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ECONOMII DE MATERIALE
Colectivul sectorului electro

mecanic de la mina Petrila este 
antrenat în întrecere pentru rea
lizarea sarcinilor puse de cel 
de-al IIIJea Congres al parti
dului. Obiectivul principal a ac
tivității colectivului — sprijini
rea brigăzilor miniere — se 
traduce cu succes în viață. In 
același timp, colectivul luptă și 
pentru realizarea de cît maî mari 
economii în scopul reducerii pre
țului de cost al cărbunelui. La 
această luptă participă atît lă
cătușul Merlac Ioan, cu întrea
ga lui brigadă die reparat va- 
gonete cît și sudorii Traumer 
Iuliu sau Popiț Ioan, forjorii 
Păli Domokoș și ajutorul său. 
Fehérvári Ioan, lăcătușii Crișan 
Petru. Mleziva Petru, Cozma 
Rudolf ca și toți ceilalți.

Pe luna care a trecut sectorul 
electromecanic a înregistrat o e- 
conomie de materiale în valoare 
de aproape 50.000 lei, la care se 
adaugă și sutele de ore de mun
că patriotică efectuate de tine
retul secției în scopul sprijinirii 
producției. La economiile reali
zate, un aport deosebit a adus 
comunistul Merlac Ioan împre
ună cu Dobîrcenu Pavel, Tătaru

Sava, Radu Virgil, Eftimie Con
stantin și alții, care, încă cu 
luni în urmă au hotărît să apli
ce un regim sever dte economii 
la folosirea materialelor feroase. 
In luna trecută, harnica brigada 
a Iui Merlac Ioan a efectuat 
toate reparațiile de vagonete 
folosind numai piese de schimb 
recondiționate, contribuind astfel 
cu 17.050 lei la economiile sec
torului.

Harnici ca și muncitorii de la 
reparat vagonete sînt și Mleziva 
Petru și Cozma Rudolf, care îm
preună cu membrul de partid 
Popiț Ioan, au lucrat mai multe 
zile la rînd în cadrul brigăzii 
patriotice la colectarea a 13 tone 
de fier vechi, rezultat din uti
laje și piese degradate în urmă 
cu mulți ani și aruncate în spa
tele atelierului electric.

M. LAZUR

0 reușită acțiune 
de muncă voluntară

In orașul Vulcan, la inițiativa 
grupei de partid din circumscrip
ția electorală nr. 11, comitetul 
de cetățeni a mobilizat în ziua 
de 4 septembrie a. c. numeroși 
locuitori la acțiunea de muncă 
voluntară pentru repararea șl 
pietruirea străzii Florilor. 
Participanții, în număr de 23, 
după ce au reparat unele por
țiuni erodate, au împrăștiat 10 
camioane basculante de pietriș. 
După 7 ore de muncă și voie 
bună, lucrările au fost termina
te. Printre cei care s-au eviden
țiat se numără tov. Roman Mii 
hai, Savici Alexandru, Zöldi 
Francisc, Batori Eva, Dabi Du
mitru, Roman Florica, György 
Andrei, Dermijan Ana, Csalóka 
Mihai, Jitea Aurel și alții.

E. TOMA 
corespondent

Minerii din brigada lui NăsăleanuMinerii din brigada lui Năsăleanu Miron de la sectorul II 
Uricani apreciază ziarul ca un bun sfătuitor. In clișeul nostru 
trei membri ai acestei brigăzi, tov. Tatu Emil, Mînzat Ioan și 
Carpu Ilie citesc în ziar relatări despre succesele brigăzii kw și 
ale altora de la mma Uricani.

Uricani apreciază ziarul ca un
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ale altora de la
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Succes
la sesiunea Adunării Generale a O.N.U.
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Secția de învățămînt și cultu
ră a Sfatului popular raional 
aduce la cunoștință tuturor ele
vilor și școlarilor din tot raio
nul (clasele I—XI) că în ziua 
de 14 septembrie a. c. are loc, 
începind de la ora 8 dimineața, 
vizita medicală la care trebuie 
să se prezinte obligatoriu toți 
elevii și școlarii.

LECȚIA A PRINS BINE
de trea
că pen-

— Măi, firar să fie 
bă ! Voi nu înțelegeți 
tiu transport de personal pe puț 
trebuie să fac cuplare. Ce, eu vă 
pun să veniți cu 2—3 ore îna
inte de șut ?

Necăjit de refuzul categoric, 
grupul de mineri din schimbul 
II al brigăzii de tineret condu
să de Roman Petru se retrase 
în așteptare lîngă o stivă de ar
mături metalice. După un sfert 
de oră, cînd cuplătbrul de ser
viciu de la puțul auxiliar al mi
nei Aninoasa găsi 
răgaz să se așeze 
și să-și aprindă 
o țigară, mine
rii îl înconjurară 
din nou. Fie
care încerca să-l 
convingă să-i 
transporte cu colivia pe puț, 
pînă la orizontul VII mediu.

— Ei, s-a făcut ?
— Da’ ce atîta grabă ? Iacă, 

nu vă dau jos pînă ce nu termin 
cu transportul de materiale. Res
pectați și voi orele de intrare 
ca toată lumea.

Șeful schimbului, minerul Ne
desca Mihai, după ce privi cu 
înțeles la ortacii săi, încercă o 
altă cale.

— Haideți 
scări pînă la 
deți că-i este frică să transporte 
personal ?

— Frică, mie?
— Ție 1
— Măi firar..
—- Atunci, poate ne dai o 

livie pînă la VII mediu.
— Colivie ? Nici vorbă.
Și, ca să-și întărească spusa, 

se apucă din nou să ajute pe . 
ceilalți muncitori să încarce un 
cărucior de scindară.

— Sucit om. Iși bate joc de 
noi — exclamă cu ciudă vago
netarul Iftimie.

>■ — Ba are dreptate — îl con-,

o clipă de 
pe un butuc

băieți, coborîm pe 
VII mediu. Nu ve-

co-

trazise minerul Carol Gheorghe.
— Eu dacă a-și fi fost în lo

cul lui aș fi procedat Ia fel. 
Disciplina-i disciplină.

Cînd s-a făcut cuplarea pen
tru transport de personal pe puț, 
schimbul lui Nedesca Mihai co
borî în mină cu prima colivie.

La locul die muncă, tov. Ro
man Petru, șeful brigăzii îi în- 
tîmpină voios.

— După cum văd ați venit 
p devreme. Noi ne-am hotărît să 

rămînem cîtva timp și în sahim
buí II să vă 
de prăbușire.

Secția a Il-a a Filaturii Lu- 
peni numără peste 40 fruntași 
în producție. Toți fruntașii par
ticipă Ia întrecerea pe 
pentru titlul de cel mai 
meseria respectivă.

Iată trei dintre ei : 
Ascunseanu Ioan, Tomescu Ioan 
și centratorul Vîrtdsu Petru an
trenați într-o discuție despre 
creșterea randamentului la ma
șina de filaj.

profesii 
bun în

filatorii

i

Lucrările și hotăririle recentei 
sesiunii extraordinare a Marii Adu
nări Naționale, constituie o dova
dă grăitoare a politicii de pace pe 
care o promovează partidid și gu
vernul nostru. Iubitoare de pace, 
țara npastră aduce astfel o nouă 
contribuție la uriașa acțiune a la
gărului socialist pentru apărarea 
păcii și preîntîmpinarea războiului, 
pentru făurirea unei societăți fără 
arme, fără războaie. De aceea, în
tregul popor muncitor din patria 
noastră salută cu multă bucurie 
hotăririle recentei sesiuni extraor
dinare a Marii Adunări Naționale, 
programul politicii externe a sta
tului nostru.

Alături de milioanele de cetă
țeni ai patriei noastre dragi, îmi 
exprim nemărginita bucurie că în 
fruntea delegației romíné la cea 
de-a 15-a sesiune a Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor U- 
nite a fost ales cel mai iubit și 
credincios fiu al poporului nostru, 
tovarășul 
Dej.

Cadrele 
din cadrul 
„Gheorghe

Petroșani sintem convinși că dele
gația țării noastre la cea de-a 15-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., care are în frunte pe to
varășul Gheorghe Gheorghiu-De] 
va aduce o contribuție de seamă

Gheorghe Gheorghiu-

didactice și studenții 
Institutului de mine 
Gheorgbiu-Dej“ din

la rezolvarea celei qiai arzătoare 
probleme a zilelor noastrei dezar
marea generală și totală și va 
diaa și mai mult autoritatea 

prestigiul țării noastre în fața 
turor popoarelor.

Tărîmul pe care trebuie să 
întrecem cu capitalismul este pro
ducția de bunuri materiale, (ființai 
cultura și arta. De aceea sintem 
conștienți că muncind fiecare cu a- 
vînt la locul nostru de muncă și 
luptînd pentru realizarea 
țelor sarcini trasate de cel 
lll-lea Congres al P.M.R. 
contribui la înflorirea patriei 
tre dragi și la consolidareapăcii 
în lume. •, ■

Aprobăm cu căldură celedoui 
propuneri făcute de țara noastră 
pentru ordinea de zi a apropiatei 
sesiuni a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite : „Ae- 
țiuni pe plan regional în vederea 
îmbunătățirii relațiilor de bună 
vecinătate dintre state europene 
aparținînd unor sisteme social-po- 
lirice diferite“ și „Măsuri pentru 
promovarea în rîndurile tineretului 
a ideilor păcii, respectului reciproc 
și înțelegerii între popoare" și 
urăm succes deplin delegației țării 
noastre în frunte cu tovarășul Ghe
orghe Gheorghiu-Dej, la apropiata 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.

AUREL POP
lector universitar I.M.P.

ri- 
fi 

tu

ne

rnare- 
de-al 
vom 

noas-

ajutăm la lucrările

— He, he ve-
_ . _ neam noi și mai

cttL-; devreme dacă un 
încăpățînat și 
jumătate nu ne- 
ar fi încurcat 

socotelile acolo sus, la ziuă.
— Despre ce încăpățînat e 

vorba ? întrebă nedumerit șeful 
brigăzii.

— Păi de cuplător. Mai bi
ne de o oră ne-am tot rugat să 
ne dea jos la orizont, dar el nici 
în ruptul ’capului nu a vrut.

— De care cuplător vorbiți 
voi cu atîta ciudă, nu cumva de 
cel de la puțul auxiliar ?

— Ba chiar de el.
Minerii din schimbul întîi ca

re se apucaseră să mănînce și 
auziseră discuția, deteră deza
probator din cap.

— Mîine — spuse pe un ton 
categoric șeful brigăzii — să 
mergeți și să-i mulțumiți cuplă- 
torului și muncitorilor de la 
transport.

— Noi ?
— Da voi!
— Bine, dar pentru ce?!...
— Pentru că în timp ce voi' 

î-ați sîcîit, ei 
cu materialul

A.
(Continuare

ne aprovizionau 
necesar pentru
N1CHIFOREL

în pag. 3-a)

I censlătuirca
Duminică dimineața s-a des

chis la Petroșani, în sala clu
bului C.C.V.J., consfătuirea ra- 
ională a cadrelor didactice din 
Valea Jiului.

La consfătuire participă pes
te 600 de profesori, învățători, 
educatori, conducători ai unor 
instituții și întreprinderi din 
raion, precum ș: părinți. In 
prezidiul consfătuirii au luat 
loc tovarășii 
membru 
regional 
tar al 
U.T.M., 
cretar al

t partid, Șulea Gheorghe, preșe- 
I dintele Sfatului popular raio

nal, Panfilie Gheogrhe, șeful 
secției de învățămînt și cultu
ră și alții.

La primul punct de pe ordi
nea de zi a consfătuirii, tova
rășul Panfilie Gheorghe a pre
zentat ,,Darea de .seamă asu
pra activității desfășurate de 
cadrele didactice în anul școlar 
1959—1960“. Apoi, tovarășul 
Morar Ioan, vicepreședinte al 
Sfatului popular raional a vor
bit despre sarcinile școlii și ca
drelor didactice în lumina ho-

Szabo Carol, 
în Biroul Comitetujui 
de partid, prim-secre- 
Comitetuluî regional 
Vîjdea Gheorghe, se- 
Comitetului raional de

raională a cadrelor didactice
tărîrilor celui de-al 111-lea Con
gres al P.M.R.

In prima zi a consfătuirii au 
luat apoi cuvîntul la discuții 
pe marginea celor două refe
rate prezentate, un număr de 
12 tovarăși care au arătat că 
rezultatele obținute în anul tre-

cut trebuie să constituie un stî- ( 
mulent în activitatea cadrelor i 
didactice în următorul an șco i 
Iar avînd în vedere noile sar- i 
cini reieșite din lucrările cehii < 
de-al Ill-Iea Congres al P.M.R.

Lucrările consfătuirii au con. 
tinuat și ieri.

IN CLIȘEU: Un aspect din timpul consfătuirii raionale 
a cadrelor didactice din Valea Jiului.
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HANDBAL ÎN 7

Un debut

VICTORIE
înaintea începerii meciului, 

printre spectatorii de pe stadio
nul din Lupeni se răspîndise 
deja vestea că antrenorul echi
pei Minerul lipsește, fiind bol
nav. Desigur, aceasta a deter
minat a oarecare teamă printre 
iniiăcărații suporteri care-și pri
veau „U“-le făcînd încălzirea, 
fără prea mari speranțe. Și dacă 
adăugăm că în echipa lupenea- 
nă apăreau tineri ca Mihăilă (17 
ani), Cucu (20 ani), Țurcan 
(20 ani) lipiți de experiența în- 
tilniritor de categoria A, se înțe
lege ușor teama suporterilor e- 
chipei din Lupeni. In plus Farul 
se prezenta cu jucători ca Cio
sescu, Olaru, Brînzei, Moroianu 
a căror valoare cunoscută întă
rea și mai mult pronosticurile 
de X și 2. Dar în duda tuturor 
acestor „cauze" Minerul Lupeni 
a obținut o victorie clară, pe 
deplin meritată. „Antidotul“ 
principal care a anihilat efectul 
„cauzelor“ de mai sus a fost 
Voința de luptă, constantă 90 de 
minute, dorința celor „11“ de 
a-i răsplăti pe cei 4000 specta
tori din tribune printr-un joc 
frumos și eficace, rezultatul ob
ținut fiind desigur și un „medi
cament" prețios pentru antreno. 
rul lor.

Făcînd abstracție de unele de
ficiențe în comportarea nesigură 
a lui Coman și Mthaly din pri
mul mitan, putem spune că am 
văzut duminică la Lupeni un joc 
„de zile mari“ al Minerului. 
Spectatorii s-au „încălzit" de 
nenumărate cri aplaudînd faze 
palpitante la ambele porți, de 
fotbal clar, de calitate, în care 
au abundat șuturile puternice 
și precise apărate prin interven
ții spectaculoase de cei dbf por
tari. Chiar din primul minut de 
joc Minerul beneficiază de o lo
vitură de colț in urma căreia 
Țurcan reia cu capul puțin peste 
bară. Dar în același minut Va- 
silescu îl pune la grea încercare 
pe Mihalache șutînd puternic de

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

Jiul Petroșani — Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzii 1-1 (0-0)

la 16 m. Asistăm apoi la citeva 
șuturi puternice și de la distan
ță ale kii Crăiniceanu, tendință 
îmbucurătoare în comportarea 
lui de a șuta de la distanță și 
din orice poziție. In minutul 14 
Mihalache respinge și Olaru 
reia puternic pe lîngă poartă. 
Intensitatea jocului crește me
reu. In minutul 21 același Olaru 
șutează din nou obligîndu-1 pe 
Mihalache să intervină specta
culos. Peste 4 minute asistăm la 
o învălmășeală la poarta con- 
stănțeană în care Szőke șutează 
puternic, mingea ricoșînd din 
picioarele unui apărător con- 
stățnțjjan în corner. Cîteva clipe 
mai tîrziu Crăiniceanu îl deschi
de foarte bine pe Țurcan care 
înscrie cu capul primul gol al 
lupenenilor. După o scurtă do
minare a oaspeților, Cucu, o a- 
devărată speranță de viitor a 
lupenenilor,, centrează foarte 
frumos Ia Szőke, care dfn vo- 
leu reia puternic spre poarta 
constănțenilor. Am crezut că e 
gol. Dar un salt al lui Roman 
« oprit balonul aproape de li
nia porții. Către sfîrșitul primu
lui mitan constănțenii au o pe
rioadă de dominare, beneficiind 
de o lovitură liberă de la 17 m. 
pe care o ratează însă Ciosescu.

La reluare Minerul forțează 
ritmul jocului și în minutul 51 
înscrie cel de-al doilea gol în 
urma unei frumoase combinații 
între Mihăilă, Szőke, Cucu șî 
Țurcan, ultimul înscriind cu ca
pul de la 12 metri. Minutul 53 
— un moment greu pentru Mi
nerul Lupeni : lovitură indirectă 
de la 10 metri. Dar... Mihalache 
salvează. In minutul 72 Daitcu 
înscrie printr-un șut puternic, 
singurul gol al oaspeților. De
parte de a se descuraja Mine
rul pornește hotărit la atac și 
în același minut Nisipeanu în
scrie al treilea gol al gazdelor 
șutînd fulgerător printre doi a- 
părători constănțeni șî pe lîngă 
portarul Roman. înainte cu 14

minute de sfîrșitul partidei, 
Plev (accidentat) părăsește te
renul. Echipa Minerul dezorien
tată puțin rămîne numai cu Ni
sipeanu și Cucu la înaintare a- 
părîndu-și rezultatul cu multă 
voință. Intr-adevăr, deși Farul 
domină insistent, totuși rezulta
tul nu mai poate fi modificat, 
Minerul cîștigînd cu 3—1 o în- 
tîlnire în 
victorie.
stituie un 
jucătorilor

Arbitrul
a condus foarte corect următoa
rele formații : MINERUL : Ml 
HALACHE — Plev, Coman, 
Dan II — M1HAILA, Mihály — 
CUCU, Szöke, Nisipeanu, ȚUR
CAN, CRĂINICEANU. FARUL 
CONSTANȚA : ROMAN - Stra- 
ton, Brînzei, FLORESCU — Bi- 
bere, MOROIANU — Olaru, 
Ciosescu, DATCU, VASILESCU.

MIHAIL DUMITRESCU

care puțini sperau în 
Aceasta desigur con- 
merit și mai mare al 
din Lupeni.
Cruțescu (București)

uh interesant meci internațional 
de volei între echipele Știința și 
Spartak Potrubi Praga. Meciul 
a stîrnit un deosebit interes. 
Mult mai experimentați, oaspe
ții au reușit pînă la urmă să cîș
tige cu scorul de 3—1. Ei au 

mai mult calm, dove- 
același 

bună
tehni-

De fapt, debutul echipei de 
handbal în 7 Știința Petroșani, 
în campionatul categoriei A, a 
fost făcut duminica trecută în 
deplasare In orașul Petroșani 
îrftă studenții handbaliști au dat 
primul „examen“ în prima ca
tegorie a țării, duminică seara, 
întîlnind în nocturnă formația 
Dinamo Tg. Mureș. Interesul 
stîrnit de această întîlnire se da- 
torește, în afara debutului echi
pei petroșănene, și faptului că 
spectatorii 
oaspeților 
de ei la 
„Cupei 23 
Știința a 
mo, duminică, în cadrul campio
natului, dinamoviștii s-au do
vedit un adversar mult mai pu
ternic decît ne așteptam. De la 
început ei preiau conducerea 
deși Sili deschisese scorul pen
tru Știința. Pînă în minutul 33 
dinamoviștii conduc mereu cu 
toate eforturile studenților care 
se țin aproape, egalînd mereu. 
Dar în minutul amintit, cîteva 
atacuri puternice ale studenților 
fac ca scorul să fie 10—8, scor 
menținut pînă la sfîrșitul pri
mei reprize.

La reluare,- dovedind o formă 
bună, ca urmare a însușirii teh
nicii moderne în acest joc, com
pletată cu o mare voință de 
luptă petroșănenii reușesc să 
ridice scorul în favoarea lor la

cunoșteau valoarea 
din jocurile susținute 
Petroșani cu ocazia 
August“. Dacă atunci 
dispus ușor de Dina-

- M

promițător
18—11. Dar 5 minute ei sínt lip
siți de aportul lui Barabaș (eli
minat de pe teren) și astfel oas» 
peții reușesc sa aducă scorul la 
18—16. In ultimele minute Franc 
ridică scorul la 19—16 pentru 
ca Nagy să înscrie din noii sta
bilind scorul întîlnîrii la 19—17. 
iată deci că debutul petroșăr.e- 
nilor în prima categorie a țării 
este destul de promițător. Afir
măm acest lucru în urma urmă
toarelor constatări: dacă la di- 
nampviști un singur om (Berek- 
mery) a înscris 11 goluri din 
17, ceea ce înseamnă că dina
moviștii dispuneau de un singur 
trăgător bun, în schimb la pe- 
troșăneni trăgători sínt patru și 
destul de periculoși. De aseme
nea tactica aplicată de Știința 
s-a dovedit deosebit de eficace 
scoțînd din dispozitivul de linie 
apărarea oaspeților. Pe specta
tori i-a bucurat în același timp 
și elanul deosebit cu care au 
luptat studenții ceea ce a con
tribuit în mare măsură la obți
nerea victoriei de duminică. Iată 
loturile folosite de cete două for
mații : ȘTIINȚA PETROȘANI : 
Florea, IRIMIE, Drig Horea, 
Drig Constantin, BARABAȘ, 
PINTEA, Achim, Franc, Bart- 
mes, SILL. DINAMO TG. MU
REȘ : Kiss, Kesler, Sos, BEREK- 
MERY, Meze, DIMBGIU, NAGY, 
Șuier, Lukacs, Antal, Erödy.

M. D.

PRIIHUE. MECI

Cei peste 4000 de spectatori 
prezenți pe stadionul din Petro» 
șani au așteptat cu multă ne
răbdare să-și vadă echipa favo
rită la' lucru avînd în vedere că 
era primul meci acasă din ca
tegoria B.

Cu toate acestea, spectatorii 
au plecat de la stadion dezamă
giți, nu atît pentru scorul (pu
țin scontat și dorit) cu care s-a 
încheiat partida cît mai mult 
pentru jocul slab prestat de că
tre Jiul. Cel mai dificil compar
timent s-a dovedit linia de atac 
a echipei Jiul (vechea poveste!). 
Ea nu a reușit să practice un 
joc închegat, dînd multe pase 
greșite, iar puținele șuturi care 
s-au tras au fost imprecise. Prea 
puțin s-a simțit aporfui lui Ciur- 
dărescu, iar Crăciun s-a com
portat sub valoarea Iui, fără a 
mai vorbi de Toth care a jucat 
în nota lui obișnuită din ultimul 
timp : sub orice critică.

Nici mijlocașii nu s-au făcut 
simțiți pe tețen, lăsînd, ta șî 
altădată, mijlocul terenului des
coperit. A mers bine doar apă
rarea. In special Farkaș a mun
cit foarte mult, reușind să a- 
nihileze multe din acțiunile îna
intașilor de la Cîmpia Turzii. O 
comportare bună în apărare a a- 
vut-o Tîlvescu și Romoșan

La jucătorii de la Industria 
Sîrmei s-a manifestat în schimb 
dorința de a obține cu orice preț 
un rezultat de egalitate. In spe
cial după ce au marcat golul cît

și după ce au fost egalați, ei au 
„tras mult de timp“.

In primele i5 minute ambele 
tchipe desfășoară un joc lent, 
de cîmp. In minutul 31 specta
torii trec prin grele emoții: A- 
dam, un atacant destul de peri
culos, rămîne singur, șutează 
dar mingea lovește pe Crîznic 
care prinde printr-un salt spec
taculos, salvînd echipa de un 
gol aproape făcut iar pe spec
tatori de emoții. Pînă la sfîrși
tul reprizei, jocul se desfășoară 
lent, cu multe greșeli și ocazii 
ratate.

La reluare Industria Sîrmei1 
intră mai decisă. In minutul 66 
Radu pasează mingea lui Adam, 
care trece de apărarea Jiului: și 
șutează de la 16 m. în colțul 
din dreapta sus — gol: 0—L 
Din acest minut oaspeții se re
trag în apărare „trăgînd timpul“.

Golul egalizator survine în 
minutul 75 cînd Manea scapă 
singur și șutează sec în colțul 
din dreapta jos: 1—4.

Meciul a fost condus cu scă
pări de C. Mitran dm cauză că 
nu se găsea pe fază mai nici, 
odată.

Formațiile: JIUL: CRÎZNIC 
— Romoșan, TÎLVESCU, FAR
KAȘ — Cosmoc, Crișan, — 
Toth, Cazan, Ciurdârescu, Cră
ciun, Manea. INDUSTRIA SÎR
MEI C. TURZII: Levendai — 
Chiriță, Ruzici, Brîndeanu — 
Apostolache, Chețan — CRAUS, 
Raab, ADAM, Drăghici, SURU.

Z. CART I

jucat cu 
dind în 
timp o 
pregătire 
că.

Meciul 
presărat cu mul
te faze specta
culoase și pline 
de dinamism. 
Localnicii au 
prestat și ei un 
joc bun. 
peste 300 
spectatori 
zenți au 
dat la 
deschisă,, 
echipe 
jocul prestat.

Toate seturile 
au fost viu dis
putate, victoria 
fiind asigurată 
în permanență 
lie ultimele două 
mingi, dovadă 
scorurile deose
bit de strînse în 
seturi.

In primul set 
echipa studen
țească ia condu-

Știința Petroșani -
cerea și continuă să se distan
țeze de echipa oaspete. Scorul 
devine la un moment dat 14—9 
pentru studenți. Setul era a- 
proape ca și cîștigat. Dar echipa 
Spartak își revine și cîștigă 7 
puncte consecutive și odată eu 
acestea primul set la 14.

Setul al doilea aparține oas-

a fost

Spartak Praga 1-3
peților. La un moment dat ei 
conduc cu 5—0. Este rîndul e- 
chipei studențești să-și revină șî 
să ia conducerea la 11 —10, Oas
peții egalează. Scorul devine 
12—12, apoi 13—13 șl cu un fi
niș mai puternic echipa celio 
slovacă cîșțigă șl cel dă-al doL 
lea set la 13.

Deosebit de spectaculos a fosf 
finalul la setul al treilea. După 
ce oaspeții conduc cu 7—2, 
II—6, echipa studențească are 
o revenire puternică și termină 
învingătoare la 13 Scorul deve 
nise astfel 2—1 pentru oaspeți. 
Setul IV a fost cîștigat de oas
peți care au jucat' mult mai

5

aplau- 
„scenă 
ambele 
pentru

IN CLIȘEU : Gornoviceanu Cori oi an trage 
puternic, dar balonul, întîlnind blocajul prompt 
al cehoslovacilor, revine în terenul Științei.
- --  = »-»♦ C ——----- - -------

Campionatul regional de fotbal
Parîngul Lonea — 

Retezatul Hațeg 5-0
ln mare 

din Lonea 
categorică 
rînd liniei 
lat un ijoc 
înscris Mîrnea (3), Mac și Pe- 
ciu. Jocul s-a desfășurat în li
mitele sportivității și la un nivel 
tehnic corespunzător.

vervă de joc, echipa 
a obținut o victorie 

datorită în primul 
<Je atac care a pres- 
simplu și eficace. Au

Scor alb la Lupetii
Intîlnind pe Minerul Aninoa- 

sa, formația Minerul II Lupeni 
în primul joc al ei în campio
natul regional, pe teren propriu, 
a obținut un rezultat de egali-

tate. Desfășurată în limitele 
sportivității, întîlnirea de la Lu
peni a scos în evidență pe de o 
parte valoarea constantă a ani- 
nosenilor, iar pe de altă parte, 
o bună pregătire a rezervelor e- 
chipei Minerul din Lupeni. Deși 
întreg jocul a fost presărat cu 
nenumărate ocazii, totuși scorul 
,a rămas 
tîlnirii.

alb pînă la sfîrșitul în-

★

REZULTATE : Șantie-ALTE
rul Hunedoara — Minerul Vul
can 1—5 (0—3); C.F.R.
ria — Minerul Ghelar 
Horia Cristur — Rapid 
0—3; A. S. Corvinul — 
ria Călan 2—1.

Sime-
2-0; 
Deva 

Victo-

calm.
Deși a

să, echipa studențească a luptat 
pentru un rezultat cît mai bun 
în fața unei echipe cu jucători 
valoroși ca Kucera, component 
al reprezentativei cehoslovace, 
campioană mondiială de volei. 
Echipa noastră putea să cîștige 
dacă nu comitea cîteva greșeli t 
este vorba în primul rînd de blo- 
cajul defectuos care se făcea u- 
neori, precum și serviciile îna- 
fara terenului. Loturile folosite 
de cele două echipe : ȘTIINȚA i 
Crivăț, BRANDENBURG, Ră- 
dulescu, C GORNOVICEANU, 
COJOCARU. Lăpăduș, A. Gor
noviceanu, Hornicaru, SANDU- 
LESCU, VASILIU. SPARTAKI 
POTRUBI PRAGA: Jilefc, ZE- 
LEZNY, Medonos, Satinka, 
JAN DELEJAL, KUCERA, Ia- 
romir Delejal, NOVAK, Kiciz, 
SOPA.

părăsit terenul învin-

rezultat cît mai bun

★

Aseară, 
întîlnirea 
cui a luat parte în număr la fel 
de mare ca duminică. De data 
aceasta, Crivăț, cel mai bun tră. 
gător al Științei, care duminică 
„a făcut tușă“, a jucat aseară 
la adevărata lui valoare.

De asemenea toți ceilalți vo» 
leibaliști au jucat mult mai a» 
tenți, mai hotărîți, obținînd o vie- 
torie de prestigiu la 3—1 (15— 
17; 15—12; 15—4; 15—10).
După cum se vecie, deși au pier
dut primul set, jucătorii petroșă- 
neni au avut o puternică reve
nire, reușind să cîștige setul doi 
la 4.

în nocturnă, a avut loc 
revanșă la care publi.

C. COST IN

2
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Brigada minerului Hegedűs Dăm'lS lucrează Intr-un abataj cu 
trepte răsturnate din sectorul II al minei Aninoasa și se numără 
printre brigăzile fruntașe în lupta pentru sporirea continuă a 
productivității muncii.

In luna august brigada a lucrat cu un randament mai mare 
cu o tonă pe post față de cel planificat, tn primele zile din sep
tembrie ea și-a depășit randamentul planificat cu 0,360 tone pe post.

IN CLIȘEU: Un schimb din brigada minerului Hegedűs Dă- 
nilă înainte de intrarea în mină.

Datorie îndeplinită cu cinste • PUBLICITATE

BILANȚ
Harnicii muncitori ai întreprin

derii de industrie locală „6 Au
gust“ din Petroșani și-au încheiat 
nu de mult bilanțul activității pe 
luna august. Iată rezultatele:

Pe această lună planul produc
ției globale a fost realizat în pro- 
pyuție de 110,9 la sută, iar planul 

producției la activitatea industrială 
a fost îndeplinit și depășit cu 41,37 
la sută.

Secția fruntașă
Zi de zi cerințele oamenilor mun

cii din Valea Jiului cresc tot mai 
mult pe măsura ridicării nivelului 
lor de trai. Azi în oricare aparta
ment sau locuință intri, găsești mo
bilă nouă, lucrată cu atenție și 
gust care dă un aspect plăcut și con
fortabil camerelor. Puțini știu cîte 
din aceste garnituri de mobilă au 
fost lucrate de mina harnicilor 
tîmplari de la această întreprinde
re. Cerințele tot mai mari de mo
bilă precum și exigențele față de 
calitățile acesteia sînt cunoscute de 
tîmplari. De aceea, muncitorii din 
secția tîmplărie din Petroșani, frun
tașă pe întreprindere, s-au angajat 
în luna iunie să dea peste plan pî- 
nă la sfîrșitul anului 100 
garnituri camere combinate de ca
litate superioară.

—' Pînă în prezent ei și-au realizat 
angajamentul în proporție de a- 
proape 50 la sută. Pe luna august, 
de pildă, muncitorii acestei secții 
și-au realizat planul de producție 
in proporție de 200,20 la sută. 
Fruntașe în muncă sînt brigăzile 
conduse de Popa Fetru și loan 
Scroban care și-au realizat planul 
în proporție de 144 la sută și, res
pectiv, 162 la sută.

Prin celelalte secții
Secția de tapițerie Petroșani a 

obținut și ea rezultate importante. 
Procentul de 206,80 la sută în care 
și-ab îndeplinit planul de produc-

13 septembrie — Ziua pompierilor din R.P.R.
La 13 septembrie, unitățile și 

formațiile de pază contra incen
diilor sărbătoresc, alături de în
tregul popor muncitor, Ziua 
pompierilor din R.P.R.

Anul acesta ziua de 13 sep
tembrie marchează împlinirea a 
112 ani de cînd eroica roată de 
pompieri din București coman
dată de căpitanul Zăgănescu 
Paul s-a acoperit de glorie ne
muritoare în luptele de la Dea
lul Spirii împotriva cotropitori
lor turci.

Firul tradiției de luptă de la 
13 septembrie 1848 întrerupt și 
călcat în picioare de către gu
vernele burgheze a fost reluat 
în anii regimului de democrație 
populară.

Prețuind exemplul de înalt 
patriotism de care au dat dova
dă pompierii în lupta de la Dea
lul Spirii, C.C. al P.M.R. și gu
vernul R.P.R. au declarat ziua 
de 13 septembrie Ziua pompie
rilor din R P.R.

RODNIC
ție pe luna august, vorbește despre 
hărnicia muncitorilor de aici. Ei au 
dat 60 bucăți dormeze și somiere 
precum și 5 canapele peste plan. 
Cei mai buni muncitori s-au dove
dit a fi Nicolae Hancas, care și-a 
depășit sarcinile de plan cu 34 la 
sută, Tiberiu Leibovici cu 20 la su
tă și Maria Munteanu cu 10 la 
sută. La realizarea sarcinilor pe în
treprindere a contribuit și secția de 
plapumerie și croitorie din Petro
șani. Această secție și-a realizat 
o!ani:l in proporție de 105,la 
sută dînd peste plan 212 bucăți de 
plapume. Fruntașele secției sînt 
Magdalena Kiss și Ana Bîrăiac.

Magazinele noastre alimentare 
sînt aprovizionate tot timpul cu un 
bogat sortiment de mezeluri. La 
aceasta contribuie și muncitorii fa
bricii de mezeluri din Petroșani care 
pe luna august și-a depășit planul 
de producție cu 60,28 la sută dînd 
peste 23 tone de preparate carne. 
La această frumoasă realizare au 
contribuit în mare măsură tovarășii 
loan Rusu, Marin Nicolae, Fran- 
cisc Acs și alții.

Și muncitorii celor două fabrici 
de pîine din Petroșani și Lupeni 
au avut frumoase depășiri de plan. 
De exemplu, fabrica de pîine din 
Petroșani și-a depășit sarcinile de 
plan cu 3,46 la sută, iar cea din 
Lupeni cu 7,40 la sută dînd amîn- 
două la un loc peste 108 tone pîine 
integrală peste plan.

Deși atelierul mecanic nu cuprin
de un mare număr de muncitori, 
totuși această secție și-a depășit 
sarcinile de plan cu 68,45 la sută. 
Fruntași ai acestei secții sînt mun
citorii Loy Maria, Lucia Iuliu și 
alții.

Toate aceste realizări se datoresc 
muncii întregului colectiv sub con
ducerea organizației de partid și 
a măsurilor tehnico-organizatorice 
luate de către conducerea între 
prinderii.

C. COTOȘ PAN

In fiecare an ziua de 13 sep
tembrie reprezintă și pentru 
pompierii din raionul nostru o 
zi de trecere în revistă a reali
zărilor dobîndite în lupta pentru 
apărarea bunurilor poporului 
împotriva incendiilor.

Merită a fi evidențiată în modi 
deosebit activitatea formației de 
P.C.I. de la E. M. Vulcan care 
în cadrul întrecerilor pe regiune 
a ocupat locul III. De aseme
nea și formațiile P.C.I. de la E.M. 
Lonea și E. M. Lupeni clasate 
pe locurile II și respectiv III, 
în întrecerile pe raion.

O activitate bună desfășoară 
și formațiile voluntare P.C7I. de 
pe lîngă sfaturile populare care 
au depus eforturi susținute în 
popularizarea regimului general 
de P.C.I. în rîndul populației.

In lupta împotriva incendii
lor un aport prețios îl aduc co
misiile tehnice P.C.I. organizate 
în majoritatea întreprinderilor 
din raionul Petroșani care îm

Intr-una din zilele trecute, cînd 
bezna începea să învăluie ora
șul și împrejurimile, la mai mul
te locuințe telefonul zbîrnîia stri
dent. De la un capăt a’ firului, 
dispecerul minei Vulcan .mnța : 
avarie la puțul 7 Noiembrie l

Avarie ? Păi, nu-i om șă nu se 
betejească, de cum un puț — 
și-ar fi spus unii.

...La mai puțin de o jumătate 
de oră de la avarie o mînă de 
oameni au și sosit să-și ia pos
turile în primire. începea o luptă 
dramatică. Minutele însemnau 
tone de cărbune, orele sute de 
tone de cărhune pierdute. Ce s-a 
întîmplat ?

In timpul transportului de căr
bune pe puțul 7 Noiembrie, puț 
principal de transport, cîrtigul 
unui vagonet s-a agățat de ghi
dajul din puț. Colivia a rămas 
înțepenită într-o poziție înclina
tă. S-a așezat de-a curmezișul 
secțiunii de transport a puțului. 
Urmările avariei: au fost rupte 
trei moaze iar patru ghidaje au 
fost făcute ferfeniță.

Antal Ludovic, Pop Petru, 
Schmitz Augustin, Cocota Au
rel, mineri îa întreținerea puțu
rilor cumpăneau. Au măsurat din 
ochi treaba ce o aveau de făcut 
și și-au dat ușor seama că nu 
era glumă.

...Cineva care se alia printre 
minerii din puț i-a întrebat:

— Primiți să fiu eu șeful vost’ 
de echipă ?

Oamenii n-au stat pe gînduri 
și au răspuns:

— Primim ! Dumneata să ne 
fi șef.

Acesta n-a fost decît începu
tul...

Minerii au legat cu centurile 
torțile vagonetului înțepenit. Pop 
și Schmitz erau sub vagonet. 
Sub ei era adîncul puțului. Va-
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Letlia a grâ lin
(Urmare din pag. l-a) 

prăbușirea abatajului — și le 
arătă cu mîna stivele de seîn- 
dură, jumătăți și grinzi pentru 
poditură.

Această întîmplare petrecută 
cu cîtva timp în urmă a dat 
mult de gîndit fiectărui membru 
din brigadă.

— Faptul că noi înșine eram 
cît pe-aci să împiedicăm buna 
aprovizionare a locului nostru 
de muncă să ne fie de învăță
tură — spuse ortacilor săi' Ne- 
desca Mihai.

De atunci în cadrul brigăzii 
disciplina s-a îmbunătățit mult. 
Aceasta a făcut ca ea> să se nu
mere în prezent printre brigă
zile fruntașe din sector. Lunar 
brigada realizează depășiri de 
plan între 10—28 la sută, ob- 
ținînd în același timp importan
te economii prin recuperarea 
lemnului de mină. Recent, pen
tru realizările obținute în mun
că, brigada de tineret condusă 
de Roman Petru a fost eviden
țiată la panoul de onoare al mi
nei Amnoasa ca fruntașă în în
trecerea socialistă și pe profesii.

preună cu formațiile P.C.I. lup
tă pentru aplicarea și respecta
rea cu strictețe a măsurilor de 
prevenire a incendiilor. In raio
nul nostru, comisiile tehnice de 
la Termocentrala Paroșeni, E.M. 
Uricani, E. M. Aninoasa, Fila
tura Lupeni desfășoară o acti
vitate rodnică. Aceste comisii 
tehnice au fost evidențiate și în 
cadrul consfătuirii regionale ți
nută nu de mult la Orăștie.

Ca semn de recunoștință pen
tru aportul adus în lupta pen
tru apărarea bunurilor poporu
lui împotriva incendiilor, pe 
pieptul multor pompieri din ra
ion strălucește distincția de 
„Fruntaș în paza contra incen
diilor“.

Formațiile P.C.I. din raionul 
nostru sînt hotărîte să-și perfec
ționeze necontenit măestria pro
fesională, să desfășoare o tot 
mai susținută activitate de pre
venire a incendiilor.

UNGUR GHEORGHE 

gonetul trebuia descățat și intro
dus în colivie iar aceasta readu
să în poziția ei normală, verti
cală. Cu toții s-au înțeles ca la 
o comandă să tragă din răspu
teri.

— Hei rup, hei rup ! Nimic nu 
s-a clintit. Parcă așa ar fi fost 
înțepenite toate de cînd lumea. 
Șeful i-a îndemnat:

— I-raților, încă odată sâ tra
gem zdravăn. Acuma ! Hei rupp !î 
Vagonetul a alunecat ușor la lo
cul lui în colivia care-a revenit 
la poziția ei normală.

— Ii a noastră, îi a noiastră
— au izbucnit minerii bucuroși. 
Mai erau multe de pus la punct. 
Intr-un timp scurt au fost înlo
cuite ghidajele rupte. Oamenii 
erau cuprinși de nădușeală dar... 
sfe mișcau ca... iepurii după ex
presia unuia dintre ei.

Cînd să potrivească sania co
liviei între ghidaje, ghinion 1 Nu 
mergea, moaza de fier era în
doită. Nu aveau vreme de pier
dut. „Timpul înseamnă cărbune“
— le-a spus Pop ortacilor săi și, 
apucînd barosul, cu zece lovituri 
zdravene a îndreptat moaza. Oa
menii se cruceau: ai puteri de 
uriaș în momentele astea — își* 
spuneau ei.

Cît de fericit te simți cînd ră- 
sufli ușurat. Totul era în ordine. 
Intervenția lor la timp, munca 
lor plină de abnegație a făcut 
ca pierderea de producție să nu 
fie decît de 100 tone de cărbune 
(altădată o asemenea avarie 
costa și 1000 tone de cărbune), 
pierdere care s-a recuperat în 
schimbul următor.

Oamenii se felicitau din pri
viri. Nu se simțeau istoviți deși 
observau că puterile îi părăsesc. 
Aveau inima tînără, plină de 
mîndrie și de bucuria datoriei 
împlinite.

...Colivia urcas încet, încet spre 
ziuă. Deși afară era noapte, mi
nării au deslușit lumina palidă 
a lămpilor de la gura puțului. 
Pe cerul puțului străluceau stele. 
Erau așteptați. Au ieșit pe rîndj 
din colivie. Primul a fost Pop. 
Jumătate în glumă, jumătate în 
serios el i-a întrebat pe cei care * 
se grăbeau la gura puțului să-i 
siringă mîna :

— Și în vremurile din trecut 
ar fi venit directorul să ne dea 
o mînă de ajutor la necaz ?

Oamenii au ridicat din umeri 
a nedumerire. Nu înțelegeau un
de voia să țintească Pop.

Ultimul a ieșit din colivie tov. 
Cotoț Iosif, directorul minei Vul
can. Director și pentru acele ore 
de muncă încordată, șeful lor de 
echipă.

...In ziua următoare, diminea
ța, tov. Cotoț semna o dispoziție 
de premiere. Cu 2800 lei au fost 
premiați minerii care au salvat 
producția minei, cei ce puteau fi' 
cu inima împăcată că și-au făcut 
pe deplin datoria.

C. MORARU

4 > »♦*♦»*♦«♦♦♦«*♦*♦
i I. R. Combustibil •
î DEVA l
5 Filiala raională Petroșani $
♦ anunță
| Tranșele 1 și 2 (taloanele ț
♦ 5 și 6) s-au prelungit pînă la Z
a noi dispoziții. Concomitent se * 
£ livrează lemne și pe taloa- J 
J nele 7 și 8. $
J Posesorii de t ¡chete de ♦
♦ combustibil sînt rugați a *[
♦ ridica din timp combustibi- < >
♦ Iul pentru a se evita aglo- 1 > 
o merația din ultimele zilei. < >

"s *

O.t.L Predase loduilriile
— Petroșani —

Aduce la cunoștința 
cumpărătorilor că maga
zinele industriale din tot 
raionul oferă cumpărăto
rilor un bogat sortiment 
de articole pentru sezo
nul de iarna.

Paltoane pentru băr
bați, femei și copiii, 
costume bărbătești 
și pentru copii, 
taioare femei, 
bocanci pentru băr
bați, femei și copii, 
ghete pentru copii, 
cisme cauciuc, 
postav, finet, bar- 
chet, sibir etc.

Î.I.P.L Ml
Recrutează pentru Școala 

tehnică din București pentru ' 
meseria de mecanic frigo- 
tehnist tineri absolvenți al J 
școlilor de cultură generală ; 
cu diploma de maturitate, ■ 
avînd vîrsta între 17 și 25 £•ani ;

Informații suplimentare ia ■ i 
Direcțiunea T.A.P.L. ,

De asemenea se recrute»- 1 
ză tineri și tinere avînd , 
vîrsta Intre 14 și 16 ani, ab- 
solvenți ai școlilor elemen- , 
tare de 7 ani, pentru mese- ] 
ria de ospătar, pentru a fi < 
școlarizați la Grupul școlar ; 
comercial din Arad.



4 STEAGUL ROȘU'

In preajma sesiunii Adunării Generale a O.N.U
dacțional: „Hrușciov este în
drum, indiferent dacă noi1 dorim 
aceasta sau nu. și ar fi mai bine 
dacă ne-am pregăti pentru a ex
prima în mod pozitiv părerile 
și țelurile noastre“. Intr-un ar
ticol intitulat „A sosit timpul 
să acționăm“ „Christian Science 
Monitor“ își exprimă nemulțu
mirea în legătură cu faptul că 
Statele Unite nu iau inițiativa 
în problemele internaționale.

LONDRA 11 (Agerpres).
Presa engleză acordă o mare 

atenție apropiatei sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U.

Opinia publică engleză, sgriu 
ziarele, insistă ca primul minis
tru Macmillan să răspundă la 
Inițiativa sovietică șî să plece 
personal la sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U.

Comentatorul diplomatic al 
ziarului „Daily Mail“ arată însă 
că Macmillan a renunțat să cau
te căi de îmbuițătățire a rela
țiilor dintre Est șî Vest prin in
termediul O.N.U. Refuzul lui 
Macmillan de a pleca la New 
York, scrie ziarul „Daily Wor
ker“, se explică prim aceea că 
„puterile occidentali nu pot o- 
pune nimic vastelor și amănun
țitelor planuri de dezarmare" ale 
Uniunii Sovietice. Guvernul, a- 
rată ziarul, este mai mult inte
resat în înarmarea militariștilor 
vesț-germani decît în realizarea 
dezarmării generale.

NEW YORK 11 (Agerpres). 
G. Vașiliev, corespondentul a- 
genției TASS transmite:

Toate ziarele newyorkeze pu
blică la loc de frunte informații 
din Moscova și Kialiningrad cu 
privire la plecarea lui N. S. 
Hrușciov la sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U. „New York 
Times“ publică în prima pagi
nă o fotografie înfățișînd pe șe
ful guvernului sovietic în timp 
ce-și ia rămas bun de la per
soanele care l-au condus la ae
rodromul Vnukovo. „Potrivit ști
rilor existente, scrie Caruthers, 
corespondentul din Moscova al 
acestui ziar, la Organizația Na
țiunilor Unite premierul Hruș
ciov va fi interesat în primul 
rînd în adoptarea propunerilor 
sovietice asupra dezarmării pe 
plan mondial“.

Ziarele trădează tot mai clar 
■tendința spre condamnarea po
ziției negative a guvernului 
S.U.A. față de apropiata sesiune 
a Adunării Generale. Autorii 
multor articole arată că intenția 
președintelui Eisenhower de a 
nu Participa la o discutare con
structivă la această sesiune a 
problemelor internaționale dle 
cea mai mare importanță va 
submina și mai mult prestigiul 
S U.A. care a scăzut deja con
siderabil în ultima, vreme. „Wa
shington Post and Times He
rald“ scrie într-un articol re-

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

Plecarea delegației albaneze 
la O.N.U

Ziarul cere laburiștilor să e- 
xercite presiuni asupra lui Mac- 
milTan pentru a-1 determina să 
plece la New York.

NEW YORK 11 (Agerpres).
Ziarul „Worker“ scrie că în 

condițiile în care continuă cursa 
înarmărilor, „pentru șefii guver
nelor nu poate exista altă pro
blemă mai importantă decît a- 
sigurarea păcii în întreaga lume“.

„Fiecare american cu mintea 
lucidă, scrie în continuare 
„Worker“, va saluta cu recu
noștință și cu o nouă încredere 
în succesul luptei pentru pace 
și dezarmare apropiata vizită a 
premierului Hrușciov în țara 
noastră la sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U., care se des
chide la 20 septembrie“.

„...Odată cu Hrușciov vor sosi 
și alți șefi ai guvernelor țărilor 
socialiste și ai marelui bloc al 
țărilor care se pronunță pentru 
pace... întreaga Americă trebuie 
să ceară ca președintele Eisen- 
hower, candidații la postul de
președinte și personalități de 
stat să 
deplină 
care să

De pe bordul motonavei 
„Baltika”

12 (Agerpres). — TASS. Gru
pul de presă de pe lingă pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. transmite :

De aproape două zile moto
nava „Baltika“ pe bordul căreia 
se află șeful delegației sovietice 
la cea de-a 15-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., N. S. 
Hrușciov, precum și delegațiile 
Bulgariei, Romîniei, Ungariei, 
Ucrainei și Bielorusiei, în frunte 
cu tovarășii T Jivkov, Gh. 
Gheorghiu-Dej, J. Kádár, N. V. 
Podgornîi și K. T. Mazurov, se 
află pe mare. Spre seară „Bal
tika“ va intra în canalul Mâne
cii. Motonava a străbătut pînă 
în prezent aproximativ 850 de 
mile. Pe bordul „Balticii“
desfășoară o intensă muncă. Ca 
de obicei, N. S. Hrușciov stu
diază documentele, citește infor
mațiile curente, ascultă emisiu
nile de radio cu știri despre via
ța Țării Sovietice, despre cele 
mai importante evenimente de 
peste hotare. Cei de pe navă au 
primit cu multă căldură vestea 
îmbucurătoare a strălucitelor 
succese repurtate de sportivii 
sovietici la Jocurile Olimpice de 
la Roma, despre succesele spor
tivilor din țările de democrație 
populară. N. S. Hrușciov a apre
ciat mult victoriile remarcabile 
ale acestor sportivi.

se

I

TIRANA 12 (Agerpres).
In dimineața de 12 septembrie 

delegația albaneză la cea de-a 
XV a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U., condusă de Meh- 
met Shehu, președintele Consi-

•
Jiuluil de Miniștri al Republicii 
Populare Albane, a plecat din 
Tirana spre Franța, prin Ita
lia, urmînd să-și continue dru
mul pînă la New York cu va
porul.

.O--------------—

In iaiisvia 9 losl senul miM mbm 
iiHihMinhi

VARȘOVIA 11 (Agerpres).
La Varșavia a fost semnat co

municatul comun polono-ceho- 
slwac în legătură cu vizita în 
Republica Populară Polonă a 
delegației de partid și guverna
mentale cehoslovace.

Din partea Poloniei1 comuni
catul a fost semnat de W. Go
mulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și J. Cyrankiewîcz, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone; din par
tea Cehoslovaciei — de A. No
votny, prim-secretar aî C.C. ai 
P.C. din Cehoslovacia, președin
tele Republicii Socialiste Ceho
slovace, și de J. Dolansky, loc-i 
țiitor al președintelui guvernu
lui.

A fost semnat de asemenea 
acordul de colaborare economică 
și științifică între Polonia și 
Cehoslovacia, precum și acordul1 
cu privire la crearea comitetului 
polono-cehoslovac pentru colabo
rarea economică.

r *
VARȘOVIA 11 (Agerpres).
La 10 septembrie în Palatul 

Științei și Culturii din Varșo
via a avut loc un miting cu pri
lejul vizitei în Polonia a dele
gației de partid și guvernamen
tale cehoslovace.

W. Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., care a luat 
cuvîntul la miting, a vorbit pe 
larg despre reînvierea militaris
mului german în R.F.G., despre 
sprijinul pe care țările occiden
tale, și în primul rînd S.U.A., îl 
acordă acestuia. Faptul că no? 
urmărim cu vigilență și atenție 
evenimentele care se desfășoară 
de cealaltă parte a Elbei, nu se 
datorește unui sentiment de slă
biciune, a declarat W. Gomulka.

Frontierele noastlre sînt îtx pre
zent inviolabile. Ea baza acțiu-f 
mior noastre stă exclusiv grija 
pentru menținerea păcii în Eu
ropa și în lumea întreagă.

W. Gomulka a condamnat cu 
hotărîre poziția puterilor occi
dentale în problema dezarmării. 
El a subliniat importanța pro
punerii guvernului U.R.S.S. cu 
privire la discutarea în cadrul 
O.N.U. a problemei dezarmării 
la nivelul șefilor de guverne

Apoi a luat cuvîntul conducă
torul delegației de partid și gin 
vernamentafe cehoslovace AL 
Novotny, prim-secretar al C.CL 
al Partidului Comunist dlin Ce
hoslovacia, președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace.

El a subliniat că imperialiștii 
pot să intensifice încordarea in
ternațională, însă nu vor maik 
putea niciodată să schimbe ra
portul de forțe dintre capitalismr 
și socialism în favoarea lor. AL 
Novotny a declarat că Cehoslo
vacia sprijină eforturile Uniunii 
Sovietice îndreptate spre discu
tarea problemei dezarmării la 
sesiunea Adunări! Generale a 
O.N.U. cu participarea șefilor 
de guverne.

Noi; a declarat în continuare 
A. Novotny, sîntem puternici 
prin unitatea țărilor lagărului 
nostru. Piatra unghiulară a a- 
cestei forțe este prietenia care 
leagă țările socialiste. Ne mîriH 
driin cu această prietenie. Con
siderăm că este de datoria 
noastră să contribuim pe măsu
ra tuturor forțelor noastre la 
întărirea puterii și unității ță
rilor lagărului socialist, la prie
tenia reciprocă a popoarelor 
noastre, la obținerea de succese 
pe drumul nostru comun.

stabilească o colaborare 
și să încheie acorduri 
garanteze pacea !“.

----- O-----

Oamenii sovietici urează 
lui N. S. Hrușciov 

succes în misiunea sa
MOSCOVA 12 (Agerpres). — 

■fTASS transmite :
Acum cînd delegația sovieti- 

-că, condusă de Nikita Hrușciov, 
este în drum spre New York la 
sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U,, pentru a apăra cauza 
păcii, toți oamenii sovietici do
resc din toată inima șefului gu
vernului U.R.S.S. noi succese pe 
acest tărîm nobil, a declarat cu
noscutul artist Mihail Țarev. 

i PubliCînd declarația lui Mihail 
s-Țarev, ziarul „Pravda“ relevă că 
¡Ma redacția ziarului sosesc nu- 
imeroase scrisori1 și telegrame 
|din partea oamenilor sovietidl 
Acare urează lui N. S. Hrușci.ov 
.-succes în misiunea sa de pace.

Jocurile Olimpice s-au desfă
șurat într-o atmosferă plăcută și 
fără îndoială ele au contribuit 
la întărirea încrederii, a înțele
gerii reciproce și a prieteniei 
între popoarele din toate țările. 
Sportivii noștrii au îndreptățit 
speranțele oamenilor sovietici, a 
spus Nikita Sergheevici. Postul 
de radio de pe „Baltika“ a re
cepționat telegramele de răspuns 
adresate lui N. S. Hrușciov din 
partea primului ministru al Da
nemarcei, V. Kampmann și a 
primului ministru al Norvegiei, 
E. Gerhardsen. In telegrama tri
misă, dl. Kampmann exprimă 
mulțumirile sale lui N. S. Hruș
ciov pentru salutul trimis. Apre
ciez mult urările dv., se spune 
în telegramă, și vă transmit de 
asemenea sincere urări. Primul 
ministru al Norvegiei, dl. Gher- 
hardsen, în telegrama sa de răs
puns mulțumește președintelui 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Vă trarismit sincere 
urări, se spune în telegramă, și 
profit de ocazie pentru a-mi ex
prima speranța sinceră că lucră
rile apropiatei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. vor^con
stitui o reală contribuție k 
zolvarea celor mai importante 
probleme și că în acest fel va 
contribui la înțelegerea recipro
că internațională, la stabilirea 
păcii generale.

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

O propunere ridicolă a cercurilor 
reacționare

NEW YORK 12 (Agerpres).
Revista „Editor and Publi

sher“ a adresat unei serii de co
respondenți americani rugămin
tea de a-și spune părerea în le
gătură cu propunerea unor cer
curi reacționare din S.U.A. „de 
a trece sub tăcere prezența lui 
N. S. Hrușciov în Statele Uni
te“. Toți cei 14 corespondenți 
chestionați și-au exprimat deza
probarea față de această „pro
punere".

„O acțiune plină de curaj
și extrem de înțeleaptă”

MOSCOVA 11 (Agerpres).
Cunoscutul fruntaș al vieții 

# publice din America Cyrus Eai- 
ton a declarat unui corespondent 
aii postului de radio Moscova 
că este ferm convins că șefii 
tuturor statelor, tuturor guver
nelor trebuie să participe la a- 
propiata sesiune a Adunării 
Generale, să ia cuvîntul în fața

■k
ÎNCHIDEREA 

C0N6RESULUI MONDIAL 
DE ECONOMIE FORESTIERĂ
SEATLE (12 Agerpres). — 

Corespondență specială.
La Universitatea din Seatle — 

Ia 10 
de-al 

de e- 
durat 
dele

gației Republicii Populare Ro- 
mîne, în frunte cu prof. 
Mănescu, au susținut 14 
nlcări1 cuprinzînd aspecte 
mice, silvicole, tehnice și 
culturale din domeniul 
mieî forestiere din R. P. 
niă. Delegații țării 
transmis din partea 
R. P. Romîne și a Ministerului 
Economiei Forestiere, o colecție 
de cărți tehnico-silvicole, econo
mice și social-culturale univer
sităților din Washington. De a- 
semenea au fost prezentate fil
mele documentare „Retezatul“ și 
„Delta Dunării“ care s-au bu
curat de un succes deosebit. La 
festivitate au fost de față și re
prezentanți ai Legației R. P. 
Romîne din Washington.

întregii lumi și să expună punc
tele tor de vedere în legătură cu 
dezarmarea, „cea mai importan
tă șî cea mai arzătoare proble
mă spre care este concentrată a- 
tenția întregii lumi“.

Eaton a declarat că admiră 
faptul1 că N. S. Hrușciov vine 
la New York, la sesiunea Adu
nării Generale O.N.U. După pă
rerea lui Eaton această călăto

rite constituie „o acțiune plină 
de curaj șî totodată extrem de 
înțeleaptă“. „Ea va avea o in
fluență pozitivă uriașă asupra 
întregii lumi“, a adăugat Eaton.

din S.U.A.
M. Ogde de Ia ziarul „Jour- 

nal“ care apare în orașul Pro- 
vidfence a răspuns printr-un sin
gur cuvînt: „ridicol“. Cores
pondentul ziarului „New York 
Times“, T. Catledge, a declarat: 
„După părerea noastră vizita 
d-lui Hrușciov la Organizația 
Națiunilor Unite constituie o 
noutate importantă. „New York 
Times“ va căuta să o oglindeas
că cît se poate de bine“.

W. Lomoe, de la ziarul „Jour- 
nal“ care apare la Milwaukee a 
numit propunerea „absurdă* șl 
primejdioasă“. „Noutățile shjl 
noutăți, a declarat el. Vizita lui 
Hrușciov va constitui încă un 
crîmpei al istoriei“. R. Notson 
de la zia-rul „Nortland Orego- 
nian" a spus corespondentului 
revistei „Editor and 
că presa americană 
oglindească șederea 
Hrușciov în S.U.A., 
de faptul dacă este 
placul cuiva. Vizita sa la O.N.U., 
a spus el, suscită un 
teres.

Revista a publicat 
celor 14 corespondenți 
„Propunerea ca vizita 
ciov să fie ignorată prin tăcere 
este calificată drept ridicolă“.

publisher" 
trebuie să 
lui N. S. 
indiferent 

sau nu pe

uriaș îni-

interviul 
sub titlul 
lui Hruș-

S.U.A. — s-au încheiat 
septembrie lucrările celui 
cincilea1 Congres mondial 
conomie forestieră care a 

‘două săptămîni. Membrii

Manea 
comu- 
econo- 
social- 
econo- 
Romî- 

noastre au 
Academiei

PROGRAM DE RADIO
14 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică ușoară, 9,30 
Vreau să știu (reluare), 10,40 
Gîntece de brigadieri, 11,03 Mu
zică die estradă, 12,00 Lectură 
din volumul „Un cîntec de de
parte“ de scriitorul ceh F. C. 
Weiskopf, 13,05 Concert de 
prînz, 14,16 Muzică ușoară de 
compozitori sovietici, 15,40 Mu
zică distractivă romînească, 16,15 
Vorbește Moscova! 17,30 In 
slujba patriei, 18,00 Program 
muzical pentru fruntașii în pro
ducție din industrie și agricul
tură, 19,25 Cîntece revoluționa
re, 21,01 Noi înregistrări de mu
zică populară estonă, 21,45 Mu
zică .ușoară. PROGRAMUL II. 
14,07 Mari ansambluri corale 
din țări prietene, 15,00 „Cînt 
pentru tine“, program de muzi
că ușoară, 16,50 Curs de limba

rusă, 17,20 Din proza noastră 
contemporană, 18,05 Prietena 
noastră cartea : „Povești de la 
fereastra mea“ de Mihai Stoian, 
19,30 Emisiune dedicată 
Luigi Cherubini la 200 
de la nașterea sa, 20,45 
populară din Dobrogea, 
Valsuri din operete.

luî 
de ani 
Muzică 

21,58

O-----

CINEMATOGRAFE
14 septembrie

PETROȘANL — 7 NOIEM
BRIE : Pudriera vorbitoare; AL1. 
SAHIA : Pescarii din Arhipelag; 
PETRI LA : Intrigă și iubire; 
LONEA: Moartea în șa; ANI- 
NOASA: -----------
Poznașa; BARBĂTENI : Ultima 
primăvară; URICANI: Război și 
pace (seria Il-a).

Lanțul; LUPENI :
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