, lacuri, care nu se poate u- 
tiliza ca apă potabilă.

Văzînd cele arătate mai sus 
putem observa marea însemnăta
te ce trebuie acordată dezinfec- 
ției apei de băut pe lîngă celelal

te procese de 
prelucrare îna
inte de a fi da
tă în consum. 
După ce apa a 
fost supusă la 

diverse procese de purificare 
mai pot rămîne o serie de mi
crobi și bacterii care pot dăuna 
mult sănătății omului. Pentru 
înlăturarea pericolului ce l-ar 
putea provoca, apa este supusă - 
obligator dezinfecției.

Dezinfecția apel se poate face 
cu multe mijloace fizice și chi
mice. In general se utilizează 
clorul sub formă de clorură de 
var sau clor gazos care se intro
duce în apă.

Doza de clor care se introduce 
în apă este în funcție de o mul
țime de factori externi, fizici, chi
mici, . bacteriologici și metereolo- 
gici. Cînd anotimpul. este ploios 
doza de clor trebuie mărită fiind
că posibilitățile Irrîpurificare a 
apei cu microbi sît mai mari.

Această clorinare se face sub 
permanenta supraveghere a orga
nelor sanitare de specialitate 

Clorinarea apei făcută în a- 
ceste condiții nu este vătămătoa
re pentru organism chiar dacă 
apa de băut are un ușor miros și 
gust de clor. La fel ea nu dăunea
ză cu nimic preparării alimente
lor,. din contră apără populația 
de apariția unei eventuale epide
mii de origină hidrică. Iată deci 
de ce este nevoie de dezinfecta
rea ape! de băut!

ELENA BĂLANESCU

V

apa de
Apa constituie unul din facto

rii de mediu cei mai importanți. 
Starea de sănătate a unei colec
tivități este influențată direct de 
calitatea și cantitatea apei pota
bile pusé la dispoziție, Organis
mul omului are nevoie de 2—3 
litri de apă de băut în 24 de ore. 
Multiplele ei întrebuințări fac ca 
necesitățile de apă ale colectivită» 

' ților să fie foarte mari ajungînd 
i ia cta. 150 litri pe,cap de locul- 
l tor în 24 de ore. 
' Cu cît colectivi
tatea este mai 
mare, cu cît in
dustria este mai 
dezvoltată, cu 
atît cantitatea de 
locuitor crește.

Apa constituie 
portant de răspîndire 
boli Infectö-contagioase. ; Printre 
bolile contagioase care se pot ■ 
transmite pe calea apei sínt: fe
bra tifoidă și paratifoidă, dizen
teria bacilară, poliomielita, hepa
tita epidemică, leptospirozele și 
altele. Majoritatea acestor boli 
apar sub formă de epidemii 
caracteristice cunoscute sub 
numele de epidemii hidrice.’ A- 
vînd în vedere gravitatea a- 
oeslor boli s-a trecut de la 
vechea metodă de aproviziona
re cu apă potabilă a colec
tivităților din rîuri, izvoare, fîn- 
tîni necorespunzătoare, la aprovi
zionarea centrală fapt care a dus 
la scăderea numărului de maladii 
hidrice ce bîntuiau în rîndurile 
populației, destul de frecvent da- 

, tocită gradului s de ■ impurificare 
a acestor surse de apă și con
ținutului de mierobi.

Aprovizionarea centrală cu a- 
pă potabilă obținîndu-se prin 
captare fie din natură sub dife-' 
rite forme fie a apelor de supra-, 
față sau de profunzime, fiind sub Í 
directa supraveghere a organelor 
sanitare de specialitate dă pen
tru consum populației o apă po
tabilă curată, apă care nu dău-

t

CUV1NTUL 
SPECIALISTULUI

apa

un

pe cap de

mijloc im- 
a multor

Lucrărilor de finisaj interior
(Urmare din pag. Irș»)

lucrărilor, de finisaje . interioare 
pe șantierul Petroșani b consti
tuie rămînerea în urmă,a.insta-> 
latorilor din cauza lipsei de di
verse» materiale : lip»esc .atîț ma
teriale electrice ctt și sanitare. 
Din această pauză este frînat 
întregul lanț tehnologic de exe
cuție a finisărilor interioare, zu
gravii, mozaicarii fiind nevoi ți să 
se întoarcă de multe' ori, pentru 
a executa refaceri și reparații 
după spargerile și stricăciunile 
făcute de instalatori.

O altă piedică o constituie lip
sa unor echipe de muncitori ca
re să execute diferite lucrări de 
specialitate. Astfel, numai pe lo
tul condus de ing. Stroie Vasile 
unde luna aceasta trebuie date 
în folosință blocurile 6, 7 și 8 cu 
un total de 96 apartamente, pen-

tru . a asigură o bună desfășu-' 
tare a muncii, .thai. trebuie 6 dul-, 
gherj, 4 mozaicar» și cîțiva geam
gii. Asemenea greutăți provoca
te . de lipsa unor muncitori se 
tac simțite și pe Iotul condus dte 
ing. Gîrbpyeanu Napoleon, unde 
se finisează blocurile 10, 12, 13 
și 14hAp<?t nțaij 1»*® ?* făptui că 
finisările se fac pe două loturi 
distincte, fiecare cu conducere 
separată, fără o" colaborare-, ceea 
ce‘duce la neajunsuri în aseastă 
muncă.
unică a lucrărilor de finisaje in
terioare pe șantierul Petroșani — 
care să organizeze și conducă 
în lanț de la un bloc la altul 
după cum cere fluxul tehnologic 
al muncii echipelor și brigăzilor 
de muncitori — bineînțeles că re
zultatele ar fi mult mai bune.

Problema finisajelor interioare 
este deosebit de acută pe șantie-

Dacă ar fi o conducere

■ toată atenția
rul de construcții din Petroșani. 
Conducerea tehnică a întreprin
derii dfe construcții — |ng. șef 
Auner Carol — trebuie să ana
lizeze cu deosebită atenție aceas
tă problemă importantă și să ia 
măsurile necesare: asigurarea 
unei conduceri unice a lucrăriloi 
de finisaje, concentrarea echipe
lor în brigăzi puternice de mun- 

, că care să treacă în lanț de ia 
un obiectiv la altul, îmbunătăți
rea aprovizionării cu materiale 

->a instalatorilor, o atenție mai 
mare amenajărilor exterioare, în
tocmirea unui grafic de lucrări 
care să fie respectat cu strictețe. 
-Dacă se pune serios umărul la 
îndreptarea lipsurilor, pînă la 
sfîrșitul anului sînt posibilități 
Ca blocurile de pe acest șantier 
să fie terminate. Dar, această co
titură în muncă trebuie făcută cit 
mai curînd, fără tărăgăneli 1

i
! »

t
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SIMBATA 14 și DUMI
NICA 15 noiembrie a. c. 

fliilrâtâcitor 
piesă în 3 acte

de Egon Rannet 
regia : loan Petrovici

Kzsnsnzusnss!
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T. A. P. L. ANUNȚA
La restaurantul „Cina“ 

din Lupeni cîntă cu începere 
de la 11 noiembrie 1959, cîn- 
tărețul de la radio București ¡: 
Luță loviță, împreună cu Și 
toată orchestra sa. <

Petrecețl o seară plăcută ¡1 
la restaurantul „Cina“ unde ■; 
veți putea servi diferite spe- i; 
cialități de grătar și diverse Și 
sortimente de băuturi.
: Localul este bine încălzit. :■

CZo E. Ca 
, Casa de Economii și Con- 
semnațiuni face cunoscut că 
la tragerea lai sorți lunară 
din 30 noiembrie 1959 a o- 
bltgațiunllor l 
far a celor 861 
în valoare de 
se vor acorda 
meroase premii

Una motocicletă, garnituri 
studio Miorița, televizoare, 
ceasuri de mină, aparate de 
radio, mașini de cusut, bi
ciclete precum și excursii în 
U.R.S.S., R. P. Ungară, R. 
Cehoslovacă și R. P. 
garia.

Obligațiunile C.E.C. 
curate pînă în prezent 
cum și cele care vor fi 
curate pînă la data de 29 
noiembrie inclusiv vor 
tlcipa la tragerea de 
din 30 noiembrie a. c.

In primele 10 zile ale 
obligațiunile C.E.C. se pot 
procura la valoarea lor no
minală fără diferență de 
preț.

C.E.C., în a- 
. de cîștîgurî

1.000.000 Iei, 
. în plus nu- 
i speciale:

Bul-
I

pro- 
p re
pró-

par- 
bază

1

lunii

’ totalii Pronoexir«:
Se aduce la cunoștința * 

participanților că concur- o 
sul Pronoexpres începtnd ♦ 
cu data de 3 noiembrie * 
a, c. se închide marțea, la t 
orele 12. ♦
Rețineți, azi ultima zi I |

: 
e 
: 
e e e 
♦ 
e 
: 
: 
: 
e e e 
o « 
e

la ziarul
„Steagul roșu“
Abonamentele se pri

meze de către difuzoril din 
întreprinderi și instituț'i, de 
către factorii poștali ș! la 
oficiile P.T.T.R.



Cuvîntul tovarășului A. A. Epișev
(Urmare din pag. l-a)

culturii. In țara noastră se dtez- 
voltă cu succes industria, cu
noaște un mare avînt agricultu
ra socialistă și în fiecare an 
crește bunăstarea materială a 
poporului. In momentul de fa
ță, lumea întreagă recunoaște că 
Uniunea Sovietică, oamenii ev 
de știință sínt în fruntea pro
gresului mondial al științei și 
tehnicii. Toate aceste succese 
sínt rezultatul conducerii înțe
lepte a partidului comunist, a 
Comitetului său Central, care 
conduc cu încredere poporul so
vietic spre un viitor luminos, 
spre comunism.

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie a ridicat sus nobilul 
steag al luptei pentru pace și 
securitate internațională. Lupta 
pentru pace și coexistență paș
nică constituie conținutul prin
cipal al politicii externe a statu
lui nostru. O nouă șî puternică 
mărturie a dorinței sincere de 
pace a Uniunii Sovietice este 
vizita istorică a tovarășului Ni
kita Sergheevici Hrușciov în 
Statele Unite ale Americii. Con
vorbirile tovarășului Hrușciov 
cu președintele Eisenhower, în
tâlnirile sale cu reprezentanții 
vieții publice și ai cercurilor de 
afaceri, cuvîntarea sa la O.N.U. 
și propunerea referitoare la de-

zarraarea generală și totală au 
dovedit cu o forță uriașă since
ritatea aspirațiilor de pace ale 
Uniunii Sovietice.

O nouă confirmare a politicii 
externe iubitoare de pace a gu
vernului sovietic o constituie 
cuvîntarea tovarășului Nikita 
Sergheevici Hrușciov la cea de-a 
3-a sesiune a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și Apelul pe care 
această sesiune l-a adresat par
lamentelor tuturor țărilor. Oa
menii sovietici își exprimă spe
ranța că acest Apel va întîini 
înțelegerea șî sprijinul luțuror 
acelora cărora,, le este scapipă 
pacea șî prietenia dinire po
poare.

Poporul sovietic și întreaga 
omenire progresistă sînt profund 
recunoscători tovarășului Nikita 
Sergheevici Hrușciov pentru ac
tivitatea sa plină de 
în numele păcii în 
lume.

Dragi tovarăși.
In zilele noastre, 

deschisă dte Revoluția 
din Octombrie a pășit o treime 
din omenire. In această mare 
familie frățească a țărilor socia
liste ocupă un loc demn și Re
publica Populară Romînă, care 
merge cu încredere pe calea pro
gresului, înfloririi și socialis
mului. Oamenii sovietici se bu-

abnegație 
întreaga

pe calea 
Socialistă

cură sincer de succesele obținu
te de poporul frate romîn în 
construcția socialistă. In aceas
tă zi memorabilă aș dori să urez 
oamenilor muncii din Republica 
Populară Romînă noi și mai 
mari succese în lupta pentru tri
umful socialismului.

Permiteți-mi să toastez pentru 
. înflorirea Republicii Populare 

Romîne frățești, pentru poporul 
ei harnic și talentat.

Pentru dezvoltarea continuă a 
prieteniei veșnice și de nezdrun
cinat dintre poporul sovietic Și 
poporul romîn și dintre toate 
popoarele țărilor comunității Bo
ci aliatei '

Pentru gloriosul Partid Mun
citoresc Romîn, pentru Comite
tul său Central și Biroul Politic 
al Comitetului Central!

In sănătatea tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn I

Pentru guvernul romîn și pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne, 
tovarășul Chivu Stoica 1

Pentru Prezidiul Marii Adu
nări Naționale a Republicii 
Populare Romîne și tovarășul 
Ton Gheorghe Maurer ’

Pentru pace șl prietenie între 
popoare!

In sănătatea dumneavoastră, 
stimații noștri oaspeți 1

Cuvîntul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
(Urmare din pag. l-a)

Stimați prieteni,
Asigurarea păcii în lume con

stituie problema cea mai arză
toare a vremii noastre. Uniunea 
Sovietică s-a dovedit dte-a lun
gul întregii sale existențe prin
cipala forță a luptei pentru a- 
părarea păcii. Popoarele lumii a- 
cordă o înaltă apreciere perse
verenței și inepuizabilului spirit 
de inițiativă de care dau dova
dă Comitetul Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice și guvernul sovietic în 
eforturile lor pentru înlăturarea 
pas cu pas a cauzelor încordării 
internaționale, pentru apropierea 
pozițiilor divergente și crearea 
în relațiile internaționale a unui 
climat nou, favorabil statorni
cirii unei ere de pace trainică și 
colaborare între state.

Mersul evenimentelor interna-, 
ționale a scos în evidență marea 
însemnătate pe care o au trata
tivele directe și contactele per
sonale între conducătorii state
lor de care depinde în principal 
asigurarea păcii. Vizita tovară
șului N. S. Hrușciov în Statele 
Unite ale Americii, care este u- 
nanim apreciată de opinia pu
blică din toate țările drept cel 
mai important eveniment al vie
ții politice mondiale din ultimul 
timp, a deschis largi perspecti
ve spre o îmbunătățire radicală 
a relațiilor între state. Recent, 
președintele De Gaulle a adre
sat tovarășului Hrușciov un me
saj invitîndu-1 să viziteze Fran
ța. Invitația a fost acceptată, 
spre satisfacția celor mai largi 
cercuri ale opiniei publice nu 
numai din Franța, dar și din 
celelalte țări. Ne exprimăm con
vingerea că această vizită va 
constitui un nou aport la dezvol
tarea mai departe a procesului 
de destindere pe arena Interna
țională.

De curînd am avut bucuria de 
a avea pe Nikita Sergheevici 
Hrușciov în mijlocul nostru. 
Schimbul de păreri prietenesc șl 
cordial pe care l-a prilejuit a- 
ceastă scurtă vizită de odihnă a 
vădit din nou deplina unitate 
de vederi între noi, atît în ce 
privește aprecierea actualei si
tuații internaționale cît și în ce 
privește perspectivele de viitor.

Remarcabilul raport cu privi
re la situația internațională șî 
politica externă a Uniunii So
vietice pe care l-a prezentat la 
recenta sesiune a Sovietului 
Suprem a avut un puternic ecou 
în țara noastră, ca și în toate 
țările lumii, și a fost primit cu

o vie aprobare de către întregul 
popor;

El a demonstrat cu o mare pu
tere de convingere că așezareM 
principiilor coexistenței pașnic* 
la temelia relațiilor între state, 
indiferent de orînduirea lor so
cială, este cerința de căpetenie 
pe care o impun realitățile is
torice ale epocii noastre.

Se știe la ce nivel au ajuns 
în prezent mijloacele tehnice a- 
flate Ia dispoziția ambelor sis
teme sociale mondiale-, mai mult 
ca oricînd rațiunea și grija pen
tru viitorul umanității cer să se 
pășească pe linia dezarmării ge
nerale și totale, iar geniul u- 
man să se consacre pe deplin 
creației în folosul civilizației șî 
progresului.

Primirea deosebit de favora
bilă făcută de opinia publică 
internațională și de cercurile 
guvernante din multe țări pro
punerilor făcute în acest sens 
de către Uniunea Sovietică, ca 
și recentul vot unanim de la 
O.N.U. în favoarea rezoluției 
privind dezarmarea — consti
tuie semne îmbucurătoare ale 
unei evoluții pozitive a relații
lor internaționale, pe care nu 
reușesc s-o stăvilească adversa
rii destinderii șî fanaticii „răz
boiului rece".

Noi considerăm drept o înaltă 
îndatorire de a acționa cu per
severență și a face uz de toate 
posibilitățile dte care dispunem 
pentru a aduce o contribuție 
activă la cauza păcii și destin
derii internaționale șl a ne a- 
duce aportul la evoluția vieții 
internaționale în direcția regle
mentării pașnice a problemelor 
nerezolvate, lichidării pe cale de 
tratative a conflictelor sau ne
înțelegerilor, consolidării relații
lor de pace între toate statele. 
Aceasta își 
inițiativele 
Romîne în 
rii spațiului 
a păcii, în

găsește expresia în 
Republicii Populare 
vederea transformă- 
balcanic îtttr-o zonă 
extinderea relațiilor 

comerciale și a legăturilor cul
turale cu tot mai multe țări, în 
poziția favorabilă reglementării 
în interes 
probleme 
romîn și

Dragi 
prieteni.

Ideile 
ideologia 
nismului 
lioane de oameni ai muncii în 
întreaga lume în lupta pentru de
mocrație. bunăstare și progres 
social. Aceste idei mărețe că
lăuzesc popoarele țărilor socia
liste în uriașa lor muncă crea-

reciproc a diferitelor 
existente între statul 
alte state.
tovarăși și stimați

m arxl sm-âeninismului, 
socialismului și comu- 
însufletesc sute de mi-

■FDACTH Ș!

fl.R.S.S. a ¡utrecul SJLft. la extracția 
de cărbune și de minereu de fier

NEW YORK 9 (Agerpres). 
i Agenția United Press Interna 
tionai transmite că în darea de 
seamă publicată de biroul pen
tru probleme miniere al S.U.A. 
se arată că în 1958 Uniunea 
Sovietică a întrecut Statele U- 
nite la extracția de cărbune și 
a devenit cea mai mare prodtt 
cătoare de cărbune din lume.

In 1958, se spune în conti
nuare în darea de seamă, Uniu
nea Sovietică a întrecut Statele 
Unite și la extracția de minereu 
de tier.

Subliniind creșterea puterii 
industriale a țărilor lagărului 
socfaifst și, printre altele, suc
cesele obținute in ultimii ani

de industria minieră din aceste 
țări, autorii dări) de seamă sub
liniază că între 1953 și 1958 
cota parte a Uniunii Sovietice 
în producția mondială de oțel 
a crescut de Ia 16,2 la sută la 
20,3 la sută, in timp ce cota par
te a Statelor Unite a scăzut de 
la 43,1 la sută la 28,6 la sută. 
In țările lagărului socialist, sub
liniază autorii dării de seamă, 
se produce în prezent jumătate 
din extracția mondială de căr
bune în comparație cu 38,1 la 
sută în 1953. In 1958 aceste 
țări au produs 31,6 la sută mi
nereu de fier în comparație cu 
21,2 la sută, în 1963.

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

Comunitatea de idei și 
află la temelia marii 

ele po- 
sovietic, 
lagăru-

toare. 
țeluri se 
prietenii ce leagă între 
porul romîn și poporul 
toate popoarele țărilor 
luî socialist.

Să ridicăm paharul 
noi victorii ale poporului sovie
tic în constricția desfășurată a 
comunismului!

Pentru gloriosul Partid Co
munist al Uniunii Sovietice, pen
tru Comitetul său Central leni
nist și guvernul sovietic în frun
te cu Nikita Sergheevici Hruș- 
cîov, pentru Prezidiul Sovietu
lui Suprem al Uniunii Sovietice 
șl președintele Prezidiului, Kli 
ment Efremovici Voroșilav; în 
sănătatea tuturor conducătorilor 
partidului și sfatului sovietic!

Pentru prietenia frățească de 
nezdruncinat dintre poporul ro
mîn și poporul sovietic, pentru 
unitatea lagărului socialist tn 
frunte cu Uniunea Sovietică!

Pentru noi succese ale cauzei 
păcii și prieteniei între toate 
popoarele!

pentru
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TASS anunță:
........... ............. Noiembrie ziarul „Komsomolskaia

Pravda" informează cititorii despre locul unde se află în pre
zent rachetele cosfhice sovietice lansate în cursul acestui an. Re
dacția ziarului a obținut aceste date de la planetariul din 
Moscova.

La 2 Noiembrie prima rachetă și-a „sărbătorit" jubileul 
de zepe luni. tn acest răstimp ea a străbătut aproximativ 8Ü0 
milioane de km. In momentul de față, racheta se află în conste
lația Săgetătorului. In luna aprilie ea va ajunge din nou lu 
punctul de plecare, de unde a pornit în călătoria ei cosmică. 
Cu , ajutorul unui telescop pu ternic racheta va putea fi văzută 
abia peste 5 ani cind se va afla la o distanță de 1.5—2 mi
lioane km, de Pămîni

După ce amintește că cea de-a doua rachetă „s-a mut'*" 
definitiv în Lună, ziarul arată în continuare că zilele ace 
cea de a treia rachetă și-a încheiat a doua revoluție. Astăzi ea 
se apropie de regiunea de unde a fost fotografiată Luna A- 
tracția Pămlntului și a Soarelui a modificat oarecum orbita ei 
Cu fiecare revoluție ea se apropie tot mai mult de Pămînt. Se 
crede că la Inoeputul lunii aprilie cea de-a treia rachetă va 
pătrunde în Daturile dense ale atmosferei terestre și va arde

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

MOSCOVA 9 (Agerpres) 
în nufnărul său din 7

Cercurile guvernante de la Bonn
cer ridicarea restricțiilor în ce privește 

înarmarea Germaniei occidentale
BONN 9 (Agerpres).
Ihtr-o relatare din Bonn, co

respondentul ziarului britanic 
„Times" dezvăluie că în mo
mentul de față cercurile guver
nante vest-germane și oficialită
țile militare ale Bundeswehru- 
lui depun mari insistențe pe 
lîngă „aliații“ occidentali pen
tru a obține ridicarea restric
țiilor impuse la sfîrșitul celui

-------- ------- = ♦ ■- --- ==-------- ■ —

Declarația Secretariatului permanent 
al Consiliului de solidaritate 

al țărilor Asiei și Africii
CAIRO 9 (Agerpres). TASS 

anunță :
In declarația dată publicității 

la Cairo în legătură cu represa
liile sîngeroase care au avut loc 
recent în Congo belgian, Secre
tariatul permanent al Consiliu
lui de solidaritate al țăritor A- 
siei și Africii cheamă comitetele 
naționale de solidaritate ale ță
rilor Asiei și Africii și toate po
poarele iubitoare de pace să 
sprijine lupta eroică a poporu
lui congolez pentru independen
ță, împotriva dominației impe
rialismului belgian.

Secretariatul permanent în-

deamnă popoarele din Asia 
Africa să ceară constituirea 
nei comisii reprezentative pen
tru anchetarea crimelor săvîrși- 
te de colonialiști în Congo bel
gian, să ceară eliberarea neîn- 
tîrziată a tuturor deținuților po
liției

Secretariatul permanent cere 
de asemenea ca ztaa de 25 no
iembrie să fit 
ziua Congo-uțuf^ț 
nizeze în această 
și adunări în cadrul cărora 
monstranții să. condamne cu 
tărîre colonialiștii belgieni.

Și 
u-

sărbătorită drept 
»ăjf»»’ orga- 
zi mitinguri 

de- 
ho-
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Comunicatul comandamentului suprem 

al armatei algeriene de eliberare
GAIRO 9 (Agerpres).
La Cairo a fost dat publicită

ții comunicatul comandamentu
lui suprem al armatei delibe
rare națională a Algeriei privi
tor la acțiunile militare care au 
avut loc în Algeria între 3 și 5 
noiembrie a. c.

Patrioții algerieni, se spune 
în comunicat, au atacat de cî- 
teva ori convoaiele militare 
franceze. Unitățile armatei de

eliberare națională a Algeriei 
au atacat zece poziții întărite 
ale trupelor tranșeze, ale căror 
pierderi în 
se ridică la 
fițeri morți 
ții algerieni 
morți și II

A fost capturată o cantitate 
însemnată de muniții și arma
ment francez. 5 mașini blindate 
franceze au fost distruse.

Urma acestor lupte 
14U de soldați și o- 
și 77 răniți. Patrio- 

au pierdut 40 de 
răniți

ADMINISTRAȚIA: Petroșani, Sir, Gh. Gheorgbi«-Dg] ar. 56. Tel.: interurban 322.

de-al doilea război mondial în 
ce privește înarmarea Germaniei 
occidentale și fabricarea de ar
mament în această țară. „Gu
vernul vest-german — relatează 
corespondentul ziarului britanic 
— insistă în momentul de față 
pe lîngă comandamentul sup- 
aliat pentru a obține renunța, u 
la restricțiile stabilite cu privi
re la fabricarea în Germania a 
anumitor arme. După ce, recent 
a primit autorizația să fabrice 
anumite tipuri de proiectile — 
amintește „Times** — guvernul 
de la Bonn cere să se ridice in
terdicția de a construi în șan
tierele navale ale Republicii 
Federale vase militare de tonaj 
ridicat, precum șî permisiunea 
de a înzestra marina militară 
federală cu anumite' tipuri de 
mine aflate în momentul de față 
sub control aliat“.

—o—
împotriva proiectatelor 

experiențe franceze 
cu arma nucleară

ROMA 8 (Agerpres).
Un grup de profesori de fizi

că, biologie și medicină de la 
Universitatea din Palermo în 
frunte cu rectorul universității, 
Afello, a adoptat o rezoluție în 
care condamnă intenția guver
nului francez de a efectua în 
Sahara experiențe cu arma nu
cleară.

In calitate de șefi de catedre 
la facultățile de științe naturale, 
se spune în rezoluție, noi con
siderăm de datoria noastră să 
ne exprimăm neliniștea și să ce
rem autorităților italiene și or
ganizațiilor internaționale să a- 
dopte măsurile corespunzătoare 
pentru a preîntîmpina această 
primejdie.
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