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Astăzi, Nikita Sergheevici 
sosește In Statele Unite a

WASHINGTON 14 (Agerpres). — Corespondența special** 
Marți la orele 11,30, ora locală avionul „TU-114“ care îl 

transportă pe N. S. Hrușcfov și persoanele care ii însoțesc va a- 
teriza pe aeroportul Andrews, statul Maryland. După cum s-a a- 
nunțat aci conducătorul guvernului sovietic va fi primit la sosire 
de președintele Eisenhawer, precum și de alți conducători ameri
cani. Programul vizitei lui N. S. Hrușciov, dat publicității la 
Washington, cuprinde o serie întreagă de manifestări importante1 
din prima zi a sosirii șefului guvernului sovietic. ,. ;
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Succes deplin j 
noului an școlar! {

Astăzi, pe tot întinsul pa- ț 
triei noastre, școlile își des- 4 
chid larg porțile pentru a * 
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primi cu căldură în sinul lor 
copiii noii ere, fiii oamenilor 
muncii, făuritorii patriei noas
tre noi, socialiste.

Pe meleagurile clocotitoarei 
Văi a Jiului, cea vestită prin 
minerii săi, harnici și plini de 
dirzenie, în lupta pe frontul 
cărbunelui, cei peste 10.000 de 
elevi înscriși la cursurile șco-1 
Iilor de cultură generală se 4 
arată dornici de a desluși — i 
pricepere și nestăvilită sete de * 
a cunoaște tainele oferite 
învățătură.
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t in calea copiilor* de muncitori 
/ sau țărani dornici să învețe ♦ 
ț carte, incepînd cu lipsa de școli t 
f și cadre didactice ori cu lipsa |
♦ de posibilitate de a procura;
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Cu cită încredere și bucurie . 
pășesc ei azi pragul școlilor 11

A pierit pentru totdeauna ! 
sfiala din ochii puținilor co- I 
pil ajunși în trecut să se în- | 
scrie la școli, elementare, acea i 
sfială creată de mizeria și să- t 

răcia in care erau siliți să-și J 
tirască zilele ei și părinții lor. • 

A pierit pentru totdeauna J 
lanțul piedicilor care se punea 4

rechizite școlare, pînă Ia ne- j 
număratele taxe școlare ce se « 
cereau și pe care doar cel bo- * 
gat putea, să-și permită a le * 
plăti. Nu înitîmplăror în tre-* 
cut țara noastră se includea • 
între țările vestite In lumea4 
întreagă prin numărul. îngri- ♦

... | cu • 

■ 2 ;____ '______ ♦

Odată cu instaurarea regi-1

J orator al anaifaHeților, 
♦ toate plăgile ce-i însoțeau. 
V Cm-m vu iiwvuui ui ;

T mulul de democrație populară, | 
t jn tarat nnadra nrin liinfjh ofl- î; în țara noastră, prin lupta oa- 4 
ț meniior muncii conduși de par- 4 
I tid, analfabetismul a fost li- * 
ț chidat odată pentru totdeauna. 4 
I Prin grija partidului s au ri- 4 
» dicat sute și mii de școli noi, ț 

in caire au fost cuprinși toți ț 
copiii de vîrstă școlară, iar î 

x cadrelor didactice li s-au creat t 
♦ condiții optime de muncă și î 
•' studiu, punîndu-ll-se la dispo-| 
! ziție material didactic sufi- ț 
î cient. Invățămîntul elementar ♦ 
; a devenit gratuit și obligate- f 
£ riu în întreaga țară, dindu-se J 

posibilitatea de a învăța tutu- : 
ror copiilor atit romînl cît și 4 
din rîndul minorităților națio- 4 
nale. Acest fapt a făcut ca ni- i 
velul învățămîntului să creas-t 
că de la an la an, numărul e J 
țevilor din rinidul celor ce mun- J 
cesc îndrumați spre institute să i 
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Muncitorii și tehnicienii autobazei C.C.V.J. și-au organizat la 
sediul unității lor un frumos colț roșu. Aici există jocuri de șah, 
colecții de ziare, cărți, muncitorii avînd posibilitatea să-și petrea
că' plăcut orele de odihnă.

IN CLIȘEU: După-măsă, colțul roșu al unității este vizitat 
de mtilți muncitori veniți să-și petreacă dteva ore de destindere.

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

VEȘTI DE LA
Angajamente

semnificative...semmi
In zilele tre

cute toate brigă
zile miniere din 
Uricani au ținut 
consfătuiri de 
producție în ca
re și-au luat an
gajamente con

crete în întrecere.
Astfel' Năsăleanu Miron îm

preună cu Brigadă sa s-a anga
jat să extragă peste planul aces
tei luni încă 300 de tone de căr
bune. Brigada comunistului Vas- 
cul Dumitru și cea a lui Neamțu 
Viorel la fel au hotărît că vor 
da cite 300 tone de cărbune coc- 
sificabil peste plan. Angajamen
te frumoase și-au mai luat mi
nerii din abatajele conduse de 
Uliu Gheorghe, Timdfte Spiridon 
cîte 200 tone de cărbune în plus 
de fiecare brigadă; Apostol Va- 
sile, Bria Ioan. Lungu Boris și 
alții cîte 100 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan.

Rezultate îmbucurătoare
Deși n-au trecut decît cîteva 

zile de la data cînd aceste bri
găzi și-au luat angajamentele 
amintite, multe din ele au și
fost îndeplinite. La încheierea 
situației decadale sectorul I al 
minei avea o depășire de plan de 
15 la sută, iar sectorul II o de
pășire de 12 la sută. Pe întreaga 

exploatare minie
ră în seara zilei 
de 10 septembrie 
erau date pes
te sarcinile pre
văzute în plan 
1057 tone de căr
bune. Brigada

MINA URICANI
condusă de Năsăleanu Miron în 
zilele acestea a muncit cu mult 
spor. Așa se explică faptul că 
angajamentul luat pentru în
treaga lună a fost îndeplinit îna
inte de termen și s-au dat îhcă 
191 tone de cărbune în plus. 
Minerii lui Neamțu Viorel mai 
au de lucrat vreo două zile cu 
același randament și apoi vor 
putea raporta că și-au îndeplinit 
angajamentul luat pe întreaga 
lună septembrie.

Pe drumul randamentelor 

sporite
Pentru traducerea în'’viață a 

angajamentelor luate ca răspuns 
la chemarea colectivului minei 
Lonea numeroase brigăzi mi
niere din Uricani au. porhit pe 
drumul randamentelor sporite.

Iată gloar două rezultate care 
oglindesc entuziasmul cu care 
au primit brigăzile de la mina 
Uricani chemarea la întrecere cu 
obiective care să ducă la înde
plinirea înainte de termen a sar
cinilor de plan și la realizarea 
de economii la prețul de cost. 
Brigada lui Rusu Dumitru a rea
lizat Un randament de 6.10 tone 
pe ppst, iar cea a lui Cîrciuma- 
ru Victor — 5,88 tone pe post

Pentru îndeplinirea înainte de termen , 
a sarcinilor anuale de plan, 

pentru cît mai mari economii la prețul de cost
— Răspunsul colectivului minei Aninoasa —

Colectivul de muncitori, tehnicieni, ingineri și funcționari jde 
la exploatarea minieră Aninoasa analizînd rezultatele obținute pînă 
acum în producție și posibilitățile pe care le are pentru a răspunde 
grijii ce le-o poartă partidul prin noi realizări în producție, se 
alătură cu entuziasm chemării la întrecere lansată de: colectivul 
minei Lonea și își fixează în cadrul întrecerii următoarele anga
jamente în cinstea zilelor de 7 Noiembrie și 30 Decembrie:

1. Depășirea planului anual de producție cu 15.000 tone de 
cărbune.

2. Depășirea productivității muncii planificate pe anul 1959 
cu 1,5 la sută, iar în ultimele 4 luni ale anului să realizeze un 
randament mediu de 1,100 tone pe post, ajungînd la nivelul sar
cinii trasate de Conferința raională de partid de a obține un ran
dament de 1,130 tone pe post.

3. Realizarea de economii la prețul de cost pe ultimele 4 luni 
ale anului în valoare de 1.500.000 lei.

4. Pentru îmbunătățirea continuă a calității cărbunelui se va 
îmbunătăți procentul de granula ție al cărbunelui cu 2 la sută și 
se va reduce procentul admis de umiditate cu 1 la sută.

5. Se vor extinde inițiativele și metodele fruntașilor în pro
ducție, pentru ca toate grupele să-și realizeze planul în lunile ce 
urmează ale acestui an.

6. Se va reduce consumul de material lemnos, pentru ca pînă 
la sfîrșitul anului să se realizeze 1 la sută economie față de con
sumul specific planificat.

7. Se va reduce consumul specific la capse și exploziv pînă la 
sfîrșitul anului cu 2 la sută față de consumul specific planificat.

Colectivul exploatării miniere Aninoasa, sub conducerea comi
tetului de partid și cu sprijinul comitetului sindical și al comite
tului U.T.M. va lupta pentru traducerea în viață a angajamente
lor luate.
, Șeful exploatării Secretarul comitetului de partid

Ing. LAZARESCU IOAN POP IOAN
Președintele comitetului sindical Secretarul comitetului . U.T.M. < 

COL DA ANDREI FEIER PETRU

— Răspunsul colectivului preparației Lupeni —
Muncitorii, tehnicienii, inginerii și funcționarii de la prepara- 

ția Lupeni, luînd cunoștință de . chemarea la întrecere socialistă a 
colectivului minei Lonea, a hotărît să răspundă cu noi realizări 
în producție grijii ce le-o poartă partidul; în cinstea zilelor de 
7 Noiembrie și 30 Decembrie își iau următoarele angajamente 
în întrecerea socialistă :

1. Asigurarea recepționării peste planul anual a 35.000 tone 
cărbune brut de la exploatările Lupeni, Vulcan și Uricani.

2. Realizarea recuperării în cărbunp cocsificabil de 39,5 la 
sută medie anuală.

3. îmbunătățirea calității cărbunelui destinat cocsificării cu 0,1 
la sută față de norma planificată.

4. Realizarea de economii la prețul de cost pe întregul an în 
valoare de 400.000 lei din care în ultimele 4 luni se vor realiza 
213.000 lei.

Colectivul preparației Lupeni, sub conducerea permanentă a 
comitetului de partid și cu sprijinul comitetului sindical și al co
mitetului U.T.M. va depune toate eforturile pentru traducerea în 
viață a angajamentelor luate.

Șeful preparației Lupeni Secretarul organizației de partid 
ARDELEANU VICTOR I. Ing. FILIP GHEORGHE

Președintele comitetului sindical Secretarul comitetului U.T.M.
FEHER SIMION KOVACS IOS1FM. LA2UR

I. SEMIMÏLENIUL BUCURFSTILOR

Colectivul son
dei nr. 4562 e- 
xecută însemna
te lucrări de 
cercetare a sub
solului la margi
nea Petroșaniu- 
lui. Pînă acum 
muncitorii de 
aici au forat la 
o adîncime de 
sute de metri 
dezvăluind con
figurația straie
lor subterane. 
IN CLIȘEU: 
Sondorii scot 
garnitura de fo
raj pentru a ex
trage careta de 
probă.

Legenda potrivit căreia orașul 
București a fost întemeiat de cio
banul Bucur a fost destrămată 
în zilele noastre .de ultimele des
coperiri arheologice. Numeroase 
vestigii atestă prezența pe ac
tualul teritoriu âl Capitalei Re
publicii Populare Romîne a așe
zărilor omenești, încă de acum a- 
proximativ 110.000 ani în urmă

Cetatea de pe malurile Dîm
boviței este cunoscută de mult 
timp.

S-a aflat însă un act — bă- 
trîn de 500 de ani — care con
semnează pentru prima oară în 
istorie numele Bucureștiului. 
Este acela dat în „cetatea Bu
curești“ la 20 septembrie 1459. 
.Două secole mai tîrziu, pe la 

sfîrșitul anului 1659 Bucureștiul 
devine capitala Țării Romîhești.

Orașul s-a dezvoltat cu rapi
ditate, fiind după Constăntino- 
pole cel mai «important centru 
din sud-estul Europei. In dece
niul al treilea al secolului XIX 
număra peste 60.000 de locui
tori — față de Atena, Sofia și 
Belgrad care nu aveau decît 
20.000 locuitori fiecare.

1 Tot prin acea vreme începe

și modernizarea Bucureștiului. 
Se fac propuneri pentru pava- 
rea, asanarea și iluminarea lui,

tării exercitate de turci, de dom' 
nul țării și boieri.

se întocmește un 
tru transforma
rea Dîmboviței 
în rîu navigabil.

Vii și livezi bo
gate în rod în

conjoară din toa
te părțile ora
șul întins, plin 
de verdeață, în 
care frapează 
contrastul dintre 
palatele boierești, 
bisericile, mînă- 
stirile bogate și 
casele sărăcimii, 
de cele mai mul
te ori simple 
bordeie acoperi
te cu paie.

Cronicile vre
mii stau mărtu
rie, deselor revol
te ale poporului

(Continuare in pag. 2-a)proiect pen-

Bucureștiului îm- Vedere din interiorul Casei de cultură a studen- 
potriva exploa- țHor „Grigore Preoteasa".
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fai meciul cii Rapid București 

Minerul Lupeni a obținut 
prima victorie

Succesele trăgătorilor 
din Petroșani în „Cupa 
Federației romîtte de tir" 

de la București
Sîmbătă și duminică, pe poli

gonul Tunari din Capitală a avut 
loc concursul de tir dotat cu 
„Cupa Federației romîne de tir“.

La această competiție a parti
cipat și lotul regiunii Hunedoara 
format din următorii trăgători: 
clTierman Eugen, Bruja Ștefan» 
(Sebeș). Hlopețchi Maria, Hlo- 
pețcfiT 3H«rfana și Ignat Mihai 
’(Petroșani).

Echipa regiunii noastre s-a 
comportat excelent, ocupînd lo
cul III pe țară, după regiunile 
București și Stalin.

La individual, junioara Hlo
pețchi Mariana a ocupat locul 
II pe (ară, cu 489 puncte, iar 
Hlopețchi Maria 1«, senioare s-a 
clasat pe locul IV, cu 505 puncte 
iar trăgătorii din Sebeș s-au si
tuat între primii 6 trăgători .
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Aninosenii au un teren 
de fotbal gazonat

Din inițiativa Asociației Mine- 
îul Aninoasa, în luna iulie a.c, 
au fost începute lucrările de ga- 
zonare a terenului de fotbal a ir 
localitate, care au fost termini 
te în ziua de 30 august. Spect 
torii din Aninoasa vor putea ur
mări meciurile echipei lor din cam
pionatul regional pe un teren fru
mos, care corespunde cerințelor.

Dimensiunile terenului de joc 
au fost mărite regulamentar și 
sînt în curs de amenajare: un te
ren de volei și un zid «marcat de 
dimensiunile unei porți de fotbal 
pentru exersarea trasului la poar
tă și preciziei paselor.

Tribuna a fost reparată și se 
vor construi de ambele părți încă 
300 locuri, capacitatea tribunei 
rjdicîndu-se la 1500 locuri.

Terenul astfel reînnoit va fi 
dat în folosință în ziua de 20 
septembrie a.c., cu ocazia meciu
lui de fotbal de campionat Minerul 
Aninoasa — Dinamo Orăștie.

NOTĂ
Din nou despre 

organizatorii meciurilor
Pe bună dreptate mulți iubi

tori ai fotbalului care au asistat 
duminică la meciul Minerul Lupeni 
Rapid București au fost nemul
țumiți de felul defectuos cum au 
fost tratați de către organizatorii 
întîlnirii (lipsă de disciplină la 
poartă, discuții pentru locuri etc.). 
Deși această stare anormală de 
lucruri a fost criticată în ziarul 
„Steagul roșu“, cei în drept nu 
au găsit de cuviință nici măcar 
să răspundă criticilor de cum să 
ia măsurile' necesare pentru re
medierea lor. Se cere cu necesita
te și de urgență o nouă repar
tizare a locurilor rezervate celor 
abonați, pentru presă etc. pentru 
a nu se mai întîmpla ca aceștia 
să-și găsească locurile ocupate 
atunci cînd vin la stadion, iar 
la intrare să întîmpine dificultăți.

Filaturiștii din Lupeni pe poteci 
de munte

Secția de alpinism a Asocia
ției sportive Viscoza din Lupeni 
a efectuat un antrenament alpin 
pe traseul Peștera Vulpii din Va
lea Sohodol.

In fruntea acestei acțiuni au 
fost tinerii instructori, absolvenți 
ai cursului de 15 zile organizat în 
Bușteni, de către federația de 
specialitate: Pavel Adalbert, Rău 
Mihai și Dobner Anton. La cele 
cinci ieșiri au mai fost prezenți 
și alți țineri și tinere care după 
ce au învățat de la noii ins-

CAMPISNATUL RE6KIHL DE FOTBAL
Vicioria Colan — 

Minerul Aninoasa, 3-3 (1-3)
Meciul de la Călan s-a ridicat 

la un bun nivel tehnic, mai a- 
les în prima repriză, cînd ani
nosenii au imprimat jocului o 
alură extrem de Fapidă.

In minutul 15, o acțiune pe , 
dreapta îl pune pe Dan în pozi
ție de șut, mingea trasă de a- 
cesta cu putere nu poale fi re
ținută, ricoșează din portar la 
Matyas, care, calm, marchează 
imparabil.

în continuare, acțiunile se 
succed cu repeziciune de la o 
poartă la alta și în minutul 25 
un șut al lui Culanca de la Că
lan este deviat cu capul în poar
tă de Anca (Aninoasa) : 1—1.

Aninosenii continuă șirul a- 
tacurilor și numai după 6 mi
nute șutul puternic al lui Vlad 
nimerește plasa. Scorul este 1—2. 
Superioritatea din această par
te a jocului a oaspeților se con
cretizează printr-un nou gol 
marcat de același Vlad în mi
nutul 38. Scor : 1—3.

Cei din Călan sînt dezorien
tați de avalanșa acțiunilor cla
re dar totodată viguroase ale a- 
ninoseniior și încep să joace 
brutal. Dan este accidentat și 
scos din luptă pentru restul jo
cului, rămînînd un simplu figu
rant.

In repriza a doua, jocul are 
alt aspect. Aninosenii joacă in
timidați de jocul dur at gazde
lor și treptat cedează pasul. In 
minutele 70 și 78 primesc două 
goluri, prin care cei din Călan 
egalează : 3—3, rezultat cu ca
re se încheie meciul.

S-au evidențiat: Predoiu, Ma
tyas, Vlad, Dan (în prima re-

— « ★ “ — ■ ■ I

HANDBAL

Știința Petroșani 
a fost înfrîntă 

pe teren propriu
Jucînd în cadrul campionatului 

categoriei B cu Flamura Roșie— 
Agnita, Știința Petroșani a sufe
rit duminică o înfrîngere neaș
teptată pe teren propriu. Rezul
tatul de 13—9 pentru oaspeți se 
datorește întregii echipe. Mai în- 
tîi a fost promovat în poartă un 
jucător de cîmp, care nu a pu
tut face față nici pe departe lovi
turilor puternice ale oaspeților. 
Apoi, apărătorii Științei au greșit 
prestînd un joc „om la om“ în 
loc să se apere la zonă avîad 
în vedere rapiditatea înaintașilor 
oaspeți. La toate acestea s-a a- 
dăugat și sistemul greșit al înai- 
tării care a atacat mereu numai 
în cinci oameni găsindu-se în 
permanență în inferioritate nume
rică. Din înaintare s-au remar
cat Pintea și Barabaș care au ju
cat destul de bine dar coechipe- 
rii lor au greșit punîndu-i numai 
pe ei doi în situații de a marca, 
ceea ce a făcut ca apărarea oas
peților să-i blocheze de fiecare 
dată. Știința Petroșani trebuie ca 
prin antrenamente susținute să 
înlăture aceste deficiențe, pregă- 
tindu-și în același timp și un 
portar corespunzător.

tructori cum se face o pitonare, 
au trecut să exerseze singuri.

La Filatura' Lupeni — func
ționează și un cerc de turism. In 
fiecare an, cercul organizează nu
meroase excursii în locurile fru
moase din munții care înconjoară 
Valea Jiului.

Și în sezonul acestui an, sute 
de muncitori și muncitoare, in
gineri și funcționari aproape în 
fiecare duminică au fost întîl- 
niți la una din cabanele din îm
prejurimi. 

priză) și Foca de la Aninoasa, 
iar die la Călan, Niculescu, Că
lin și portarul Munteanu.

Arbitrajul lui Sîntimbreanu 
(Alba Iulia) a fost slab, influ- 
ențtnd defavorabil buna desfă 
șurare a jocului.

La juniori. Victoria Călan — 
Minerul Aninoasa. 5—0 (0—0).

L to Oriftie —
Parîngul Lonea, 4-1 (2-O)

In cadrul campionatului re
gional de fotbal Ia Orăștie s-au 
jucat două meciuri cu minerii 
din Lonea și Petrila. La primul 
meci Lonea dțșfășurînd un joc 
fără nerv, a pierdut prea ușor 
cu Dinamo cu toate că ar fi 
putut face măcar un meci egal. 
Toată echipa loneană a jucat 
sub așteptări.

Minerul Petrila
în pl'mă revenire

După două înfrîngerl la scor 
(7—0 cu C.F.R. Simeria și 5—0 
cu Minerul' Aninoasa) duminică 
la Orăștie echipa Minerul Pe
trila a fost învinsă doar cu 2—1 
de fruntașa clasamentului — Da
cia Orăștie. Jocul a început în- 
tr-un tempo rapid mingea tre- 
cînd alternativ de la o poartă la 
alta, pînă în minutul 22, cînd 

.Cantor de la Dacia deschide sco
rul, pentru ca în minutul 41 să 
se maree și al doilea gol al gaz
delor.

Din primul minut al reprizei 
a Il*a Minerul Petrila pune însă 
stăpînire pe joc și chiar în mi
nutul 57 scorul se schimbă în 
2—1,

In continuare, Minerul Petrila 
pune la grele încercări apăra
rea Daciei, care a făcut în toată 
repriza* a Il-a un joc închis de 
apărare.

Alte rezultate z
Victoria Hațeg — Șantierul 

Hunedoara, 0—2; Corvinul II 
Hunedoara — Minerul# Vulcan, 
1—5; Minerul Ghelar — C.F.R. 
Simeria, 1—1.

SEMIMILENIUL BUCUREȘTILOR
(Urmare din pag. l-a)

Epoca anului 1848 găsește 
Bucureștiul în plină efervescen
ță revoluționară. Poporul de joș 
ale cărui elemente mai înainta
te le constituie calfele și mese
riașii, reușește să determine ab
dicarea' principelui domnitor și 
constituirea unui guvern revo
luționar.

La mai mult de un deceniu 
dbpă aceste evenimente, tot po
porul Bucureștiului își impune 
voința împotriva mașinațiilor 
mării boierimi, astfel că la 24 
ianuarie 1859 se înfăptuiește 
mult visata unire a Țării Romî- 
nești cu Moldova. După această 
dată, Bucureștiul devine princi
palul oraș al statului național 
romîn.

Spre sfîrșitul secolului trecut 
în București, ca de altfel în în
treaga țară, iau ființă cercuri 
muncitorești și socialiste care 
dau naștere mai tîrziu partidu
lui social-democrat. Clasa mun
citoare începe să se afirme ca c 
forță politică independentă, iar 
acțiunile ei au un caracter tot 

» mai organizat. Epoca aceasta e 
semănată de numeroase greve.

Bucureștiul începe să capele 
aspectul urbanistic al orașelor 
moderne : se deschid mari bule
varde, se construiesc în mod 
accelerat edificii impunătoare, 
străzile sînt pavate cu piatră 
cubică, la iluminarea lor se in
troduce gazul aerian și apoi e- 
lectricitatea, apare tramvaiul e- 
lectric, se extinde canalizarea ți

In toată desfășurarea jocului 
de duminică s-a văzut clar hotă- 
rîrea ceferiștilor de a smulge ti
nerei echipe lupenene cele două 
puncte. Și dacă ceferiștii au fost 
nevoiți totuși să cedeze cu 2—1 
în fața gazdelor, aceasta nu sc 
datorește cîtuși de puțin unei 
forme slabe a bucureștenilor și 
nici „ghinionului“. Minerul a știut 
să răspundă bucureștenilor cu 
voință și tenacitate născute din 
dorința de a-și apăra cu cinste 
culorile asociației.

Spectatorii care au asistat du
minică la meciul dintre Minerul 
Lupeni și Rapid București au 
trăit 90 de minute aproape fără 
întrerupere emoții puternice stîr- 
nite de atacurile rapidiștilor cît 
mai cu seamă de momentele atît 
de numeroase care păreau că vor 
aduce în mod sigur un nou gol 
lupenenllor. Numai un minut tre
cuse de la punerea mingii în joc 
șî gazdele inițiază un atac puter
nic în care LeaheVici, Crăinîceânu 
și din nou Leăhevici șutează de 
la 8—10 metri în poarta părăsită 
de Todor, nevoit, să plonjeze la 
primul șut. Numai intervențiile 
lui Neacșu și Dodeanu, posti ți
pe linia porții, respingînd în ulti
ma instanță, fac ca scorul să ră- 
mînă nedeschis. După cîteva mi
nute un contraatac al Rapidului 
se termină cu un șut al lui 
Ene II, care întîlnește bara la
terală după ce Kiss respinsese 
un alt șut. Iată deci că primele 
minute de joc aduc la ambele 
porți ocazii mari de a se marca, 
ceea ce înviorează mult ambele 
echipe și bineînțeles și publicul. 
Minerul atacă mereu. In minutul 
14, după un schimb între Lea- 
hevici și Crăiniceanu, primul îl 
deschide pe Paraschiva trecut pe 
extrema stingă. După ce trece 
cu abilitate de doi apărători ra- 
pidiști, Paraschiva centrează foar
te frumos în fața careului de 6 
metri, de unde Nisipeanu, venit 
din urmă, introduce mingea în 
poartă : 1—0. Două minute mai 
tîrziu Crăiniceanu, driblînd trei 
apărători bucureșteni trage de la 
6 metri, dintr-un unghi dificil și 
Todor respinge. In minutul 17 
Paraschiva îl deschide pe Leahe- 
vici care de la 16 metri șutează 
foarte puternic sub bara trans
versală, de unde mingea cade 
pe linia porții și apoi ricoșează 
în teren. După toate aprecierile 
era un gol absolut valabil, dar 

e generalizată alimentarea cu 
apă, se sistematizează cursul 
Dîmboviței etc.

Primul război mondial înche
iat, Bucureștiul devine Capitala 
țării și ajunge cel mai important 
centru industrial al Romîniei, el 
adăpostind 19 la sută din nu
mărul muncitorilor pe întreaga 
țară, deși locuitorii lui nu re
prezintă decît 5,5 la .sută din în
treaga populație a țării.

Dezvoltarea Bdcureștiului con
tinuă în mod anarhic, oferind 
contrastul izbitor dintre perife
ria ce oglindește nepăsarea con
damnabilă a ca
pitalismului față 
de cele mai ele

mentare nevoi ale 
muncitorilor, și 
centrul bogat, 
cartierele cu vi
lele marilor po
tentați.

Sub influența 
Marii Revoluții 
Socialiste din Oc
tombrie avîntul 
revoluționar creș
te în Romînia. 
Contradicțiile din
tre capitaliști 
și muncitori iz

bucnesc cu putere 
în 13 decembrie 
1918 cu ocazia 
unei manifestații 

muncitorești din 
Piața Teatrului Aspect 
Național, înă- 

arbitrul Mataizer — Craiova — 
nu-1 acordă, deși fusese aproape de 
fază. De fapt, dacă ar fi să vor
bim de toate greșelile sale de ar
bitraj ar fi necesar un articol 
aparte, atît de numeroase au 
fost. Mataizer nu a respectat 
cîtuși de puțin legea avantaju
lui și aceasta tocmai atunci cînd 
era absolut necesar, fiind faze 
care ș-ar fi putut termina cu gol. 
(Crăiniceanu în minutul 30, Lea- 
hevici minutul 59, Ene II minu
tul 75 etc.). S-a ferit de ase
menea să acorde lovitură de 11 
metri reclamată clar de faultu
rile comise de Neacșu asupra Iui 
Paraschiva și Crăiniceanu, apoi 
asupra lui Leăhevici, scăpat singur 
spre poarta golă (minutul 58).

Dar... să revenim la joc. In mi
nutul 20 Crăiniceanu scapă din 
nou singur și de la 7—8 metri 
trage, Todor fiind nevoit să 
respingă în ultima instanță iii 
corner. Crăiniceanu a mai avut 
multé asemenea ocazii (minutele 
27, 30, 32, 63) dar jocul său in
dividual, deși spectaculos, nu a 
ajutat prea mult echipei sale. In 
plină dominare a Minerului, în 
minutul 24 Ene II șutează de la 
distanță surprinzîndu-l pe Kiss, 
care în loc să rețină respinge și 
Văcâru foarte atent reia din di
rectă un șut imparabil și astfel 
survine egalarea : 1—1.

In a doua parte a jocului tot 
gazdele sînt acelea.' care atacă 
mai mult, făcînd ca Rapidul să, 
se apere unéóri în 7—8 oamen*"' 
In minutul 76 Minerul înscrie prin 
Mihály gólul victoriei. Iată faza : 
De 1a marginea terenului arun
că Szőke puternic pînă în careul 
de 6 metri al porții, unde Neac
șu, Dodeanu și Leăhevici sar Ia 
cap. Intervine și Tódor, dar Mi
hály foarte atent reia cu capul 
peste buchetul de jucători, în 
poartă: 2—1. Rapidul încearcă 
să egaleze dar minutele trec și 
întîlnirea ia sfîrșit cu rezultatul 
de 2—1 pentru. Minerul ceea ce 
marchează și prima victorie a 
sa.

Iată formațiile celor două e- 
chipe : MINERUL LUPENI: Kiss, 
Plev, COMAN, KERESZTES, MI
HÁLY, SZŐKE, PARASCHIVA, 

, Nisipeanu, Leăhevici, Peretz, 
Crăiniceanu. RAPID: TODOR,, 
NEACȘU, DODEANU, Stancu, 
Bodo, POPESCU, LAZAR, Rak 
ENE II, Langa, Văcaru.

MIHAIL DUM1TRESCU 

bușită în sînge de guvernul bur- 
ghezo-moșieresc; cu ocazia lup
telor din anul 1933 ale lucrăto
rilor de la Atelierele Grivița ale 
căilor ferate, acțiunea organiza
tă și condusă de tînărul dar deja 
încercatul partid comunist.

Vin anii grei ai terorii fascis
te și ocupației hitleriste, cînd 
Partidul Comunist Romîn condu
ce din adîncă ilegalitate lupta 
maselor populare împotriva fas
cismului și războiului antisovie- 
tic.

La 23 August 1944, în Bucu- 
rești izbucnește insurecția ar-

parțial de pe Piața Unirii, una din arte
rele importante ale Capitalei.
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Ședință a Comitetului raional 
de luptă pentru pace

Zilele acestea în sala Consi
liului sindical raional a avut loc 
ședința Comitetului raional de 

. lupta pentru pace, în care s-a 
făcut bilanțul activității pe tărî- 
mul propagandei în lupta pen
tru pace și împotriva ațîțători- 
lor la război, discutîndu-se sar
cinile ce revin în viitor comite
telor de luptă pentru pace în lu
mina noilor evenimente interna
ționale.

Cu acest prilej, tov. Biro Mar
tin, vicepreședinte al Comitetu
lui raional de luptă pentru pace, 
a prezentat un raport în care 
a arătat ceea ce s-a făcut pînă 
îp prezent în Valea Jiului în pri
vința propagandei de pace, a 
popularizării hotărîrilor și ac
țiunilor Consiliului Mondial al 
Păcii, a demascării imperialiș
tilor ațîțători la război și mai 
ales ceea ce s-a făcut în privința 
popularizării succeselor obținute 
în lupta pentru pace și coexis
tență pașnică de către popoarele 
lumii în frunte cu bastionul pă
cii — Uniunea Sovietică. In Va
lea Jiului pe această linie s-au 
ținut o serie de conferințe cu 
sprijinul S.R.S.C., al comitete
lor sindicale, U.T.M., al comi
tetelor de femei și al altor or
ganizații de masă. Astfel de con
ferințe s-au bucurat de aprecie
rea Cetățenilor, avînd participa- 
ție bogată în localități ca Petro
șani, Lupeni, Petrila, Aninoasa 
etc. De mult interes s-au bucu
rat expozițiile organizate la clu
burile din Valea Jiului pe tema 
..acii, între care amintim cele de 
la Lupeni dte arte plastice și de 
fotografii, cea de caricaturi an- 
tiimperialiste de la U.R.U.M.P., 
fotomontajele de la cluburile 
miniere din Lupeni, Aninoasa, 
Petrila. Lonea etc. Intr-o serie 
de localități formațiile de ama
tori aii pregătit programe artis
tice închinate păcii și programe 
speciale la stațiile de radiofi- 
care. Unii dintre membrii Ce
naclului de arte plastice a U.A.P 
din Petroșani au pregătit lucrări 
de 
lat 
cii
în

grafică pe care le-au prezen- 
la Expoziția Mondială a Pa
cte la Leipzig, le-au publicat 
ziare și în albume etc. De a-

isemenea, membrii Cenaclului li
terar „Minerul“

au scris poezii și alte lucrări li-
din Petroșanii

mată condftisă de Partidul Co
munist. Dictatura fascistă este 
doborîtă, întreagă armată în
toarce armele împotriva hitle- 
riștilor. Formațiile patriotice de 
luptă în fruntea .cărora se află 
luptătorii comuniști smulg din 
mîna fasciștilor punctele vitale 
ale Capitalei, curăță orașul de 
trupele hitleriste. Cîteva zile 
mai tîrziu, populația Bucureș- 
tiului face o primire triumfală 
ostașilor sovietici eliberatori.

Vremurile vestesc prefaceri 
structurale. Bucureșteni i impun 
alături de întregul popor insta
larea unui guvern democratic, 
popular, la 6 martie 1945. Doi 

.ani după aceste evenimente, în 
prag de An nou, în urma pre- 
'Siunii maselor, regele e silit să 
abdice. Este proclamată Repu
blica Populară Romînă. Astfel, 
pentru prima dată în istoria 
zbuciumată a Romîntei, puterea 
politică revine clasei cea mai 
îndreptățită a o poseda — cla
sa muncitoare.

★ 
Astăzi, București — capitala 

R. P. Romîne — este primul 
oraș al țării ca mărime, impor 
tanță politică, administrativă, e- 
coitomică și culturală. El Con
centrează în jurul a 1.287.000 de 
Rjcuitori, de 8—9 ori mat mulți 
decît cele măi mari orașe ale ță- 
rii.' Situat într-o regiune ante
stepă, la 80 m. altitudine față 
de nivelul mării, orașul a’re o plastice, autobuselor, troleibuse- 
climă specific continentală, cu 
veri călduroase începînd chiar 
din luna mai,; cu toamne auri: 
și ierni variabile.

Suprafața Bucureștiului e de 
25.598 ha.; împreună cu cele 13

1

terare tachinate păcii, împotriva 
ațîțătorilor la' război.

O lipsă mai însemnată din 
activitatea Comitetului raional 
de luptă pentru pace, cît și a ce
lor orășenești a fost faptul că 
revista „In apărarea păcii“, or
gan central al Comitetului Na
țional de Apărâre a Păcii a fost 
puțin difuzată în raion, iar nu
mărul abonamentelor a fost des
tul de mic. Aceasta e o lipsă și 
a comitetelor sindicale, a con
ducerilor bibliotecilor etc. care 
au neglijat abonarea la aceste 
reviste.

In partea a doua a ședinței, 
tov. I. Solomon, membru al Co
mitetului regional de luptă pen
tru pace, a arătat ce sarcini re
vin tuturor luptătorilor pentru 
pace în etapa actuală. In primul 
rînd se cere întărirea propagan
dei de pace în rîndul oamenilor 
muncii, cerîndu-se în acest sensT 
sprijinul tuturor organizațiilor 
de masă în frunte cu cele sin
dicale, U.T.M. și de femei. In 
prezent trebuie dusă o largă 
campanie de lămurire a oame
nilor muncii de importanța deo
sebită prezentată de apropiata 

întîlnire Hrușdov-Eisenhower, de 
importanța luptei duse de toate 
popoarele iubitoare de pace în 
frunte cu Uniunea Sovietică pen
tru coexistența pașnică și bună 
înțelegere între toate popoarele. 
In adunările publice ce se vor 
organiza în curînd pe aceste te
me comitetele de luptă pentru 
pace trebuie să ducă o campa
nie susținută pentru lămurirea 
oamenilor muncii să participe la 
„Fondul păcii“, prin banii ce se 
vor strînge în acest fel contri- 
buindu-se în mod concret la sus
ținerea acțiunilor poporului nos
tru întreprinse în vederea pre
venirii unui itou război mondial 
și pentru menținerea păcii în 
lume.

Totodată, se cere ca respon
sabilii comisiilor culturale din 
cadrul comitetelor sindicale, 
U.T.M. și al comisiilor de fe
mei, să dea tot sprijinul comi
tetelor de luptă pentru pace pen
tru mărirea numărului de abo
namente la revista „In apărarea 
păcii“. In felul acesta se va pu
tea face o și mai ștrînsă legă
tură între toți .luptătorii pentru 
pace din țara noastră și din lu
mea întreagă.

comune suburbane totalizează 
31.066 ha.

Bucureștiul se sprijină pe mai 
multe dealuri. Rîul Dîmbovița îl 
împarte în două, de la nord la 
sud, străbătînd orașul și comu
nele subordonate pe o suprafa
ță de 28 kilometri. Spre nord- 
est se înșiră o salbă de 9 lacuri 
cu o suprafață de 725 ha. îm
prejurul lor au fost amenajate 
parcuri.

Parcurile care ocupă 660 ha., 
străzile de-a lungul cărora se 
înșiră liziere de gazon și copaci 
i-au dus faima de „oraș grădi
nă“. La cîțiva kilometri de Ca
pitală, înconjurînd-o aproape ca 
un brîu, se întind păduri pe o 
suprafață de aproape 3.125: ha., 
loc plăcut de odihnă 
de bucureșteni.

înainte de toate- 
este cel mai .mare și 
tant centru industrial al R. P. 
Romîne.

După refacerea unităților in
dustriale distruse de bombarda
mente în timpul celui de-al doi
lea război mondial, după regru
parea lor în unități mari în ur
ma naționalizării, s-au creat în 
București numeroase ramuri in
dustriale noi. ca de exemplu : 
industria construcțiilor de ma
șini agricole, de utilaj petroli
fer. industria electrotehnică, in
dustria instrumentelor de preci- 

' zie, a cauciucului, materialelor

pentru inii

Bucureștiul 
mai impor-

lor, frigiderelor, aparatelor de 
radio și de fotografiat etc. In 
București lucrează circa 17 la 
sută diin numărul total al mun
citorilor industriali din întreaga 
țară și un mare număr de spe-

Zilele
partid al 
dințat o 
ganizației 
unor spații verzi cu ronduri de 
flori și nivelarea unor terenuri 
situate între noile construcții- 
Tineretul din Lonea a primit cu 

- multă bucurie această sarcină.
Astfel, tinerii de la căminul

nr. 1 au trecut în mod organi
zat la nivelarea terenului din 
jur, rar pămîntul excavat a fost 
transportat cu camioanele îp 
fața cinematografului din loca-

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

Acțiuni de muncă voluntară

acestea, comitetul de 
minei Lonea, a încre- 
sarcină importantă or- 

U.T.M. : amenajarea

La întinerirea și înfrumuseța
rea bătrînului Vulcan și-au a- 
dus părticica lor de contribuție 
și femeile din localitate. Mobi- ' 
Jizate și îndrumate de comitetul 
de femei al orașului, ele au par
ticipat la diferite acțiuni de mun
că voluntară.

Pînă nu de mult, în cartierul 
Kakașvar exista 6 rampă dte gu
noi 
tic

ce strica aspectul urbanis
ai acestei părți a orașului.

---------------- O---------—----- 

Pregătesc temeinic 
deschiderea învățămîntului de partid 

,La comitetul de partid al o- 
rașului Petrila a avut loc zilele 
trecute 6 ședință de comitet lăr
gită cu toți propagandiștii selec
ționați pentru învățămîntul- 
partid pe anul 1959—1960.

Aici s-a prelucrat planul 
acțiune și graficul întîlnirilor 
tre propagandiști și cursanți 
forme și cercuri. Caracterul 
ganizat al acestor întîlniri con
stă în faptul că birourile orgar 
niza ț iilor dte bază au stabilit 
din timp unde se vor prezenta 
viitorii cursanți, cine răspunde 
de mobilizarea lor, s-au afișat 
în sălile de cursuri tabelele no
minale și data cînd are loc pri
ma convorbire între cursanți și 
propagandiști.

Intîlnirile sînt planificate în
tre 11 și 26 septembrie. In ca
drul ședinței propagandiștii Țîr- 
lea Dumitru, Costea Ana, Bucur 
Vasile și alții s-au angajat să-și 
îmbunătățească munca față de 
anii trecuți, să ajute cursanțiî

de

de 
în- 
pe 
or

Athenee Palace — vedere parțială, 
cialiști în toate ramurile de ac
tivitate. Orașul posedă cele mai 
variate întreprinderi industriale 
metalurgice în care sînt repre
zentate aproape toate ramurile 
acestor industrii.

Romînii sînt mîndri că metro
pola lor furnizează țării întregi 
și chiar străinătății o serie de 
produse industriale care în tre
cut erau importate. Motoarele e- 
lectrice, utilajul petrolifer, liniile 
de ciment, vagoanele cisterne și 
dte matfă jjroduse de întreprin
derile bucureștene sînt cunoscu
te deopotrivă în' R. P. Chineză 
ca și în Turcia și Grecia, 
U;R.S.S. și R. D. Germană 
și în Argentina și Republica 
rabă Unită. r

(Va urma)

ín 
ca 
A-

litaie unde m w aaMMja spa
ții VfcrZi.

In numai două zile, 45 de ti
neri au efectuat 150 ore de mun
că voluntară. S-au evidențiat în 
mod dteosebit utemiștii Ștefancu 
Vasile, Dumitrache Vicol, Rota- 
ru loan, Timofte Vasile și Gri- 
jiuc Mihai.

După această lucrare,; care va 
fi terminată 
septembrie, 
și-a propus 
spații verzi 
ministrației 
curi.

pînă la 
tineretul 
să mai 

în jurul 
minei și

data de 18 
din Lonea 
amenajeze 

clădirii ad- 
în alte lo-

N. A.

Tovarășele -Sicomoș Eleonora, 
Bodoczi María, Moldovan Sabi
na și altele au prestat aproape 
40 ore de muncă voluntară pen
tru curățirea gunoiului.

In colonia de, jos au fost cură
țate șafițurile, iar 103 femei au 
participat la plivitul spatiilor 
verzi din jurul blocurilor, uda
tul florilor etc.

tA. NYARADY 
corespondentă

să-și procure materialul biblio
grafic necesar.

In discuțiile purtate de pro
pagandiști s-a accentuat asupra 
faptului ca fiecare cursant să 
aibă caiete și creioane — lucru 
asupra căruia trebuie să insiste 
și birourile organizațiilor de 
bază.

A. NICHIFOREL

Ne scriu corespondenții 
de pe șantierul din Lupeni

O consfătuire 
și cîteva angajamente

Lunar, pe șantierul de con
strucții din Lupeni se țin con
sfătuiri de producție în care se 
analizează activitatea desfășura
tă în luna precedentă. Tot atunci 
se fac propuneri și se iau an
gajamente care să ducă la ter
minarea lucrărilor înainte de 
termen, la traducerea în viață 
a lozincii „Să construim mai 
mult, mai bine și mai ieftin“.

Și la începutul acestei luni, 
în cadrul grupului de șantiere 
din Lupeni s-a ținut obișnuita 
consfătuire de producție. Din . 
referatul prezentat a reieșit că 
în luna care a trecut, construc
torii au muncit cu nvnă și ca 
rezultat al întrecerii socialiste 
ce s-a desfășurat s-au dat în 
folosință 72 de noi apartamen
te înainte de termen și s-a în
ceput construirea dte noi blocuri 
După prezentarea referatului au 
Urmat discuții.

— Datorită rezultatelor obți
nute în muncă — a spus zida
rul șef de brigadă Christache 
Constantin — am fost răsplătit 
cu Medalia Muncii. La primirea 
decorației m-am angajat să or
ganizez în așa fel munca ca să 
pot reduce timpul de executare 
a lucrărilor de zidărie cu 25 la 
sută și în același timp să reali
zez în această lună economii de 
materiale în valoare de 500 lei. 
Chem la întrecere socialistă toa
te brigăzile de zidari din cadrul 
grupului nostru de șantiere cu 
aceste obiective.

Zidarul Sandu Tudor, șeful 
brigăzii care înalță zidurile unui 
nou bloc la Viscoza, ale blocu
lui 22 A, în numele brigăzii sale 
s-a angajat să lupte pențru a- 
tingerea acestor obiective, ba mai 
mult, să economisească zilnic 
materiale de construcții în va
loare de 80—100 lei.

Au mai răspuns la chemare 
Ghebede Iosif cu membrii bri
găzii sale și alți constructori de 
pe șantierele Lupeni, Vulcan și 
Uricani.

In urma analizei activității 
depuse pe șantiere, în luna care

Succes deplin 
noului an școlar !

(Urmare din pag. l-a)

se tripleze față de trecut, fapt 
ce a dus la creșterea unei inte
lectualități noi, legate de popor 
și crescute din sinul ei.

Exempiificînd cifric doar prin 
creșterea învățămintulut în ra>- 
ionul nostru șt aceasta vorbește 
îndeajuns de pașii uriași tăcuți 
pe linia școlarizării copiilor.

Dacă în anii 1938—1939, în 
Valea Jiului. existau doar 10 u- 
nități de educație preșcolară, în 
prezent funcționează 27, numă
rul cadrelor didactice care le 
deservesc crescînd de 5 ori. De 
la 5 unități școlare elementare 
de 7 ani în 1939, în prezent func
ționează 14, plus 24 școli de 4 
ani. In prezent in Valea Jiului 
sînt 3 școli medii cu predare la 
zi și alte 6 cu predare pentru 
ekvii-muncitori seraliștl, pe cînd 
regimul burghezo-moșieresc nu 
se putea mîndri în 1939 decît cu 
o singură școală medie. Numă
rul cadrelor didactice a crescut 
în această perioadă de la 200 
la 420, iar de la aproximativ 
5000 de elevi cit învățau în tre
cut (din care doar cîțiva fii de 
muncitori ajungeau la o școală 
medie) azi sînt înscriși in șco
lile de cultură generală peste 
10.000 elevi, cu peste 1.000 elevi 
înscriși la cursurile de zi, serale 
și fără frecvență, In școlile me
dii, fără a mai pune la socoteală 
sutele de elevi de la școlile pro
fesionale și medii tehnice.

Acum, cu prilejul începerii 
noului an școlar, tuturor elevi
lor și cadrelor didactice, toți 
oamenii muncii din raionul nos
tru, le urează: „SUCCES DE
PLIN PE DRUMUL OBȚINERII 
DE NOI IZBINZI PE LINIA 
ACTIVITĂȚII INSTRUCTIV-E- 
DUCATIVE!“.

a trecut s-au făcut propuneri 
de formare de comisii pe blo
curi care să urmărească îndea
proape consumul de materiale 
și economiile ce se pot realiza. 
S-a acceptat și propunerea de 
predare a utilajelor care stau 
nefolosite, la B.U.T. Livezeni.

Cerc de minim tehnic
Cu cîteva zile în urmă pe șan

tierul din Lupeni s-a răspîndit 
o veste îmbucurătoare: înfiin
țarea unui cerc de minim teh
nic pentru muncitorii construc
tori. La cercul de minim teh
nic numeroși tjneri .de pe șan
tier își vor completa cunoștin
țele dobîndite în cadrul șantie
rului cu cunoștințe teoretice noî 
cu ajutorul cărora vor reuși să 
muncească mai mult și mai bine.

La cursul de minim tehnic se 
predau lecții de către cei mai 
buni ingineri și tehnicieni de pe 
șantierul de construcții Lupeni.

însemnate economii
Pe șantierul de la Viscoza- 

Lupeni lucrează harnica briga
dă de dulgheri condusă de Po- 
pescu Gheorghe. Această briga
dă a hotărît să-și aducă contri
buția sa la lupta pentru reduce
rea prețului de cost al construc
țiilor prin realizarea de econo
mii, angajîndu-se să economi
sească lunar materiale în va
loare de 1000 lei.

In luna care a trecut Popescu 
Gheorghe/ alături de Vulpeanu 
Nicolae, Moșoiu Nicolae, Grigo- 
rescu Marin și alți membri din 

- brigadă au muncit cu spor.
Refolosind cuiele din vechile 

cofraje și lucrînd cu atenție la 
decofrări ei au reușit să valori
fice și materialul lemnos de 2; 
și chiar de 3 ori. Ca urmare, 
valoarea economiilor rezultate a 
întrecut cu 50 la sută angaja-; 
mentul luat și astfel această bri
gadă a contribuit cu 1500 lei 
economii la, traducerea în fapt 
a angajamentelor constructorilor 
de pe șantierul din Lupeni.

V. CIRSTOIU, H. MORO- 
ȘANU șt 1. AVRAM
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întreaga lume urmărește cu admirație 
evoluția rachetei cosmice sovietice

• PUBLICITATE

Racheta cosmică a atins suprafața 
Lunii

MOSCOVA 14 (Agerpres). — TASS transmite următorul co 
»

septembrie, orai 0,02 minute, șî 24 secunde (ora Mos- 
de-a doua rachetă cosmică sovietică a atins suprafața

municat: 
La 14 

coveî) cea 
Lunii. 

Pentru 
de pe Pămînt pe un alt corp ceresc. Pentru a marca acest excep
țional eveniment, pe suprafața Lunii au fost aduse fanioane cu 
stema Uniunii Sovietice și cu inscripția „Uniunea Republicilor So 
vietice Socialiste. Septembrie 1959“.

Pentru asigurarea Integrității fanioanelor în momentul atinge 
rii Lunii au fost luate măsurile necesare.

Programul măsurătorilor științifice s-a încheiat. In momentul 
întîlnirii cu Luna și-au încetat funcționarea mijloacele radioteh- 
nice instalate în conteinerul cu aparataj științific și de măsură
tori.

Atingerea Lunii de către racheta cosmică sovietică constituie 
un excepțional succes al științei și tehnicii. A fost deschisă o nouă 
pagină în cercetarea spațiului co smic.

Calea omului spre spațiul cosmic 
este deschisă

MOSCOVA 14 (Agerpres). —
TASS transmite

Oamenii de știință 
își exprimă părerea că 
doua rachetă cosmică 
noi perspective în domeniul cu
noașterii cosmosului și posibili
tăți de aselenizare și de atinge
re a planetelor apropiate ale sis
temului solar, că lansarea aces
tei rachete marchează o etapă 
nouă în dezvoltarea relațiilor in
ternaționale prietenești și a co
laborării. După cum relevă în 
declarația făcută pentru presă N.

prima oară ini istorie a fost înfăptuit un zbor cosmic

„Omenirii îi este sortit să atingă 
să cunoască și să populeze alte lumi

LENINGRAD 14 (Agerpres).
Prof. Vsevolod Saronov, doc

tor în științe fizico-matematice, 
directorul observatorului aparți- 
nînd Universității 
grad, 
unui corespondent al agenției 
TASS :

Sub raportul greutății și per
fecțiunii tehnice, noul proiectil 
cosmic sovietic întrece tot ce s-a 
realizat pînă astăzi.

Nii încape îndoială că o- 
menirii îi este sortit să atin

să cunoască și să popu- 
alte lumi: Luna, plane- 
și sateliții planetelor.

a declarat
din Lenin- 
următoarele

» u

sovietici 
cea de-a 
deschide

al Unîversită-

rachetă cosmi-

Barabasov, directorul Observato
rului astronomic 
ții din Harkov, 

cea de-a doua 
că va furniza noi informații
necesare pentru dezvoltarea 
astronauticiî și va contribui 
ca într-o perioadă scurtă de 
timp în 
nete să 
o navă 
permite 
sovietici 
suprafața Lunii și a planete
lor.

Lună și în alte pla- 
fie trimisă nu numai 
interplanetară ci va 
primilor astronauți 
să pună piciorul pe

i

Un excepțional succes al științei 
și tehnicii

WASHINGTON 14 (Agerpres) 
Referindu-se la ecoul pe care 

l-a avut la Washington vestea 
lansării cu succes a rachetei 
cosmice sovietice agenția France 
Presse relatează că

„din punct ’de vedere științi
fic" în capitala S.U.A. se „re
cunoaște că aselenizarea pri
mei rachète lansate de pe Pă- 
mînt constituie o realizare cu 
atit mai importantă cu cît ea 
a fost înfăptuită într-un mo
ment în care potrivit specia
liștilor americani, Luna se 
află într-o poziție relativ de
favorabilă în raport cu 
mîntul.
In telegrama agenției se a- 

preciază că încă sîmbătă în a- 
ceste cercuri științifice se con
sidera

„că momentul ideal pentru 
reușita unei astfel de expe
riențe 
tei de

sovietice
Aceste calcule scot și mai mult 

în evidență excepționalul succes 
al științei și tehnicii sovietice 
concretizat în atingerea Lunii de 
către racheta cosmică sovietică

Pă-

s-ar situa în jurul da-
2 octombrie“.

„O nouă dată 
istorică“

PARIS 14 (Agerpres).
Intr-un prim comentariul trans

mis de agenția France Presse 
imediat după ce s-a anunțat că 
racheta cosmică sovietică ă atins 
suprafața Lunii se arată că a- 
ceasta reprezintă „un nou suc
ces senzațional al științei 
dustriei sovietice, succes 
precede sosirea lui Nikita Hruș
ciov în Statele Unite“

„O nouă dată istorică“ — ast
fel caracterizează agenția eve
nimentul ajungerii în Lună a 
primului corp creat de om.

„Succesul lansării, sublinia
ză France Presse oferă aspec
te impresionante: enorma greu
tate care arată că sovieticii 
au ' atins o maro perfecțiune 
în folosirea combustibililor, 
importanța informațiilor știin
țifice asupra spațiului cosmic 
și din apropierea Lunii, pre
ciziunea calculelor"
Agenția menționează totodată 

marea însemnătate a faptului că 
vehiculul spațial a putut fi tele
ghidat și a putut comunica cu 
PămîntuL Agenția - subliniază că 

„este cu siguranță pentru pri
ma dată că a fost dirijat cu 
succes un corp teleghidat pe 
un traseu atit de lung“.

și in
ca re

gă, 
leze 
tele

Grandioasa perspectivă de su
punere a naturii prin munca o- 
mului, departe de limitele mi
cului nostru glob pămîntesc, nu 
mai este astăzi un vis, o fante
zie. Aplicarea ei practică a în
ceput la 4 octombrie 1957', cînd 
în U.R.S.S. a fost lansat pri
mul satelit artificial al Pămîn- 
tului. In prezent sîntem mar
torii unui nou, mare salt îna
inte.

Cea de-a doua rachetă cosmi
că este o exploratoare care cro
iește drumul navelor interpla
netare ale viitorului.

T.A. P.L. Petroșani 
anunță publicul consuma
tor că s-a redeschis res
taurantul Cina din Lupeni 
complet renovat. Iluminat 
fluorescent, orchestră din 
București, dans și antren 
in fiecare seară. Diferite 
specialități de artă culina
ră și grătare diferite. Un 
bogat sortiment de bău
turi din toate podgoriile 

țării.
O masă bună, Un vin 

plăcut și o oră de muzi
că șt dans vi le oferă res
taurantele noastre.

O performanță excepțională
BONN 14 (Agerpres).
Deși duminică seara la Bonn 

nu s-a făcut nici un comentariu 
oficial. în legătură cu atingerea 
suprafeței Lunii de către cea 
de-a doua rachetă cosmică 
vietică, cercurile politice

so-
din

R. F. Germană, în fața eviden
ței, nu au putut să nu recunoas
că — după cum reiese dintr-oi 
telegramă a agenției France 
Presse — că savanții sovietici 
au realizat o performanță tehni
că excepțională.

„Inaugurarea
STOCKHOLM 14 (Agerpres).
Presa din Stockhohn publică 

pe prima pagină pe opt coloa
ne cu caractere mari știrea pri
vind aselenizarea rachetei so
vietice. „Acest eveniment mar
chează inaugurarea unei ere noi“ 
scrie ziarul „Svenska Tagbladet“

unei ere noi“
care subiniază în comentariile 
sale preciziunea calculelor fă
cute.

Numeroase observatoare știin
țifice dlin Suedia au putut ur
mări și fotografia norul de sodiu 
emis la ora 18,42 GMT de 
cheta sovietică.

ra-

I

Declarația 
premierului Nehru

(0 DELHI 14 (Agerpres). — 
TASS anunță:

$ „ACEASTA ESTE O ȘTIRE 
(((GRANDIOASĂ“ — A DECLA- 
^RAT PRIMUL MINISTRU AL 
® INDIEI JAVAHARLAL NEH- 
$ RU, REFERINDU-SE LA A- 
$T1NGEREA SUPRAFEȚEI LU- 

NII DE CĂTRE RACHETA 
))) COSMICĂ SOVIETICĂ.

cosmice. Sue
de știință so-

într-uni mod

de așa
LONDRA 14 (Agerpres).
Dr. Lovell. directorul Obser

vatorului „Jodlier Bank“ șî-a 
exprimat admirația pentru fap
tul că astronomii sovietici au 
calculat cu o mare precizie tra
iectoria rachetei 
cesul oamenilor 
vietici

„demonstrează
zdrobitor avansul lor în do

meniile științific și tehnologic“. 
Dr. Lovell a elogiat capacita

tea oamenilor de știință sovie
tici, care au teleghidat un obiect 
ca racheta cosmică pe o distan
ță de 400.000 km.

Kenneth Gatland, vicepreședin-
.; ■ ■ -==

Viiiii Iul II. J. Hrujtiov in S. II. A. urnii 
mireasa opinie lohliră internațională

CUBA GRECIA

HAVANA 14 (Agerpres).
Sub titlul „Spre Washington 

ziarul cub an 
un articol în 
zborul rache- 
Lună și apro-

și spre Lună“, 
„Hoy“ a publicat 
care comentează 
tei sovietice spre
piața vizită a lui N. S. Hrușciov 
în S.U.A. subliniind că ambele 
demonstrează voința de pace a 
Uniunii Sovietice.

ATENA 14 (Agerpres). TASS 
anunță :

Călătoria lui N. S. Hrușciov 
în S.U.A. preocupă în cel mai 
înalt grad opinia publică grea
că. Ținînd seama de această, 
stare de spirit influentul ziar 
burghez „To Vima" a început 
să publice textul integral al ar
ticolului lui N. S. Hrușciov „Cu 
privire la coexistența pașnică" 
publicat în revista americană 
„Forreign Affairs“.

IRAK

BAGDAD 14 (Agerpres).
Sub titlul „Schimbul de vizi

te între Hrușciov și Eisenhower 
slujește cauzei țărilor care și-au 
dobîndit recent independența", 
ziarul „Saut al Ahrar“ scrie că 
întîlnirea conducătorilor de stat 
a celor două mari puteri va con
firma din nou că toate proble
mele litigioase pot și trebuie să 
fie soluționate prin metode paș
nice șî că politica de intimidare 
șî de creare de primejdii nu poa
te fi folosită pe arena interna
țională.

PE S
• SOFIA. La Sofia s-a anunțai 

oficial în ziua de 12 februarie, 
restabilirea relațiilor diplomatice 
dintre p. P. Bulgaria și Japonia.

• NANIxIN. La 12 septembrie
a părăsit Nankinul pentru a ple
ca la Vuhan grupul de artiști ro- 
mînî care vizitează în prezent R 
P. Chineză. ».

• MOSCOVA. In cursul anulai 
viitor studiourile cinematografice 
din Uniunea Sovietică vor pro
duce 120 filme sovietice de lung 
metraj.

• BONN. La 18 septembrie 
noul președinte al R. F. Ger-

en-

„Occidentul nu este capabil 
ceva“
tele Societății interplanetare
gleze, a dteclarat că sosirea la 
destinație a rachetei cosmice so
vietice

„este un moment istoric pen
tru umanitate.
ră îndoială de 
fără precedent 
chetelor“.
El a arătat că 

științei 
U.R.S.S. 
chete cu 
oamenii 
capabili 
mare precizie, „i 
arătat Kenneth Gatland — 
este capabil de așa ceva“.

Este vorba fă- 
o performanță 
în istoria ra-

acest succes al 
dovedește că 

nu numai ra-
sovietice
posedă

mai multe etaje ci și că 
de știință sovietici sînt 
să le urmărească cu o

.Occidentul — a
nu

Spărgătorul de gheața 
atomic „Lenin“ 

este gata de drum
LENINGRAD 14 . (Agerpres). 

TASS anunță:
Mii de locuitori ai Leningra

dului au urmărit la 12 septem
brie ieșirea pe Neva a primului 
spărgător de gheață atomic din 
lume „Lenin“, vasul amiral al 
flotei sovietice de spărgătoare 
de gheață. Spărgătorul de ghea
ță atomic „Lenin“ a ancorat în 
același loc unde în zilele lui oc
tombrie 1917 crucișătorul „Au
rora“ a lansat istorica salvă ca
re a vestit începutul Revoluției 
Socialiste din Rusia.

-----------------

C U R T
mane Ltibke a preluat oficial pos
tul de președinte.

• DELIII. J. Țedenbal, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
P. P. Mongole și P. Sagdarsu- 
ren, ministrul Afacerilor Externe 
al P. P. Mongole, care se află 
in India, au avut la 12 septem
brie o convorbire cu primul mi
nistru Nehru.

• STUTTGART. La 12 sep
tembrie s-a încheiat la Stuttgart 
după o săptămînă de lucrări, cel 
de-al V-lea Congres al Uniunii 
sindicatelor din Germania occi
dentală.

»

ii::

0. C. L. Produse
Industriale

a deschis cu data de 11 sep
tembrie 1959 în clădirea Sfa
tului popular al orașului 
Petroșani (iînga magazinul 
de fierărie) o unitate nouă 
prin care desface o serie de 
mărfuri cu prețuri reduse 
între 30 și 50 la sută ca de 
exemplu :

Reșouri (plite) electrice, 
de la 83,50 lei, la 55 lei; 
creioane dermatograf, de lai 
15 lei, la 7 Iei; perii de un 
ghii nylon import, de la 22 
Iei, la 15 Iei; perii de păr 
import pentru femei, de Ia 
45 lei, la 28 lei; bricege cu 
două lame tip festival, de 
la 17,50 lei, la 12 lei; lămpi 
de gătit fără fitil, de la 
108 lei, lai 54 lei; lămpi de 
gătit fără fitil emailate, de 
la 150 lei, la 75 lei; briche
te de buzunar, de la 43 lei, 
la 25 lei; patefoane, de Ia 
370 lei, la 250 lei; discuri, 
de la 8 lei, la 4 lei; mori 
de vînt, de la 10,60 lei, la 
7 lei; mașini de gătit cu a- 
ragaz de la 15 lei, Ia 10 Iei; 
trăsurică cu cal litografia
tă, de Ia 7 lei, Ia 5 lei.

Vizitați acest magazin și 
aprovizionați-vă din timp cu 
articole folositoare și juca-.
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rii pentru pomul de iarnă
¡I

PR06RAM DE RADIO
16 septembrie

PROGRAMUL I. 8,00 Din pre
sa de astăzi, 8,30 Muzică, 9,30 
Vreau să știu ! 10,00 Muzică din 
operele lui Puccini, 11,03 Melo
dii populare romînești, 11,33 
Muzică die estradă, 14,00 Con
cert de estradă, 15,10 Program 
muzical dedicat fruntașilor în 
producție din industrie și agri
cultură, 16,15 Vorbește Mosco
va ! 17,25 Muzică, 18,15 In sluj
ba patriei, 19,20 Concert 
de muzică populară romînească. 
PROGRAMUL II. 14,07 Muzică 
populară romînească, 15,00 Con
cert de estradă, 15,40 Vechj cîn- 
tece populare romînești, 17,00 
Muzică ușoară, 17,35 Noi crea
ții ale compozitorilor noștri 
scrise în cinstea celei de a 15-a 
aniversări a eliberării patriei, 
18,05 Din muzica popoarelor, 
19,00 Muzică ușoară romîneas
că, 19,30 Teatru la microfon : 
„Citadela sfărîmată“. Scenariu 
radiofonic de Horia Lovinescu, 
21,45 Muzică de scenă de Greig.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Grădinarul spaniol; AL. 
SAHIA: Nevăzut... necunoscut; 
I.ONEA: Un cîntec din caval; 
PETRILA: Luptak nu s-a sfîrșit 
încă; ANINOASA : Ei s-au jert
fit pentru patrie; VULCAN : Tai
na lui Zemskov; LUPENI: Um
brela sfîntului Petru; BĂRBĂ- 
TENI : Noile aventuri ale mo
tanului încălțat; URICAN1: A- 
larmă la graniță.
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