
'Proletari din toate țările, umți-vâ '■

Banul roșua

■’ «B
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și ai Sfatului popular orășenesc

preparația Petrila 
față de om cons
una din probleme

La 
grija 
tituie 
le cele mai importante.
Pentru asigurarea de con
diții bune de muncă și 
înlăturarea accidentelor 
se cheltuiesc în fiecare 
an importante sume de 
bani. In perioada scursă 
din acest an, s-au chel
tuit în acest scop 
332.066 lei. Din această 
sumă, 87.392 lei au fost 
cheltuiți în vederea luării 
de măsuri tehnico-sanita- 
re, 67.900 lei s-au folosi! 
pentru echipamentul de 
lucru, iar pentru cel de 
protecție 59.300 lei.

■fcortante sume de 
s'-au cheltuit pentru
mentația specială a mun-

Im-
bani
aii-

citorilor. tehnica securi
tății și alte măsuri lua
te în 
tățirii 
muncă.

Muncitorii preparației 
piimesc în mod gratuit 
materiale igienico-sanitare 

ca : săpun, prosoape, pas
tă și periuțe de dinți, 
alifii protectoare, 
doturi 
tat, de 
mă de 
ducă 
condițiilor de muncă. 
Printre acestea se numă
ră înlocuirea pompelor 
la uscătoria veche. care 
produceau mult praf, cu 
instalații noi, a fost con 
fectionat un pod in ju
rul elevatorului de la 

casa cazanelor etc.
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anti- 
execu- 
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vederea îmbună- 
conditiilor de

etc. S-au 
asemenea, 
lucrări menite să 
la îmbunătățirea 
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mătasă nece-
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INSTANTANEU

Au sosit ziarele

să citești, ba chiar 
croșetezi — spun

nu-i chiar așa. Și 
cei ce 
in mod
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La prima vedere mun
ca la un chioșc unde se 
vtnd ziare pare ușoară.

— Mare lucru să dis
tribui din cind în cind 
cite un ziar. Ai timp be
rechet 
să și 
unii.

Dar
în acest sector, 
vor să muncească 
conștiincios au de lucru 
destul. De aceasta se 
—iate convinge oricine 
Iacă merge la chioșcul 
fin gara C.F.R. Petro- 

jani. Numărul ziarelor 
vîndute în primele 20 de 
zile din luna octombrie la 
gc-st chioșc se apropie de 
20.000. In jurul orei 
16,30 In fața chioșcului 
încep să se adune 
menii. Cuvintele „Au 
nit ziarele ?" circulă 
gură în gură și in scurt 
timp coloana solicitan- 
ților se mărește.

După ce cumpără zia
rul oamenii îl răsfoiesc 
o clipă cu iuțeală, apoi 
încep să citească atenți 
diferite materiale.
au citit despre vizita de 
prietenie în Indonezia 
India și Birmania a soli
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ior poporului romîn in 
frunte cu tovarășul Ghe
orghe Gheorghiu-Dej sau 4 
despre succesele țărilor * 
socialiste in Întrecerea 
pașnică chipurile lor ex- • 
prima bucurie, mindrie și J 
satisfacție. Alteori insă j 
pe chipurile lor se ci- 4 
leșie mlhnire și ură. Așa ț 
a fost și mai zilele tre
cute cind ziarele ie-a a- 
duș vestea că Statele U- 
nite ale America au ins
tituit blocada navală 
împotriva Cubei, mărind 
in acest fel pericolul 
dezlănțuirii unui război 
nuclear. In asemenea ca
zuri, cititorii înfierează
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cu mlnie pe ațițătorii la 4 
război, își exprimă soli- * 
daritatea față de cei ce 
cu arma în 
turat jugul 
de cei ce 
bertatea.

Au sosit 
cuvinte ce 
in fiecare zi. Faptul 
ele sînt așteptate 
nerăbdare dovedește 
prestigiul de care se bu
cură în țara noastră pre 
sa de partid. Prin ea 

0jn(i oamenii muncii află a * 
devărul și numai ade- 4 
vărul.

oa-
ve-
din

mină au scu- 
asupririi. față 
își aDaru !i-

ziarele I Sînt 
se pronunță 

că 
cu

9
♦
l 
i 
i 
i
4
i
4
4
4
i
4
4
4
4

Transformarea celulozei în fire de
sită un flux tehnologic complex care Începe în sec
ția I-a chimică, secție de preparare

1N CLIȘEU: Muncitorul Pirvuleț Constantin efec- 
tuînd transportul unei șarje de celuloză la presa de 
mercerizar». ... ,

a viscozei.

o
Depan j amentul 
a fost înlătupat

ploaie densă și rece de toamnă se cernea înO
noapte. La un moment dat, o lumină puternică des 
trămâ întimericul pe o întindere de cîțiva kilo
metri, în apiopiere ae Coroiești. Una din liniile de 
35.000 volti care alimentează cu energie electrică 
zona Petroșani—Petrila, a ieșit autonnt din funcțiune, 
ca urmare a deteriorării izolației, prin umiditate.

Imediat s-a dat semnalul pentru mobilizarea echi
pelor de rețeliști ai Uzinei electrice Vulcan. In scurtă 
vreme, echipați cu puternice reflectoare, munci
torii au pornit sub comanda maiștrilor electricieni 
Hodan Iosif și Lochainer Francisc, pe traseu, pentru 
căutarea defectului.

Traseul accidentat trebuia parcurs
pentru control. In lumina reflectoarelor, ochii ageri 
ai rețeliștilor controlau fiecare izolator, 
punctul unde s-a produs scurt-circuitul care a scos 
linia din funcțiune.

După o muncă perseverentă în care conștiința în
deplinirii datoriei s-a împletit cu 
dîrzenia și priceperea unor oameni 
destoinici ca Baczai Teofil, Onea- 
să Traian, Tîmplărescu Ilie, Hat- 
nean Viorel, Borza loan. Straja 
Vasile, Almășan Alexandru și alții, 
deranjamentul a fost înlăturat iar 
linia redată exploatării.

pas cu pas.

să găsească

Pregătirea temeinică a viftorftw fflffffen, 
intensificarea activității de cercetare 

centrul atenției 
de la I. M. P.

anul școlar anterior, cocsfâ- 
tuie 
activității institutului. In da- 
rea de seamă prezentată to 
fața adunării de tovarășul: 
Mihăilescu Nicolae, locțiitorul 
secretarului comitetului del 
partid, au fost citate la lob' 
de cinste numele studenților 
Catargiu Eremia, Lupu Ioan, 
Bor Iuliu și alții care obțin 
rezultate foarte bune la 
vățătură.

Activitatea științifică a 
registrat, de asemenea, 
important progres. La ultima 
sesiune științifică organizată’ 
in cadrul institutului au fost; 
piezentate studii de mare e- 
ficiență practică. Printre cele 
32 teme pregătite de peste 250 
studenți cu ajutorul cadrelor 
didactice, al muncitorilor, teh- 
nicienilor și inginerilor din 
producție, se numără „Deter-1 
minarea rezistențelor absolut© 
ale minei 
tipuri de 
punct de 
la mina 
rea capacității optime de pro
ducție a minei Vulcan", „Sim
plificarea unei scheme de con
tact și relee în minerit", „Cer-: 
cetări experimentale asupra 
iluminatului subteran la ex
ploatările miniere din Valea' 
Jiului" și altele pregătite do 
cele 11 cercuri de cercetare 
științifică din institut.

La îndemnul organizației de 
partid, tot mai multe cadre 
didactice îmbină activitatea 
didactică cu munca de cerce
tare științifică, elaborînd lu
crări de mare valoare teore
tică și practică. In darea de 
seamă au fost remarcate lu
crările de cercetare elaborate 
de tov. conferențiar ing. Con- 
stantinescu Ilie („Studiul fo
losirii ciocanelor de abataj e- 
lectrice"), prof. univ. ing. 
Kovacs Ștefan, rectorul insti
tutului („Metode de exploata-’ 
re de productivitate înaltă a- 
plicate în minele din R.P.R.") 
lucrări apreciate și peste ho
tare, lucrările de cercetare 
întreprinse de tov. conf. ing. 
Lețu Nicolae la minele de lai 
Brad și ale tov. Șomlo Ștefaln, 
privind calitatea uneltelor 
pneumatice produse de uzi
nele „Independența" Sibiu. 
S-au remarcat, de asemenea, 
prin lucrări de cercetare tov. 
conf. ing. Stoica Emil, tov. 
ing. Ianăș Andrei.

științifică — în 
muncii de partid

Recent a avut loc aduna
rea generală a organizațiilor de 
bază de la Institutul de mine 
din Petroșani pentru darea de 
6eamă și alegerea noului co
mitet de partid. La lucrările 
adunării au participat tova
rășii Vușdea Gheorghe, secre
tar al Comitetului regional de 
partid, Negruț Clement, secre
tar al Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani.

Adunarea generală a con
firmat faptul că mai ales în 
ultima perioadă, munca de 
partid s-a îmbunătățit simți
tor. Crearea 
în urmă a 
partid pe institut — ca ur
mare a sporirii numărului de 
membri și candidați de partid, 
înființarea de organizații de 
bază pe facultăți și secții, a 
asigurat creșterea capacității 
organizației de partid de mo
bilizare a studenților și cadre
lor didactice la îmbunătăți
rea procesului de învățămînt, 
de intensificare 
litico-educative, 
a activității de 
ințifică.

Formarea de 
trajutorare la învățătură; a- 
nalizarea în aceste grupe a 
modului cum se pregătește fie
care student în parte, re
partizarea de cadre didac
tice care să sprijine grupele 
au dus la crearea unei atmos
fere de muncă susținută pen
tru pregătirea temeinică a 
fiecărui examen. Prin convor
biri ale agitatorilor, prin emi- 
suni ale stației de radiofica- 
re, prin ediții ale gazetei de 
perete s-a militat cu consec
vență pentru îmbunătățirea 
frecvenței la cursuri, folosirea 
judicioasă a timpului de stu
diu.

Sesiunea de examene de 
la sfîrșitul anului școlar tre
cut a arătat că munca orga
nizației de partid a fost rod
nică : studenții anului III (in 
prezent anul IV) mine,: unde 
organizator al grupei de partid 
este tov. Ciocirlie Mihai, au 
obținut rezultate foarte bune 
Ia învățătură. întregul an a 
fost integralist în sesiunea din 
iunie. S-au prezentat, de a 
semenea, bine pregătiți la e- 
xamene studenții anului IV 
.(acum anul V) mine, din anii 
I și II ai facultății de electro
mecanică, precum și din alți 
ani. Procentul celor promo
vați în anul universitar trecut 
se ridică la 91,7 la sută. Creș
terea cu 10,81 la sută a pro
centului promovaților față de

un important succes ai

în-

In- 
tini

cu șase luni 
comitetului de

a muncii po- 
de stimulare 
cercetare ști-

grupe de in-

și ale 
lucrări 
vedere 

Dîlja“,

principalelor 
miniere din 
al aerajului 
„Determina »

I. BRANEA
(Continuare în pag. 3-a)

De la corespondenții noștri 
participant la concurs

C. IOAN 
corespondent LUCIA BELLU

corespondent

sus-

Bib'ioteca spifalulu.
Pretutindeni cartea este 

un bun prieten al omului. 
In spital însă ea duce nu 
numai la îmbogățirea cu
noștințelor ci și la alinarea 
suferințelor, face ca timpul 
să treacă mai ușor.

— Ce ar fi să înființăm 
în spital o bibliotecă, a 
venit un tovarăș din con
ducere cu propunerea.

— Să facem — au 
tinut cu toții.

Propunerea a prins viată. 
Spre bucuria și mulțumirea 
bolnavilor, biblioteca de aici 
numără pînă acum peste 
400 de volume. De buna în
treținere a bibliotecii și răs- 
pîndirea cărții se ocupă to
varășa Mureșan Olimpia, 
statisticiana spitalului. N-ar 
fi bine ca această inițiati
vă să se extindă și la ce
lelalte spitale din Valea 
Jiului ?

C. BADUȚA
muncitor preparația Petrila

M Randamentele sporite, depășirile de plan obținute la extracția cărbune- 
”lui, disciplina, fac ca brigada condusă de minerul Nicoară loan să-și păs

treze dc multă vreme numele pe panoul fruntașilor de la mina Vulcan.
IN CLIȘEU : Șeful de schimb Macovei Gheorghe din brigada lui Nicoară 

Ioan și ortacii săi ascultînd indicațiile maistrului minier, Stoinescu Octavian 
despre organizarea lucrului la locul lor de muncă.

O inițiativă bună
întreprinderea de indus

trie locală „6 August" din

Petroșani are două ateliere 
de tîmplărie. Majoritatea 
muncitorilor tîmplari o for
mează tineretul. In dorința 
de a-i ajuta pe tineri să-și 
îmbogățească necontenit cu
noștințele tehnice specifice 
meseriei, conducerea între
prinderii a format un cerc 
de ridicare a calificării. Ti
nerii au primit cu multă 
bucurie această inițiativă 
Cercul funcționează de trei 
ori pe săptămînă. La cursuri 
participă 32 de tineri. Du
pă cele opt lecții care au 
avut loc pînă în prezent, 
printre fruntașii la învăță
tură se numără Mihuțescu 
Dumitru, Frățilă Ioan, Bora 
Gheorghe și alții. Mai sînt 
însă unii tineri printre care 
Șandru Ovidiu și Tomescu 
Vasile care au deja cîte 
două nemotivate, iar la se- 
minarii sînt inactivi.

GH. ISBAȘESCU
tîmplar I.I.L. „6 August' 

Petroșani

Fruntași 
în difuzarea presei

In fiecare zi, oamenii 
muncii din Valea Jiului aș
teaptă cu nerăbdare presa. 
Cînd factorii poștali apar 
cu ziarele, ei îi întîmpină 
zîmbind mulțumiți. '■ Ziarul 
le aduce vești despre suc
cesele obținute de tara 
noastră în opera de cons
truire a socialismului, des
pre succesele obținute în 
celelalte țări din marea fa
milie a socialismului. Și cu 
cîte alte probleme nu-i mai 
pune la curent presa.

Printre fruntașii în colec
tarea abonamentelor și di
fuzarea presei se numără 
Stelescu Constantin, Turlea 
loan, Brătilă Francisc și al
ții. Unii sînt factori poștali, 
iar alții vînzători la chioș
curi, la Petroșani sau Pe
trila. Esențialul este că prin 
munca 
ziarele 
titori.

lor conștiincioasă 
ajung la timp la ci-

IOAN CIUR
muncitor mina Petrila
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STEAGUL ROȘUa

întreceri atletice

Minerul Lupeni ar îi putui cîștiga

atras pe stadionul 
un mare număr de

de avantajul terenu- 
porneau favorit) în

Timpul frumos, precum si inte
resul deosebit cu care era aștep 
tbtă întîlnirea de fotbal dintre e- 
chipele Minerul Lupeni și Steaua 
București, au 
din localitate 
spectatori.

Țtoînd cont 
iui, lupenenii
această întîlnire. Pe de altă par
te, echipa bucureșteană venea cu 
o bună carte de vizită la Lupeni. 
Cu o săptămînă în urmă, militarii 
învinseseră cu 4—2 formația Vii
torul București.

începutul primei reprize aparți
ne gazdelor. In minutul 4 Voinescu 
plonjează curajos în picioarele lui 
Cotroază. Portarul militar acuză 
un ușor accident, apoi își reia lo
cul în poartă. Minerii atacă sus
ținut. In .minutul 7 Szoke trimite 

un șut puternic peste poarta lui 
Voinescu, iar în minutul 15 același 
Szâke trimite cu capul în brațele 
portarului militar. Echipa bucu
reșteană se bazează pe contraata 
curi rapide. In minutul 16 Tomeș 
trimite balonul pe lingă poarta lui 
Sziklai. Trei minute mai tîrziu îl 
imită Constantin și Tătaru. Mine-

©

atac, Comșa pătrun- 
îl driblează pe Ivă-

chiar în minutul 
puternic balonul 
Voinescu, dar... 
moment Steaua

rul revine în 
de pe centru, 
nescu și trage puternic dar... pe 
lingă poartă. Fazele se succed cu 
repeziciune de la o poartă la alta, 
dar scorul continuă să rămînă alb. 
Aceasta, atît din cauza impreci
ziei în șuturi a înaintașilor, cît și 
datorită intervențiilor prompte ale 
apărătorilor. Astfel, prima repri
ză ia sfîrșit cu un scor alb.

Repriza secundă este mai dina
mică, mai rapidă. Lupenenii sînt 
cei care atacă și 
2 Comșa trimite 
spre poarta lui 
peste. Din acest
trece în atac. înaintașii săi joacă 
mai calm, mai sigur combină mai 
mult și în minutul 62 „cade' pri
mul gol. Rakși primește o minge, 
pătrunde în viteză pe centru și îl 
deschide lung pe Cacoveanu. A- 
Cesta mai face cîțiva pași și șutea- 
ză puternic în plasă. Golul le ser
vește ca un duș rece lupenenilor. 
Ei revin în atac, domină mai mull 
și creează acțiuni ce produc de 
rută în apărarea adversă. Dar e- 
galarea survine abia în minutul 
74. Drăgoi demarează pe extremă.

Jiul Petri la C.S.O. Baia Mare

Ion C. 
Balonul 
la Co-

acesta centrează.
pe partea dreaptă 

care reia din apropiere în 
făcind inutilă intervenția

La întrecerile de atletism 
ce au avut loc duminică pe 
stadionul Jiul din Petroșani 
au participat peste 100 de e- 
levi de la Școala medie mixtă 
din localitate. Rezultatele la 
unele discipline sportive sînt 
mulțumitoare. Iată cîteva din 
rezultatele tehnice înregistra
te: 100 metri plat băieți: 1. 
Niculescu Mircea 12” 5/10; 2. 
Vîjdea Sorin 12” 8/10; 60 me
tri plat băieți: Dan Vladimir 
8“ 2/10; 60 metri plat fete :
Moroșan Maria 9“ 4/10; 200
metri plat fete: Stoica Eu-

metri plat bă-
1‘6“; 800 me- 
Dan Vladimir: 

: Cerbu Dorin •**

genia 28“; 400 
iețl: Rug Alin 
tri plat băieți: 
înălțime băieți . ____ _____
1,60 metri; greutate băieți & 
Popescu Lucian 12 m.; lun
gime băieți : Kraus Ladislau 
5,76 m.; Vîjdea Sorin 5,66 m.

Rezultatele obținute slnt in
tr-adevăr mulțumitoare. Ne
gativ e însă faptul că nici un 
tovarăș 
tism de 
prezent

din comisia de at le
la U.C.F.S. n-a fost 

la Întreceri.

prof.

1-0
Duminică, în întîlnirea sus

ținută pe teren propriu cu 
C.S.O. Baia Mare, echipa Jiul 
Petrila a jucat ceva mai bine 
ca in partidele anterioare in 
urma cărui fapt a și cîștigat 
două puncte prețioase. Dar nu 
numai atît. Cîștigind meciul 
cu Baia Mare, unsprezecele 
petrilean a revenit întrucîtva

lasă mingea în urmă lui 
Ion și 
ajunge 
troază 
poartă,
lui Voinescu. Golul egalizator par
că dă aripi minerilor, însă acțiunile 
lor rămîn fără rezultat. In minu
tul 78 Olteanu îl schimbă pe 
Staudt iar peste două minute To
meș cedează locul lui Mateianu. 
In minutul 37 Constantin ratează 
cea mai mare ocazie de a marca, 
trimițînd de la 5 metri pe lîngă 
poarta lui Sziklai. Sfîrșitul parti
dei se caracterizează prlntr-un joc 
lent, de uzură.

In general partida a plăcut prin 
dîrzenia cu care s-a jucat, prin 
puterea de luptă a jucătorilor. 
Echipa din Lupeni putea totuși cîș- 
tiga. Faptul că s-a jucat prea 
mult pe sus, a permis oaspeților, 
cu o detentă mai bună, să cîștige 
majoritatea duelurilor. Cu un cen
tru atacant care nu s-a regăsit pe 
teren și cu Mihăilă sub posibili
tăți în această partidă echipa mi
nerilor n-a putut mulțumi pe de
plin pe înflăcărații săi suporteri. 
Au jucat bine Ion C. Ion, Sima 
și Izghireanu. Echipa militară a 
desfășurat un joc mai legat, mai 
gîndit, dar mult prea lent. Am re
ținut de la 
ciun, Rakși

întîlnirea 
în general
(Oradea) a pus față în față urmă
toarele formații:

MINERUL: Sziklai, Dan II, Iz
ghireanu, Sima, Szoke, Cotroază,

Comșa, Staudt, (Olteanu mln. 78). 
Ion C. Ion, Drăgoi. STEAUA : 
Voinescu, Hălmăgeanu, Cojocaru, 
Ivănescu, Jenei, Crăciun, Cacovea
nu, Constantin, Rakși, Tomeș (Ma

teianu min. 80), Tătaru.
La tineret: Minerul — Steaua 

3—4 (0—0).

militari jocul lui Cră- 
și Mateianu.
care a fost condusă 
bine de arbitrul Pop

©

VIRGINIA PINTEA 
corespondent

p°0»ce : Scoruri strînse în prima etapă
In ziua de 28 octombrie, 

desfășurat prima etapă 
campionatului republican 
echipe (masculin). La actuala 
ediție, in Valea Jiului parti
cipă un număr de șase echipe. 
Minerul și Viscoza Lupeni, Mi
nerul Vulcan, Stăruința și Vo
ința Petroșani și Parîngul Lo
nea.

In prima etapă s-au întîl- 
nit echipele: Viscoza

s-a 
a

Pe

Lupeni

Lonea. 
Petro- 
a fost 

Voința

— Minerul Lupeni, Stăruința 
Petroșani — Paringul 
întîlnirea dintre Voința 
șanî și Minerul Vulcan 
aminată intrucît baza
în prezent se află în repara 
ție. Cele două întîlniri dispu
tate au dat cîștig de cauză 
echipelor gazdă. Rezultate: 
Viscoza — Minerul 4129—411,8, M 
iar Stăruința a întrecut doîT^ 
cu 6 popice pe loneni.

stoperul Tîlvescu. Incursiunile 
în viteză ale acestuia din ur
mă, terminate cu șuturi pu
ternice la poartă erau parcă 
o... invitație la adresa ata- 
canților noștri. Pentru că în 
fața apărării masive a băimă- 
renilor numai așa se putea 
acționa eficace: cu pătrun
deri în viteză care să „spar-

meciui Jiul Petrila C.S.O,IN CLIȘEU : O fază din 
Baia Mare.
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în sfera Încrederii suporterilor 
săi, le-a dat acestora speran
țe că în viitoarele întîlniri nu 
o să le mai producă dezamă
giri.

Desigur că satisfacția era șl 
mai mare pentru înflăcărații 
suporteri ai echipei Jiul dacă 
componenții ei jucau dumini
că la adevărata lor valoare, 
înaintarea în special nu a a- 
rătat tot ce putea, lucru con
firmat de înscrierea 
gur gol în minutul 
Șardi. Combinațiile 
pătrat, pripeala și 
în șut — iată ce a
zat jocul liniei de atac a Jiu
lui și in partida cu băimă- 
renii. Au „excelat" în acest 
sens Ciomoavă, Melinte și în 
parte Șardi. Pare paradoxal 
dar în meciul de duminică cei 
care au tras mai mult și mai 
periculos la poartă au fost... 
mijlocașii Farkaș, Ciutak șl

cu interes evoluția tî- 
jucător Casandra, de- 
în formație. Este sa- 

această măsură de a 
întinerirea echipei.

unui sin-
63 prin 

pe metru 
imprecizia 
caracteri-

gă“ dispozitivul de apărare 
advers, să-l deruteze.

Cîteva recomandări pentru 
antrenorii Jiului.

Spectatorii au urmărit du
minică 
nărului 
butant 
lutară
continua 
Antrenorilor le revine sarcina 
să se ocupe în special de de- 
săvîrșirea talentelor acestor 
speranțe promițătoare, de in
tegrarea lor în jocul colectiv 
al echipei. De asemenea, an
trenorii să nu treacă cu ve
derea deficiențele încă per
sistente la unii vechi jucători. 
Este vorba de portarul Gram 
care în unele intervenții la 
minge prinde nesigur, dega
jează fără adresă (de multe 
ori în picioarele adversarilor), 
se agită continuu.

C. MATEESCU
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notă : Are de unde lua exemplu
Pui Romulus e fotbalist 

pa Paringul Lonea. Grozav 
Pui ăsta. In timp ce ceilalți coe- 
chiperi se evidențiază prin conș
tiinciozitate la antrenamente și 
dragoste pentru culorile colecti
vului, Pui Romulus tine să se re
marce in cu fotul alte Împreju
rări. De cumva se intîmplă sâ 
lipsească vreun jucător nemotivat 
de la antrenamente ori sâ intîrzie 
apoi să știți că ăsta 
Pui. Si atunci cînd 
antrenamente o face 
de inimă, așa cum
școala de maiștri din
De cumva Îndrăznește antrenorul 
să-l critice, se bosumilă și răs
punde necuviincios.

— Ce, mă înveți pe mine fot
bal?

in echi
om

musai să iie 
participă la 
fără tragere 

învăța și Ic 
Petroșani

Să-l fi văzut ce „spirit" de e- 
chipă a avut în meciul cu Side 
rurgistul Hunedoara. Supărat, a 
vrut sâ iasă de pe teren și sa 
lase echipa in 10 oameni. Are e, 
tendința de a ieși de pe teren 
dar in schimb intră cam des in 
restaurant și acest lucru e tare 
dăunător unui sportiv. De unde o 
fi învățat aceste apucături, nu se 
știe. In 
exemplu 
lucători 
Buczl și 
la Sima 
pentru
Să ia exemplu că are de unde.'

De lapt pentru abaterile iui re 
petate de la disciplină, a și 
scos din lot. Măcar această i 
țlune să-i fie de învățătură I

orice caz ar putea lua 
de la Dima, Ujora și alt: 
virstnici. de la tineri’ 
Gyarmati, ba chiar și de 
și Petcu. care crticaț:

lipsuri șt le-au
d are

11 re a
* 'ij

’ 8 
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CAMPIONATUL RE
Joc spectaculos 

la Aninoasa
Joc frumos, cil faze spec

taculoase la care au contri
buit ambele echipe, așa se 
poate caracteriza întllnirea de 
fotbal dintre Minerul Aninoa
sa și Minerul Deva. In prima 
repriză, ambele echipe prac
tică un joc tehnic în viteză. 
Deși jocul se desfășura de la 
egal la egal, primii care des
chid scorul sînt oaspeții. In 
minutul 19, Enderle marcă și 
scorul este de 1 
rea oaspeților. Egalarea sur
vine în minutul 37. La o cen
trare, Barabaș, cu capul, 
troduce mingea în plasă, 
doilea gol al gazdelor este 
scris în minutul 45 tot cu 
pul. O centrare precisă a 
nărului Broască și Petre 
scrie.

Repriza a doua se desfășoa
ră în nota de dominare a gaz
delor. Prestînd un joc teh
nic și bine orientat tactic, eî 
mal înscriu de două ori prin 
Dula șl Petre. Ambele goluri 
au fost marcate din pasele 
lui Broască. De la gazde s-a 
remarcat întreaga echipă și în 
special Broască, Furnea, Gol- 
goț M. și Danciu, Iar de la oas
peți Enderle și Sebastian. A 
iarbitrat bine Ochea Florin din 
Hunedoara.

-0 în favoa-

in- 
A1 

în- 
ca- 
tî- 
In-

și cu praf) totuși Paringul 
Lonea șl Dacia Orăștie s-au 
străduit să practice un fotbal 
bun. Primele șapte minute de 
joc aparțin oaspeților care do
mină și trag la poartă din 
orice poziție, dar nu reușesc 
să deschidă scorul deoarece 
portarul Dima e la post. Apoi 
inițiativa trece de partea gaz
delor, care de altfel și reușesc 
să deschidă scorul in minutul 
8 prin Ujora. In minutul 12 
stoperul Cismaș trimite „aca
să", portarul iese să culeagă 
balonul dar Mîrmea 11 inter
ceptează și înscrie în poarta 
goală. Același Mîrmea majo
rează apoi scorul la 3—0. Mul
țumiți de rezultat, jucătorii 
de la Paringul slăbesc ritmul 
permițînd oaspeților 
inițiativa. Ei reușesc 
că din handicap în

să preia 
să redu- 
minutul

C. DANILA 
corespondent

Parîngul Lonea 
a surclasat pe Dacia 

• Orăștte
Deși terenul n-a fost prea 

propice pentru practicarea u- 
nuî Joc de calitate (denivelat

y
• 
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y
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GIONAL
43, din lovitură de la 11 m. 
In repriza a doua, la începuț 
oaspeții atacă și în numaiJJ» 
cinci minute ratează de două’ 
ori din apropierea porții. Lo- 
nenii preiau din nou inițiati
va și mai marcă două goluri 
prin Mîrmea și 
Petcu stabilind la 6—1 scorul 
final. Merită a fi 
comportarea lui Sima, Ujora 
și Mîrmea și în mod deosebit 
a tînărului Gyarmati cel mai 
bun din 22.

Alte rezultate : Minerul Vul
can — Dinamo Barza 3—1: 
Victoria Călan — Sebeșul 
Sebeș 3—1; Siderurgistul Hu
nedoara — Constructorul Hu
nedoara 1—0; Jiul n Petrila 
— Dacia Alba 0—1; Minerul 
Ghelar — Retezatul Hațeg 
1—0 și O.F.R. Simeria — 
C.F.R. Teiuș 2—-0.

unul prin

remarcată

Clasamentul
1. Victoria Călan 11 8 2 1 25: 5 18
2. Minerul Vulcan 11 8 0 3 31:17 16
3. Minerul Deva 11 6 2 3 24:15 14
4. Paringul Lonea 11 5 3 3 21:15 13
5. Dinamo Barza 11 5 2 4 23:18 12
6. Siderurgistul Hunedoara 11 4 4 3 14:15 12
7. Dacia Orăștie 11 5 1 5 20:20 11
8. Minerul Aninoasa 11 4 3 4 16:19 11
9. Dacia Alba J1 4 8 4 11:17 11

10. Minerul Gbelar 11 4 2 5 15:20 10
11. Sebeșul Sebeș 11 4 1 6 16:21 9
12. C.F.R. Teiuș 11 3 2 6 18:21 8
13. C.F.R. Simeria 11 4 0 7 19:23 8
14. Jiul II Petrila 11 2 4 5 9:15 8
15. Constructorul Hunedoara 11 2 4 5 11:22 8
16. Retezatul Hațeg 11 3 1 7 14:24 7
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STEAGUL roșu

Pregătirea temeinică a viitorilor ingineri, 
intensificarea activității de cercetare 

științifică — în centrul atenției 
muncii de partid de la I. M. P.* 1

(Urmare din pag. l-a)
Ș-a îmbunătățit munca de 

primire in partid, preocupa
rea pentru instruirea și spri
jinirea birourilor organizațiilor 
de bază, repartizarea de sar
cini concrete, activizarea a- 
gitatorilor etc.

Meritoriu este faptul că a- 
dunarea generală a comuniș
tilor de la institut a analizat 
cu multă răspundere deficien
țele care mai există în acti
vitatea profesională, în mun
ca organizației de partid. In 
cuvîntul său tov. Lazăr Virgil 
a atras atenția asupra faptu
lui că munca ideologică în 
cadrul institutului nu s-a ri
dicat încă la nivelul cerințe
lor. El a propus studierea po
sibilității apariției unei gaze
te periodice a institutului, de
oarece cu o gazetă de perete 

. .în condițiile dezvoltării impe- 
’ luoase a institutului nu se 

mai poate face față cerințelor. 
Tov. Lețu Nicolae a subliniat 
faptul că specialiștii institu- 

■jlului au un larg cîmp de cer- 
^cetare științifică strins legată 

de sarcinile dezvoltării indus
triei miniere, care le dă posi
bilitatea să se afirme în a- 
cest important domeniu. Pen
tru folosirea acestor posibili
tăți, a arătat vorbitorul, este 
necesară o strînsă legătură cu 
Întreprinderile miniere, cu
noașterea nemijlocită a pro
blemelor pe care le ridică 
viața, munca în aceste între
prinderi. Organizația de partid 
e datoare să acționeze în a- 
ceastă direcție. O importantă 
problemă a fost ridicată de 
tov. conf. Masca Gheorghe de 

I la catedra de matematici: 
desfășurarea unei susținute 
munci politice de masă în 
rindul studenților pentru com
baterea mediocrității, a păre- 

L. rii dăunătoare la unii studenți 
că e deajuns să obții note de 

[ limită pentru luarea exame- 
j®or. Așa cum a subliniat de 
•^Ptfel și tov. conf. Pop Aurel, 
trebuie insistat ca studenții să 
vină pregătiți la fiecare semi
nar. Să se ia poziție critică 
față de aceia care obișnuiesc 
să învețe numai în sesiuni, 
fapt care atrage după sine o 
pregătire superficială. Luînd 
cuvîntul tov. conf. ing. Stoica 
Emil a arătat intre altele că 
unele cadre didactice vin rar 

I ” în institut, nu se ocupă în
deajuns de pregătirea studen
ților șl ca urmare au la dis-
ciplinele pe care le predau 
mulți restanțieri. Vorbitorul a 
arătat în continuare că se pot 
întreprinde acțiuni cu forțe 
proprii pentru dotarea unor 
laboratoare, așa cum s-a fă
cut pină acum la laboratorul 
de exploatări miniere. Nume
roși alți vorbitori, printre ca
re tov. Ion Gheorghe, Albes- 
cu Dumitru, lonescu Mircea, 
Protesoiu Constantin, Breazu 
Ioan au subliniat necesitatea 
desfășurării unei munci poli
tice susținute pentru îmbună
tățirea frecvenței la cursuri, 
seminar!! și lucrări, folosirea 
judicioasă a timpului liber, 
combaterea atitudinilor înapo
iate. 1
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Neglijentă
‘ Din neglijența organelor C.F.R., 
la depozitul de lemne al minei 
Petrila s-a descărcat în luna ia
nuarie a.c. un vagon cu boltari 
din prefabricate destinat unei alte 
întreprinderi.

Au trecut vreo zece luni. De 
soarta boltarilor nu s-au mai in
teresat nici întreprinderea păgu
bașă, nici organele C.F.R. și nici 
conducerea depozitului de lemne 
«1 minei Petrila.

Dușman neîmpăcat al prefabri
catelor, apa care se află din am- 
’bundeță in apropierea stivei, a în
ceput să-și arate încet puterea 
distructivă. Supuși degradării. o 
mare parte din bolțari s-au dis
trus.

activități 
Există posibilități 

formarea de orchestre, 
de teatru, brigăzi ar

de agitație, a unui cor 
mai mare atenție tre- 

acordată 
rindul

muncii 
institut în vede- 
de noi realizări 

de cadre de in- 
înaltă

Tov. Kovacs Ștefan, rectorul 
institutului a remarcat că, cu 
toate realizările obținute, e- 
xistă posibilități largi de Îm
bunătățire a întregii activi
tăți de formare a noilor in
gineri. Creșterea în continua
re a procentului de promo
vați, asigurarea unei frecven
țe bune din partea tuturor 
studenților, întărirea răspun
derii față de învățătură, tre
buie să stea mereu in atenția 
comuniștilor din institut.

Din lucrările adunării gene
rale s-a desprins, de aseme
nea, sarcina de a se lua mă
suri imediate pentru desfășu
rarea unei intense 
culturale, 
pentru 
echipe 
tistice 
etc. O 
buie acordată sportului de 
masă în rindul studenților. 
Se cer, de asemenea, organi
zate acțiuni pentru amenaja
rea și înfrumusețarea împre 
jurimilor institutului.

In încheierea dezbaterilor a- 
dunării a luat cuvîntul tov. 
Vușdea Gheorghe, secretar al 
Comitetului regional de partid, 
care a dat indicații prețioase 
pentru îmbunătățirea 
de partid în 
rea obținerii 
în formarea 
gineri cu o 
Atenția comitetului 
a organizațiilor de 
subliniat vorbitorul 
îndreptată spre toate 
probleme de care depinde for
marea unei intelectualități 
tehnice cu calități înalte.

Este necesar. a remarcat 
vorbitorul, să se acorde un a- 
jutor mult mai eficace studen
ților veniți din producție, fii
lor de muncitori. Crearea de 
condiții tot mai bune de în
vățătură și de viață studenți
lor, organizarea de acțiuni cu 
o mare forță educativă, spo
rirea interesului studenților 
pentru obținerea de note mari 
la examene, combaterea ma
nifestărilor retrograde, a me
diocrității, o mai bună infor
mare a studenților asupra po
liticii partidului și guvernului, 
asupra situației internaționale, 
sînt factori importanți pen
tru îmbunătățirea continuă a 
muncii in cadrul institutului, 
cărora noul comitet de partid 
ales de adunare trebuie să le 
acorde toată atenția.

pregătire, 
de partid, 
bază — a 
— trebuie 

acele

PAMFLET : Pe
S Lordul Hailsha/n este o persoa
< nă influentă. Ca orice lord tră-
< iește in cel mai bogat cartier din 
S Londra, tntr-o Somptuoasă vilă.
5 Are valeți în livrele cu sute de
< fireturi de aur, limuzină ultimul 
? model, cîini de vinătoare și o
> herghelie de armăsari pur singe.
< Deci preafericitului lord ti plac
< vînătorile și cursele, lată însă că 
\ de la o vreme în preocupări'?.
> prea ocupatului nostru a interne- 
s nit un lucru nou: televiziunea.
< Cit era ziulica de lungă lordul se 
? așeza la televizor, uitînd și de 
$ cîini și de cai și de ședințele în
< parlament. Să vedeți însă : lordul
< vedea mereu aceleași și aceleași
> scene. Oameni care trag unul în 
S altul cu pistolul, care mor în spas- 
ț me și fac fel de fel de acte de 
t violență și crime. Nu-i plăcea.
> Dimpotrivă se indigna. Cînd so-
< cotea ci s-a indignat deajuns îi
< chema la telefon pe alți lorzi, mi-

1
^ niștri.

— Dragă colega — zicea el 
fiecăruia pe rînd. Am închis apa
ratul. Crime și iar crime. Unde 
o să ajungem ? Dacă nu vom e- 
dttca tineretul în spirit sănătos, 

1 zilele imperiului sînt numărate.
Toți erau de acord că tineretul 

trebuie educat în spirit sănătos. 
Dar cum. cînd unul dintre cele 
două canale ale televiziunii en- 

. gleze era concesionat de cîțiva ani

La biblioteca clubului mun
citoresc al sindicatului din 
Vulcan au fost înscriși în a- 
nul acesta 253 de tineri dor
nici să participe la concursul 
„Iubiți cartea". Tot în anul 
acesta au avut loc șase exa-

Purtători ai insignei 
„Prieten al cărții“

Moeeoeeoeeoooeoeoeeoooococoooeocococ

minări cu tinerii înscriși la 
acest concurs. In urma exami
nărilor, a fost inmînată in
signa de „Prieten al cărții" 
unui număr de 187 de tineri.

Printre tinerii care au obți
nut în ultimul timp această 
distincție se numără munci
torul Brlndău Petru și mine
rii Popescu Constantin, Tătir- 
can Dumitru și alții.

R. BALKAN 
corespondent
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Printre muncitorii harnici 
din cadrul secției mecanice de 
la U.R.U.M.P. se numără și tî- 
năruî ajustor Laufer Anton. 
Lunar el își depășește sarcinile 
de plan cu peste 30 la sută.

IN CLIȘEU : Tînărul munci
tor Laufer Anton executînd 
una din piesele comandate.

două canale
unor societăți particulare ? Socie- j 
tățile acestea fabricau mimai see- ț 
ne cu violuri, jafuri și omoruri < 
în nobilul scop al profiturilor pur ) 
comerciale. 5

Pînă la urmă în parlament s-a s 
dezbătut un raport în legătură cu < 
îngrijorătoarea înrăutățire a emi- ? 
siunilor. Concluzia? Firească: so- > 
cietățile comerciale care dețineau < 
linul din cele două canale ale te- < 
leviziunii să fie concurate. Pe al ; 
doilea canal să fie date emisiuni $ 
in spirit sănătos. Cine să le dea ? I

— E.u — a declarat lordul I 
Hails 1 jam. Și a luat în primire > 
studioul cu concesiune pe trei ani. $

Prima emisiune a avut loc re- < 
cent. După cum relatează săptă- 2 
mînalul laburist „New Statesman'* ) 
s-a putut viziona pe cel de-al j 
doilea canal al televiziunii engle- < 
ze un film de lung metraj în care l 
s-au auzit cam o mie de pocnete ) 
de pistol, au murit 46 de călăreți ' 
fr au fost spînzurate două călu- > 
gărițe care aveau de-a face la t 
mînăstire cu un anume Dick, că- > 
petenia unei bande ce atacase o $ 
diligență care transporta lingouri < 
de aur. ?

Strașnică concurență ! 5
In felul acesta va fi tineretul S 

educat în spirit și mai sănătos. < 
Pe două canale. Iar zilele imperiu- ? 
lui nu vor mai fi numărate... >

D. PETRE S

„Sîntem convinși că va triumfa 
rațiunea, că va îi asigurată pacea 

și securitatea popoarelor"
Un nou mesaj adresat 

de N. S. Hrușciov lui J. Kennedy
Uniunea Sovietică tace totul 

pentru a menține și consolida pa
cea — acesta este sentimentul cu 
care popoarele lumii, urmărind cu 
neslăbită atenție evoluția eveni
mentelor au primit mesajul din 27 
octombrie ai președintelui Consi
liului de Miniștri al UR.S.S., N. S. 
Hrușciov, către președintele S.U.A., 
J. Kennedy, (pe care-1 publicăm 
mai jos):

Referindu-se la declarația ex
pusă In mesajul din H octom
brie al președintelui S.U.A.. J. 
Kennedy, că „Împotriva Cubei nu 
va fi săvirșit un atac, nu va fi 
săvlrșită o invazie și nu numai 
de către Statele Unite, ci și de 
către celelalte țări din emisfera 
occidentală", și considerind că în 
acest caz nu mai sînt de actuali
tate nici motivele care au deter
minat măsurile luate de UJLSS., 
mesajul arată că s-au dat ofițe
rilor sovietici aflați în Cuba dis
poziții privind Încetarea construc
ției obiectivelor pertru amplasa
rea armelor denumite de partea 
americani — ofensive, pentru de
montarea și înapoierea lor In U- 
niunea Sovietică, declarindu-se tot
odată de acord ca reprezentanții 
O.N.U. să se poală convinge de 
demontarea acestor mijloace.

,Jn telul acesta — se spune In 
mesaj — dacă ne bazăm pe asigu
rările date de dvs. și pe dispozi- 
țiunile noastre cu privire la de
montare, există toate condițiile

MOSCOVA 28 (Agerpres). — A- 
genția TASS transmi te mesajul 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, 
adresat președintelui S.U.A., j. 
Kennedy:

Stimate domnule președinte.
Am primit masajul dv. din 27 

octombrie a.c. îmi exprim satis
facția și mulțumirea pentru simțul 
măsurii de care ați dat dovadă și 
pentru înțelegerea răspunderii care 
vă revine în prezent pentru men
ținerea păcii în întreaga lume.

Manifest o mare înțelegere fată 
de îngrijorarea dv. și față de în
grijorarea popoarelor Statelor U- 
nite ale Americii în legătură cu 
faptul că arma pe care o numiți 
ofensivă este intr-adevăr o armă 
de temut. Atît dv. cît și noi în
țelegem ce fel de armă este a- 
ceasta.

Pentru a lichida mai repede con
flictul primejdios pentru cauza 
păcii, pentru a insufla siguranță 
tuturor popoarelor care doresc cu 
ardoare pacea, pentru a liniști po
porul Americii care sînt convins 
că dorește, de asemenea, pacea, 
așa cum o doresc popoarele U- 
niunii Sovietice, guvernul sovie
tic, în afară de dispozițiile pe 
care..-le-a dat anterior cu privire la 
încetarea lucrărilor pe șantierele 
de construcție pentru amplasarea 
armelor, a dat o nouă dispoziție 
cu privire la demontarea armelor 
pe care dv. le numiți ofensive, 
ambalarea și înapoierea lor în U- 
niunea Sovietică.

Domnule președinte, aș dori să 
repet încă o dată ceea ce v-am 
comunicat în scrisorile mele pre
cedente și anume că guvernul so
vietic a oferit guvernului Repu
blicii Cuba ajutor economic, pre
cum și arme, intrucit Cuba, po
porul cuban s-au aflat în perma
nență sub amenințarea continuă a 
invaziei în Cuba.

Asupra Havanei s-a tras de pe 
o navă piraterească. Se spune că 
au tras emigranți cubani lipsiți 
de răspundere. S-ar putea să fie 
și așa. Dar se pune întrebarea de 
unde au tras. Doar acești cubani 
n-au un teritoriu, ei au fugit din 
patrie, nu au nici un fel de mij
loace pentru a duce acțiuni mi
litare.

înseamnă că cineva le-a pus 
în mînă această armă pentru a 
trage asupra Havanei, pentru ac
țiuni piraterești în Marea Caraibi
lor, în apele teritoriale ale Cubei. 
In timpurile noastre este un lucru 
de neconceput să nu se observe o 
navă piraterească mai ales dacă 

necesare pentru lichidarea conilic- 
tulul ce s-a creat".

In mesaj se subliniază că po
porul sovietic, care a cunoscut ur
gia războiului trecut, prețuiește 
din adincul Inimii pacea, dar plin 
de Încredere in guvernul său nu 
va da înapoi în fața oricăror în
cercări. „Guvernul sovietic — se 
spune în mesaj — nu se va lăsa 
provocat. Dacă provocatorii vot 
dezlănțui însă războiul, ei nu vor 
scăpa de răspundere și de conse
cințele grele pe care le va atrage 
după sine războiul. Dar sîntem 
convinși că va triumfa rațiunea, 
războiul nu va ii dezlănțuit și vor 
fi asigurate pacea și securitatea 
popoarelor".

Această convingere este Împăr
tășită de cele mai largi cercuri 
ale opiniei publice internaționale 
care au primit noul mesaj al șe
fului guvernului sovietic ca pe 
o contribuție extrem de importan
tă la cauza salvgardării păcii, 
a prelntfmpinării primejdiei unui 
război termonuclear, ca pe o „ra
ză de lumină in atmosfera inter
națională încărcată" — așa cum 
s-a exprimat presa.

Popoarele lumii sînt vital In
teresate în preîntîmpinarea răz
boiului, in rezolvarea pe calea tra
tativelor a problemelor internațio
nale litigioase, in micșorarea În
cordării și consolidarea păcii in 
lume.

(Din „Scînteia").

ținem seama de afluxul atît de 
mare de nave americane în Ma
rea Caraibilor de pe care propriu- 
zls se cercetează și se suprave
ghează totul. Si în aceste condi
ții navele piraterești se plimbă 
liber în jurul Cubei, săvîrșesc a- 
tacuri piraterești împotriva nave
lor de transport pașnice. Se știa 
doar că ele au deschis foc chiar 
și asupra unui cargobot englez.

Intr-un cuvînt Cuba s-a aflat 
sub amenințarea continuă a unor 
forte agresive care nu și-au as
cuns intențiile de a pătrunde pe 
teritoriul Cubei.

Poporul cuban dorește să-șl 
■construiască viața în interesele 
sale, fără un amestec din afară. 
Acesta este dreptul lui și el nu 
trebuie să fie învinuit de faptul 
că dorește să fie stăpîn pe tara 
sa. să dispună de roadele muncii 
saie. Pericolul invadării Cubei și 
toate celelalte acțiuni le
gate de crearea unei situații în
cordate în jurul Cubei sînt menite 
să creeze nesiguranța in rîndul 
poporului cuban, să-l intimideze, 
să-l împiedice de a-și construi li
niștit o viată nouă.

Domnuie președinte, vreau să 
spun încă o dată cît se poate de 
clar că noi n-am putut fi indife
renți față de această situație și 
guvernul sovietic a hotărlt să a- 
jute Cuba cu mijloace de apărare 
împotriva agresiunii, numai cu mij
loace pentru apărare. Noi am li
vrat mijloace de apărare pe care 
dv. le numiți mijloace ofensive. 
Am livrat aceste mijloace ca să 
nu fie săvtrșit un atac împotriva 
Cubei, să nu se comită acțiuni 
nechibzuite.

Acord stimă și încredere decla
rației expuse în mesajul dv. din 
27 octombrie 1962 că împotriva 
Cubei nu va fi săvîrșit un atac, 
nu va fi săvîrșită o invazie și nu 
numai de către Statele Unite, cl 
șt de către celelalte țări din emis
fera occidentală, după cum se a- 
firmă în meșajul dv. In acest caz 
nu mai sînt de actualitate nici 
motivele care ne-au determinat să 
acordăm Cubei un asemenea aju
tor. Tocmai de aceea am dat dls- 
pozitiuni ofițerilor noștri (aceste 
mijloace, după cum v-am infor
mat, se află în mîinile ofițerilor 
sovietici) să ia măsurile corespun
zătoare pentru încetarea construc
ției obiectivelor menționate, pentiu 
demontarea lor și înapoierea lor 
In Uniunea Sovietică. După cum 
v-am comunicat deja în mesajul

(Continuare in pag. A-a)
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„Sifitem convinși că va triumfa rațiunea, 
că va fi asigurată pacea și securitatea popoarelor**

, (Urmare din pag. 3-a)
meu din 27 octombrie, sîntem de 
acord cu dv. ca reprezentanții 

, O.N.U. să se poată convinge de 
demontarea acestor mijloace.

j In felul acesta, dacă ne bazăm 
I pe asigurările date de dv. și pe 
■ dispozițiile noastre cu privire la 
demontare există toate condițiile 
necesare pentru lichidarea conflic
tului ce s-a creat.

Constat cu satisfacție că dv. ați 
răspuns dorinței mele de a se li
chida această situație primejdioa
să și de a se crea condiții pen
tru o apreciere mai judicioasă a 
situației internaționale care im
plică mari primejdii în secolul 
nostru al armei termonucleare, al 
tehnicii rachetelor, navelor cos
mice, rachetelor globale și al al
tor arme ucigătoare. In asigurarea 
păcii sînt interesați toți oamenii. 
De aceea noi care sîntem inves
tiți cu o mare răspundere și ne 
bucurăm de încredere, nu trebuie 
să admitem agravarea situației și 
trebuie să lichidăm focarele un
de s-a creat o situație primejdioa
să ce poate avea implicații grave 
pentru cauza păcii. Și dacă vom 
reuși împreună cu dv. și cu aju
torul altor oameni de bună ere 
dința să lichidăm această situație 
încordată, trebuie să ne îngrijim, 
de asemenea, să nu se mai iveas
că alte conflicte primejdioase care 
pot duce la o catastrofă termo
nucleară mondială.

In încheiere vreau să vorbesc 
despre reglementarea relațiiloi 
dintre N.A.T.O. și statele partici
pante la Tratatul de la Varșovia, 
la care vă referiți dumneavoastră. 
Noi am discutat de mult despre 
aceasta și sîntem gata să conti
nuăm cu dv. schimbul de păreri 
în această problemă și să găsim 
o soluție rezonabilă. Dorim, de 
asemenea, să continuăm schimbul 
de păreri în legătură cu interzice 
rea armei atomice și armei termo 
nucleare, în legătură cu dezarma
rea generală și cu celelalte pro
bleme referitoare la slăbirea în
cordării internaționale.

Domnule președinte, am încre
dere în declarația dumneavoastră, 
dar pe de altă parte există oa
meni lipsiți de răspundere care ar 
dori să înfăptuiască acum o inva
zie în Cuba și astfel să dezlănțuie 
războiul. Dacă noi luăm măsuri 
practice și declarăm că demontăm 
și evacuăm mijloacele respective 
din Cuba, făcînd acest lucru dorim 
să insuflăm în același timp po
porului cuban încrederea că sîn
tem alături de el și nu ne decli
năm răspunderea pentru acordarea 
de ajutor poporului cuban.

Sîntem convinși că popoarele 
jtuturor țărilor, dumneavoastră, 
domnule președinte, mă veți înțe
lege just. Noi nu amenințăm, noi 
dorim numai pace. Țara noastră se 
află în prezent în avînt, poporul 
nostru se bucură de roadele mun
cii sale pașnice, el a obținut suc
cese uriașe după revoluția din Oc
tombrie, a creat imense valori 
materiale și spirituale. Poporul 
nostru se bucură de aceste valori 
si dorește să-și dezvolte succesele. 
Dorește să asigure prin munca sa 
tenace mersul înainte pe calea pă
cii și progresului social.

Aș vrea, domnule președinte, să

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

Rezultatele referendumului 
în Franța metropolitană

PARIS 29. Corespondentul Ager
pres transmite:

La Paris au fost date publicită
ții de către Ministerul de Interne, 
rezultatele parțiale (numai de pe 
teritoriul Franței metropolitane) ale 
referendumului care a avut loc la 
28 octombrie în problema revizui
rii Constituției.

Din cei 27.579.424 de alegători, 
înscriși pe listele electorale, la re
ferendum au luat parte 21.306.123 
de persoane.

La desfacerea urnelor au fost re
cunoscute valabile 20.740.649 de 

vă reamintesc faptul că avioane 
militare de spionaj au încălcat 
frontierele Uniunii Sovietice îu 
urma cărui fapt au existat con
flicte între noi, au avut loc schim
buri de note. In 1960 noi am do- 
borît avionul dv. „U-2", al cărui 
zbor de spionaj deasupra 
U.R.S.S. a torpilat întîlnirea la 
nivel înalt de la Paris. Dv. v-ați 
situat atunci pe o poziție justă 
condamnînd această acțiune crimi
nală a fostului guvern al Statelor 
Unite. Dar chiar în perioada de 
ciad dumneavoastră vă aflați în 
postul de președinte al Statelor 
Unite a avut loc o a doua încăl
care a frontierei noastre de către 
un avion american „U-2" în regiu
nea Sahalin. V-am scris despre a- 
ceastă încălcare la 30 august Dv. 
ne-ați răspuns atunci că această 
îneălcare a avut loc din cauza 
timpului nefavorabil și ne-ați asi
gurat că acest lucru nu se va mal 
repeta. Am manifestat încredere în 
asigurarea dv. întrucît într-adevăr 
în această regiune a fost atunci 
un timp nefavorabil. Totuși, dacă 
avioanele dv. nu ar fi avut misin. 
nea să zboare în apropierea teri 
toriului nostru nici măcar timpul 
nefavorabil nu ar fi putut să adu
că avionul american în spațiul 
nostru aerian. De aici se desprinde 
concluzia că aceasta se face cu 
știrea Pentagonului care încalcă 
normele internaționale și violează 
frontierele altor state. Un caz șl 
mai periculos a avut loc la 28 oc
tombrie cînd un avion de recu
noaștere al dv. a pătruns pe teri
toriul Uniunii Sovietice în nord, 
în regiunea peninsulei Ciukotka și 
a zburat deasupra teritoriului nos
tru, Se pune întrebarea, domnule 
președinte, cum trebuie să apre
ciem noi acest lucru. Este aceasta 
o provocare ? Avionul dv. încalcă 
spațiul nostru aerian și încă în 
timpuri atît de îngrijorătoare, prin 
care trecem împreună, cînd totul 
este pus în stare de luptă. Avio 
hui infractor american poate fi 
foarte bine luat drept un bom
bardier cu arma nucleară și aceas
ta ne poate împinge la o măsură 
funestă, cu atît mai mult cu cît 
guvernul Statelor Unite și Penta
gonul declară de mult că la dv. 
patrulează în permanență bombar
diere cu bombe atomice. De acea 
vă puteți închipui ce răspundere 
vă asumați mai ales acum în tim
puri atît de îngrijorătoare, prin 
care trecem atît noi cît și dv. 
V-ași ruga să apreciați just aceas
ta și să luați măsurile corespun
zătoare, pentru ca aceasta să nu 
servească ca provocare pentru dez
lănțuirea războiului.

Aș vrea, de asemenea, să vă 
exprim următoarea dorință: desi
gur aceasta este o chestiune a 
poporului cuban. Nu aveți în pre
zent relații diplomatice, dar sînt 
informat de ofițerii noștri care se 
află în Cuba că avioane ameri- 
eane practică zboruri deasupra Cu
bei. Sîntem interesați ca în ge
nere în lume să nu existe război 
și ca poporul cuban să trăiască în 
liniște. Dar în afară de aceasta, 
domnule președinte, nu este un 
secret că în Cuba sînt oameni so
vietici. Potrivit acordului cu gu
vernul cuban, avem acolo ofițeri, 
precum și instructori, în majori
tate oameni simpli, specialiști — 

buletine. 12.808.196 de alegători, 
adică 61,75 la sută din numărul 
alegătorilor care au luat parte la 
acest referendum, au votat pentru 
aprobarea proiectului de lege gu
vernamental. 7.932.453 de alegători 
respectiv 38,25 la sută din numă
rul alegătorilor, au votat împo
triva proiectului de lege guverna
mental, condamnînd revizuirea 
Constituției In raport cu numărul 
total al alegătorilor înscriși în lis
te, procentajul de voturi favora
bile lui de Gaulle reprezintă doar 
46,44 la sută. 

agronomi, zootehnicieni, specialiști 
•u irigații, în ameliorări, pur șt 
simplu muncitori, tractoriști și al
ții, care instruiesc pe cubani. A- 
vem grijă de ei. V-aș ruga, dom
nule președinte, să țineți seama 
că încălcarea spațiului aerian al 
Cubei de către avioane america
ne poate avea urmări periculoa
se. Și dacă nu doriți acest lu
cru atunci n-ar trebui să se cre
eze motive pentru ca să se iveas
că o situație primejdioasă.

Acum trebuie să fim foarte pre- 
cauți și să nu întreprindem ac
țiuni care nu ar aduce folos apă
rării statelor atrase într-un con
flict, ci ar putea doar să stîrneas- 
că iritare și să constituie chiar 
o provocare care ar duce la un 
pas fatal. De aceea trebuie să dăm 
dovadă de luciditate, înțelepciune 
și să ne abținem de la asemenea 
acțiuni.

Apreciem pacea poate chiar mai 
mult decît alte popoare deoarece 
noi am trăit groaznicul război dez
lănțuit de Hitler. Dar poporul 
nostru nu va da înapoi în fața 
oricăror încercări, poporul nostru 
are încredere în guvernul său, și 
noi încredințăm poporul nostru șt 
opinia publică internațională că 
Guvernul sovietic nu se va lăsa 
provocat. Dacă provocatorii vor 
dezlănțui însă războiul, ei nu vor 
scăpa de răspundere și de conse
cințele grele pe care le va atrage 
după sine războiul. Dar sîntem 
convinși că va triumfa rațiunea, 
războiul nu va fi dezlănțuit și vor 
fi asigurate pacea și securitatea 
popoarelor.

In legătură cu tratativele duse 
în prezent de secretarul general 
provizoriu, domnul U Thant, cu 
reprezentanții Uniunii Sovietice, 
S.U.A. și Republicii Cuba, guver
nul sovietic a trimis la New York 
pe Kuznețov, prim-locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe al U- 
nlunii Sovietice pentru a acorda 
sprijin domnului U Thant în efor
turile sale nobile îndreptate spre 
lichidarea situației periculoase 
caro s-a creat.

cu stimă

N. HRUȘCIOV
28 octombrie 1962

„O noutate minunată"
LONDRA 29 (Agerpres).
„O noutate minunată", așa a 

caracterizat Gaitskell, liderul 
partidului laburist știrea privind 
mesajul lui N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. adresat lui Kennedy, pre
ședintele S.U.A. Gaitskell și-a ex
primat speranța că se va realiza 
dezarmarea generală.

întorsătură fericită
COPENHAGA 29 (Agerpres).
„Evoluția extrem de serioasă a 

situației ca urmare a evenimentelor 
privitoare la Cuba pare să fi luat 
astăzi o întorsătură fericită" — a 
declarat ministrul danez al Afa
cerilor Externe, Per Haekkerup. 
EI a adăugat că contactele stabi 
lite în ultimele zile între Statele 
Unite și Uniunea Sovietică par să 
Ii creat premizele unei soluționări 
a conflictului.

_=0-----

Declarația lui H. Lima
NEW YORK 29 (Agerpres).
Primul ministru al Braziliei, Her

mes Lima, a declarat că mesajul 
adresat la 28 octombrie de N. S. 
Hrușciov președintelui S.U.A.. 
Kennedy, în legătură cu demon
tarea armelor în Cuba, este „ves
tea cea mai îmbucurătoare și mult 
așteptată de întreaga lume".

Mesajul lui J. Kennedy 
adresat iui S. Hrușciov

WASHINGTON 29 (Agerpres:
— TASS transmite ;

In seara zilei de 28 octombrie. 
Casa Albă a dat publicității ur
mătorul text al mesajului preșe
dintelui S.U.A., J. Kennedy, adre
sat președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov :

„Stimate domnule președinte I
Răspund imediat la mesajul dv 

din 28 octombrie, transmis prin 
posturile de radio, deși nu am 
primit încă textul oficial, deoa 
rece consider că este foarte im
portant să se acționeze rapid în 
scopul reglementării crizei cubane

Cred că dv. și cu mine cărora 
ne revine uriașa răspundere pen
tru menținerea păcii, ne-am dat 
seama că evenimentele se apro
piau de un stadiu cînd ele ar fi 
putut ieși de sub control.

De aceea, salut mesajul dv. șl 
îl consider o contribuție impor- 
pantă Ia cauza asigurării păcii.

Eforturile lăudabile ale secreta
rului general provizoriu al O.N.U., 
U Thant, au înlesnit considerabil 
sarcina dv. și a mea. Consider 
scrisoarea care v-am adresat-o la 
27 octombrie și răspunsul dv. de 
astăzi (28 octombrie — n.t.) obli
gații categorice ale celor două 
guverne ale noastre care trebuie 
înfăptuite imediat.

Sper că se vor putea lua neîn 
tîrziat măsurile necesare prin In
termediul Organizației Națiunilor 
Unite așa cum se spune în mesa
jul dv., pentru ca Statele Unite 
la rîndul lor să aibă posibilitatea 
să anuleze măsurile de carantină 
care se aplică în momentul de fa
ță. Am dat dispoziții să se rapor
teze despre toate aceste probleme 
Organizației Statelor Americane al 
cărei 
mult 
păci

In
încălcarea frontierelor dv. de că
tre un avion american în regiunea 
Peninsulei Ciukotka. Am fost in
format că 
avea nici 
de fotografiat, a luat probe de aer 
în legătură cu experiențele nude- 

membri sînt interesați foarte 
în stabilirea unei adevărate 

în regiunea Caraibilor.
mesajul dv. vă referiți la 

acest avion, care nu 
armament, nici aparate

.0.

WASHIGTON

Kennedy a dispus 
comisii formate din 
care să ducă în nu- 
Unite tratativele în

Crearea unei comisii pentru tratative
WASHINGTON 29 (Agerpres).
Președintele 

crearea unei 
trei persoane 
mele Statelor
problema cubană. Președintele a- 
cestui comitet este John McCloy, 
desemnat consilier special al lut 
Adlai Stevenson la O.N.U. încă de 
la începerea discutării crizei din 
Marea Caraibilor în Consiliul de

FRANKFURT PE MAIN. — La 28 
octombrie a avut loc la Frankfurt 
pe Main Congresul partidului pro
gresist vest-german Uniunea ger
mană a păcii.

Renate Riemeck membru in di
rectoratul partidului a exprimat în 
raportul prezentat la congres ne 
liniștea în legătură cu accentua
rea încordării internaționale ca 
urmare a acțiunilor guvernului 
S.U.A.

In numele Uniunii germane a 
păcii ea a cerut guvernului R.F.G. 
să renunfe la politica „războiului 
rece" la pretențiile de revizuire a 
irontierelor, la înzestrarea Bun- 
deshwerului cu armament ofensiv, 
Riemeck s-a pronunțat pentru in
cluderea celor două state germane 
într-o zonă denuclearizată.

LONDRA. — După cum anunță 
corespondentul special al ziarului 
„Observer", răsculații angolezi în
treprind cu regularitate atacuri a- 
supra gărilor de cale ferată de-a 
lungul liniei de la Luanda I a 
Malanje. Pe această linie trans
portul feroviar a fost cîtva timp 
întrerupt și a fost reluat mai tîr- 
ziu numai sub paza unor puternice 
detașamente armate. împotriva u- 

In fața 
țări stau sarcini 
trebuie aduse la 
știu că atît po- 
poporul Statelor

sub

ne-am 
reușim

cînd 
să

un progres 
de impor- 
trebuie să

are efectuate de dv. Itinerariul lu. | 
trecea direct de la baza militare 
americană Eielson din Alaska, spre 
Polul Norc și retur. Virînd spre 
sud, piloiu! a comis o serioass 
greșeală de navigație, în urma 
căreia s-a văzut deasupra terito
riului sovietic. El a cerut ime
diat prin radioul deschis un aju
tor urgent de navigație și a fost 
îndreptat pe drumul cel mai scurt 
spre baza lui de plecare. Regret 
acest incident și mă voi îngriji 
să fie luate toate măsurile de 
precauție pentru a se preîntîmpina 
repetarea unor astfel de incidente.

Domnule președinte 1 
ambelor noastre 
importante care 
îndeplinire și eu 
porul dv. cît și
Unite nu doresc nimic altceva mai 
bun decît să continuie îndeplini
rea acestor sarcini, fără să se tea
mă de război. Știința și tehnica 
modernă ne-au dat posibilitatea s3 
facem munca atît de rodnică cum 
nici nu se putea visa cu cîteva ț 
decenii în urmă.

Sînt de acord cu dv. că tre
buie să ne ocupăm de urgentă de 
problema dezarmării sub aspectul - 
el mondial, precum și 
tul regiunilor critice.

S-ar putea ca acum 
depărtat de primejdie 
să obținem în comun 
real în acest domeniu 
tanță vitală. Cred că 
dăm prioritate problemelor legale 
de răspîndirea armei nucleare pe 
pămînt și în spațiul cosmic, pre
cum și încercărilor energice de a 
obține interzicerea experiențelor 
nucleare. Noi trebuie însă să de
punem, de asemenea, mari efor
turi pentru a încerca să clarificăm 
posibilitatea realizării unei înțe
legeri cu privire la măsuri mai 
largi în domeniul dezarmării și li 
înfăptuirea lor rapidă. Guvernul 
Statelor Unite va fi gata să dis
cute de urgență și într-un spirit 
constructiv aceste probleme la Ge
neva sau In orice alt loc

;U1 1J
aspec^B^

JOHN F. KENNEDY
28 octombrie 1962". L

Securitate. Membrii ai comitetului 
sînt subsecretarul de stat George 
Ball și Roswell Gilpatric, ministru 
adjunct de război.

După cum a precizat purtătorul^ 
de cuvînt al Casei Albe, Salinger, x 
cei trei vor avea sarcina ,de a 
aplica cele cuprinse în scrisorile 
președintelui Kennedy și primului 
ministru Hrușciov".

nităților de răsculați, portughezii 
au fost nevoiți să folosească a- 
viația.

PHENIAN. — in cadrul unei 
ședințe a secretarilor Comisiei mi
litare de armistițiu din Coreea, re
prezentantul R.P.D. Coreene a ex
primat părții americane un protest 
împotriva recentelor încălcări de 
către S.U.A. a acordului de armis
tițiu

LONDRA. — Luînd cuvîntul la 
Marton, Emmanuel Shinwell, depu
tat laburist, fost ministru de răz- 
boL a cerut lichidarea bazelor a- 
mericane din Anglia.

PARIS. — înainte de a se îna
poia din Leopoldville la New 
York, Ralph Banche, adjunct al 
secretarului general provizoriu al 
O.N.U. pentru problemele politice 
speciale a făcut o declarație în 
care și-a exprimat intenția de a 
continua încercările menite să du
că la înfăptuirea așa-numitulul 
„plan de conciliere" între guver
nul congolez și Chombe, plan care 
la timpul său a fost elaborat dj|| 
inițiativa Washingtonului de repr^ 
zentanții puterilor coloniale occi
dentale.
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