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Cind se muncește ritmic
Din prima zi a lunii 

octombrie, extragerea căr
bunelui cocsificabil a de
curs ritmic în abatajele 
minei Lupeni. Prima zi 
de muncă a fost încheia
tă cu 63 tone de cărbune 
ieșite la recepție peste 
sarcina de plan. Și din zi 
în zi plusul a crescut ne
contenit ajungînd ca la 
decada I-a să totalizeze 
cifra de 1935 tone, iar 
la 15 octombrie 2358 to
ne Intr-o singură zi — 
5 jM^pmbrie — brigăzile 
irnHecc printre care cele

----------------©_

Indicii de calitate în continuă 
îmbunătățire

conduse de tov- Ghioancă 
Sabin, Nagy Anidrei, 
Musta Alexandru, Lucacs 
Andrei și alții au trimis 
la ziuă din abatajele Lu- 
peniului 836 tone peste 
planul zilei respective.

Fruntaș în întrecerea 
socialistă pe sectoare se si
tuează colectivul sectoru
lui II care a depășit pla
nul în prima jumătate a 
lunii curente cu 1640 to
ne, urmat de cei 
toatelor III ■ și I 
912 și, respectiv, 
ne depășire.

Cărbunele extras de mi
nerii Văii Jiâlui a înre
gistrat luna aceasta o în
semnată creștere și din 
punct de vedete calitativ. 
Cenușa medie a cărbune
lui brut extras în 15 zile 
din octombrie a scăzut 
pe combinat cu 0,6 la 
sută sub norma admisă. 
Cu excepția minelor 
Vulcan și Petrila la toate 
celelalte exploatări mi
niere- din bazin indicii, 
calității; au suferit îmbu
nătățiri, conținutul de 
steril' din cărbunele ex
tras- a scăzut sau s-a în
cadrat în cifrele planifi
cate.

Fjragțașă pe bazin cu 
calitatea' cărbunelui se si
tuează și în luna aceasta 
mina’ Aninoasa care a 
depășit planul pînă la 15
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Festivalul filmului sovietic

octombrie cu 559 tone și 
a redus conținutul de 
steril din cărbune cu 1,3 
procente sub norma ad
misă. Bine au muncit în 
ce privește îmbunătățirea 
calității cărbunelui și co
lectivele minelor Lupeni 
și Lonea.

De remarcat că în pe
rioada celor 9 luni, trecute 
din anul curent la mine
le Văii Jiului calitatea 

. cărbunelui, a crescut sjub- 
ștanptff fața’Яе aceeași 
perioadă din anul trecut. 
Astfel, cenușa cărbunelui 
brut intrat în preparații 
în trei trimestre a avut 
un conținut de cenușă cu 
1 la sută mai mic față 
de cenușa totală, realiza
tă pe combina? în anul 
trecut.

s

Lingă magazia de materiale a preparației 
Petrila, înt-r o încăpere amenajată specia], se 
distribtiie lapte ca antidot pențju muncitorii 
pOparației, ca re lucrează în locuri vătămătoare 
sănătății, cum sînt sudorii, fochiștii șl mecanicii 
de , smofârii. '

fotoreporter ui nostru a prins momentul efe
ctuării unei f otografii, cu puțin timp înainte 
de distribuire a laptelui, lat-o pe Bălănucă Eu
genia, distribuitoare de lapte, pregătită pentru 
repartizarea antidotului.

Prin muncă voluntara

Azi pe ecran „Cerul Balticii"
Il-aseria

Azi Pe ecranul cine
matografului ;,7 Noiem
brie" din Petroșani, în 
cadrul Festivalului filma 
lui sovietic, rulează filmul 
„Cerul Balticii" seria II- 
a. o producție a studiou
lui „Lenfim" după roma
nul cu același nurse de 
N. Ciukovski.
In imagini impresionan

te, filmul „Cerul Balti- 
ticit' subliniază curajul, 
eroismul fi abnegația de

care dau dovadă tinerii 
apărători ai Leningradu
lui, precum fi sentimen
tele de prietenie fi soli
daritate care-i unește în 
zilele grele ale războiu
lui.

Seria a doua a filmu
lui relatează faptele de 
eroism ale membrilor es
cadrilei Rossohin în pe
rioada blocadei Lenin
gradului.

Buna gospodărire a co
munei și continua ei în
frumusețare constituie pen
tru locuitorii din Aninoa- 
sa o preocupare de sea
mă. Recent, la șirul suc
ceselor obținute în aceas
tă direcție locuitorii co
munei au mai adăugat 
două realizări frumoase: 
construirea unui podeț de 
lemn cu material recu
perat dintr-un vechi pa
rapet-peste firul unui pî- 
rîu din strada Simion 
Bărnuțiu și terminarea a- 
menajării străzii 23 Au
gust în susul Văii. S-au 
prestat peste 1000 ore de 
muncă patriotică. Alături 
de zecile de cetățeni care 
au ajutat la terminarea 
acestor lucrări un merit' 
deosebit revine deputați- '

lor Piro Ludovic, Lazar 
Bela și Măcrus Viorica 
care au constituit un bun 
exemplu în muncă și au 
coordonat cu 
întreaga activitate 
raenilor în timpul 
rilor.

pricepere 
a oa- 
lucră-
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Alături de sutele de blocuri care cuprind jjeste 7.000 apartamente, pen
tru minerii Văii Jiului au fost construite și o seamă de obiective social-cul- 
turale. Printre acestea se numără cinematografele zdin Lonea, Petroșani, 
Bărbăteni, clubul muncit, resc din Petrila, săli de spectacole Ia Lonea, A- 
ninoasa și alte asemenea obiective.

IN CLIȘEU : Noua cantină minieră din Uricani, a oarei finisate, 
exterioară a fost termin tă săptămîniie trecute.

Congresul al XXIl-lea al P.C.U.S. — 
eveniment istoric In viata întregii omeniri 

împreună cu întreaga omenire
progresistă, poporul nostru își 
îndreaptă astăzi privirile spre 
glorioasa capitală a Uniunii So
vietice, Moscova, unde își începe 
lucrările Congresul al XXIl-lea 
al P.C.U.S. însemnătatea uriașă 
a .acestui eveniment în viața po
porului sovietic și a întregii miș
cări comuniste și muncitorești 
internaționale constă în faptul că 
cel de-al ХХП-lea Congres al 
P.C.U.S. va face bilanțul vic
toriilor strălucite obținute de 
gloriosul popor sovietic sub con
ducerea P.C.U.S. în toate dome
niile de activitate și va elabflra 
sarcinile practice, nemijlocite ale 
construirii comunismului în Uni
unea Sovietică.

Poporul sovietic a obținut în 
întîmpinarea acestui măreț eve
niment victorii dfe o însemnătate 
istorică. Uniunea Sovietică se 
află astăzi pe primul loc în lu
me. în ce privește ritmul mediu 
anual de creștere a producției 
industriale, în ce privește spori
rile anuale absolute ale volu
mului producției industriale și 
agricole, produsului social și 
venitului național. In întrecerea 
economică cu S.U.A..
Sovietică a lăsat de pe acum în 
urmă această tară în ce privește 
producția unei serii întregi de 
produse industriale și agricole 
dintre cele mai principale. Ast
fel, calculat pe cap de locuitor. 
U.R.S.S. produce mai mult crom, 
fier, 
bine 
lînă
mestrul I al acestui an. U.R.S.S. 
a produs tot atîta oțel cît S.U.A. 
Uniunea Sovietică se situează 
pe primul Ioc în lume în ce pri
vește învățămîntul. arta și. cul
tura precum și în domeniile ho- 
tărîtdare ale științei și tehnicii. 
Uniunea Sovietică a inaugurat 
folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice, a deschis ome
nirii, prin zborurile triumfale ale 
lui Iuri Gagarin și Gherman 
tov. era zborurilor cosmice 
omului.

Congresul
P.C.U.S., ale cărei lucrări 
astăzi, va trasa sarcinile 
crete, practice. în vederea 
truirii societății comuniste,
iectul de Program al P.C.U.S., 
care cuprinde aceste sarcini, șl 
care a fost dezbătut și aprobat de 
întregul partid, de întregul popor
---- —

Uniunea

turbă, nichel, com- 
cerealiere, țesături, de 

dfecît S.U.A. In se

al XXIl-lea

Ti- 
ale

al
încep
con-

cons-
Pro-

sovietic, constituie o. dezvoltare 
creatoare a -gloriosului tezaur 
al învățăturii marxist-lenihiste. 
„Sarcina economică principală a 
partidului și poporului sovietic 
— se arată în proiectul noului 
Program al P.C.U.S. — este de 
a crea în decurs de două 
baza tehnică-materială a 
nismului".

Intr-adevăr, prevederile
tului noului Program al P.C.U.S. 
deschid poporului sovietic pers
pective fără precedent, de o deo
sebită forță mobilizatoare. In 
deceniul 1961—1970 Uniunea 
Sovietică va întrece Statele Unite 
ale Americii — tara cea mai pu
ternică și mai bogată a lumii ca
pitaliste — în ce privește produc
ția actuală calculată pe cap de 
locuitor. In deceniul 
1971 — 1980, producția 
va crește de cel puțin 
ceea ce înseamnă că în 
niunea Sovietică va 
mult în urmă S.U.A. în oe pri
vește actualul volum global al 
producției industriale. înalta dez
voltare a producției va permite 
oamenilor sovietici
foarte aproape de înfăptuirea 
principiului repartiției după ne
voi. In U.R.S.S, va fi astfel con
struită în linii mari societatea 
comunistă; poporul sovietic se 
va bucura 
de trai în 
popor din 

Partidul'
poporul nostru, acordă o înaltă 
prețuire rolului glorios al popo
rului sovietic, al P.C.U.S. în 
dezvoltarea societății. „Făurind 
societatea socialistă și trecînd la 
construirea desfășurată a co
munismului — a ■‘spus tovarășul 
tlheorghe Gheorghiu-Dej — po
porul sbVietic îndeplinește cu 
cinste rolul de înainte mergător 
al omenirii, el croiește druoiul 
viitorului pentru întreaga ome
nire. Proiectul de. Program ai’ 
P.C.U.S. reprezintă pentru oame
nii muncii de pretutindeni un 
izvor de entuziasm în lupta pen
tru ‘victoria măreței învățături 
a lui Marx-Engels-Lenin“.

In ziua deschiderii lucrărilor 
sale, oamenii muncii din patria 
noastră transmit un fierbinte 
salut Congresului al XXIl-lea al 
P.C.U.S. ale cărui lucrări var lu
mina calea omenirii spre pace, 
libertate, egalitate și fericire.

decenii
comu-

proiec-

următor, 
U.R.S.S. 
șase ori, 
1980 U- 
lăsa cu

să ajungă

dte cel măi înalt nivel 
comparație cu oricare 
tarile capitaliste.' 
Muncitoresc Romîn,

Vizita lui Gherman Titov în regiunile 
Ploiești și Brașov

. Cosmonautul sovietic, ma
iorul Gherman Titov, a fă
cut în cursul zilei de dumi- 
minică o vizită în „regiunile 

. Ploiești și Brașov. Oaspetele 
a fost însoțit de general lo
cotenent de aviație Ion Io- 
niță și de G. E.^Cebotariov, - 
însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al Uniunii Sovietice 
la București..

La sosirea la rafinăria nr.
1 Ploiești, maiorul Gherman 
Titov a fost înțîmpinat de 
tov. Dumitru Balalia, prim- 
secretar al Comitetului re
gional Ploiești al P.M.R., 
Gheorghe Stan, președintele 
Comitetului Executiv al Sfa
tului popular regional și de 
alți reprezentanți ai organe
lor loc«le de partid și de 
stat, de numeroși oameni ai 
muncii. Aci a avut loc un 
scurt miting.

Tovarășul Dumitru Bala* 
lia a adresat cosmonautului 
sovietic un cuvînt de bun 
venit.

'^bșireâ dv. printre noi, iu- 
Ejțe tovarășe Gherman Titov, 

' a spus ; vorbitorul — înI I
timpul tradiționalei Luni a 
prieteniei rotnîno-sovietice, 

I este un simbol al marii prie- 
1 tenii care leagă popoarele

noastre, un fericit prilej de 
afirmate a sentimentelor de 
profundă dragoste și admi
rație pe care oamenii muncii 
din regiunea Ploiești împreu
nă cu întregul nostru popor, 
le nutresc pentru poporul fra
te sovietic, pentru Partidul 
Comunist al Uniunii Sovie
tice și Comitetul său Central 
în frunte cu tovarășul Nikita 
Sergheevici Hrușciov.

Slavă marelui popor so
vietic care a creat asemenea 
eroi ca Iuri Gagarin și Gher
man Titov.

A răspuns Gherman Ste- 
panovici Titov, care, a mul
țumit pentru primirea cor
dială : și călduroasă, primire 
care este o expresie a dra
gostei și prieteniei poporului 
romîn față de poporul so
vietic.

Apoi a vizitat rafinăria nr. 
1 Ploiești, primind ample ex
plicații din partea' conducerii 
acestei unități industriale.

In amintirea vizitei făcute 
la rafinărie, colectivul 
muncă de aici a oferit 
monautului macheta 
instalații de rafinate.

Eroul cosmonaut a făcut 
apoi o plimbare cu mașina.

Aceeași primire entuziastă 
a fost făcută oaspetelui în 
trecerea sa prin Cîmpina, 
Breaza, Comarnic, Sinaia, 
Predeal și prin satele și co
munele de pe Valea Praho
vei și Valea Timișului.

La sosirea la Brașov, cos
monautul Titov a fost salu
tat cu însuflețire de un ntare 
număr de.cetățeni. In întîtn- 
pinarec oaspetelui au venit 
tovarășii Nicolăe Matchian, 
orim-secretar al Comitetului 
regional Brașov al P.M.R., 
loan Mărcuș. președintele 
Comitetului Executiv al Sfa
tului pooular regional, repre
zentanți ai organelor locale 
de partid si de stat.

In numele Comitetului re
gional de partid 
nilor muncii din 
varășul Nicolae 
rostit un cuvînt 
nit.

In vizita sa prin noile car- . 
tiere muncitorești „Tractorul* 
și „Steagul foșu“ și pe arte
rele centrale ale orașului; 
cosmonautul a fost ovaționat 
de zeci de mii. de locuitori. 
Drumul era uh adevărat cu
loar viu. Spre mașina des
chisă în care se afla oaspe-

si al oattie- 
regiune, to- 
Marchian a 
de bun ve-

*

de 
cos- 
unei

(Continuare în pag. S-a)
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Campioana țârii — învinsă la Lupeni
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Elevele au oblinul o victorie 
mcrlfatâ

De acurn, se poate vorbi de 
0 tradiție statornicită pe stadio
nul din Lupeni: cele mai fru
moase jocuri ale Minerului au 
fost realizate în compania echi
pei militare, bineînțeles și da
torită contribuției echipei oas
pete. Întotdeauna jucătorii de 
la Minerul au înțeles că, deși 
Пи există o regulă, totuși în 
anumite Situații elanul și voin
ța, . fermitatea și tinerețea pot 
învinge o tehnică superioara, un 
calcul matematic de veterani. 
Așa au făcut lupenenii și dumi
nică cînd echipa campioană, ve
nise hotărîtă să cîștige două pun
cte.

Din primele minute, militarii 
controlează balonul cu o tehnică 
perfectă, specifică lor, calculînd 
[iecare pas, fiecare mișcare. Dar 

. gazdeie, răspund printr-un ritm 
rapid cu un sistem diferit de 
joc bazat pe deschideri lungi, 
prin pătrunderi în viteză. Astfel, 
in minutul 3 Cucu reia Cu capul, 
în plină viteză, o centrare a lui 

' Grigote și mingea trece puțin 
"peste poarta lui Voinescu. După 
cîteva pase rapide din preajma 
careului militar. С. C. A. 
inițiază primul atac peri
culos : Constantin, infiltrat
printre Mihăilă și Coman 
pătrunde în careul de 16 metri. 
Mihalach* atent îi plonjează la 
picioare, respingînd mingea la 
Stanciu. Deși ar fi putut să-l 
ferească, totuși Constantin l-a 
lovit pe Mihalache destul de 
grav. Arbitrul Osiac (Timi
șoara) nu a oprit imediat jocul 
deși Mihalache rămăsese nemiș-

Dinamo București — 
Jiul 5-2 (2-1)

(De la trimisul nostru). La pri
ma vedete s-ar părea că dinamo- 
viștii au fost net superiori petro- 
șănenilor în întîlnirea de duminică 
de la București. Scorul este însă 
prea sever față de desfășurarea 
jocului, deoarece in marea majo
ritate a timpului fotbaliștii de la 
Jiul au jucat de la egal la egal 
cu dinamoviștii.

După 16 minute de joc în care 
era greu să se întrevadă de partea 
cui va fi victoria, Pîrcălab face o 
cursă rapidă pe extremă, Tîlvescu 
îl faultează și arbitrul acordă lovi
tură de la 11 metri. Execută și 
transformă același Pîrcălab. Jiul 
hotărît să egaleze are o frumoasă 
acțiune la poarta dinamovistă la 
care a contribuit Pavlovici și Ga
bor cei mai buni din atac. In mi
nutul 28 Crăciun, accidentat, pă
răsește terenul fiind înlocuit cu 
Zamfir. Lovitura liberă de la 20 
metri acordată în urma faultului 
asupra lui- Crăciun este executată 
excelent de Gabor care înscrie 
peste zidul dinamovist : 1—1. In 
același minut Țîrcovnicu (în mare 
vervă de joc) îl deschide pe Pîr
călab, acesta centrează perfect și 
același Țîrcovnicu reia cu capul 
pește Ciîsnic,, în. poartă : 2—1.

La reluare Dinamo are o perioa
dă de dominare înscriind prin Var
ga (minutul 51) și Vasile Alexan
dru (minutul 57). La 3—1 Pavlo
vici ratează o mare ocazie de gol 
trăgfnd pe lîngă poartă după ce 
driblase întreaga apărare dinamo
vistă. Gohil următor al dinamoviș- 
tilor este înscris de Pîrcălab. In 
minutul 77 Popa oprește cu mina 
balonul în careu și Gabor înscrie 
al doilea gol al jiuliștilor trans- 
formind lovitura Де la 11 m.

Cu tot scorul sever Jiul a lăsat 
o impresie bună ia București in 
special prin jocul de cîmp tehnic 
și inspirat. Dinamoviștii au jucat 
destul de „tare'^ în special apăra
rea, în timp ce în înaintarea pe- 
troșănenilor jucători tineri — Pav
lovici, Horja, Ciornoavă — au 
fon aproape tot timpul timorați.

F. 1STRATE 

cat, la pămînt. După interven
țiile medicilor (jocul s-a între 
rupt 3 rAinutej Mihalache este 
restabilit. In continuare el a a- 
părat foarte bine

Jocul devine tot mai rapid. 
Apărarea lupenenilor, mult mai 
mobilă decît experimentata 
înaintare militară, respinge cu 
promptitudine atacurile milita
rilor. In minutul 15 Minerul ra
tează deschiderea scorului prin 
Crăiniceanu care, deși singur în 
fa|a porții, ezită să tragă-

Antrenorul echipei militare 
văzînd că în atac „ceva nu 
merge" îl schimbă pe Caco- 
veanu cu Crisan. Dar înaintarea 
militară, ca de altfel întreaga 
echipă, rămfne mai departe sta
tică. La pauză rezultatul rămîne 
alb deși ambii portari fuseseră 
puși la grele încercări.

Din primul minut al reluării, 
Voinescu trece prin emoții tari, 
privind neputincios balonul șutat 
puternic dte Crăiniceanu, trecînd... 
pe lîngă bară, înafara porții. 
Balonul este repus în joc dar 
asistăm din nou la un atac al 
lupenenilor. O lovitură de corner 
executată perfect de Cucu, o re
luare a lui Szdke si Mihaly, ve
nit din urmă. înscrie nestinghe
rit primul gol. Este minutul 48 
și miile de spectatori aplaudă 
cu căldură.

In minutul 72 Constantin a- 
flaț în poziție clară de ofsaid 
trimite mingea pe lîngă Miha

CAMPIONATUL PEGIONAL
Minerul Vulcan — C.F.R. Teîuș 6-0 (1-0)

Meciul așteptat cu mult in
teres de localnici — pentru că 
era primul din actualul campio
nat jucat acasă — a satisfăcut 
în cea mai mare parte pe cei pre. 
zenți pe stadionul din Vulcan. 
Încă din primele minute, Mine
rul atacă dezlănțuit punînd la 
grea încercare poarta adversă. 
Rînd pe rînd, centrează Nagy și 
Beudean ratează ' ocazii clare 
de a marca. Jucătorii de la Te- 
iuș se apără din ce în ce jnai 
greu cu toate astea, golul sur

Dinamo Barza
Ocazii au fost și în prima re

priză lă ambele porți dar apă
rările își fac pe deplin datoria, 
așa că scorul rămfne alb.

In cea de a doua însă dinamo- 
viștiî din Barza insistă mai 
mult și în minutul 63 reușește

Știința Petroșani — Ardealul Teliuc 1-2 (1-0) 
(cat 11)

Disputată pe stadionul Jiul 
din Petroșani, partida dintre 
Șiința din localitate și Ardealul 
Teliuc s-a încheiat cu victoria 
oaspeților la scorul de 2—1, 
Deși a dominat în cea mai mare 
parte a timpului, echipa studen

Clasamentul campionatului regional categoria i*a
î. Metalurgistul Gugir 8 6 0 2 23- 6 12
2. Minerul Aninoasa 8 6 0 2 14: 7 12
3. Sebeșul Sebeș 8 5 2 1 23:14 12
4. Parîngul Lonea 8 5 2 1 16:11 12
5. Dinamo Barza 8 5 1 2 17: 9 11
6. Minerul Petrila 8 3 4 1 10: 6 10
7. Victoria Căîan . 8 4 1 3 15:10 9
8. Minerul Deva 8 3 1 4 11: 8 7
9. Minerul Vulcan 8 2 3 3 14:16 7 -

10. A.S.A. Alba 8 2 1 5 11:13 5
li. Dacia Orășt 8 2 1 5 7:13 5
12. Minerul Tn< ir 8 1 2 5 14:25 4
13. C.F.R. Simeria 8 1 1 6 11:24 3
14. C.F.R. Teiuș 8 1 1 6 9:32 3

Alte rezultate
Minerul Petrila — Parîngul Lo

ne* 0*0; C.F.R. Simeri* — Mi
nerul Deva 1-1; Sebeșul Sebeș — 

lache în poartă Arbitrul de cen
tru acordă însă gol. La insisten
țele jucătorilor, arbitrul de tușe, 
Cruceanu, lipsit complet de spi
rit de răspundere, confirmă că 
e gol deși în momentul fazei ri
dicase fanionul, semnalînd deci 
ofsaid. Totuși minerii nu se des
curajează și pornesc la atac cu 
mai mult# hotărîre în timp ce 
campioana țării „trage de timp" 
mulțumindu-se deci cu un rezul
tat egal. In minutul 85 Sotir deși 
singur în fața porții, de la 10 
metri șutează peste poartă, ra- 
tînd cea mai mare ocazie a par
tidei. In ultimul minut de joc 
Crăiniceanu execută o lovitură li
beră de la 30 m., balonul primește 
o traiectorie dificilă. Voinescu res
pinge cu greu, intervine apoi 
prin „foarfecă" Jenei, dar balo
nul trecuȘe deja de linia porții: 
2-—1 pentru Minerul Lupeni. 
Este ușor de bănuit valul de a- 
plauze, ’ felicitările și urările 
spectatorilor meritate din plin de 
fotbaliștii lupeneni, pe care îi 
felicităm.

Au jucat: MINERUL : Miha
lache—Stanciu, Coman, Dan И 
—Mihăilă. Mihaly—Cucu . Nisl- 
peanu (din minutul 70 Sotir). 
Grigore, Szoke, Crăiniceanu 
C.C.A. : Voinescu—Stancu, A- 
polzan, Ivănescu—Jenei, Bone— 
Cacoveanu (din minutul, 30 Cri- 
șan)‘ Constantm. Alexandrescu. 
Rakcsi, Tăiaru.

MIHAIL DUMITRESCU

vine aproape de sfîrșitul repri
zei, cînd printr-o acțiune per
sonală Cotroază atent, după ce 
șutează și portarul scapă, intro
duce mingea în plasă.

Repriza a doua aparține în în
tregime gazdelor care mai mar
chează încă 5 goluri. (Cotroază 
2. Nagy 1, Smit 1 și Beudean 
1). Scorul putea fi și mai mare 
dacă nu’ se ratau multe din oca
ziile avute. Victoria atît de con
cludentă a fost pe deplin meri
tată.

Minerul Aninoasa 2-0
să înscrie prin Murzacu, care a 
reluat cu capul o lovitură li
beră. După alte 5 minute ei pe- 
cetluiesc scorul final dintr-o lo
vitură de la 11 metri, astfel că 
întîlnirea îâ sfîrșit cu 2—0 în 
favoarea gazdelor.

țească a părăsit terenul învinsă 
datorită impreciziei în șut a a- 
tacantilor săi cît și unor greșeli 
elementare comise de apărători.

Au marcat Fleider pentru gaz
de, Ghiubea și Ștefan pentru 
oaspeți. A arbitrat cu scăpări 
Chiriță I. (Hațeg).

Dacia Orăștie 2-2; A.S.A. Alba— 
Metalurgistul Cugir 1-3; Victoria 
Călan — Minerul Gbelar 2-1.

Începutul întâlnirii dintre echipe
le de handbal în 7 S.S.E. din Pe
troșani și I.T.B. București a pro
vocat emoții iubitorilor acestui 
frumos sport. Din formație lipsea 
Sanda Rădulescu, Ea — după ci
te se pare — a părăsit echipa, în- 
tr-o perioadă cind noua promovată 
luptă din răsputeri să se mențină 
în prima categorie a țării.

Meciul a început destul de ti
morat. Timp de 8 minute te pă-

O fază din meci

rea că lipsa ei nu va putea fi sup
linită. Șuturile lui Khellner, Ba- 
rabaș și ale celorlalte componente 
ale echipei locale greșesc de puțin 
ținta sau aînt apărate de portarul 
bucureștencelor. Minutul 9 aduce 
primul gol. Un atac frumos al 
elevelor și mingea trasă puternic de 
Vîrlan poposește în. poarta echipei 
oaspe. Nu trece decît un singur 
minut și Barabaș .urcă scorul la, 
2—0. Se părea că gazdele vor ob
ține o victorie la scor. Minutele 
se scurg însă una după alta și nu. 
se mai marcă nici un punct. Pînă 
fa urmă cele care înscriu sînt 
bucureștencele. Și îatâ că în mi
nutul 16 elevele conduc doar cu 
2—1. Ele reușesc însă în minutul 
20 să maree un nou gol prin Vîr
lan, astfel că repriza se încheie cu 
scorul de 3—1 în favoarea lor.

Crosul „Să întîmpinăm 7 Noiembrie"
Primele întreceri din cadrul 

crosului „Să întîmpinăm 7 
Noiembrie" au avut loc la aso- 
ciația sportivă Minerul II, Școa
la profesională din Lupeni.

Peste 490 de tineri s-au între
cut pentru cucerirea locului 1 și

R U О В I

Campionatul de calificare
Pe stadionul Minerul din Lu

peni, în cadrul campionatului de 
calificare pentru categoria A e 
chipa din localitate a înfruntat 
puternica echipă a studenților din 
Timișoara, care în actualul cam
pionat nu a suferit deeft o sin
gură înfrîngere.

Fază din tntîlnirea de rugbi din cadrul turneului de calificare-dintre 
jiul Petroșani Minerul Vulcan. Meciul s~a terminat la egalitate3~3

Decise să majoreze scorul, ju
cătoarele din Petroșani încep „ta
re" repriza a doua. In minutul 24, 
un atac al gazdelor nu poate fi 
oprit decît prin fault. Arbitrul 
Weisenbau din Timișoara acordă 
pe bună dreptate lovitură de 7, 
metri, transformată impecabil de 
Khellner. Din acest moment, ju
cătoarele de la I.T.B. par decise 
să reducă din handicap, ceea ce 
și reușesc astfel că în minutul 28 

scorul este doar de 4—3 în fa
voarea gazdelor. După aceasta 
gazdele încep din nou să atace 
șt reușesc să concretizeze în minu
tele 38 și 39 prin Vîrlan și Ne
meș, astfel că meciul ia sfîrșit cu 
scorul de 6—-Ъ în favoarea lor. 
De la gazde s-au remarcat Vîrlan 
Găbriela și Duncea Lia.

★
In deschidere, echipa secundă 

S.S.E- Petroșani a jucat cu cea din 
Vulcan, obținînd victoria cu 4-2. 
Este salutară inițiativa echipei de 
handbal în 11 din Vulcan de a 
practica și jocul în 7,

*
Jucînd la Timișoara cu fruntașa 

seriei din care face parte echipa 
studenților din Petroșani a fost în* 
vinsă cu scorul de 22—12.

D. CRI ȘAN

totodată pentru dreptul de a par
ticipa la etapa pe or$ș. După 
o întrecere dîrză pe locurile frun
tașe s-au clasat, în ordine, Puia 
Mihai, Popescu Gheorghe și 
Spălara Vasile. toti elevi frun. 
tași și la învățătură.

Gazdele jucînd destul de bine, 
au opus o dîrză rezistență, fă- 
cînd ca partida să se termine 
nedecis 0—0.

S-au evidențiat de la gazde 
Costinaș, Taborschi și Doicu- 
lescu.

s. Baloi 
corespondent
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Vești din Aninoasa
Culbutor 

din material vechi
Zilele trecute, muncitorii lă

cătuși de la sectorul VIII aii 
minei Aninoasa au terminat 
construcția unui culbutor du
blu, semiautomat, pe care l-au 
montat in hala mare a puțului 
principal. Inelele, tampoanele, 
diagonalele metalice din inte
rior și liniile de conducere din 
noul culbutor semiautomat au 
fost confecționate din materia
le vechi scoase din uz tot 

din propria inițiativă colectivul 
muncă din sectorul VIII elec

tromecanic a reparat un grup 
de pompe standard cu capaci
tate de 3000 litri pe minut, lu
crări care au adus mineieAni- 
noasa g economie de 20.000 
lei.

Inițiativă valoroasă
In acest an. economiile ob- 

! ținute de muncitorii de la sec-
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I torul VH al minei Aninoasa au •
I Însuflețit șî mai mult activii- 1- 
J tatea pentru descoperirea și fo- ;
j losirea resurselor interne. Nu 
jJdB mult echipa de circulariști 

dusă de Casapu loan de lai 
f ajceșt sector a pornit în cadrul 
I întrecerii pentru sporirea econo.
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miilor o nouă inițiativă: Di
mensionarea lemnului de mină 
numai după 
mai puține 
metru.

Prețuind

comandă cu cît
scurtături sub 1

această inițiativă
І valoroasă în cadrul depozitu- I
♦ fui de lemn, echipele de dreu- î 
î iatori conduse de Balog Ludo- J
* vie, Negoi Dumitru, Părcaiab ț 
I Alexandru și Golf! Laszlo au
î obținut și ele rezultate bune. 44

іниі! ale (ouimtorllor 
liltieil

Constructorii de pe șantierul 
7 construcții Lupeni muncesc cu 
rîvnă pentru ca pînă la 20 octom
brie să dea în folosință blocurile 
25 și 30.

La blocul 25 în prezent s-au 
terminat lucrările de zugrăvire 
» -vopsire la apartamentele de 
pe scara I, iar pe scara a 11-a 
lucrările 
de 90 la

Pentru 
dare în 
telor, brigăzile dte zugravi con
duse de Ferestrău loan. Ciuperea 
Victor și Рога Sabin, folosind 
metoda de lucru în lanț au reu
șit. ca într-un timp mai scurt, 
Să facă zugrăveli și vopsitorii de 
lemn de bună calitate și să eco
nomisească 150 kg. vopsea.

La blocul 30 în același ritm 
lucrează brigăzile de zugravi 
conduse de Hedy Eugen și Fo- 
tache loan. La aceste două blo
curi a lucrat brigada de insta
latori de încălzire centrală în 
frunte cu Maffei Constantin ca
re a terminat cu mult înainte de 
termen instalația, făcînd și pro
ba instalației cu apă caldă

VALENTIN C1RSTO1U 
instalator de apă

I, iar pe scara a 11-a 
sînt gata In proporție 
sută.
grăbirea ritmului de 

folosință a apartamen

V IA J A D E PARTID

Biroul nou ales
și-a început

Adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri a constituit pen
tru comuniștii din organizația de 
bază nr. 2 de la mina Petrila un 
bun prilej pentru a dezbate pe 
larg activitatea politică desfășurată 
de organizația de partid în direc
ția mobilizării minerilor sectorului 
la înfăptuirea sarcinilor economice.

Sectorul II, care prin munca pli
nă de elan a minerilor de aici a 
obținut depășiri însemnate luni în 
șir, apropiîndu-se la sfirșitul lunii 
a șaptea a anului de realizarea an
gajamentului anual de a depăși cu 
10Д00 tone de cărbune planul de 
producție, s-a izbit de un obstacol 
greu de învins. Datorită unor greu
tăți obiective, sectorul a rămas sub 
plan âtît în luna august cît și sep
tembrie, pierzînd din depășirea 
realizată 3.700 tone de cărbune. 
Era firesc ca rămînerea în urmă și 
pierderile în cursul celor două luni 
să preocupe în mod deosebit co
muniștii din sector cu prilejul a- 
dunării generale de alegeri. Adu
narea generală a reliefat cauzele 
răminerii în urmă, a stabilit mă
suri pentru înlăturarea lor și a 
fixat ca obiectiv de muncă pentru 
întregul colectiv al sectorului recu
perarea pierderii, îndeplinirea inte
grală a angajamentului anual. Tot
odată, adunarea de alegeri a pus 
sârcini importante în fața noului 
birou al organizației de bază în 
privința îmbunătățirii conținutului 
învățămîntului de partid, a educă
rii partinice a candidaților de 
partid și întăririi muncii politice 
de masă.

Aceste sarcini, cuprinse în ho- 
tărîrea adoptată de adunarea de 
alegeri, constituie un adevărat pro
gram de muncă pentru noul birou 
al organizației de bază. De aceea 
realizarea lor a devenit o preocu
pare primordială .pentru întregul 
birou.

Prima ședință a biroului nou 
ales a fost consacrată stabilirii de 
măsuri" concrete în vederea înfăp
tuirii hotăririi adunării generale 
de dare de seamă și alegeri, mă
suri care să după la întărirea con
tinuă a rolului de conducător po
litic al organizației de bază.

In prima ședință a biroului au 
fost discutate, punct cu punct, sar
cinile cuprinse în hotărîre. Pentru 
f ecare membru al biroului otga~ 
nfeației de bază au fost stabilite 
responsabilități concrete. Astfel, 
tov. Zaharia Vasile, răspunde în 
cadrul biroului de problemele e- 
conomice, tov. Alexe Cornel de în- 
viț&nîntul de partid și, așa cum 
a stabilit biroul, fiecare membru 
de bfitou va răspunde de un anu
mit domeniu de activitate. In a- 
ceastă ședință s-au revizuit și sar
cinile concrete^ repartizate anterior 
membrilor și candidaților de 
partid și, în legătură cu realiza
rea hotăririi adunării generale de 
alegeri, au fost repartizate sar
cini noi. Biroul a fost preocupat 
mai ales de luarea de măsuri pen
tru înfăptuirea angajamentelor de 
întrecere. O cale importantă pen
tru îmbunătățirea activității eco-

activitatea
oornice a sectorului o constituie 
ridicarea de sub plan a brigăzi
lor rămase în urmă. In acest scop 
biroul a făcut propuneri concrete 
conducerii sectorului. In urma pro
punerilor făcute de birou conduce
rea unei brigăzi rămase în urmă a 
fost încredințată minerului fruntaș 
Munteanu Petru, iax îndrumarea 
ei, tehnicianului comunist Orban 
losif. Sarcina de a asigura asisten
ta tehnică necesară brigăzilor ră
mase în urmă a fost încredințată 
și tehnicienilor comuniști Buliga 
loan și Mihalache Rudolf. Biroul 
a prevăzut totodată în planul său 
de muncă pe luna octombrie ca 
problema ridicării tuturor brigăzi
lor la nivelul celor fruntașe să 
fie dezbătută în prima adunare 
generală a comuniștilor din sec: 
tor. Conducerea sectorului a pri- 
ifiit sarcină să prezinte în aduna
re și un plan de măsuri tehnico- 
organizatorice privind realizarea 
înainte de vreme a sarcinilor eco
nomice ale sectorului pe trimes
trul IV.

Mobilizarea colectivului sectoru
lui la îndeplinirea înainte de ter
men a sarcinilor de plan pe 1961, 
atingerea indicilor de plan planifi
cați pe 1962 încă din trimestrul 
IV al acestui an constituie obiec
tive ale muncii politice de masă. 
Agitatorii vor fi instruiți în acest 
scop de secretarul organizației de 
bază, tov. Cenaru Gheorghe.

Biroul a stabilit măsuri pentru 
continua îmbunătățire a muncii de 
primite în partid, de educare a 
candidaților și a activului fără de 
partid, fiecare membru de partid 
răspunzînd în acest scop, de 1—-2 
candidați și tovarăși din activul 
fără de partid.

Asigurarea bunei desfășurări a 
învățămîntului de partid a preocu
pat, de asemenea, biroul nou ales. 
Membrii biroului vor prezenta in- 
fotrhări în fiecare ședință de bi
rou despre felul cum s-au preocu
pat de mobilizarea cursanților la 
ședințele de învățămînt și felul 
cum s-au pregătit cursanții pentru 
seminarii.

Biroul nou ales al organizației 
de bază nr. 2 de la mina Petrila 
este abia la începutul activității 
sale. Primele măsuri, primii pași 
tăcuți spre realizarea sarcinilor ce-i 
revin în urma hotărîririi adunării 
de alegeri prezintă garanția că în 
tnunca de viitor, biroul va justifica 
încrederea acordată de comuniștii 
din sector.

I. DUBEK

Vizita lui Gherman Titov in regiunile 
Ploiești și Brașov

(Urmare din pagina l-a)

tele erau aruncate flori. In balcoa
ne, la geamuri ieșiseră să-l salute 
mii de brașoveni care și-au mani
festat dragostea pentru Uniunea 
Sovietică, țara care a deschis drum 
omului în Cosmos, care-și consa
cră toate forțele luptei pentru fe-

ridrea omenirii; pentru o pace trai-i 
nică în întreaga lume.

La Poiana Brașov» situată la 
poalele masivului Postăvarul» în 
sala festivă a hotelului sportiv» Co** 
mitetul regional da partid • oferit 
un dejun în cinstea oaspetelui.

(Agerpres)

La Academia Militară
In continuarea vizitei sale în ța

ra noastră, pilotul cosmonaut Gher
man Titov, s-a întîlnit luni dimi
neața în aula Academiei Militare 
Generale cu generali și ofițeri su
periori ai Forțelor noastre armate, 
cu lectori și elevi-ofițeri ai Acade
miei.

Pe platoul din fața Monumen
tului Eroilor Patriei un mare nu-

Recepția oferită de 
al R. P. R. în cinstea iui G. S. Titov

măr de bueureșteni 
entuziasm pe eroul

Generalul de armați
Șălăjan, ministrul Forțelor Armate 
ale R.F. Romine a rostit un scurt 
salut.

Cosmonautul șovițțic maior 
Gherman Titov a vprbit pe larg 
despre zborul navei cpșmice „Vqs* 
tok П".

Consiliul de Miniștri

au salutat cu 
Cosmosului.

Leontiu

Au participat Q. E. Cebota* 
riov. însărcinat cu afaceri ad*ih- 
terim al Uniunii Sovietice și 
membri ai ambasadei Uniunii 
Sovietice la București, precum șl 
membrii delegației Asociației de 
prietenie sovihto.romîne, care ne 
vizitează tara, în frunte cu Na-> 
talia Pisarenko.

Erau prezent! șefi ai mișiuni- 
lpr diplomatice acreditați la 
București și atașați militari.

In cursul recepției Tovarășul 
Gheorghe Apostol, ргіві-vicepre* 
ședințe al Consiliului de Miniș* 
tri al R.P. Roiiiîne, Și WStno* 
nautul G. S. Titov au rostit 
toasturi.

Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne a oferit 
duminică seara o recepție In 
cinstea cosmonautului 'maiorului 
Giierman Stepanovicl Titov.

La recepție au luat parte to
varășii Gheorghe Apostol, Petre 
Borilă, Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Coliu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Mihai Dalea, A- 
vram Bunaciu. membri ai C.C. 
al P.M.R,, ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducă
tori ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor de masă, generali 
și ofițeri superiori, oameni de 
știința și cultură, ziariști romtni 
și străini.

Oaspetele drag a părăsit țara noastră
Pilotul cosmonaut maiorul Gher

man Stepanovici Țltov, Erou al 
UniPnii Sovietice, a pănăsit luni 
Capitala, după ce timp de trei zi
le ne~a vizitat țara ia invitația 
Consiliului de Miniștri, cu prilejul 
Lunii prieteniei romîno-sovietice.

Pînă la aeroport, G. S. Titov a 
străbătut străzile Capitalei, într-o 
mașină deschisă, împreună cu tova
rășul Gheorghe Apostol;, membru 
al Biroului Politic al C.C. 
P.M.R., prim-vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri,

Pe parcurs, un mare număr 
locuitori au salutat călduros 
cosmonaut.

Pe aeroport au venit de ase
menea tovarășii Ștefan Voitec, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., vicepreșe-

al 
al

de 
pe

dinte al Consiliului de Stat, maci-* 
bri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliu-* 
iui de Stat și ai guvernului, con
ducători ai organizațiilor obștești 
și ai organelor locale de partid 
și de stat, generali, oameni de 
știință, artă și cultură și alți repre
zentanți ai vieții publice din țara 
noastră.

Au fost prezenți G. E. Cebota" 
riov, însărcinatul cu afaceri ad~ 
interim al Uniunii Sovietice la Bu
curești, și membri ai ambasadei. 
Erau de față șefi ai misiunilor di* 
plomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diploma" 
tic.

Pe aeroportul Băneasa se aflau 
mii de locuitori ăi Capitalei care 
au venit să-și ia rămas bun de la 
oaspetele drag al poporului nostru.
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Pamflet: ADIO, MISTER FIELD !

Maistrul Tașnadi losif, de la termocentrala Paroșeni este au
torul unei inovații cu ajutorul că reia se realizează o însemnată e- 
conomie de cablu de macara. Inovația sa, role de ghidaj pentru ca
bluri la diacarale Greii fer, după cum se vede ți în clișeu, înlo
cuiește „pieptenele"' de la cablurile de ghidare a macaralei, pre
lungind prin asta viața cabluril or.

IN CLIȘEU: Maistrul de reparații Tașnadi losif (dreapta) 
explkînd tinerilor Tiperdcl Aure I și Farcău Ionel în Ce constă 

. Inovația sa și avantajele aplicăr ii ei.
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Exact în clipa în care în piața 
publică a orașului Buea se înălța 
solemn drapelul verde-roșu-gal
ben, pentru a consemna nașterea 
Republicii Federație Camerun — 
cel mai tînăr stat din Africa, în 
portul cu același nume se îmbarca 
în grabă pe bordul unui contra- 
torpilor britanic, mister Field, sub 
paza strașnică a unui detașament 
de ostași ai majestății sale bri
tanice. Cîteva momente mai ’ tir- 
Ziu vasul, ale cărui mașini stă
teau încă de dimineață sub pre
siune, ridică ancora indreptin- 
du-se cu toată viteza spre larg.

Dar cine este acest m:ster Field 
și căror împrejurări li se dato- 
rește faptul că agenția Reuter a 
găsit să relateze despre plecarea 
sa exact în aceeași știre în care 
anunța proclamarea unui mare 
stat african ? Lucrurile se vor lă
muri de la sine dacă la știrea cu 
pricina vom adăuga amănuntul că 
mister Field, călătorul mai mult 
fugar de acum, este una și ace
eași persoană cu mister Field, pi
ni mai ieri înalt comisar englez 
al acestei foste colonii a coroa
nei.

Lucrurile sînt cum nu se poate 
mai limpezi, iar între festiviiă~* 
țile din piața orașului și plecarea 
domnului Field este, cum s-ar 
spune, o legătură de la cauză la 
efect. Pentru ca tînăra republicii 
să se dezvolte pe calea indepen
denței este imperios necesar ca 
mister Field și toți acoliții săi să 
tie cît mai debars».

e un adevăr pe caret 
patrioții tânărului stat 
ca și din celelalte state

Acesta 
știu toți 
Camerun, 
ce și-au cucerit de curînd inde
pendență. V rînd-nevrind trebuie 
să țină seama de el și mister 
Field, călătorul-fugar care a pă
răsit fără glorie aceste țărmuri 
scăldate de valurile albastre ale 
oceanului.

Așa cum a putut să se convingă 
chiar acum, plecarea sa nu a sttr- 
nit nici un fel de regrete. Sau 
mai exact, singurul regret al lo
calnicilor e că nu a plecat mai 
de mult. Da, da, supușii de pînă 
ieri nici nu au încercat să*și as
cundă bucuria de a-l vedea pie
rind, ba unii dintre ei l-au făcut 
să înțeleagă că ar fi fost de do
rii ca acest fericit eveniment să se 
fi petrecut mult mai demult.

Și cît de bine s-a simțit mister 
Field pe aceste meleaguri I De
cenii de-a rîndul voința sa era le
ge pentru toți și oricine se încu
meta s-o nesocotească plătea 
scump, scump de tot I Ale lui șt 
ale amicilor săi - erau întinsele 
culturi tropicale, ale lor yachturile 
ce unduiau ușor in briza mării, 
ale lor vilele albe Șt parcurile 
umbroase... Pentru lenea și butu
rul său trudea din greu o armată 
întreagă de muncitori cu pielea 
măslinie, pentru ca somnul său 
să fie netulburat vegheau ostași 
înarmați pînă-n dinți. Da, tra 
dulce traiul lui mister Field fi al 
celorlalți de teapa lui pe aceste

pimînturi, o îneîntătoare sârbă* 
taare, ce părea fără sfîrșit I

Dar iată ci poporul, adevăra
tul stipîn al acestor ținuturi, fi-a 
făcut aurit glasul, cetind cu tărie 
ca ceea ce este al său, ceea ce i-a 
fost uzurpat prin forță, vicleșug 
și abuz, să fie restituit. Și atîl de 
dîrg a răsunat acest glas, incit 
uzurpatorii nu s-au încumetat si 
nu-i dea ascultare.

Și astfel mister Field a fon ne
voit să-și facă în grabe bagajele 
și să-și ia tălpășița. Pînă aici, pa 
bordul vasului pe care se află, sa 
aud uratele fără sfîrșit prin care 
mulțimea salută ziua libertății... 
Ele 11 însoțesc pînă aci în largul 
oceanului, ca pentru a-i spune 
pentru ultima dată cît de uriti șt 
nedorită a fast prezența sa te a* 
coastă țară.

Călătorie sprîncenatâ, mister 
Field! Fii sigur să această căli-
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ba cintecului, nimeni nu plinge 
în wma ta. Și dacă aceasta te 
poate mtegîia, fine minte că nu 
ești singurul pe care voința po
poarelor pini mai ieri subjugate 
l-a obligat a face cale întoarsă, că 
aceeași soartă îi așteaptă și pe 
ultimii mohicani ai colonialismu
lui. •

Aceasta este legea inexorabili 
a isteriei, mister Field l Și mersul 
istoriei nu poate fi oprit.

Adio, mister Field I

P. DINULESCU
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Cel de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S 
in atenția opiniei publice mondiale

★ * 
impresionantă

lui și „să mobilizeze” forța 
cietății sovietice. Este tot 
de just faptul că oamenii 
stat din Occident nu oferă 
poarelor lor nici o perspectivă 
de viitor care să poată fi com
parată sub raportul atracției, 
cu programul sovietic".

Relevînd unitatea moral-poli- 
tică a poporului sovietic, Calb, 
corespondentul din Moscova al 
ziarului „Sunday Times", își 
exprimă convingerea că „capi
tolele din proiectul de program 
consacrate, politicii interne și 
externe se vor bucura de apro
barea unanimă la Congres".

Analizînd în ziarul „Sunday 
Telegraph" grandiosul program 
de construire a comunismului, 
David Floyd desprinde con
cluzia că poporul sovietic are 
nevoie de pace pentru înfăptui
rea lui.

★

O dezvoltare
LONDRA. Toate ziarele en

gleze de duminică publică ar
ticole consacrate Congresului 
al XXII-lea al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice și 
recunosc că Congresul constitufe 
un eveniment care prezintă o 
însemnătate uriașă pentru oa
meni, departe, dincolo de li
mitele lumii socialiste.

Pînă și Isaak Deutscher, co
mentatorul ziarului „Observer", 
cunoscut prin convingerile sale

" ’ “ . este nevoit săăntisovietice. este nevoit 
scrie despre „perspectivele im
presionante ale dezvoltării 
nomice și sociale”, cuprinse în 
proiectul de Program care va 
fi prezentat spre examinare 
Congresului. „Nu ne putem 
îndoi, declară el. că un pro= 
gram atît de ambițios poate, să 
înflăcăreze imaginația poporu-

[alea spre, societatea cea mai dreaptă din lume

eco-

HANOI. Poporul vietnamez 
studiază cu mare atentie pro
iectul de Program al Partidu
lui C-omunist al Uniunii So
vietice.

Comentînd proiectul de Pro-

Eveniment de mare însemnătate

gram al P.C.U.S., ziarul „Dok 
Lap” arată că acesta deschide 
omenirii calea spre construirea 
societății comuniste 
tatea

socie- 
cea mai dreaptă din lume.

BERLIN. Congresul al XXll- 
lea al P.C.U.S. va avea o mare 
însemnătate pentru oamenii mun
cii tiin R. D. Germană, a declarat 
Paul Scholz, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane, într-un interviu acordat 
unui corespondent al agenției 
A.D.N.

Exprimînd părerea prietenilor 
Uniunii Sovietice; oamenii de 
știință' de la Institutul central de 
fizică nucleară scriu într-o scri-

adresată delegaților la 
„De fiecare, dată cînd

soare 
Congres : 
in Uniunea Sovietică se examinea
ză planuri de dezvoltare a eco
nomiei și culturii Occidentul țipă 
că ele nu sînt reale. De fiecare 
dată însă aceste planuri au fost 
îndeplinite fi depășite. Nu există 
nici o îndoială că noile fi gran
dioasele sarcini trasate de Pro
iectul de Program al P.C.U.S. vor 
fi îndeplinite cu 
matică".

o precizie mate-
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Acțiuni ale prietenilor ziarului „Unita"
ROMA. Secretariatul Asociației 

naționale a prietenilor ziarului , 
-„Unita" a anunțat că în legătură 
cu deschiderea celui de-al XXII- 
lea Congres al P.C.U.S. secțiile 
din provincie ale asociației au ho
tărît să intensifice difuzarea or- , 
ganului de presă al Partidului > 
Comunist din Italia, ziarul „Uni- , 
ta". In felul acesta un mare nu- , 

! oameni ai muncii italieni 
f oor putea urmări zilnic lucrările ( 
? Congresului. Astfel prietenii zia- 1 
*> rului „Unita" în regiunile Emi~ 
.... .............. .... ....;

<

timpul lucrărilorfuzeze zilnic în
Congresului cu 4.000 de' numere 
mai mult deât deobicei și să 
transporte ziarul „Unita" în loca
litățile cele mai îndepărtate.
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lia, Modena, Parma fi Piacenza 
și~au luat angajamentul să di-

J ProgramulP.C.U.S. 
c este însăși viața 
f TOKIO. Aproape toate ziarele 

japoneze de luni au publicat arti- 
Ș cole de fond, numeroase știri și 
î comentarii pe marginea Congre- 
S sului . al XXII-lea al P.C.U.S., 
? care se deschide marți la Mosco-
iC --c-- ,------ - ---o--- , ----- ---
г portantul ziar burghez „Asahi”, 

atrage atenția întregii lumi. Ei
І are o însemnătate epocală, aflîn- 
f du-se în centrul atenției atît în 

Uniunea Sovietică cît și dincolo 
de hotarele ei.

Morimasa Miădzaki, conducă
torul secției de tineret a filialei 
din Osaka a Consiliului Gene
ral al Sindicatelor din Japonia, 
scrie în ziarul „Akahata" : Cînd 
urmărești ritmul de dezvoltare a 
Uniunii Sovietice;' devine limpede 
că proiectul de Program nu este 
pur și simplu un document, ci 
însăși viața.

у comentarii pe mai
S sului. al XXII-lea “ al

va.
Apropiatul Congres,

P.C.U.S.,

scrie im-

lumi. Ei
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Hidrocentrala Kremenciug a fost dată 
în exploatare înainte de termen
MOSCOVA 16 (Agerpres)
Comitetul Central al Partidu lui Comunist al Uniunii Sovie

tice și Consiliul de Miniștrii al U .R.S.S. au felicitat pe construc
torii marii hidrocentrale Kremenciug de pe Nipru cu prilejul dării 
ei în exploatare înainte de termen.

Colectivul constructorilor hid rocentralei Kremenciug a rapor
tat Comitetului Central al P.C.U .S., Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și lui N. S. Hrușdov personal că marea hidrocentrală 
de 625.000 kW, care va produce anual peste 1,5 miliarde kWh de 
energie electrică, a fost construit ă șl pusă în funcțiune înainte de 

termen.
Aceasta este a treia treaptă a cascadei de hidrocentrale de pe 

Nipru. La noua hidrocentrală au fost montate 12 turbine hidrau
lice, a fost construit un baraj de versor, o ecluză de navigație, un 
baraj de pămînt și o serie de dig urî de protecție cu o lungime to
tală de 63 km.

------------------ Q-------------------

„M-am convins*de năzuința sinceră 
de pace a poporului sovietic"

Declarafia lui
DELHI 16 (Agerpres).
Inapoindu-se din călătoria fă

cută în Uniunea Sovietică, vicepre
ședintele Camerei Populare â paria-

Noi unități militare americane 
trimise în Asia de sud-est
NEW YORK 16 (Agerpres)
„De cel puțin zece zile 

zvonul că trimiterea de 
militare 
namul 
„New 
ne”,

> circulă 
unități 

Viet- 
ziarul 
Tribu- 

cu se-

americane în 
de sud, scrie 
York Herald 

este analizată 
riozitate. ca o problemă urgentă. 
Știrea a fost confirmată de De
partamentul de Stat. Intre timp, 
s-a aflat că unități americane, 
suplimentare ar putea fi trimise 
în Tailanda”.

—==©==—
In Coreea de sud

233.000 cazuri 
de infracțiuni penale 

PHENIAN 16 (Agerpres) 
La 13 octombrie s-a dat pu

blicității în Coreea de sud o 
așa-numită Carte Albă cu privi
re la anchetarea infracțiunilor 
penale

După ciim anunță agenția 
Habton Thonsin, în această Car
te Albă se arată că în perioada 
ianuarîe-august a.c. organele ju
diciare sud-coreene au înregis
trat 233.000 cazuri de infracțiuni 
penale, adică cu 4.679 mai multe 
decît în cUrsul întregului an 
1660.
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ministru al Belgiei
vre, trebuie ’netezită în preala
bil calea. Tocmai în acest scop 
Ministrul Afacerilor Externe, al 
Belgiei, Spaak, a întreprins recent 
o. călătorie în Uniunea Sovietică. 
In prezent a spus în continuare 
Lefevre, Occidentul trebuie să e- 
laboreze o politică ’ omună sepa- 
rînd problemele importante de cele 
secundare. In cadrul tratativelor 
cu Uniunea Sovietică „va trebui să 
se dea dovadă de realism și atît 
o parte cît și cealaltă trebuie să 
facă concesii și să renunțe la di
ferite mituri”.

Vil Wi

Declarația primului
BRUXELLES 16 (Agerpres)
După cum anunță Agenția Fran

ce Presse, primul ministru al Bel
giei, Lefevre, luînd cuvîntul în 
ședința de închidere a celui de-al 
15-lea Congres al Uniunii Mon
diale democrat-creștine care a a- 
vut loc la Lucerne (Elveția) a 
declarat că Occidentul trebuie să 
înceapă tratative serioase cu U- 
niunea Sovietică pentru a găsi re
zolvarea problemelor internaționa
le, acceptabilă pentru ambele părți.

Pentru ca aceste tratative să fie 
încununate de succes, a spus Lefe-

o
„Stare de urgentă" în Columbia

BOGOTA 16 
Corespondentul 

agenției Reuter anunță că guver
nul. columbian a interzis toate în
trunirile politice în cadrul preve
derilor legii privind „starea de 
urgență” care a fost promulgată 
la 11 octombrie. După cum s£ 
știe, guvernul Columbiei- a decre
tat „stare de urgență” în tîmpul 
campaniei electorale care se des
fășoară în prezent în țară. Pentru 
decretarea „stării de urgență” a 
fost folosit pretextul descoperirii 
unui complot antiguvernamental.

In cercurile largi ale opiniei pu
blice columbiene se manifestă o-

(Agerpres). 
din Bogota al

de hotărîrea guvernu- 
„E1 Siglo", organ al 
opoziție a partidului 

scrie că guvernul ur- 
tulbure desfășurarea

S. H. Singh
mentului indian, Sardar Никит 
Singh, într-o convorbire cu un 
corespondent al agenției TASS a 
declarat : Sînt foarte fericit că am 
vizitat Uniunea Sovietică. Mă 
bucur de realizările remarcabile ale 
poporului sovietic în domeniul in
dustriei și agriculturii. La Mosco
va am avut prilejul să observ pre
gătirile în vederea celui de-al 
XXII-lea Congres care va discuta 
un rriăreț program. Vizitînd Uniu
nea Sovietică m-am convins de 
năzuința sinceră de pace a poporu
lui sovietic.

Suirea li Инин a delegației 
P.I.R. la tel de-al XXII-lea 

[engres al P.C.U.S.
MOSCOVA 16 (Coresponden

tul Agerpres transmite:)
Luni după-amiază a sosit la 

Moscova delegația Partidului 
Muncitoresc Romîn care va par
ticipa Ia lucrările celui de-al 
XXII-lea Congres al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice. 
Din delegație fac parte tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R., con
ducătorul delegației, Emil Bod- 
nărașt Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, 
membri 
C.C. al 
membru 
litic al

Pe peronul gării Kiev, mem
brii delegației au fost întîmpi- 
nați de A. I. Miokian, membru 
ăl Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
prim-vicepreștcliiUe al Consiliului 
de Miniștri, D.S. Korotocenkr^ și

Ion Gheorghe Maurer, 
ai Biroului Politic al 
P.M.R. și Leonte Răutu, 
supleant al Biroului' Po- 
C.C. al P.M.R.

G. I. Voronov, membri supleJHtl 
ai Prezidiului C*C. al P.C.U.^ 
V. V* Kuznețov, membru al C’C.

M. Ciuraev, vi
cepreședinte al Birouhri C.C. al 
P.C.U.S. pentru R.S.F.S.R., de 
actviști de răspundere ai С. C. 
al P.C.U.S.

Delegația a fost îmtîmpinată 
de asemenea de N. Guină, am
basadorul R.P. Romine la Mos
cova și de membrii ambasadei.

al P.C.U.S., V.

---- ==T
Din lupta sindicatelor japoneze

(Agerpres).TOKIO 16
Sub titlul „Pozițiile noastre", la 

Tokio a apărut o culegere de ma
teriale ale Consiliului general ,, al 
sindicatelor din Japonia. Tn'cule
gere sînt expuse principiile de bâ
ză ale activității acestei mari or
ganizații sindicale care numără în 
rîndurile sale 3,8 milioane oameni.

In culegere se subliniază că din 
Consiliul general fac parte toate 
organizațiile sindicale care respec
tă următoarele principii : lupta 
pentru pace în întreaga lume și 
pentru neutralitate, renunțarea Ja
poniei de a face parte din blocuri 
militare și lupta împotriva reînar- 
mării. Sohyo nu se consideră o or
ganizație ' politică, dar în condi
țiile în care muncitorii sînt lipsiți 
de drepturile lor fundamentale, se 
spune în culegere, sindicatele nu 
pot să nu participe la lupta poli
tică deoarece numai prin aceasta 
pot fi cucerite și apărate drepturile 
lor.

Consiliul General arată că prin 
încheierea ;,Tratatului de Securita
te’- japono-american, în Japonia

-=©=-

Demoastrație la Miinchen
BERLIN 16 (Agerpres)
La Miinchen a avut loc o emo

ționantă demonstrație împotriva 
înarmării atomice a Gefmaniei 
occidentale. După cum anunță a- 
genția ADN, demonstranții au 
scandat lozincile: „Arma ato
mică — nu, viață pe pămînt — 
da!", „Afară din Germania cu 
toate rachetele atomice !“.

Sute de pietoni formînd rîn- 
duri dese de-a lungul străzilor 
au aclamat pe demonstranți 
mulți alăturîndu-se celor ce par
ticipau la demonstrație.

_=©=_

f

reînvie în ritm rapid militarismul, 
crește an de an bugetul militar, 
care apasă ca o povară grea pe 
umerii poporului.

de ope- 
popoare- 
cele mai 
alcătuite 
Vorbește 
de estra-

poziție față 
lui. Ziarul 
grupării de 
conservator 
mărește £ă 
normală a campaniei electorale și 
să asigure avantaje forțelor poli
tice aflate la putere.

Intr-o declarație dată publici
tății. de Partidul Comunist din 
Columbia se arătă- printre altele : 
Decretarea „stării’ de urgență’- re
prezintă o acțiune cu scopul de a 
instaura o dictatură reacționară fă
țișă de către guvern Și forțele oli
garhiei a căror politică este con
damnată de țidpor.

Se pregătesc alegeri 
parlamentare în Siria

DÂMASC 16 (Agerpres)
Guvernul Republicii Arabe Si

ria a început pregătirile în ve
derea viitoarelor alegeri parla
mentare. La Ministerul Afaceri
lor Interne a fost înființată o co
misie specială sub președinția 
lui ‘'.agilii Al-Aș, secretar gene
ral al acssisii minister. Guver 
nul a hotărît să numească noi 
guvernatori cărora le revine 
sarcina să controleze desfășura- ' 
rea alegerilor parlamentare.

PR06RAM DE RADIO
•1-8 octombrie

PROGRAMUL I. 6,30 Muzică 
distractivă, 7,00 Radiojurnal. Su
marul presei centrale, 7,45 .Me
lodii populare romînești, 8,00' ЕЙп 
presa de astăzi, 8,30 Frumusețile 
patriei oglindite în creația com
pozitorilor noștri, 9,30 Cîntece și 
jocuri populare romînești, 10,08 
Teatru la microfon : „Fiul seco
lului” de Kuprianov, 11,32 Muzică 
de estradă, 12,40 Cîntă orchestra 
de muzică populară „Cindrelul” 
a Filarmonicii de stat din Sibiu; 
13,05 Răsfoind albumul 
tete, 14,30 Din folclorul 
lor sovietice, 15,10 Din 
bune programe muzicale 
de ascultători, 16,15 
Moscova ! 16,45 Muzică
dă, 17,30 In slujba patriei, 18,00 
Jurnal de întrecere, 18,15 Program 
muzical pentru fruntași în produc
ție din industrie și agricultură, 
21,15 La microfon : Satira și u~ 
morul (reluare), 22,30 Cîntece și 
prelucrări corale de Vladimir Za
harov, 22,50 Estrada melodiilor. 
PROGRAMUL II. 12,15 Cîntece 
și jocuri, 13,40 Cîntă Ansamblul 
artistic al Uniunii Democrate a ‘ 
Tineretului din Cipru, 14,30 Mu
zică ușoară, 15,30 Muzică populară 
romîneasc’ă și a minorităților națio
nale, 16,15 Muzică instrumentală, 
17,00 Interpreți de muzică ușoară 
din țărî socialiste, 17,35 Soliști și 
formații artistice de amatori parti
cipante la cel de-al VI-lea concurs 
pe țară, 19,40 Formații ro
mînești și sovietice de muzică 
ușoară, 20,40 Muzică de estradă, 
21,50 „Am fost artist amator”, 
22,00 Doine șî jocuri populare 
romînești.
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CINEMATOGRAFE

18 octombrie
PETROȘANI — 7 NOIEM- 

BRIE : Două vieți (seria I-a) ; 
AL. SAHIA : Flăcări la graniță ; 
PETRILA : Pescarii din Arhi
pelag. I (Responsabilii cinema
tografelor Loriea, Livezeni. Ani- 
noasa,. Vulcan, Crividia, Lupeni, 
Bărbăteni și Urican! n-au tri
mis programarea filmelor pe Iu. - 
na octombrie).
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