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Pianul pe 9 luni îndeplinit înainte 
de termen

Azi este o zi deosebită pen
tru minerii de Ia Uricanî. Ei 
raportează cu mîndrie îndepli
nirea cu 12 zile înainte de ter
men a planului de producție 
pe 9 luni. Colectivul lor este 
primul din Valea Jiului care 
a obținut acest succes. Din a- 
batajele minei Uricani au fost 
extrase de la începutul anu
lui și pînă în prezent mai bine 
de 16.000 tone de cărbune coc- 
sificabil peste plan. Producti
vitatea muncii a crescut în 
medie la peste 1,300 tone de 
cărbune pe post. Majoritatea 
brigăzilor de mineri au obți
nut în abataje randamente 
mult superioare celor planifi
cate. Toate aceste însemnate 

'r^hzări se datoresc efortului 
de^us de întregul colectiv pen-
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tru o cît mai bună organizare 
a muncii, interesului manifes
tat pentru ridicarea tuturor 
brigăzilor la nivelul sarcinilor 
de plan.

La realizarea înainte de ter
men a sarcinilor pe 9 luni au 
contribuit în mod deosebit bri
găzile de mineri conduse de 
tovarășii Poloboc Constantin, 
Hrițcan Vasile. Bria loan, Teo- 
dorescu Stancu. Timofte Spi
ridon și Cîrciumaru Victor. 
Rezultate frumoase a obținut 
și brigada lui Nicolae loan ca
re, în ultimul timp, a realizat 
o avansare în abataj cameră 
de peste 140 metri pe lună. 
Brigăzile mai sus amintite au 
muncit cu randamente de peste 
6 tone de cărbune pe post.

pentru Îndeplinirea 
a angajamentelor 

întrecere. Plusul de 
a crescut lună de

20.191 tone de cărbune 
peste plan

Minerii aninoseni muncesc cu 
însuflețire 
cu succes 
anuale de 
producție
lună. Astfel, de la începutul 
anului și pînă in prezent, pro
ducția dată peste plan de co
lectivul minei Aninoasa a cres
cut la 20.191 tone de cărbune. 
Această depășire are la bazăi 
creșterea continuă a produc
tivității muncii. Pe mină ran
damentul obținut depășește pe 
cel planificat cu 59 kg. de căr
bune pe post, 
tate cea mai 
‘ribuție au 
sectorului IV 
peste sarcina
tone de cărbune. Pe locul H 
se situează colectivul sectoru
lui I cu un plus de 7.583 tone 
de cărbune.

Intre brigăzile cu cele mai 
frumoase rezultate se numără 
'ele conduse de tovarășii Cris- 
tea Aurel. Steț Petru. Moisiu 
Remus, Barzu Gheorghe, Soss 
Teodor, Roman Petru. Aceste 
brigăzi și-au depășit în fie
care li”- ă nDmil in medie cu 
200—300 tone de cărbur.:

La aceste rezul- 
de seamă con- 
adus-o minerii 
care au extras 

de plan 13.280

partid și guvernamen- 
R.D. Germane, în fpun- 
tovarășul Walter Ul- 
prim-secretar al C.C.

Con-

Din abatajele
Colectivul minei Lonea continuă 

să obțină noi succese in întrece
rea socialistă. Din abatajele ex
ploatării 
jumătate 
tone de 
plan. O 
pus- 
torului

au fost extrase, in prima 
a lunii septembrie, 479 
cărbune energetic peste 
rodnică activitate au de-

în acest timp minerii sec-
V care au dat 468 tone

minei Lonea
de cărbune peste prevederile pla
nului. Acest spor de producție 
a fost obținut pe seama creșterii 
productivității muncii cu peste 10 
la sută față de cea planificată. In 
fruntea întrecerii pe sector se află 
brigăzile minerilor Danciu Moise 
și Toacă Ștefan care au realizat 
randamente în jurul a 6 tone căr-

ln regiunile Ploiești și Brașov
Duminică dimineața, delega

ția de 
tală a 
te cu 
bricht,
al P.S.U.G., președintele 
siliului de Stat al R. D. Ger
mane, a plecat într-o călătorie 
prin țară. împreună cu dele
gația au plecat tovarășii Ghe
orghe Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica, Comeliu Mănescu, mi - 
nistrul afacerilor externe, Ște
fan Cleja, ambasadorul R. P. 
Romine in R. D. Germană și 
alte persoane oficiale.

In drum spre regiunea Plo
iești, numeroși locuitori din 
comunele situate de-a lungul 
șoselei au salutat călduros pe 
oaspeți. In satul Potigrafu, la 
trecerea în regiunea Ploiești, 
membrii delegației R. D. Ger
mane și conducătorii parti
dului și statului nostru au fost 
întimpinați de tov. Dumitru 
Balalia, membru al C.C. al 
PJCJL, 
tetului 
PJMJL, 
dintele 
al Sfatului popular regional 
Ploiești și de alți reprezentan
ți ai organelor locale de partid 
și de stat ale regiunii și raio
nului Ploiești, de un mare nu
măr de locuitori din împreju
rimi.

Tov. Dumitru 
oaspeților bun 
une.

Delegația s-a 
spre Complexul 
catalitică a benzinei și de hi- 
drofinare a motorinei de la 
Brazi.

membru 
prim-secretar al Comi- 

regional Ploiești al 
Gheorghe Stan, preșe- 
Comitetului Executiv

Balalia a urat 
sosit în regi-

îndreptat apoi 
de reformare

FAPTE DINTR-0 SECȚIE
Colectivul atelierului electric de 

la preparația Petrila deține drape
lul de atelier fruntaș pe uzină. 
Recent, atelierul a fost renovat, 
s-a introdus iluminatul fluores 
cent iar printr-o raționalizare a 
tovarășului Cziraki Ștefan, s-a au
tomatizat electropalanul.

In atelier se desfășoară o ac
tivitate vie. Utemistul David Ioan, 
care execută un dispozitiv dc ac
ționare a electropalanului, se află 
în întrecere cu tînărul Cheleș Ghe
orghe de la mașina de găurit. In 
același timp o echipă de electri
cieni în frunte cu tovarășul He- 
deșan loan lucrează la repararea 
unor întrerupătoare de la agre
gatele de sudură. Ei se întrec cu 
o altă echipă de electricieni for
mată din tovarășii Teodorescu 
loan, Szekereș Ștefan, Șerban 
Gheorghe și Romoșan loan care 
execută amenajarea unui panou de 
centralizare a întrerupătoarelor în 
vederea introducerii semiautomati- 
zării la secția separație.

Harnică este și brigada lui Vin- 
țan Petru. Ea se bucură de multă 
apreciere în preparație. Intr-una 
din zile era necesară repararea 
urgentă a unui motor de turbo- 
suflantă. Comunistul Vințan Petru 

hotărît. împreună membrii

La început de an școlar
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Sîmbătă dimi
neața școlile au 
cunoscut din plin 
freamătul noului 
an școlar. Mii de 
elevi s-au îndrep-. 
tat, spre sălile de 
cursuri. Școlile 
păreau și ele mat 
frumoase ca ori
când. Fotoreporte. 
rul nostru a sur
prins două aspec
te de la deschide
rea noului an de 
învățămint la Școa
la de 8 ani nr. 
5 din Petroșani.

IN CLIȘEUL 
DE SUS : Elevii 

îndreptîndu-se 
spre școală.

IN CLIȘEUL
: Dis-

o tribuirea manua- 
g lelor școlare la 
g una din clase.
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brigăzii sale, să execute repararea 
motorului folosind materiale recu
perate. Astfel, s-a realizat o eco. 
nomie de 1.500 lei.

Iată doar câteva fapte ale mun
citorilor dintr-o secție a prepara- 
ției Petrila, care sub îndrumarea 
comuniștilor traduc în viață an
gajamentele luate.

GĂINA PETRU
muncitor preparația — Petrila

perspectivele de dezvol- 
acestei importante uni- 
industriei noastre socia

In fața complexului oaspeții 
au fost întimpinați de tovară
șul Mihail Florescu, membru 
al C.C. al P.M.R., ministrul in-, 
dustriei petrolului și chimiei, 
de colectivul de conducere a 
complexului, de numeroși ■ 
muncitori, ingineri și tehni- : 
cieni. Ing. Bujor Olteanu, dl- ; 
rectorul complexului Brazi a 
urat bun sosit oaspeților după 
care a urmat vizitarea corn- ! 
plexului.

In sala pavilionului tehnico - 
administrativ, membrii delega-' 
ției au fost informați pe larg 
despre 
tare a 
tați a 
liste.

In continuare delegația dei 
partid și guvernamentală a R. 
D. Germane a vizitat schela 
Boldești, una din cele mai 
mari exploatări petroliere de 
pe Valea Prahovei.

Directorul schelei. Constan
tin Stan, în numele petroliș
tilor, a urat înalților oaspețî 
bun venit. La clubul muncito
rilor, membrii delegației R. D. 
Germane au primit ample ex
plicații cu privire la producție 
și la procedeele tehnologice! 
folosite la lucrările de foraj: 
și extracție,

A urmat vizitarea schelei.
In timpul vizitei, muncitorii 

petroliști au 
dură pe solii 
Germane și 
partidului și

In timpul vizitei în regiunea 
Ploiești, tovarășul Walter Ul-: 
bricht a apreciat călduros ex< 
periența petroliștilor romîni.

De la schela Boldești, CO- 
Ioana de mașini a intrat în 
orașul Ploiești, a străbătut 
principalele artere ale ăcestui 
mare centru al industriei noas
tre petroliere.

De la Ploiești, 
plecat cu trenul 
Valea Prahovei, 
nea Brașov.

In gara Predeal, care mar
chează trecerea 
Brașov, oaspeții 
tîmpinați de tov. Aldea Mili-

salutat cu căl- 
poporului R. p.' 

pe conducătorii 
statului nostru.

oaspeții au 
pe pitoreasca 
spre regiu-'

în regiunea 
au fost în-

(Continuare în pag. 3-a)
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DE JOS :

aaptawina
A devenit o tradiție organi

zarea în fiecare an, în cursul 
lunii septembrie, a săptămînii 
Crucii Roșii. In anul acesta, 
săptămîna Crucii Roșii, care 
se desfășoară între 16—22 sep
tembrie, are loc în condițiile 
în care poporul nostru mun
citor participă cu nestăvilit 
elan la desăvîrșirea construc
ției socialiste în patria noas
tră, la traducerea în viață a 
hotărîrilor celui de-al III-lea 
Congres al partidului.

Prin activitatea sa de zi cu 
zi, Crucea Roșie antrenează 
masele largi de oameni ai 
muncii la opera de ocrotire a 
sănătății publice, la întărirea 
apărării sanitare a oamenilor 
muncii din patria noastră.

Prilejul ce ni-1 oferă desfă
șurarea săptămînii Crucii Ro
șii, ne îndeamnă să arătăm că 
în orașul regional Petroșani, 
în perioada ce s-a scurs de la 
1 ianuarie și pînă în prezent, 
organizația de Cruce Roșie, cu 
sprijinul 
a reușit 
rezultate 
năvirilor
muncă, contribuind astfel 
creșterea producției și produc
tivității muncii, la apărarea 
sănătății celor ce muncesc.

Cele 171 de secții de Cruce 
Roșie, au contribuit din plin 
la îmbunătățirea muncii or
ganizatorice, la creșterea pres
tigiului organizației noastre. 
Printre secțiile care au o bună 
activitate se numără cele de 
la exploatările miniere Vul
can, Aninoasa, Petrila, cartie-

Ste- 
Sa-

din
car-

organelor de partid, 
să obțină însemnate 
în prevenirea îmbol- 
și accidentelor de 

la

Cnicii Hoșii
rele I Lupeni, IV Petroșani și 
altele, iar printre activiștii ce 
se evidențiază în mod deose
bit în munca de Cruce Roșie 
sînt tovarășii : dr. Ciocea E- 
lena, Nistor Elena, Mafiei 
fan, dr. Ravasz Irina, dr. 
moilă Ion și alții.

Cele 31 grupe sanitare 
întreprinderi, instituții și
tiere își aduc contribuția 
la diferite acțiuni obștești. De 
asemenea, cele peste 650 de 
posturi sanitare organizate în 
întreprinderi, școli, cartiere’, 
care cuprind un număr de 3000 
G.P.A.S.-iști, acordă un prim 
ajutor din ce în ce mai cali
ficat. Cele peste 380 conferin
țe sanitare, caravanele, con
vorbirile, cercurile de citit, 
materialul difuzat, concursu
rile grupelor sanitare, acțiu
nile pentru recrutarea de do
natori de sînge și multe altele! 
— sînt preocupări permanente 
ale organizațiilor de Cruce 
Roșie.

In cadrul săptămînii Crucii 
Roșii, în Valea Jiului se vor 
organiza numeroase acțiuni. 
Printre acestea se numără con
cursul „Sanitari pricepuți", 
schimburi de experiență, con
sfătuiri și multe altele.

Activiștii și membrii organi
zației noastre de Cruce Roșie 
sînt hotărîți să muncească și 
mai intens pentru sănătatea 
tuturor celor ce muncesc din 
Valea Jiului.

IANCU GHIZELA
Secretara Comitetului de Cruce 
Roșie al orașului Petroșani

-



HANDBAL IN 7

Elevele învinse pe teren propriu

F O____T IB A ÎL

SCOR ALB LA LUPEMI

Duminică s-au întîlnit pe 
terenul Elevul din localitate 
echipele feminine de handbal 
în 7 S.S.E. Petroșani și Mu
reșul Tg. Mureș într-un meci 
contind pentru turul campio
natului republican.

Jocul era așteptat cu mult 
interes de numeroși suporteri 
ai elevilor. Ei sperau, și pe 
bună dreptate, într-o com
portare frumoasă a localnice
lor, mai ales că în campiona-

Scorul este deschis in mi
nutul 6 de mureșence care în
scriu prin Szoliisy. Un minut 
mai tirziu, Nemeș reușește să 
egaleze. In minutul 13 arbitrul 
acordă o nouă lovitură de la 
7 metri pe care aceiași Rădu
lescu o ratează.

Scorul se menține egal plnă 
spre sfirșitul reprizei, cînd 
mureșenceie se distanțează în
scriind în două minute două 
puncte. In ultimele minute

Jocurile anterioare slabe ale e- 
chipei lor favorite au făcut ca 
puțini iubitori ai fotbalului din 
Lupeni să-și îndrepte duminică 
pașii spre stadion. Cei ce nu au 
semnat „condica" de prezență au 
ce regreta. Deși nu a obținut de cit 
un rezultate de egalitate, Minerul s-a 
prezentat de astă dată mult mai 
bine. împărțirea celor două puncte 
neîndreptățește echipa gazdă care 
prin jocul avîntat și fazele la 
poartă create, merita victoria-

De-a lungul celor 90 de mi
nute, apărarea imediată, formată 
din Sziklai, Mihăilă, Dan II și 
Stanciu a jucat aproape fără 
greșeală. Halfia Szoke—Mihaly a 
alimentat în permanență atacul, a 
ajutat cu succes apărarea în si
tuațiile critice. La rîndul său, a- 
tacul a combinat frumos șj mult, 
chiar excesiv de mult, aceasta 
fiind și una din cauzele care au 
făcut ca lupenenii să nu maree 
nici un gol.

Echipa Progresul și-a bazat în
tregul joc pe contraatacuri, dar de 
fiecare dată apărarea Minerului 
în frunte cu Sziklai a fost la 
post.

~------------- 0

Jiul Petrila—C.S.O.
Duminică după amiază, supor

terii echipei Jiul au fost prezenți 
din nou în număr mare la meciul 
c» C.S.O. Timișoara. Și n-au avut 
ce regreta. In repriza secundă în 
special, echipa Jiul a prestat un

După lovitura de începere, a- 
tacul lupenean presează în conți 
nuu poarta adversă. Golul plutea 
în aer. Forma excelentă a lui Cos- 
ma, combinațiile inutile și pripea
la atacanților duc însă la irosirea 
multor acțiuni. Ion C. Ion, Com- 
șa și Drăgoi se întrec parcă în a 
rata. Cea mai mare ocazie de a 
marca o pierde însă în minutul 
26 Cotroază. Drăgoi centrează de 
pe partea stingă și Cotroază reia 
cu capul în poarta goală. Iată însă 
că apare ca din pămînt Soare și 
deviază mingea în corner. In mi
nutul 34 și oaspeții au ocazie ma
re de a marca. Un șut periculos 
al lui Voinea este deviat de Dan 
II spre poarta părăsită tocmai în 
acel moment de Sziklai, ieșit să 
culeagă balonul. Sziklai însă re
vine și în ultimul moment devia
ză mingea în corner.

Repriza a doua se caracteri
zează printr-un joc de uzură. Se 
joacă mai mult în jumătatea de 
teren a oaspeților. La poartă au 
ajuns să tragă adeseori fundașii 
Stanciu și Mihăilă. Totul a fost însă 
zadarnic. Scorul a rămas alb pînă 
la sfîrșitul întîlnirii.

Timișoara 4-0 (0-0)
cune șî în pauză au dat îndrumă
rile necesare jucătorilor. Nu era 
oare bine ca aceste îndrumări să 
fie date de cei doi antrenori și 
în prima repriză ? Era de ase
menea indicat, după părerea

Arbitrul Toth — Oradea a con
dus corect formațiile : Minerul: 
Sziklai, Mihăilă, Dan II, Stanciu, 
Szoke, Mihaly, Drăgoi Comșa, 
Ion C. Ion, Ștaudt, Cotroază (Si
ma). Progresul Cosma, Panait, 
Caricaș, Soare, Pașcan, Știrbei, 
Mafteuță, Oaîdă, Copil. Smărăn- 
descu I, Voinea, Baboie.

La tineret, într-un joc frumos 
gazdele au învins cu 4—2.

I. CIORTEA 
corespondent

----- O-----

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE JUNIORI

Minerul Vulcan — Industria 
Sîrmei Cîmpia Turzii 1-0 (1-0)

In cadrul primei etape a cam
pionatului republican de juniori, 
echipa minerilor din Vulcan a dis
pus cu scorul de 1—0 de juniorii 
din Cîmpia Turzii.

După un joc de slabă factură 
tehnică, în care au abundat pasele 
greșite, gazdele au reușit să în
vingă la limită prin golul înscris 
în minutul 35 de Costea.

S-au remarcat Vlad, Vaisz, 
Coandă și Bar de la Minerul și 
Mureșan I și II de la oaspeți. 
A condus corect, arbitrul Barna 
din Petroșani.

IN CLIȘEU : Fază din meci.
tul trecut ele arătaseră reale 
calități.

încă de la începutul jocu
lui, s-a văzut că ambele echi
pe sint preocupate de rezul
tat. Ele ratează situații 
favorabile de a deschide 
scorul prin Rădulescu (S.S.E.) 
și Preda (Mureșul) care nu 
reușesc să fructifice două lo- 

i vituri libere de la 7 m.

CAMPIONATUL REGIONAL
Minerul Vulcan—Minerul Deva 2-1 (1-0)

IN CLIȘEU : Atac la poarta oaspeților, 

joc bun. în continuă mișcare, cu 
deschideri lungi pe extreme care 
a „spart" dispozitivul de apărare 
supranumeric al oaspeților. Drept 
urmare în această repriză jiuliștii 
au reușit să maree patru goluri, 
unul mai frumos ca altul. Autorii 
lor : Tîlvescu cu capul la un cor
ner, Ciornoavă și Martinovici (de 
două ori, din care unul cu con
cursul portarului Pain).

Ce se poate totuși imputa com 
ponenților echipei 
de duminică ?

In primul rînd 
manifestat de la 
putere de luptă 
joc. Ei s-au angrenat în jocul de I 
uzură al oaspeților, au combinat j 
prea mult pe centru (acolo unde ; 
apărarea masivă a timișorenilor 
era masată) șl au tras rar și im
precis la poartă. Cei doi interi, 
Ghibea și Melinte, au ținut prea 
mult mingea, iar Ciurdărescu pe 
centru a jucat sub posibilități 
De asemenea, Ciornoavă, păzit 
cu strășnicie de un apărător timi
șorean, n-a știut să se demarce 
la momentul oportun. Toate aces
tea au făcut ca în prima repriză 
scorul să rămînă alb. Antrenorii 
echipei Jiul au sesizat aceste la-

Jiul în meciul

faptul că n-au 
început aceeași 

și concepție de

celor 90 de mi
cei peste 2.000

noastră, ca unul dintre cei doi 
interi să fie înlocuit cu tînărul 
Brașoveanu care ar fi dat un ran
dament mai bun.

Despre jocul oaspeților nu se 
poate spune mare lucru. Ei s-au 
apărat aproape tot timpul meciului 
cu 7—8 oameni, iar rarele lor con
traatacuri au fost destrămate de 
apărarea fermă a gazdelor în care 
au excelat Tîlvescu și Romoșan.

La sfirșitul 
nute de joc, 
de spectatori au aplaudat cele 
două formații pentru specta
colul fotbalistic prezentat. Fa
zele dinamice au ținut Încor
dată atenția spectatorilor din 
primul și pînă in ultimul mi
nut.

Jocul începe intr-o alură vie 
și cei doi portari sint des so
licitați.

In minutul 7, după un fault 
comis la margimea careului 
de 16 m. de Buciuceanu, Roff 
trage puternic și înscrie pe 
lingă zidul oaspeților : 1—0. 
încurajați de gol, vulcăneniî 
asaltează poarta apărată de 
Tunaru și în minutul 9 Csergo 
trage în bară. Oaspeții com
bină frumos în cîmp dar șu
turile lor sint fără adresă, iar 
cele expediate pe spațiul por
ții sint reținute de Brînză.

Oaspeții au ocazia să egale
ze, dar ratează prin Belea, 
Lenghel șl Delios.

Pînă la sfirșitul primei 
prize, echipa minerilor 
Vulcan domină insistent.

începutul reprizei a doua 
nu mai promitea spectacolul 
de la începutul meciului.

Se ratează multe ocazii de 
ambele părți. Cei doi portari, 
Brînză și Tunaru sint In formă.

In minutul 71, Ia o centrare

re- 
din

C. MATEESCU

Eisler reduce din handicap 
stabilind scorul reprizei la 
2—3 in favoarea oaspeților. 
La reluare inițiativa aparține 
tot localnicelor care egalea
ză prin Nemeș și reușesc să 
preia conducerea prin punctul 
înscris de Eisler.

Mureșenceie au o revenire 
puternică, egalează și iau con
ducerea cu 7—5. Pînă la sfîr- 
șitul jocului elevele reușesc să 
reducă din handicap : 6—7.

Au înscris : Nemes (3), Eisler 
(3) pentru S.S.E. și Preda (3). 
Szolbsy (1). Soos (2). Baczo 
(1) pentru Mureșul.

C. TAUTV 
corespondenta lui Precup, portarul Tunaru 

vrea să degajeze cu piciorul, 
dar luftează, iar Cotroază ca
re urmărise faza, înscrie : 2—0.

In minutul 88, Belea de la 
oaspeți profită de o bilbiială 
a apărătorilor vulcăneni și în
scrie : 2—1.

S-au remarcat: Pall, Roff, 
Brînză, Csergo de la Minerul 
Vulcan și Tunaru de la Mine
rul Deva.

N. ROVENȚA 
corespondent

Cînd vedetele se cred 
singure pe teren

Pe stadionul Jiul din Petro
șani, in deschiderea întilnirii 
de categoria B, s-au întrecut 
echipele Jiul II Petrila și Mi
nerul Aninoasa din campio
natul regional. De data aceas
ta, cei peste 1.000 de specta
tori, suporteri ai celor două 
echipe care au venit din timp 
la stadion să-și încurajeze 
„favoriții", au asistat la o a- 
devărată întrecere în execuții 
greșite. Jucătorii Niță, Var- 
honik și Furnea de la Ani
noasa, Sotir și Foca de la Pe
trila, au uitat in nenumărate 
rinduri că nu sint singuri pe 
teren. Datorită jocului abun
dent in driblinguri al acestor 
înaintași, cei doi portari au 
fost scutiți de a scoate min
gea din plasă in tot cursul în
tilnirii. Cele cîteva ocazii mari 
de a marca (Sotir de două 
ori de la gazde, Furnea, Petre 
și Varhonlk de la oaspeți) au 
rămas nefructificate datorită 
pripelii și șuturilor greșite. 
Astfel. Furnea a tras de a- 
proape mult pe Ungă bară în 
timp ce poarta era goală. De 
remarcat că Furnea. care s-a 
evidențiat în multe Intîlniri. 
ieri nu a dat nici o pasă pre 
cisă la coechipieri.

După aspectul jocului, rezul 
tatul de egalitate este echi
tabil.

RUGBI
Știinfa Petroșani—Știința 

București 6-6 (3-3)
Partida de rugbi de categoria 

A dintre Știința Petroșani și Știin
ța București s-a disputat la Dev; 
Jocul frumos practicat de ambele 
echipe a plăcut mult numeroșilor 
spectatori deveni. Rezultatul întîl- 
nirii 6—6 (3—3). Au înscris pen
tru petroșăneni Dumitrescu și Chi- 
riac.

Campionatul regional 
de lupte

In zilele de 15 și 16 septem
brie a avut loc la Petrila cam
pionatul regional de lupte li
bere și clasice la seniori. La 
întreceri au participat 52 spor
tivi din Deva, Hunedoara si 
Petrila.

Redăm mai jos noii cam
pioni regionali.

LUPTE LIBERE: cat. 52 kg.
— Buboi I. (Hunedoara), cat. 
57 kg. — Văcăroiu I (Hune
doara); cat. 63 kg. — Kutulas 
A. (Hunedoara); cat. 70 kg.
— Tăian N. (Petrila); cat. 78 
kg. — Tomovici Gh. (Deva): 
cat. 87 kg. — Bereș Ștefan 
(Petrila): cat. 97 kg. — Bu- 
cureșteanu I. (Petrila): cat.

| grea. — Bălici Gheorghe (Hu
nedoara).

LUPTE CLASICE: Cat. 52 
kg. — Stoica I.; cat. 57 kg. 
— Văcăroiu L; cat. 63 kg. — 
Filip A. (Hunedoara); cat. 70 
kg. — Prejban I. (Hunedoa
ra) ; cat. 78 kg. — Zih Fr. — 
toți (Hunedoara): cat. 78 kg.

i — Haidu A. și cat. grea — 
i Mathe A., amîndoi din Petri/'

Concursul ar fi decurs ș? 
i mai bine dacă cei 5 arbitri 

din Hunedoara nu ar fi frus- 
tat în mod grosolan pe trei 
sportivi din alte localități de 
locul I.

regional 
o
i
1
2
2
2
2
2
1
3
3
2
2
2
1
4

Clasamentul campionatului
i 
i
1 
o 
1 
1 
1 
1
3 
0 
0
2 
2 
2
4 
0

Victoria Călan 
Dacia Orăștie 
Minerul Deva 
Minerul Vulcan 
Retezatul Hațeg 
Dinamo Barza 

Parlngul Lonea 
Dacia Alba Iulia 
Minerul Aninoasa

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
9.

10. C.F.R. Teius
Sebeșul Sebeș
Minerul Ghelar 
Siderurgistul Hunedoara 
Constructorul Hunedoara

11.
12.
13.
14.
15. Jiul n Petrila
16. C.F.R. Simeria

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
3
3
3
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1 
0
1

15: 2 
12: 6
9: 5 

16: 8 
10: 9 
10:11
8: 9
7:10
5: 9 

13:11
7: 8
7:11
5:10
6:13
2: 5 
8:13

9 
7
7
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
2



In prima zi a noului an școlar Vizita delegației de partid și guvernamentale a R. D. Germane

Flori printre Hori In regiunile Ploiești și Brașov

li

S-au intilnit aici, în curtea 
școlii. Și-au dat mîna soarele, ve
selia. florile, copiii. Sute de copii. 
Trandafirii ce i-au adus cu ei sînt 
aidoma obrajilor lor. S-au intilnit 
aici să-și spună bucuriile vacan
ței și gindurile pentru noul an.

— Vine strada Progresul! — 
se auzi o voce de copil. Privirile 
se îndreptară spre poartă. Intrau 
în grup elevii de pe strada Pro
gresul. Strada minerilor fruntași, 
a deputaților fruntași, a elevilor 
fruntași. Sînt toți. Nu lipsește nici 
Doina, nici Zorica, nici Estera, ni
ci Robi, nici... Ba sînt chiar mai 
mulți. Doina și-a adus surioara. 
Cu siguranță că și mica Marioară 
va fi la fel de silitoare.

In grupuri s-au adunat mamete 
înconjurate de cei care azi au îm
brăcat pentru prima oară uniforme 
de școlar. Au venit cu mămicile 
lor dragi și 
și Ocsi, și 
mame și-au 
Ia școală !

In cîteva 
curtea școlii _ _ ___
mare a clubului. Dar sala e 
în.câpătoare. Niciodată n-a 
«iu/t aproape 700 de copii, ca în 
aqeastă dimineață.

Scena 
și flori.

(Urmare din pag. l-a)

încă

Dorina, și Anișoara.
Ligia, și... Peste 100 
adus prima oară fii

minutc, larma 
s-a mutat în

din 
sala 
ne- 

găz-

e îmbrăcată în purpură 
De acolo, cuvintele calde

de 
de 

din
ureze 
suc-

ale directorului școlii sînt primite 
cu nesfîrșite aplauze. Tot cu a- 
plauze sînt primite și urările de 
succes transmise de președintele 
sfatului popular, de delegatul co
mitetului de partid al minei, 
secretarul comitetului U.T.M. 
toți acei care în această zi 
pragul toamnei au venit să 
elevilor din valea Aninoasei 
ces în noul an școlar.

A mai urcat cineva pe scena 
îmbrăcată în purpură- Ludea Va- 
sian. Pioniera care în vacanța din 
acest an și-a petrecut 3 săptă- 
mîni în tabăra Altenhof din R.D. 
Germană. Vocea ei cuprinde în
treaga sală :

„Am spus la revedere vacan
ței minunate. Ne-am intilnit azi 
hotărîți să învățăm și mai bine. 
Celor care cu emoție și-au pus 
azi prima oară uniformele ie 
spunem : Bine ați venit la școală 
dragi colegi Să vă străduiți să 
fiți exemplu la învățătură Și com
portare. ca atunci dnd veți îm
plini 9 ani să primiți cu cinste 
cravata de pionier. -

O cascadă de aplauze inundă 
sala. Odată cu ele scena se um
plu de pionieri și de flori. Se 
împart flori celor dragi. Și pe 
scenă sînț numai flori printre 
flori.

din 
din 
fa
te

LUCIA LICIT

O

PENTRU NOII COLEGI
înainte de începerea 

festivității de deschidere a 
noului an școlar, curtea școlii 
era plină de copil Veseli, e- 
levii discutau cu aprindere, 
împărtășindu-și impresiile din 
vacanță.

— Ia uitați-vă la Ionel 
negru e ! — strigă 
Ceilalți izbucniră 
plozîe de veselie, 

fost în 
răspunde 

imediat 
se lărgi.

in 
să

ce 
un pionier, 
intr-o ex-

tabără 
mîndru 
cercul

Alt pionier

Ia 
Io- 
din

— Am 
mare — 

„ , nel. Dar 
Jurul lui
fu întîmpinat de strigăte vo
ioase...

La școala elementară nr. 1 
^in Lupenl, ca în întreaga ța

ră. a început noul an școlar. 
Cei din clasele mai mari aveau 
de lucru într-una din săli. Pre
găteau bomboane și dulciuri 
pentru cei mai mici, pentru e- 
levi! care pășeau acum pentru 
prima dată pragul școlii. Dea- 
cum încolo slnt colegi. Tre
buia deci să-i primească' așa 
cum se cuvine.

Din grupurile celor mici se
©

întreceri pionierești
Cu prilejul deschiderii nou

lui an școlar, în zilele de sîm- 
bătă și duminică au avut loc1 
în toate localitățile Văii Jiu
lui întreceri sportive, con
cursuri. excursii, focuri de ta
bără ș. a. la care au partici
pat peste 4.000 de pionieri și 
elevi.

Astfel, la Petroșani, Vulcan 
și Uricani au avut loc focuri 
de tabără, la Aninoasa car
navalul pionierilor, iar la șco
lile medii și 
Petroșani și 
ale elevilor.

In același 
rile de sport
treceri la fotbal 
Iată rezultatele înregistrate:

Fotbal: Petroșani: Școala 
medie — Școala profesională 
7—8: Școala de 8 ani nr. 1 
Școala de 8 ani nr. 2. 1- 
Școala de 8 ani nr. 4 — Școala 
de 8 ani nr. 5, 3—5: Aninoasa: 

|| Școala de 8 ani Aninoasa — 
” Școala de 8 ani Vulcan 2—3.

La handbal fete s-au intllnit 
Școala medie Petroșani (fete) 
cu Școala comercială. Scor 
16—2 pentru Școala medie.

se strecura spre 
clasă, privea citeva 
se întorcea. Avea ce 
Sălile de clasă ii aș-

desprindea cite unul mai 
drăzneț, 
iile de 
clipe și 
să vadă.
teptau curate, luminoase, spa
țioase.

Treptat, gălăgia din curtea 
școlii s-a potolit. A Început 
festivitatea. Directorul școlii, 
in citeva cuvinte călduroase, 
i-a felicitat pe copii. Au luat 
apoi cuvîntul tovarășii Dan 
Vaier, secretarul comitetului o- 
rășenesc de partid, inginerul 
Catană loan din partea pă
rinților. Maxim Mihai din par
tea comitetului orășenesc 
U.T.M. și alți reprezentanți ai 
organizațiilor obștești. Ei au 
vorbit copiilor despre viața 
frumoasă pe care o trăiesc, 
despre condițiile de învățătu
ră create școlarilor. N-au ui
tat să amintească de vremu
rile negre ale exploatării ca
pitaliste, de soarta grea din 
trecut a capiilor muncitorilor, 
lăsați pradă analfabetismului.

Festivitatea s-a încheiat cu 
un program artistic prezentat 
de elevi. Apoi copiii s-au în
dreptat spre clasele lor, unde 
îi așteptau manualele școlare 
noi-nouțe, distribuite gratuit.

taru, prim-secretar al Corni- 
telului regional Brașov ai 
P.M.R., și loan Mărcuș, preșe
dintele Sfatului popular al re
giunii Brașov, care le-a urat 
bun venit.

La ora 16 trenul s-a oprit în 
gara Hărrnan, de unde mem
brii delegației R. D. Germane 
și conducătorii de partid și de 
stat ai țării noastre s-au în
dreptat spre gospodăria agrl 
colă colectivă

Colectiviști, mecanizatori 
S.M.T., lucrători ai G.AS. 
Hărrnan și din comunele 
vecinate, tineri și virstnici,
te îmbrăcate în pitorești cos
tume naționale, au făcut oas
peților o frumoasă primire.

Vizi tind gospodăria colec
tivă, membrii delegației s-au 
interesat îndeosebi de măsu 
rile luate de colectiviști pen
tru mecanizarea unor lucrări 
în sectorul zootehnic, pentru 
ridicarea productivității muncii, 
pentru asigurarea bazei fura
jere.

In cursul vizitării gospodă
riei. tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a vorbit membrilor 
delegației R.D. Germane des
pre o serie de măsuri între 
prinse de partid pentru dez
voltarea agriculturii socialiste 
in țara noastră, printre care 
reorganizarea conducerii agri
culturii prin crearea consiliilor 
agricole și sprijinul pe 
îl acordă statul

agricole colective prin înca
drarea cu specialiști cu califi 
care superioară, extinderea în- 
vățămîntului agrozootehnic de 
masă.

După vizitarea gospodăriei, 
în piața din mijlocul comunei 
a avut loc o întîlnire a dele
gației de partid și guverna
mentale a R. D. Germane cu 
colectiviști din Hărrnan și co • 
munele învecinate.

La întîlnire a luat cuvîntul 
tov. Mihai Kovacs, prim -se
cretar al Comitetului raional 
de partid Sf. Gheorghe care 
a salutat prezența în mijlocul 
colectiviștilor a delegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Democrate Germa 
ne, în frunte cu tovarășul 
Walter Ulbricht.

A luat apoi cuvîntul preșe
dintele gospodăriei agricole 
colective din Hărrnan, Ion 
Gîrceag. După ce a adus înal 
ților oaspeți un salut căldu
ros din partea colectiviștilor, 
el a vorbit despre 
obținute în creșterea 
ției agricole vegetale 
male și in ridicarea 
de trai al țăranilor

care
gospodăriilor

succesele 
produc- 
și ani 

nivelului 
colecti 

visțf din această comună.
Broser Edda, Învățătoare în 

comuna Hărrnan. a vorbit des
pre activitatea culturală care 
se desfășoară în comună, des
pre condițiile minunate create 
în anii puterii populare pen
tru culturalizarea maselor.

In 
partid

numele delegației de 
și guvernamentale a

R. D. Germane a luat cuvîntul 
Frieda Sternberg, președinta 
cooperativei agricole din Ben ■ 
newitz. raionul Wurzen, care a 
transmis un salut călduros și 
frățesc din partea oamenilor 
muncii din R. D. Germană, 
din partea țăranilor coopera s 
tori.

Primit cu aplauze îndelung 
gate, a luat cuvîntul tovară-î 
șui Walter Ulbricht, care, a-i 
dresîndu-se colectiviștilor, a. 
arătat că țăranii doresc să-și 
lucreze ogoarele în pace. Sar-; 
cina statelor noastre socialism 
te este asigurarea unei păci 
trainice. Pentru ca pacea săi 
fie asigurată este necesar, prin
tre altele, ca rămășițele celui 
de-al doilea război mondial să 
fie înlăturate prin încheierea 
unui tratat de pace german și 
reglementarea pașnică ă pro-i 
blemei Berlinului occidental.

In încheiere, tovarășul Wal-ț 
ter Ulbricht a urat colectiviș
tilor din Hărrnan noi și mari 
succese în întărirea gospodă
riei lor colective șl le-a înmî- 
nat în dar un acordeon.

înaintea plecării, i 
tii au oferit daruri 
delegației Republicii 
te Germane.

Seara, Comitetul 
Brașov al Partidului 
resc Romin și sfatul popular 
regional au oferit 
cinstea delegației 
guvernamentale a 
mane.

eoîectivîș- 
membrilor 
Democra -•

regional 
Muncit» -

o masă în
de partid si
R. D. Ger-

(Agerpres)

I n regiunea.
călătoria prin

Și

Chivu

fost întîmpinați 
Gheorghe Roșu, 
C.C. al P.M.R.. 
al Comitetului

Continuindu-si 
țară, delegația de partid 
guvernamentală a Republicii 
Democrate Germane. In frunte 
cu tovarășul Walter Ulbricht, 
împreună cu tovarășii Gheor
ghe Gheorghiu-Dej,
Stoica, Mihail Florescu. mem
bru al C.C. al P.M.R., minis
trul industriei petrolului și 
chimiei, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe și 
Ștefan Cleja. ambasadorul 
R. P. Romîne în R. D. Germa
nă, și alte persoane oficiale 
au sosit luni dimineața în 
gara Borzești.

Oaspeții au 
de tovarășii 
membru al 
prim-secretar
regional Bacău al P.M.R., Ște
fan Boboș, președintele sfa
tului popular regional si de 
alți reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat. 
Un mare număr de oameni ai 
muncii au aclamat îndelung 
pe oaspeți.

De la gară, membrii dele
gației R. D. Germane și con
ducătorii partidului și statu
lui nostru s-au îndreptat spre 
Onești, „orașul petrochimiei", 
care are un aspect sărbătoresc. 
De o parte și de alta a stvă-

zilor largi s-au adunat un ma
re număr de locuitori care flu
turau stegulețe și buchete de 
flori.

Tovarășii Waiter Dibricht șl 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
cum și ceilați oaspeți, au răs
puns Ia manifestările de dra
goste și prietenie ale loculto 
rilor noului oraș.

Ing. Gheorghe Cismaș, vice 
președinte al Sfatului popular 
al orașului Onești, a prezen 
tat oaspeților noile construe 
ții ridicate aici și perspectivele 
de dezvoltare a orașului. Mem 
brii delegației au vizitat ma
gazine aflate la parterul unor 
noi blocuri. Tovarășul Walter 
Ulbricht a apreciat utilarea 
modernă a magazinelor, apro
vizionarea lor bogată și va 
riatS.

Oaspeții s-au îndreptat apoi 
spre marile întreprinderi con 
struite in ultimii an! In apro
pierea orașului care au schim
bat radical Înfățișarea aces- 
tor locuri.

Vizita a început eu eomb! 
natul de cauciuc sintetic. Aci 
oaspeții au vizitat una din 
noile secții Intrate în produc
ție, diferite instalații și labo
ratorul central. Directorul ge
neral, Anton Moldoveanu, a

profesionale din 
Lupenî reuniuni

avut loc in
și handbal.

timp pe terenu- 
au

VIOREL STRAUT

Sosirea în București a delegației de partid și guvernamentale a Republicii Democrate 
Germane în frunte cu tovarășul Walter Ulbricht.

B n c a u
oaspeților realizările 
acum în construcția

înfățișat 
de pînă 
combinatului și a vorbit des
pre noile obiective 
construiesc aici.
tovarășul Walter 
semnat în cartea 
combinatului.

S-a vizitat în 
rafinăria nr. 10 — Onești. Și 
aici, un număr mare de mun-1 
citori, tehnicieni și ingineri au 
salutat cordial pe oaspeți.

La combinatul chimic Bor
zești, oaspeții au fost întîm
pinați de colectivul de condu-: 
cere al acestei importante u- 
nități industriale, de fruntași 
în producție. Au fost vizitate 
secțiile de electroliză', clor-li- 
chid și ambalaje mexalice. In 
laboratorul central, directorul 
general al combinatului, Cos- 
tache Sava, a înfățișat etapele 
construcției șl dezvoltării com
binatului. După ce au vizitat 
combinatul, oaspeții s-au in
tilnit în marea hală a atelie
rului mecanic, cu muncitori. 

. tehnicieni și ingineri de la 
Combinatul chimic Borzești și 
de la alte unităti din acest 
important centru industrial

La întîlnire a luat cuvîntuf 
tov. Gheorghe Roșu, prim-se
cretar al 
nai Bacău 
salutat pe 
locuitorilor 
luat apoi
Uță. inginerul șef al combina
tului, care după ce și-a ex 
primat bucuria prilejuită de 
vizita înalților oaspeți, a vor' 
bit despre 
dezvoltare 
petrochimic

Primiți cu 
noase, au luat cuvîntul tova
rășii Chivu Stoica, membru ăl 
Biroului Politic al C.C. a! 
P.M.R., secretar al C.C. al 
P.M.R., și Bruno Leuschner. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., membru at 
Consiliului de Stat.

Cuvintările au fost subli
niate în repetate rînduri cu 
aplauze și îndelungi ovații.

care se 
La plecare, 
Ulbricht 3 
de onoare a

continuare

Comitetului reglo - 
al P.M.R. care a 
oaspeți în numele 
acestei regiuni. A 

cuvîntul Gheosrghe

perspectivele de 
a Complexului 

Borzești-Oneștl. 
aplauze furtu-

*
in cursul serii delegația s-a 

înapoiat în capitală.
(Agerpres)
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Primirea de către N.S. Hrușciov 
a vice-cancelarului Austriei 

Bruno Pitterman
MOSCOVA 17 (Agerpres) - 

TASS transmite :
La 17 septembrie, N. S. Hruș

ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al 
în cabinetul 
Kremlin pe 
ce-cancelarul

La Varșovia s-a deschis 1

Cel de al 18-lea Congres internațional 
a medicineide istorie

l

U.R.S.S.; l-a primit 
său de lucru din 

Bruno Pitterman, vi- 
Austriei.

Primul grup de militari 
americani a părăsit Laosul
LONDRA 17 (Agerpres)
Corespondentul din Vientiane 

al agenției Reuter anunță că pri
mul grup de militari 
alcătuit din 36 de 
răsit Laosul.

Corespondentul 
total în Laos se 
de consilieri ai armatei generalu
lui Fumi Nosavan aproximativ 
de militari americani.

Vulcanul „Yakedake 
a erupt din nou

TOKIO 17 (Agerpres)
Vulcanul „Yakedake", care 

situat în centrul Japoniei și a 
rui activitate se redusese în luna 
iunie, a intrat din nou în erupție 
în dimineața zilei de 16 septem
brie.

Agenția France Presse relatea
ză că deasupra vulcanului se ri
dică o coloană de fum și flăcări 
care atinge 2.000 de metri înăl
țime.

americani 
persoane a pă-

anunță că în 
află în calitate

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — 
P.A.P. transmite :

La 17 septembrie, în Pala 
tul culturii și al științei din 
Varșovia și-a început lucrările 
cel de al 18-lea Congres inter
național de istorie a medici
nei, la care participă! 250 de 
medici și istorici, printre ca
re peste 100 oameni de știin
ță de peste hotare, reprezen
tanți a 22 de țări.

Congresul își desfășoară ac
tivitatea în patru secții. In 
prima secție se vor purta dis
cuții pe tema „Medicina și u- 
manismul de-a lungul veacu
rilor". în a doua — „Relațiile 
culturale ale medicinei polo-

neze", în a treia — „Contri
buții ale medicilor la îmbogă
țirea tezaurului literar și ar
tistic al lumii", iar în a pa
tra — „Probleme generale ale 
istoriei medicinei".

Delegația R. P. Romine la 
Congres va prezenta 12 co
municări. Din delegație fac 
parte prof. dr. Valeriu Bolo- 
ga, de la I.M.F. Cluj, preșe
dintele Societății de istorie a 
medicinei din R.P.R., prof. dr. 
Iosif Spielmann și conf. dr. 
Iulian Gelerter de la I.M.F 
Tîrgu Mureș, și dr. Benone 
Duțescu, șef de lucrări la I.M.F; 
București.

este
ca

șl

in
79

în piața Trafalgar din Lon. 
dra, a avut loc o adunare la 
care au luat parte aproape 
1.000 de persone. Participan- 
ții au adoptat o rezoluție în 
care se cere guvernului să re
nunțe la planurile de a inclu
de Anglia în Piața comună.'
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Dezordini în capitala 

Republicii Dominicane
SANTO DOMINGO 17 (A- 

gerpres)
După cum relatează agenția a- 

merfcană United Press Intenatio- 
nal, la 16 septembrie, în capitala 
Republicii Dominicane, Santo Do
mingo, și în orașul Puerto Plata 
au avut loc puternice dezordini 
în legătură cu proclamarea de că
tre guvernul președintelui Bonnelly 
a unei așa-zise ;,nol reforme cons
tituționale" privind funcțiile su
preme în stat.

Dezordinile, relatează UPI, s-au 
produs în momentul cînd aduna
rea politică organizată de parti
dul de opoziție Uniunea civică 
națională, în semn de protest îm
potriva hotărîrii guvernului, a 
fost atacată de forțe militare și 
polițienești care, au deschis focul 
împotriva demonstranților. Nume
roase persoane, printre care și 
patru copii, au fost rănite la San
to Domingo. Și la Puerto Plata, 
în urma ciocnirii dintre manifes- 
tanți și trupe, numeroase persoa
ne au fost rănite. _

PLOVDIV. La 16 septembrie 
a avut loc deschiderea celui 
de-al 20-lea Tîrg internațional 
jubiliar de la Plovdiv, la care, 
în afară de Bulgaria, partici
pă 26 de țări, printre care 
R. P. Romînă.

BONN. In luna august, 
R. F. Germană s-au produs
catastrofe aeriene — 13 avi
oane fiind distruse și 21 grav 
avariate.

NEW YORK. In S.U.A. nu 
încetează amenințările la a- 
dresa Cubei. Senatorul Hugh 
Scott (republican) a insistat 
să fie instituită imediat o 
„blocadă economică și mili
tară" împotriva Cubei. „In 
caz de nevoie, a spus el, tre
buie să tragem".

LONDRA. Duminică seara, 
sub ochii îngăduitori ai poli
ției, a avut loc într-o piață 
din Londra un miting, la ca
re ■— după cum relatează 
„Reuter" — liderul fascist 
Mosley a vorbit timp de 15 
minute păzit cu strășnicie de 
poliție", in momentul sosirii 
unei coloane de demonstranți 
antifasciști, poliția â interve
nit cu brutalitate, 
arestînd mai multe

lovind șl 
persoane.

campaniei

LONDRA. De șase zile con
tinuă greva foamei mecanicul 
de aviație Bryan Maggey care 
a fost condamnat de tribuna
lul militar la 84 de zile arest 
pentru „neexecutarea ordinelor 
comandamentului". ,,Vina“ iul 
constă în aceea că. fiind par 
tizan activ al dezarmării nu
cleare, a participat la demon
strații împotriva cursei înar
mărilor".

(=5
Declarația agenției TASS
MOSCOVA 17 (Agerpres)
Guvernul sovietic a autorizat 

agenția TASS să facă următoarea 
declarație în legătură cu desfiin
țarea comandamentului garnizoa
nei trupelor sovietice din Berlin.

După desființarea de către U- 
niunea Sovietică a comandamentu ■ 
lui garnizoanei trupelor sovietice 
din Berlin, guvernele S.U.A.. An
gliei și Franței au făcut la 24 au
gust o declarație în care încearcă 
să prezinte lucrurile ca și cum Ber
linul ar continua să rămînă ca și 
pînă acum sub administrația celor 
patru puteri și că aici continuă să 
fie în vigoare împuternicirile co
mandamentului aliat cvadripartit.

In legătură cu aceasta, agenția 
TASS este autorizată să declare 
că asemenea afirmații sînt lipsite 
de orice temei.

Nici un fel de organe cvadripat- 
tite pentru administrația Berlinu • 
lui nu există din anul 1948 dnd 
din vina celor trei puteri coman
damentul aliat și-a încetat activi
tatea. Nu există de asemenea nici 
un Berlin unic. Prin acțiunile lor 
separate S.U.A., Anglia și Franța 
au lichidat „ răspunderea cvadti- 
partită și procedurile cvadripartite 
stabilite în Berlin", au introdus 
în Berlinul occidental un statut de 
ocupație special, au creat un co
mandament militar separat tripar
tit. Uniunea Sovietică nu are nici 
o legătură cu aceste acțiuni unila
terale ale puterilor occidentale si 
nu poate purta răspunderea pen
tru urmările lor.

Rezultatul acestei politici a 
S.U.A., Angliei și Franței a fost 
că regimul de ocupație din Ber
linul occidental a pierdut orice 
legătură cu acordurile- puterilor 
coaliției antihitleriste cu privire 
Germania. Berlinul occidental 
devenit acum o bază militară

blocului agresiv al Atlanticului de 
Nord îndreptat împotriva U.R.S.S.. 
R.D.G. și a altor state iubitoare 
de pace. Comandamentele militare 
ale S.U.A., Angliei și Franței ca
re funcționează acolo sînt în rea
litate comandamente 
și situația de fapt 
occidental confirmă 
acest lucru.

Guvernul sovietic 
repetate rînduri întreaga primej
die pe care o comportă situația 
ce s-a creat și care este folosită 
de cercurile agresive revanșarde 
din Germania occidentală pentru 
necontenite provocări și activitate 
subversivă împotriva cauzei păcii. 
Situația din Berlinul occidental 
care s-a agravat în ultima vreme 
și pentru care autoritățile puteri
lor occidentale poartă întreaga 
răspundere, confirmă în mod im
perios necesitatea lichidării neîn
târziate în Berlinul occidental a 
bazei militate a N.A.T.O. care 
se află în interiorul teritoriului 
R.D.G. și al comunității țătrJS!- 
socialiste și este îndreptată spre 
pregătirea de acte agresive împo
triva lor.

Desființarea comandamentului 
garnizoanei trupelor sovietice din 
Berlin constituie un pas pe calea 
lichidării depline a rămășițelor ce
lui de-al doilea război mondial 
pe teritoriul Republicii Democrate 
Gețțnane suverane, care trebuie să 
fie și va fi înfăptuită.

ale N.A.T.O. 
din Berlinul 
în întregime

a arătat In

la 
a 
a

Muzîcă 
presei 

ușoară:

--- ---- --- ------
Greva fermierilor din Vestul mijlociu 

continuă
NEW YORK 17 (Agerpres)
Se încheie a doua săptămână 
grevei fermierilor din Vestul 

nu Inten-

mierilor prețuri ceva mai ridicate 
la unele produse.

Este caracteristic faptul că mo- 
nopoliștii și proprietarii magazine
lor din comerțul cu amănuntul 
au trecut asupra cumpărătorilor 
această majorare a prețurilor, 
multiplicînd-o chiar de 
ori.

Folosind greva fermierilor 
un pretext, ei au ridicat 
prețurile cu amănuntul la 
Ziarul „Saint Louis Post
patch" comunică că numeroase 
magazine alimentare mari din re
giunea Saint Louis au majorat 
prețurile la carne aproape cu 50 
la sută. Gospodinele încep să-și 
exprime din ce în ce mai insis
tent nemulțumirea față de aceste 
abuzuri.

a
mijlociu, dar greviștii 
ționează să cedeze.

Fermierii greviști nu numai că 
refuză să-și vîndă vitele la pre
țurile scăzute oferite de monopo- 
liști, ci și organizează pichete în 
jurul piețelor mari încercînd să-i 
convingă pe fermierii care nu au 
declarat grevă, să se alăture lup
tei lor. La 13 septembrie sute de 
fermieri au organizat demonstra
ții în centrele importante produ
cătoare de carne.

Greva a și dat unele rezultate. 
Monopolurile cărnii propun fer

cîteva

Alger, m 
electorale în 
lor de la 20 
tru Adunarea 
Frontul de Eliberare Naționa
lă a publicat lozincile în care 
sînt prezentate principalele 
prevederi ale programului sau.

LONDRA. La 16 septembrie,

Intențiile S.U.A. de instituire a blocadei asupra Cubei 
o acțiune care implică mari riscuri

cadrul
vederea alegeri- 
septembrie pen- 

Constituantă,

drept 
brusc 
carne.
Dis-
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sovietici;
16,15 

„In a- 
— emisiune de cîn-

18,00
marinărești; 18,20 

populară românească;
melodiile de 

romînească
20,15

muzică 
îndrăgite 

„Repu-
— pro-
Jurnalul 
estradă;

NEW YORK 17 (Agerpres)
Instituirea unei blocade asupra 

Cubei Constituie un act de război, 
scrie J. Reston, comentator al zia
rului „New York Times", referin- 
du-se la cererile insistente formu
late în acest sens de unii congres
meni americani.

Senatorii Goldwater, Tower și 
Thurmond se numără printre cei 
care pledează pentru o formă sau 
alta de blocadă cu spriiinul celor
lalte republici americane, dacă va 
fi posibil, și fără ele, dacă va 
fi necesar, subliniază Reston. Des
pre aceasta se vorbește la adu
nările politice ca și cum cuvîntul 
blocadă reprezintă ceva în genul 
unei competiții pentru cupa Ame- 
ricii în care am putea să-1 stri
vim pe Fidel Castro fără un risc 
deosebit...

Dar lucrurile nu sînt chiar a- 
tit de simple, avertizează Reston, 
amintind că dreptul internațional 
stabilește că o blocadă este „un 
act de război săvîrșit de navele

militare ale părții beligerante, tri
mise pentru a închide accesul spre 
o anumită parte a țărmului duș
man sau pentru a împiedica plen 
carea navelor de la acest țărm".

Reston pune întrebarea: Oare 
senatorii Goldwater, Tower și 
Thurmond sînt gata să declare 
oficial că țara este în stare de 
război cu Cuba, ceea ce repre
zintă singura cale de instituire a 
blocadei ? In cazul acesta sînt ei 
gata să oprească navele aliaților 
noștri din Atlantic și din emis
fera occidentală; dacă acești aliați 
vor fi împotriva războiului și îm
potriva blocadei ?

In afară de aoeasța ce vom face 
dacă navele sovietice, engleze și 
norvegiene care transportă arma
ment și specialiști sovietici în Cu
ba vor refuza să recunoască blo
cada și își vor continua drumul 
spre Havana ? In acest caz să fie 
sau nu scufundate aceste nave ?

(După cum se știe autoritățile 
britanice care au declarat că na
vele respective transportau măr
furi și nu armament pentru Cuba, 
au respins cererea guvernului 
S.U.A. de a anula aceste trans
porturi. Și celelalte țări occiden
tale, după cum subliniază UPI. 
s-au arătat tot atît de puțin dis
puse să participe la o eventuală 
blocadă organizată de S.U.A. îm
potriva Cubei — nr.).

Atrăgînd atenția asupra „Ris
cului de război" pe care-1 implică 
această politică, Reston consideră 
„necinstit" ca în cadrul campaniei 
electorale să se rostească discur
suri despre blocadă ca și cum a- 
ceasta ar fi o rezolvare ieftină a 
problemei. Blocada, arată el, ur
mărește să-l constrîngă pe adver
sar să capituleze, chiar dacă este 
vorba numai de o blocadă comer
cială sau de pace. Dacă nu duce 
la aceasta, nu-șî atinge scopul, iar 
dacă își atinge scopul este un act 
de război.

încheierea conferinței P. 
din Norvegia

OSLO 17 (Agerpres)
La 16 septembrie s-a încheiat 

la Oslo conferința P.C. din Nor
vegia care a discutat proiectul 
noului program al partidului „Ca
lea Norvegiei spre socialism". 
Participanții la conferință au ho- 
tărît să înainteze proiectul de pro
gram Comitetului Central al par
tidului care să țină seama de su
gestiile delegaților la conferință. 
După aceasta, el va fi pus în dis
cuția organizațiilor locale'de par
tid.

Conferința a discutat și a a- 
probat planul de activitate al par
tidului pe perioada următoare — 
pînă în noiembrie 1963 — cînd 
se vor sărbători 40 de ani de la 
înființarea partidului.

Pe marginea raportului prezen
tat de Vogt, membru al C.C. al 
P.C. din Norvegia, au avut loc 
discuții despre sarcinile partidului 
în situația actuală.

19 septembrie
PROGRAMUL I. 7,45 

de estradă; 8,00 Sumarul 
centrale; 8,30 Muzică
10,00 Teatru la microfon „O lu
nă de confort" — Scenariu radio
fonic de Ștefan Iureș și Ben Du
mitrescu; 11,40 Muzica populară 
romînească;. 12,30 Muzică din o- 
perele compozitorilor
14,00 Concert de prînz; 
Vorbește Moscova! ; 17,10 
pararea păcii" 
tece romînești și sovietice; 
Melodii 
Muzică 
19,15 Din 
ușoară
de ascultători; 
blică, patrie înfloritoare" 
gram de cîntece; 21,15 
satelor; 22,2.0 Muzică de
22.30 Cîntă formația „Los Para- 
guayos. PROGRAMUL II. 13,25 
Concert de estradă; 14,10 Prelu
crări și' suite corale romînești;
15.30 Melodii populare romînești 
și ale minorităților naționale; 
16,10 Melodii de estradă; 17,00 
Din cîntecele și dansurile popoa
relor; 18,50 Foileton; 19,30 Ani 
de ucenicie; 20,30 Tribuna radio 
îmbinarea intereselor personale cu 
cele obștești în gospodăria agri
colă colectivă; 21,15 Interpreți 
de muzică ușoară; 22,30 Doine 
jocuri populare romînești.

Ș‘

CINEMATOGRAFE
19 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Două reprize în iad; 
AL. SAHIA : Lăsarea nopții: 
ISCRONI: Pasărea cerului;
ANINOASA : Batalionul negru: 
VULCAN: S-a intîmplat în 
ziua solstițiului; LUPENI ț 
M-am săturat de căsnicie; LI- 
VEZENI: Neînfricata: PARO- 
ȘENI: Moment periculos. i


