
In U. R. S. S. a fost lansată 
o nouă rachetă cosmică
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£ Pe bordul rachetei este instalată o stație automată in
terplanetară.
£ Stația automata interplanetară va zbura in jurul Lunii 

și apoi va trece prin regiunea Pămîntului.
MOSCOVA 5 (Agerpres). — 

TASS transmite comunicatul cu 
privire la lansarea îm Uniunea 
Sovietică a celei de a treia rai- 
chete cosmice.

In cadrul programului de cer
cetare a spațiului cosmic și de 
pregătiri in vederea 
interplanetare la 4 
1959 a fost efectuată 
în Uniunea Sovietică 
celei de-a treia rachete cosmice. 
Pe bordul rachetei este instalată 
o stație automată interplanetară.

Lansarea a fost efectuată cu 
ajutorul unei rachete cu mai 
multe trepte. După ce a atins vi
teza stabilită, ultima treaptă a 
rachetei a plasat stația automa
tă interplanetară pe orbita fi
xată.

Orbita stației automate inter
planetare a fost astfel aleasă înn 
cît să asigure trecerea stației în 
apropierea Lunii și un zbor cir
cumlunar.

Stația automată interplanetară 
va trece la o distanță de 10,000 
km. de Lună și ocolind Luna, în 
mișcarea sa ulterioară va trece 
prin regiunea Pămîntului. Orbi
ta care a fost aleasă asigură 
posibilitatea ca stația să fie ob
servată din emisfera nordică a 
Pămîntului.

Ultima treaptă a celei de a 
treia rachete cosmice sovietice 
are o greutate de 1553 kg. (fără 
combustibil).

Stația automată interplanetară 
-a fost instalată pe ultima treap
tă a rachetei. După plasarea pe 
orbită, stația s-a desprins de ra
chetă. Ultima treaptă a rachetei 
se deplasează pe o orbită, apro
piată de orbita stației. Stația 
automată interplanetară este 
.destinată unor vasté cercetări ști- 

în spațiul cosmic. Pe 
stației sînt instalate a- 
științific și radiotehnic 
și un sistem de regla-

zborurilor 
octombrie 
cu succes 

lansarea

ințifice 
bordul 
parataj 
precum 
re automată a regimului termic. 
Alimentarea cu energie electrică 
a aparatajuiui științific și ra- 
diotehnic de bord se efectuează 
cu ajutorul unor baterii solare 
și a unor surse chimice de cu
rent. Greutatea totală a stației 
este de 278,5 kg. In afară de a- 
ceasta, pe ultima treaptă a ra- 
hetei se află aparataj de mă

surat cu sursele de alimentare 
în greutate de 156,5 kg. Astfel, 
greutatea totală a sarcinii utile 
este de 435 kg.

Transmiterea informațiilor ști
ințifice și a rezultatelor măsură
rii parametrilor de mișcare a 
stației automate interplanetare 
se va efectua cu ajutorul a două 
radioemițătoare care funcționea-

<
flecare zi aduce nel victorii In întrecere
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Sectorui II Lupeni — 
fruntaș pe mină

In cursul lunii septembrie mi
nerii din frontalele sectorului II 
de la Lupeni au extras peste 
prevederile de plan 726 tone 
de cărbune cocsificabil situîn- 
du-se în fruntea întrecerii so
cialiste cu celelalte sectoare 
ale minei. Rezultatul acesta 
este un rezultat al aplicării 
inițiativei „ziua și fîșia“ în 
toate frontalele sectorului. Pen
tru asigurarea unei producții 
sporite în luna octombrie, con
ducerea sectorului a luat din 
timp o seamă de măsuri tehni
ce și organizatorice. Rodul a- 
cestora se vede. In primele două 
zile de muncă ale 
rul și-a depășit 
plan cu 209 tone 
Marea majoritate 
de mineri au obținut rezultate 
bune. Se remarcă 
frontaliștii conduși 
loan precum și cei din fronta
lele 3/2 și 4/2.

lunii, secto- 
sarcinile de 
de cărbune, 
a brigăzilor

îndeosebi 
dte Popa

Roadele aplicării inițiativei
De aproape doi ani minerii 

din abatajele sectorului III de

inter-

trans- 
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ză pe frecvențele de 39,986 MHZ 
și 183,6 MHZ. Concomitent pe 
linia radio cu frecvența de 183,6 
MHZ se va efectua controlul pa
rametrilor orbitei stației 
planetare.

Semnalele emițătorului 
mise pe frecvența de 
MHZ reprezintă impulsuri 
durată variabilă de la 0,2 la 0,8 
secunde. Frecvența repetării im
pulsurilor este de 1 plus, minus 
0,15 HZ.

Transmiterea informațiilor de 
pe bordul stației automate in
terplanetare se va efectua în e- 
misiuni, zilnic cîte 2—4 ore, în 
conformitate cu programul ob
servațiilor. Funcționarea apara
tajuiui de bord al stației auto
mate interplanetare va fi diri
jată de pe Pămînt de la un cen
tru de coordonare și calcul.

Măsurarea parametrilor rache
tei se efectuează cu ajutorul unui 
complex de aparate automate de 
măsurat ale cărui stații terestre 
sînt situate în diferite puncte ale 
Uniunii Sovietice. Toate postu
rile de radio ale Uniunii Sovie
tice vor transmite emisiuni des
pre mișcarea celei de-a treia ra
chete cosmice. Prima emisiune 
despre funcționarea mijloacelor 
radiotehnice va începe la 4 oc
tombrie ora 13 (ora -Moscovei). 
La această oră, racheta se va 
afla deasupra Oceanului Indian 
la punctul cu coordonatele 80 
grade longitudine estică, 5 gra
de latitudine sudică la o distan
ță de 108.000 km. deasupra Pă
mîntului. Emisiunea despre func
ționarea mijloacelor radiotehnice 
va dură aproximativ 2 ore.

Observații prin radio asupra 
rachetei se pot efectua de pe té
ritől . le Europei, Asiei, Africii și 
Australiei.

Lansarea celei de-a treia ra
chete cosmice sovietice și crea
rea stației automate interplane
tare va permite obținerea unor 
noi date cu privire la spațiul 
cosmic și va constitui o nouă 
contribuție a poporului sovietic 
la colaborarea internațională în 
domeniul cuceririi cosmosului.★

A4OSCOVA 5 (Agerpres). —> 
TASS anunță:

Cea de a treia rachetă cosmi
că sovietică lansată în diminea
ța zilei de 4 octombrie, in ziua 
împlinirii a 2 ani de la lansa
rea primului satelit artificial so
vietic al Pămîntului își continuă 
zborul în direcția Lunii. La ora 
18 (ora Moscovei) racheta s-a

(Continuare în, pag. 4-a)

la mina Vulcan aplică prețioa
sa inițiativă a brigăzii lui Tu- 
caciuc Mihai de la Aninoasa. 
Lună de lună productivitatea 
sporită cu care muncesc mine
rii de aici le-a adus însemnate 
creșteri a extracției de cărbune 
și deci salarii mereu mai bune. 
Luna trecută harnicii mineri ai 
acestui sector au extras peste 
plan 556 tone de cărbune, ur
mare directă a creșterii cu 210 
kg. cărbune pe post a producti
vității muncii pe sector. Prin
tre brigăzile care au obținut 
cele mai bune randamente se 
numără cele conduse de Nicoa- 
ră Ion și Boyte Pavel de la a- 
batajele frontale de pe stratele 
8—9 și 7. Frontaliștii lui Ni- 
coară Ion au extras pentru fie
care post prestat 0,380 tone căr
bune peste plan, iar cei conduși 
de Boyte Pavel au dat pentru 
fiecare post prestat aproape 5 
tone de cărbune. Minerii care 
lucrează în abatajul cameră 
condus de Lokonagy Carol 
și-au depășit randamentul pla
nificat pe post cu aproape 
0,600 tone. Datorită rezultate
lor obținute, sectorul III est«* 
fruntașul minei Vulcan.

Proletari dto toate țările, umți-văt

Organ al Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatuhtî popular raional

Cuvîntul 
constructorilor

Constructorii Văii Jiului s-au 
angajat ca în cinstea zilei de 7 
Noiembrie să predea noi locuințe 
minerilor. Ga obiectiv, ei și-au 
fixat terminarea la Vulcan a blo
cului G. 2 cu 44 apartamente, în 
Petroșani, predarea blocurilor 6, 
7, 8 eu cîte 32 apartamente fie
care și darea în folosință a blo
cului nr. 19 de la Lupeni.

In prezent, pe șantierul Live 
zeni se sapă fundații pentru 35 
blocuri, iar la 4 din cele 7 blo
curi cu cîte 32 apartamente care 
se construiesc se execută zidăria.

In cursul lunii septembrie s-a 
pus un accent deosebit pe ten- 
cuielile interioare și exterioare la 
unele blocuri care urmează să fie 
predate, executîndu-se 11.000 m.p. 
tencuieli interioare și 9.050 m.p. 
tencuieli exterioare.

Cis-
cu

joc, 
por-

Duminică.s-a desfășurat pe sta
dionul Jiul din Petroșani întîl- 
nirea de handbal din cadrul cam
pionatului categoriei B dintre 
Știința Petroșani și Textila 
nădie. Oaspeții au învins 
13—10.

IN CLIȘEU: O fazi din 
în care, cu toată intervenția 
tarului oaspete, mingea a atins 
plasa, mareîndu-se 
de-al 10-lea gol al

Citiți în pagina 
tarii pe marginea 
sportive de duminică.

Foto. MIHAIL DUMITRESCU

astfel cel 
studenților. 

Il-a comen- 
întrecerilor

Primele 132 tone de cărbune 
peste planul la zi S 

, De la începutul anului și pî- i, 
nă în prezent minerii de la U- 
ricani au extras peste sarcinile ') 
de plan 14.733 tone de cărbune 
cocsificabil, îndeplinind astfel 
mai bine de 61 la sută din an- ? 
gajamentul luat pentru acest ij 
an. Orgariizîndu-și astfel mun- 
ca îneît toate brigăzile își în- ț 
depliriesc în inod ritmic sarci- *i 
nile de plan, colectivul minei 
Uricani muncește cu o produc- (* 
tivitate medie de peste 1,050 to- <* 
ne pe post. In septembrie, de 
pildă, randamentul mediu pe ( 
mină a fost de 1,078 tone căr- j 
bune pe post. j

Beneficiind de condiții bune 1 
de« muncă, în luna octombrie j 
brigăzile din abatajele minei / 
au putut munci cu spor chiar ? 
din primele zile lucrătoare. In 
două zile de muncă, din aba- 
tajele minei au fost date peste ') 
plan 132 tone cărbune cocsifi- '| 
cabil. Este un rezultat care si- j 
tueăză colectivul de aici din { 
nou în fruntea întrecerii socia } 
liste pe bazin. j

G. D.

Pentru ridicarea nivelului emisiunilor 
centrelor de

In anii regimului nostru 
mocrat-popular și în Valea 
lui, ca în întreaga țară, au 
create centre de radioficare 
mijloace puternice de culturali
zare a maselor largi de oameni 
ai muncii de la orașe și feate.

Gu toate acestea, în activita
tea unor centre de radioficare din 
Valea Jiului mai persistă o se
rie de lipsuri. De exemplu re
transmiterea emisiunilor postului 
de radiodifuziune București nu 
se face în cele mai bune con- 
dițiuni. Uneori din vina uzinelor 
electrice care întrerup curentul 
electric, alteori din neatenția o- 
peratorilor. In ziua de 21 septem
brie a c., la Petroșani, și 10 sep
tembrie la Aninoasa, de exemplu, 
emisiunea s-a întrerupt încă la

de- 
Jiu- 
fost
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Realizarea de economii — 
în centrul atenției muncii sindicale 
Hotârîrea a luat-o întregul co

lectiv al întreprinderii dte explo
rări Lupeni într-o ședință a co
mitetului sindical în cadrul că
reia s-a analizat modul în care 
trebuie muncit pentru îndeplini
rea obiectivului propus : realiza
rea unei economii de 500.000 lei 
pînă la sfîrșitul anului 1959.

Sub îndrumarea organizației 
de partid, comitetul de întreprin
dere și comitetele dte secție au 
alcătuit planuri de acțiune al 
căror obiectiv principal este in
tensificarea întrecerii socialiste 
între echipe, brigăzi și sectoare, 
pentru realizarea de economii.

Agitatorii popularizează zilnic 
rezultatele bune ce au fost ob
ținute în întrecere. In fața gra
ficului muncitorii sondori, meca
nici, brigadieri, șefi de echipe și 
tehnicieni iau cunoștință de rea
lizările obținute. Muncitorilor din 
sectoarele mai îndepărtate le este 
transmisă telefonic situația de
pășirilor de plan și a economii
lor obținute. Activitatea membri
lor din comitetul de întreprinde
re este bună, ei ajută cu multă 
competență secțiile sindicale în 
organizarea întrecerii, îndrumă 
cum să se rezolve unele proble
me pe șantierele mai îndepărta
te. Astfel tovarășii Gyongyoși 
Edvard, Farkaș Iuliu, Regul Ed- 
mond și Tașcău Vasile nu pre
cupețesc timpul liber, ei se de
plasează pînă la cele mai înde
părtate locuri de muncă pentru 
a cunoaște activitatea echipelor. 
Faptele constatate pe teren, lip
suri care nu pot fi remediate pe 
loc, sau realizări deosebite sînt 
trecute într-un registru special

Marți
6 octombrie
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radioficare
ora 21 și difuzoarele au bîzîii pi
na la ora 24. Și multe astfel de 
exemple pot fi date, iapt care, 
arată că operatorii nu-și fac da-, 
toria cum trebuie. De asemenea' 
difuzoarele de pe strada Gheor-i 
ghe Gheorghiu-Dej din Petroșani 
funcționează numai duminica di
mineața și seara. Ar fi vremea 
ca organele în drept să verifice 
mai des starea de funcționare 
a stațiilor de radioficare și să 
ia măsuri ca operatorii să mun
cească cu simț de răspundere.

Un loc important în activita
tea stațiilor de radioficare îl ocu
pă emisiunile locale. De mare în
semnătate pentru buna desfășura
re a emisisnilor locale este ame
najarea studiourilor centrelor de 
radioficare. Pentru amenajarea 
studiourilor s-au cheltuit bani și 
ele trebuie folosite din plin. Mai 
sînt în acest sens ș,i mici defec
țiuni tehnice. Lipsesc unele ins
talații de semnalizare și lămpi 
de birou, dar se pot completa, 
dacă există preocupare din par
tea comitetelor de redacție.

Dar sînt centre de radioficare, 
cum este cel din Petroșani, de 
exemplu, care nu dau atenția cu
venită emisiunilor locale. Progra
mele emisiunilor locale sînt im
provizate și de cele mal multe 
ori neinteresante. Cauzele acestar 
lipsuri se datoresc faptului' că în 
realitate la Petroșani nici nu 
există comitet de redacție, ,el fi- 
gurînd doar pe hîrtie. Comitetul 
de redacție, acolo unde el există, 
poate da un sprijin prețios în
deplinirii multiplelor, sarcini ce 
stau în lata unui centru de ra-

S. IONAȘCU

(Continuare în paig. 3-a)

în întrece- 
care sînt rezul- 
Din această a- 
că suma de un 
fost recuperată 
realizat din an-

înființat în acest scop de comi
tetul de întreprindere. Proble
mele sezisate în registru sînt 
puse în discuția consfătuirilor 
de producție.
j Nu de mult, organizația de 
partid a analizat într-o adunare 
generală, felul cum comitetul de 
întreprindere a organizat și a 
antrenat muncitorii 
rea socialistă și 
țațele obținute, 
naliză a reieșit 
milion de lei a 
complet, și s-au 
gajamentul luat, primele șapte
zeci mii lei economii. 96 la sută 
din efectivul total al întreprin
derii este antrenat în întrecerea 
socialistă și obține rezultate fru
moase. In frunte se. află șantie
rul Uricani cu cele 9 brigăzi. 
Aici s-a realizat o depășire de 

plan de 90 la sută obținîndu-se 
totodată economii de zeci de mii 
de lei. Brigăzile au depășit pla
nul fizic la foraj cu 28 la sută, 
au redus prețul de cost cu 16,8 
la sută iar productivitatea mun
cii a crescut cu 33,4

Brigăzile conduse de comu
niștii Mihăilă loan și Pițigoi 
Dumitru au făcut economii în 
valoare de peste 60.000 lei la tu
buri metalice, ciment, ulei și mo
torină. Cea mai mare realizare 
a brigăzilor din sectorul Uri
cani, constă în faptul că au re
dus numărul orelor de instru
mentație cu 3 la sută, îmbună-

la sută.

li A. NICHIFOREL

(Continuare în pag. 3-a)
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CAMPIONATUL RESIONAL DE FOTBAL
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Competiții în ciastea 1 
zitei de 7 Noiembrie | 
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„Constructorul“ din Lupeni e- 4 
chipa constructorilor a susți- T 
nut o întîlnire amicală în com- * 
pania echipei Minerul dfin lo
calitate. Intîlnirea a luat sfîr- 
șît cu rezultatul de 2214 p. d. 
la 2140 p. d. în favoarea oas
peților. S-au evidențiat: Că- 
țănaș Cornel și Hribal Augus- 
tin de la Minerul și Horvath 
Iosif de la gazde.

POPICE
Ieri, pe arena de popice

Pe stadionul din Lupeni

Deși dominați vuicunenii 
au obținut victoria
Relatînd cronica meciului de 

fotbal de la Vulcan, vom începe 
chiar cu cuvintele antrenorului 
Remeny adresate echipei vulcă- 
nene, la pauză, cînd aceasta con
ducea cu 4—1 în meciul cu Șan
tierul Hunedoara :

Golurile marcate de
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„CUPA UTILAJUL"
Tot în cinstea zilei de 7 No

iembrie asociația sportivă U- 
tilajul din Petroșani, organi
zează un concurs de casă la 
disciplinele: fotbal, tir și po
pice. La aceste întreceri sînt 
angrenate secțiile: turnătorie, 
mecanică, administrativă și 
construcții. Secția care va a- 
cumula cel mai mare punctaj
la toate cele trei discipline, va i 
primi „Cupa Utilajul“.

Prima întrecere a avut loc T 
pe stadionul Jiul, cînd într-un | 
meci de fotbal, secția turnâto- ț 
rie a întrecut secția adminis
trativă cu 2—1 (1—1).

întrecerile de fotbal vor 
tinua joi și duminică pe 
iași stadion.
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VOLEI
Duminica viitoare are loc pri

ma etapă din turul campionatu
lui categoriei A de volei mascu
lin. Echipa petroșeneană Utila
jul — Știința va întîlni în sala 
I.M.P. formația Politehnica Ora
șul Stalin. Accesul în sală va fi 
permis numai membrilor secției 
de volei. înscrierile se fac la 
sediul comitetului sindical de la 
U.R.U.M.P, și la Consiliul Aso
ciației studenților de la Institu- 
. 1 de mine din Petroșani.

A4inerul II Lupeni 
învins pe teren propriu 

încă de dimineață, stadionul 
Minerul Lupeni a fost împînzit 
de sute de spectatori veniți în 
tribune pentru a asista la întîl- 
nirile sportive de fotbal și 
rugbi

La orele 10 începe meciul din 
cadrul campionatului raional de 
fotbal dintre Minerul II Lupeni 
și Jiul II Petroșani, care s-a ter
minat cu 2—3 după un joc rapid 
și frumos, în care gazdele au 
pierdut datorită greșelilor apă
rării. Au marcat Morar și 
Schmidt. de la Minerul II și Po
troacă, Koznas și Nicolescu de 
la Jiul II. Partida a fost con
dusă de arbitrii petroșăneni — 
Albescu și Cazacii, care la un 
moment dat nu au mai putut 
stăpîni jocul întrucît al treilea 
și anume Curcan loan — din 
Petrila — nu s-a prezentat. In 
general arbitrajul a fost cu scă
pări.

STRECHE V1RGIL 
corespondent

Rugbiștii lupenenf 
au obținut un rezultat egal

După intîlnirea de fotbal a a- 
vut loc jocul de rugbi din ca
drul campionatului categoriei B 
dintre Minerul și Știința Petro
șani,

Partida a luat sfîrșit cu un 
rezultat de egalitate : 3—3.

Știința a fost mai tehnică, a 
cîștigat toate grămezile, dar a 
greșit nejucînd pe linia de trei 
sferturi. Minerul a obținut un 
rezultat excelent, avînd în vede
re valoarea adversarului, care 
atît în tur cît și în retur face 
prima partidă egală, nepierzînd 
nici una. Merită a fi evidențiată

toată echipa Minerul, pentru 
munca depusă de-a lungul celor 
80 minute.

I. CRI STEA

Utilajul Petroșani 
a obținut prima victorie

Duminică dimineața pe stadio
nul din Petrila echipa de rugbi 
Utilajul Petroșani a întîlnit în 
cadrul aceluiași campionat for
mația Corvinul Hunedoara. Vic
toria a revenit pe merit forma
ției Utilajul Petroșani cu scorul 
de 3—0, prin eseul marcat de 
Ghiță. Aceasta este prima vic
torie a Utilajului în actualul 
campionat.

noi, 
nu sînt rezultatul unui joc supe
rior oaspeților. Ele se datoresc 
cîtorva greșeli ale apărării hum- 
dorene pe care înaintarea noas
tră a știut să le speculeze. Mă 
bucură rezultatul bun, vorbind 
de scor, dar mă nemulțumește 
jocul nostru în care lipsește în 
primul rînd sudura dintre apă
rare și înaintare.

O mai bună caracterizare a jo
cului nici nu se putea face. Mi
nerul Vulcan a învins duminica 
cu 6—2, dar dacă va avea în 
vedere numai rezultatul, echipa 
nu va învăța prea mult din acest 
meci.

Deși s-au întîlnit două echipe 
, de regiune, meciul de duminică 
de la Vulcan a prilejuit faze fot
balistice ciudate. Vulcănenii dis-

pun de o înaintare, care, ca la 
handbal, știe să concretizeze a- 
prospe fiecare ocazie la poarta 
oaspeților, /.ceasta nu atît dato
rită unui joc organizat, precis și 
sigur, cît șuturilor puternice de 
la distanță, calmul execuției, ur
mărirea atentă a balonului. Li
ma de mijloc, deosebit de activă, 
aleargă pe tot terenul, respinge 
fiecare minge într-o vervă deo
sebită de joc. Dar... atît. Aproape 
toate mingile respinse, ajung cu 
precizie la... adversar și deci din 
nou muncă pentru a destrăma 
atacurile echipei adverse. Este 
curio* că și linia de apărare ime
diată face exact același lucru. 
Respinge toate mingile cu o for
ță aproape disnerată, îneît ele a- 
jung uneori la portarul advers 
ori... în afara terenului de joc.

Aproape 70 de minute din lo
cul de duminică oaspeții au do
minat terenul tocmai datorită 
greșelilor în pase ale vulcănen;- 
lor. Și totuși Minerul a cîștigat 
eu 6—2. Antrenorul Remenv 
muncește foarte mult cu echipa 
Minerul din Vulcan și rezultatul 
s-a văzut în disciplina ireproșa
bilă a jucătorilor în timpul me
ciului și la antrenamente. Pe a- 
cest fundal sănătos echipa din 
Vulcan poate elimina ușor gre
șelile din meciul de duminică, 
iar pretenția la titlu nu este prea 
mare, dacă se va munci și mai 
mult, cu perseverență pasiune 
modestie.

In clișeu: In pauza meciului 
Je fotbal, antrenorul Remeny di«- 
cutînd cu echipa.

MIHAIL DUMITRESCU *

Știința a cedat încă două puncte la handbal
Duminică dimineața cel care 

au urmărit jocul de handbal din 
cadrul campionatului categoriei 
R dintre echipele Știința Petro
șani — Textila Cisnădie au ple
cat satisfăcuți cu toate că victo
ria a revenit oaspeților cu 13—10 
(6—3). Rezultatul este normal

dacă ținem cont de valoarea ad
versarilor. Deși a pierdut, Știin
ța a făcut cel mai bun joc din 
actualul campionat. La aceasta a 
contribuit și arbitrajul bun al lui 
Marton din Timișoara. Au mar
cat pentru Știința Pintea (3), 
Zill (3), Achim (3) și Frank.

Juniorii Jiului din nou învingători
In cele cinci întîlniri de fot

bal din cadrul campionatului ra
ional de juniori, tinerii fotbaliști 
de la asociația sportivă Jiul Pe
troșani au realizat cele 10 punc
te posibile, marcînd 39 de goluri 
și primind doar două. Ultima

victorie a juniorilor Jiul de du
minică de la Vulcan, obținută în 
fața echipei Minerul cu 5—0, 
dovedește buna pregătire a ju
niorilor ca urmare directă a gri
jii deosebite pe care le-o poartă 
conducerea asociației sportive 
Jiul.

IM M — Jiul Peirniani ]-0 (1-0)
Intîlnirea amicală de fotbal din

tre Minerul Lupeni și Jiul Pe
troșani a adus în tribunele sta
dionului Minerul peste 1500 de 
spectatori.

La fluierul arbitrului Opitz A- 
dalbert — Petroșani — jocul în
cepe în nota de dominare a oas
peților care treptat, treptat ce
dează însă și dau posibilitate 
minerilor să pună stăpînire pe 
joc. Lupenenii au meritat victo
ria fiind mult mai buni. Ei au 
dominat 70 de minute din aceas
tă partidă. Jiul a fost de nerecu
noscut, prestînd un joc de slabă 
factură tehnică. Apărarea Jiului 
s-a dovedit ușor pepetrabilă, în 
contrast cu atacurile înaintării mi
nerilor care a prestat un joc fru
mos, cu faze spectaculoase. în
cheiate în majoritate cu șuturi 
puternice la poartă. Paraschiva din 
nou s-a dovedit a fi motorul li
niei de atac a minerilor.

Toate cele trei goluri au fost 
marcate spectaculos. In minutul 
43. Paraschiva foee o cursă pe 
partea stingă a terenului, după 
un schimb de locuri, centrează, 
iar Milea introduce balonul în 
poarta apărată de Crîznic, de la 
5 metri. In minutul 60, din nou 
Paraschiva pasează lui Milea, 
care trage prin fața porți, iar 
Pali, venit din urmă, mărește 
scorul: 2—0.

După trei minute, dintr-o pasa 
a lui Milea, Crăiniceanu aflat in 
centru, trece cu ușurință de Tîl- 
vescu și înscrie cél de-al treilea 
gol: 3—0.

Pînă la sfîrșit mai asistăm la 
două bare trase de Plev și Ner- 
tea.

Că Minerul nu a primit nici un 
gol aceasta se datorește în bună 
măsură și portarului Mihalache. 
care a fost în mare formă. Jocul 
s-a disputat în limitele deplinei 
sportivități.

Au jucat formațiile : JIUL : 
Crîsnic, (Gram), Romoșan, Tîl- 
vescu, Crăciun, Deleanu. Farkaș, 
Tóth, Florea, Ciurdărescu, Ghibea, 
Nertea. MINERUL: Mihalache, 
Plev, Coman, Keresztes, Groza, 
Mihály (Peretz), Paraschiva, Pe- 
r«tz, (Nisipeanu), Milea. Pali, 
Crăiniceanu.

I. CIORTEA

Mtnerul Petrila î 

șase meciuri, 
șfșse înfrîngeri

Duminică, spectatorii prezenți 
într-un număr nu pre?. mare pe 
stadionul din Petrila pentru a 
asista la jocul din cadrul cam
pionatului regional dintre Mine
rul Petrila și Parîngul Lonea 
sperau că Minerul va „sparge 
gheața“ înregistrînd prima victo
rie din acest campionat

Dar petrilenii au pierdut din 
nou (de data aceasta ce-i drept 
la limită) cu 2—1. La
un contraatac, în minutul 8,
Mîrnea, de la Lonea este oprit 
nereglementar în careu. Arbitrul 
acordă pe bună dreptate 11 m„ 
țnu știm pentru ce au protestă 
petrilenii?!). Acesta este concre
tizat de Hîndoreanu : 1—0. Cu 4 
minute mai tîrziu Flaidel primeș
te o pasă de la Iacob și egalea
ză : 1 — 1, scor cu care se termină 
prima repriză. In cea de a doua 
repriză lonenii pun însă stăpîni- 
ie pe joc, care se desfășoară a- 
proape tot timpul în jumătatea 
de teren a Minerului. Golul vic
toriei este marcat în minutul 74, 
de Iuga, printr-un șut puternic. 
Arbitrul Lazăr Nicoiae a condus 
bine, fiind hotărît în decizii, a-
plicind just legea avantajului.

SPECTATORI HEDORITi

Teren de volei sau... 
Î depozit de iemne ?
} • Ceea ce vedeți în Jotograjia < 

4- alăturată tiu este ae ¡apt nici j 
depozit de lemne și nici... alt- 
ceva. Este (mai precis a fost) < 
un teren de volei, pentru ame- 5 
najarea căruia membrii echipei > 
de volei Utilajul Petroșani au 5 
prpstat zeci de ore de' munca < 

t voluntară. Dar conducerea ;
ț C/.G'.L, Petroșani a găsit de
; cuviință să transjorme aceas- f i 
i tă oază sportivă într-un teren 
j de. depozitare a lemnelor.

Duminică dimineața au avut loc 
pe stadionul Jiul întrecerile de 
atletism din cadrul etapei pe a- 
sociație a „Spartachiadei fete
lor“ la care au participat aproa
pe 20 tinere sportive din cadrul 
asociației Voința Petroșani.

Spectatorii prezenți pe stadion 
la aceste întreceri au „încura
jat“ tinerele alergătoare de la 
Voința într-un mod care nu le 
face cinste, măi cu seamă că 
printre ei se aflau foarte mulți 
studenți. Spectatorii trebuiau să 
aibă în vedere că multe din con
curentele de duminică veneau pc 
stadion la o întrecere de atle
tism poate pentru prima dată. 
Deci nu li se putea pretinde nici 
măeștria unor atlete desăvîrșite 
și nici performanțe remarcabile 
Dacă în tribună se aflau „ași“ 
în atletism, era mult mai frumos 
din partea lor să coboare pe, sta
dion pentru a da indicații teh
nice tinerelor alergătoare, decît 
să facă „de la tribună" obser
vații grosolane. Asemenea spec
tatori nu sînt doriți nici de spor
tivi și nici de cei care la o în

trecere sportivă știu să păstreze 
decența și conduita civilizată ne
cesară.

IN CLIȘEU : Tinerele Mia? 
Sofia și Szigeti Margareta de la 
asociația sportivă Voința după 
un schimb de ștafetă la 4X100 m.
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Deschiderea învățămîntului 
de partid la U. R. U. M. P.
Sala colțului roșu de la 

U. R. U. M. P. este ocupată 
de peste 50 turnători. Prin
tre ei sînt vechi membri de par
tid, tovarășii Eghed Adalbert, 
Dalkos Luca, Căprar Vasile și 
alții. Unii-s propagandiști, alții-s 
cursanți care studiază de ani de 
zile în diferite forme ale învăță- 
mîntului de partid. Alături de ei 
stau mulți tineri. Burian Anton 
nu de mult a devenit candidat 
de partid. El așteaptă cu nerăb
dare să-i expire stagiul de can
didatură. să intre în rîndul mem
brilor de partid, în rîndul celor 
care pășesc în primele rînduri 
ale luptei pentru făurirea unei 
vieți noi fericite în patria noas
tră. El știe că pentru a merita

_=*=_ --------

Cresc rîndurile 
organizației

Organizația de bază a secto
rului V electromecanic al minei 
Vulcan este una dintre cele mai 
active de la această exploatare. 
Biroul organizației de bază (se
cretar tov. Pototczki Vilhelm) a 
desfășurat o intensă activitate, 
pentru atragerea celor mai buni 
muncitori în rîndurile candida- 
ților și membrilor de partid.

Astfel, de la începutul acestui 
an și pînă în prezent au fost 
primiți în rîndurile organizației 
peste 35 candidați de partid, iar 
dintre candidați au fost primiți

. membri de partid.
_Zilele acestea adunarea gene
rală a discutat cererea de pri
mire în rîndul candidaților de 
partid a tovarășului Jura Ioan, 
unul dintre cei mai buni lăcă
tuși ai sectorului, iar mecanicii 
Horcin Ladislau și Kovacs Pa- 
vel, cărora le-a expirat stagiul 
de candidatură, au fost primiți 
în rîndul membrilor de partid.

Aceste realizări în desfășura
rea muncii de primire în partid 
se datorese biroului organiza
ției de bază care în munca sa 
folosește diferite forme ca : crea
rea unui larg activ fără de par
tid, o bună îndrumare a orga
nizației de bază U.T.M., grija 
pentru îmbunătățirea muncii po
litice de la om la om. De ase
menea biroul organizației de ba- 
*ă duce o muncă susținută pen- 

ridicarea nivelului politic șî 
ideologic al membrilor și can
didaților de partid. In acest 
scop, pentru anul de învăță- 
mînt de partid 1959—1960 au 
fost create 4 cercuri de învăță- 
mînt : de studiere a Istoriei 
P.M.R., a Statutului P.M.R., un 
cerc de economie politică și unul 
de politică curentă. în care au 
fost încadrați în total 85 de 
cursanți.

ALBESCU DUMITRU 
corespondent
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Realizarea de economii
— în centrul atenției 

muncii sindicale
(Urmare din pag. l-a)

tățind astfel indicele realizări
lor zilnice. Agitatori cum sînt: 
sondorul Ferescu Ioan, mecani
cul Vinter Avram, șeful de e- 
chipă Guran Dumitru, Popescu 
Dumitru, cît și tovarășii Tașcău 
Vasile și Jerca Alexandru din 
activul fără de partid au reușit 
pnntr-o muncă susținută în ca
drul brigăzilor să extindă în în
treg sectorul Uricani metodele 
bune de muncă, au chemat son
dorii să muncească astfel încît 
să fie reduse instrumentațiile.

Comitetul de întreprindere va 
trebui să acorde o atenție mai 
mare îmbunătățirii activității co
misiei de inovații care își riegli- 
jează sarcinile. Eliminînd unele 
lipsuri ce se mai manifestă, 
popularizînd metodele bune și 
experiența colectivului sectorului 
Uricani, comitetul sindical, con
dus de organizația de partid, va 
desfășura o activitate și mai rod
nică pentru antrenarea colectivu
lui întreprinderii la îndeplinirea 
cu cinste a angajamentelor de 
Întrecere. ,

înaltul titlu de membru al par
tidului trebuie să învețe, să cu
noască politica partidului. De 
aceea l-a bucurat că începînd din 
acest an școlar va studia și el 
într-o formă a învățămîntului de 
partid.

In fața celor prezenți ia cu
vîntul tov. Kristaly Ludovic, se
cretarul organizației de bază. 
El dă cuvîntul inginerului Țecu 
Traian, care citește expunerea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la sesiunea festivă a Marii 
Adunări Naționale a R.P.R. cu 
ocazia celei de a 15-a aniversări 
a eliberării patriei.

In sala de ședințe a comite
tului sindical sînt prezenți mun
citorii strungari. Cei mai mulți 
îs tineri. Bîrsan Ilie, Pavel Ro- 
mulus și Roiban Cornel sînt can
didați de partid. Dar nu lipsesc 
nici veteranii uzinei, comuniștii 
Moț Solomon, Karda Adalbert, 
Krasznay Carol, cei mai bunî 
sfătuitori ai celor tineri. Cine 
nu-1 cunoaște pe Moț-baci, bătrî- 
nul forjor în etate de 64 d>e anii, 
care de zeci de ani lucrează în 
uzină. Studiază de peste 10 ani 
în diferite forme ale învățămtn- 
tului de partid.

In ziua de 1 octombrie în 4 
organizații de bază de la 
U.R.U.M.P. s-a deschis noul an 
de învățămînt de partid. Cei 
peste 300 cursanți care sînt în
cadrați în formele noului an șco
lar vor studia cu stăruință.

♦

«
♦

♦
♦
♦

«

♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦

♦
«
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
* 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦

NOTA:
Mergi la depozitul de combus

tibil din Petroșani să cumperi 
lemnele de foc și cărbunii cuve- 
niți. La cele ce ie vezi însă 
aici.... te apucă bful! O hărmă
laie de nedescris. O coadă nes- 
lirșită de camioane și căruțe, 
goale sau încărcate cu lemne 
așteaptă la rînd, o oră-două pen
tru cântărire. $i fiecare mijloc 
de transport trebuie să facă a- 
ccastă „tură" de trei ori: odată 
să cîntărești vehiculul gol, oda
tă cu cărbuni și încă odată cu 
lemne. In total pierzi cam 4—5 
ore numai cu cîntăririle. Asin 
se întlmplă cînd cumperi lemne 
la metru. Dacă dorești însă lem
ne tăiate cu motorul... alt bucluc. 
Tăiate nu-s. Așa că aștepți la 
rind și... cum se retează un lemn 
îl arunci 'in căruță. Dar oare poți 
fi singurul care vrei lemne tăia
te l? Deci și aici faci cu rîndul

Pentru ridicarea nivelului emisiunilor 
centrelor de radioficare

(Urmare din pag. l-a)
diofiCare în alcătuirea și trans
miterea emisiunii locale. Acest 
comitet funcționează sub condu
cerea unui responsabil și este 
subordonat sfatului popular oră
șenesc sau comunal respectiv.

Realizarea acestor obiective e 
posibilă numai dacă membrii co
mitetului de redacție simt răs
punderea pentru munca ce li s-a 
încredințat.

Pentru a race cunoscute mun
ca și viața oamenilor muncii din 
cele mai diferite ramuri ale vie
ții economice și culturale din lo
calitatea respectivă, în comitetul 
de redacție trebuie atrași repre
zentanți ai principalelor întreprin
deri industriale și economice, ai 
instituțiilor culturale și sociale, 
oameni legați direct de procesul 
de producție precum și specia
liști cu o înaltă calificare. Dacă 
la stația de radioficare din Pe
troșani ar exista un asemenea 
colectiv nu s-ar fi întîmplat să 
se transmită materiale eronate — 
așa cum s-a întîmplat uneori.

Pregătirea unei emisiuni loca
le nu e o muncă ușoară, ea tre
buie făcută la un nivel corespun
zător cerințelor spre a se alcătui 
un program care să stîrnească 
interesul ascultătorilor. Progra
mele să fie atractive, bogate în 
conținut și legate strîns de via
ță, de munca și preocupările oa

menilor. Ori pentru a cunoaște 
viața, comitetul de redacție tre
buie să țină o strînsă legătură 
cu ascultătorii, prin consfătuiri, 
prin cutia cu scrisori etc. și să 
culeagă părerile și sugestiile a- 
cestora.

Pențiu a asigura centrelor de 
radioficare o activitate la nive
lul cerințelor, organele locale de 
partid și de stat trebuie să con
troleze activitatea comitetelor de 
redacție și să le îndrume în mun
ca de zi cu zi. Dacă acest lucru 
se face cu mult succes la Petrila 
și Aninoasa, la Petroșani nu se 
face mai deloc.

Programele emisiunilor locale 
trebuie axate pe teme actuale, 
instituindu-se rubrici corespunză
toare. De exemplu în Valea Jiu
lui se desfășoară întrecerea so
cialistă între exploatările carbo
nifere pentru cărbune mai mult, 
mai bun și mai ieftin. In spri
jinul acestor întreceri se pot 
transmite rubricile: „In întîm- 
pinarea zilelor de 7 Noiembrie 
și 30 Decembrie“, „Fruntași ai 
întrecerii socialiste la microfon*’. 
„Din activitatea inovatorilor frun
tași” ș.a. La aceste rubrici se 
poate transmite cuvîntul unor oa
meni ai muncii fruntași în pro
ducție solicitați să împărtășească 
ascultătorilor experiența lor în 
realizarea principalelor obiective 
ale întrecerii socialiste. Mai not 
fi invitați muncitori sau tehnicieni 
pentru a vorbi la microfon des-

LEMNE CU...
un lemn mie, unul ție, unul lui. 
Intr-o dimineață întreagă abia 
reușești să umpli o căruță cu o 
mie kg. lemne tăiate. Dar asta 
nu-t tot. Greutatea cea mare 
constă în găsirea unui mijloc 
pentru transportarea lemnelor la 
domiciliu. De căruțașii-chirigii 
— foarte solicitați — nu te poți 
¿dipi", datorită prețurilor pipă
rate ce le pretind. Pe o distan
ță de 3—400 metri, să-ți trans
porte o mie kg. lemne îți cere 
aproape... jumătate din prețul 
lemnelor.

De ce s-o complace oare con
ducerea depozitului de combusti 
bit am Petroșani — 
comercială a Sfatului 
raional — în această 
Nu s-ar putea procura
decimal numai pentru cîntar¿rea 
cărbunelui, descongestionînd üst
jei bascula mare ? Căruțașii- 
chirigii ar trebui să fie anga-

și Secția 
popular 

situație ? 
un cîntar
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OF !
fațîi depozitului plătindu*U-se 
transportul lemnelor la tonă-km. 
respectindu-se astfel și o anumi
tă ordine. Aici un cuvlnt de spus

tului popular raional. Pentru pe
rioadele „vînzări de vîrf" — 
care pot fi prevăzute la timp — 
s-ar putea asigura o cantitate 
mare de lemne tăiate cu motorul, 
înlăturîndu-se astfel situația de 
a se smulge din mină fiecare 
lemn tăiat, celui de la motor.

Depozitul de combustibil este 
o unitate socialistă, care trebuie 
să facă tot posibilul pentru o de
servire a oamenilor muncii în 
cele mai bune condițiuni. He 
pare Insă eă aici se urmărește 
mai mult comoditatea funcționa, 
rilor, de cit buna deservire a 
clienților.

Pînă cînd să cumpărăm lemne 
cu... of, of?f

D. MUGURE

pre succesele în muncă ale unei 
brigăzi, ale unei secții, sau des
pre alte probleme la ordinea zi-1 
iei.

Tinînd seama sâ emisiunile 
sînt urmărite și de alte categorii 
de cetățeni decît cel din între
prinderile carbonifere, comitetul ‘ 
de redacție trebuie să lege pro
gramele emisiunilor de viața o- 
rașului sau comunei respective. 
Să vorbească despre munca din 
cooperativele meșteșugărești, să 
stimuleze acțiunile brigăzilor de 
muncă patriotică pentru înfru
musețarea și modernizarea orașe
lor și comunelor Văii Jiului. Să 
se apropie cu interes de viața 
care a început să pulseze în șco
lile noastre și să le sprijine în 
realizarea unei legături strînse 
cu familiile copiilor. Nu trebuie 
neglijate nici întreprinderile co
merciale, modul în care ele asi
gură aprovizionarea populației

Viața culturală a orașelor și 
comunelor trebuie să stea în cen
trul atenției comitetului de re
dacție. Se poate institui o rubri
că săptămînală intitulată : „Din 
viața culturală a orașului nos
tru". Această rubrică poaite fi 
asigurată cu materiale, vizitînd 
cu condeiul în mînă sau cu mag
netofonul săli de repetiții din clu
buri, clase ale școlilor de cultu
ră generală, ale Școlii populare 
de artă din Petroșani, sili de 
spectacole.

Pentru a contribui la educarea 
patriotică a cetățenilor, se pot 
transmite rubricile „Din mono
grafia Văii Jiului“, „Din frumu
sețile și bogățiile patriei noas
tre”, „Din folclorul Văii Jiutai" 
etc.

Cu sprijinul S.R.S.G. Centrul 
de radioficare din Petroșani ar 
putea transmite rubrica „Răspun
dem ascultătorilor“ în cadrul că
reia membrii brigăzii științifico 
a S.R.S.C. să dea la microfon 
răspunsuri la problemele puse de 
către ascultători.

Pentru a putea asigura emi
siuni interesante și variate atît 
în formă cît și în conținut, co
mitetele de redacție trebuie si 
țină o legătură strînsă cu came: 
nii muncii din diverse ramuri de 
activitate.

E necesar ca organele sfatu
rilor populare și comitetele de 
partid care îndrumă centre de 
radioficare să se ocupe mai se
rios de organizarea muncii în 
aceste unități ale vieții culturale 
din raionul nostru și să le ajute 
să-și ridice activitatea la nivelul 
cerințelor. <

Descătușîndu-se 
de robia capi
taliștilor și a 
junkerilor, po-

R.D.G — STAT AL OAMENILOR MUNCH
declară, fără ru
șine, că sînt 
pentru înarmarea

porul muncitor din R. D. Ger
mană a devenit liber și inde
pendent. Luînd puterea din mîi- 
nile exploatatorilor, oamenii 
muncii din R.D.G. o dețin și o
exercită în toate domeniile de

proape 70 la sută, sînt munci
tori, iar restul reprezentanți ai 
altor categorii de cetățeni.

O scurtă privire asupra situa
ției din R.F.G. din punct de ve
dere al conducerii și caracteru-

activitate. Modul de exercitare 
a puterii, cît și întreaga des
fășurare a vieții economice și 
politice determină, așa dar, ca
racterul democratic al statului.
In constituția țării prietene stă 
scris în articolul 3 că „toată pu
terea emană de la popor“ și, fi
rește aparține acestuia.

Oamenii muncii din R.D.G. își 
aleg ca reprezentanți în orga
nele de conducere a treburiloi
pe cei mai merituoși din rîndu
rile lor. Alegerile se fac res- 
pectîndu-se întocmai principiul 
votului universal, direct și se
cret. Fiecare cetățean cinstit al 
țării are dreptul de a alege și 
de a fi ales în organele de con
ducere. Prin alegerea reprezen
tanților în organele de condu
cere, se asigură participarea 
maselor la conducerea tuturor 
domeniilor de activitate, cei aleși 
reprezintă interesele oamenilor 
muncii, sînt și ei muncitori ac
tivi într-o ramură sau alta și 
acest fapt demonstrează carac
terul r.dînc democratic al statu
lui și al legilor după care el se 
conduce.

Din cei 466 deputați în Ga-

mera Populară — organul su
prem al puterii de stat din 
R.D.G., 286 sînt muncitori, 36 
țărani muncitori, 41 intelectuali. 
42 meseriași și profesioniști, iar 
restul aparțin diferitelor pături 
din stat. In conformitate cu pro-- Iui statului ne-ar da posibilita- 
gramul general de dezvoltare a 
statului, organul suprem ve
ghează la respectarea întocmai 
a legilor în vigoare, determină 
dezvoltarea pro
porțională a eco- —~~—
nomiei naționa
le, elaborează și 
ratifică legi, de
crete pentru nu
miri în diferite funcții, stabileș
te relațiile cu diferite state etc.

Același caracter democratic și 
același mod de procedură îl în- 
tîlnim și jos, în acțiunea de a- 
legere a organelor locale și în 
exercitarea funcțiilor lor. In or
ganele locale regionale și raio
nale, deputății sînt aleși pe ba
lta acelorași criterii. Căci între 
organul suprem și organele io; 
cale reprezentative ale puterii 
populare există o strînsă legă
tură: acestea din urmă fiind 
subordonate organului suprem; 
caracterul democratic este ace
lași, deosebirea fiind doar în ce 
privește funcțiile și atribuțiile.

Din numărul total de 2.639 
deputați regionali și 13.943 de
putați raionali, majoritatea, a-

tea să vedem cîtă deosebire e- 
xistă între cele dbuă state exis
tente pe teritoriul Germaniei. 
R.F.G. este un stat capitalist 

Actuala conduce
re de la Bonn, 
neținînd seama 
de voința și do
rința poporului, 
se străduiește 

să aplice metodele de guverna- 
,re și orientare a statului pe ca
re le-au folosit predecesorii săi 
hitleriști. Din cei 519 membri 
ai Bundestagului de la Bonn, 
147 sînt proprietari de întreprin
deri, directori, reprezentanți ai 
marilor concerne capitaliste, 50 
sînt funcționari și ofițeri de ca
rieră, 37 mari moșieri și chia
buri, 5 muncitori, 3 țărani mij
locași iar restul reprezentînd di
ferite pături înstărite, partide 
burgheze etc. Asemenea oameni, 
departe de a reprezenta intere
sele poporului, elaborează legi 
antimuncitorești, interzic activi
tatea organizațiilor democratice, 
zăngănesc armele șî promovea
ză o politică ultrareacționară și

Documentar extern

atomică și pen
tru un nou război.

in R. D. Germană este asi
gurată participarea la conduce
rea treburilor statului tuturor 
oamenilor muncii. Colaborarea . 
activă și conștientă a populației ț 
constituie principalul mijloc de 
întărire a puterii în stat. Aceas
tă colaborare se realizează prin 
legătura nemijlocită dintre de-, 
putați și alegători, prin activita
tea depusă de numeroși oameni 4 
ai muncii în activele comisiilor ’ 
permanente ale organelor repre
zentative populare.

Numeroși oameni ai muncii' 
participă nemijlocit la aplicarea 
legilor statului. Aceasta se rea
lizează de către ei prin exerci
tarea funcțiilor ce le dețin în 
organele legislative. In R.D.G. 
există un mare corp de asesori 
ai tribunalelor regionale. Com
ponența acestora este și ea de 
natură să ne dovedească carac
terul demoratic al organelor pu
terii de stat. 45 la sută din ei 
sînt muncitori în producție, 6 
la sută țărani muncitori, 6 la 
sută intelectuali, procentul de fe
mei este de 34 la sută.

Aplicînd cu consecvență mă
surile elaborate de partid și gu
vern, oamenii muncii din R.D.G. 
merg cu fermitate înainte pe 
drumul construirii socialismului 
în patria lor și apărării păcii în- 

k tre popoare. S. IOAN
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O ¡togă mareață realizare a științe^ și tehnicii sovietice

A treia racheta cosmica avînd ia hora o stafie 
automata interplanetară

Savanții sovietici 
celei de-a treia

despre importanta 
rachete cosmice

Puternicul ecou trezit în lumea întreagă
R. P. CHINEZĂ

X * Acad. L. SEDOV :

O baza pentru dezvoltarea ulterioară 
interplanetare

motoarele rachetei în sectorul ini
țial al traiectoriei în zbor liber, 
coincid cît se poate de bine cu 
cele stabilite prin caicul.

Acad. Sedov scrie că după 
lansare mișcarea ultimei trepte a 
celei de-a treia rachete cosmice 
și a stațiunii automate interpla
netare pînă tu regiunea Lunii va 
dura aproximativ 72 de ore. Zbo
rul circumiunar și deplasarea a- 
poi spre Pămînt vă dwa mai 
mult.

a comunicațiilor
MOSCOVA 5 (Agerpres)
Academicianul Leonid Sedov a 

declarat că crearea stației auto
mate interplanetare și cercetările 
științifice efectuate cu ajutorul ei 
vor constitui o bază pentru dez
voltarea ulterioară a problemelor 
comunicațiilor interplanetare.

Savantul sovietic scrie
..Pravda“ de luni că datele pri
melor măsurători obținute în sec
torul activ, în care funcționează

in

PEKIN 5 (Agerpres).
Poporul chinez, a declarat 

Bo-țiui, vicepreședinte al condu
cerii centrale a Asociației pen
tru prietenia chino-sovietică, 
unui corespondent al agenției 
TASS, și-a exprimat puternica 
sa bucurie cînd Uniunea Sovie
tică a lansat prima sa rachetă 
cosmică care a devenit un nou 
satelit veșnic al Soarelui. Acum 
încercăm o și mai mare bucurie. 
Poporul chinez, a spus el, are o 
legendă străveche dtespre „un 
palat ’ 
nilor 
șorat 
clipa
Lună se vor deschide în fața o- 
mului.

Lin

străveche ctespre
din Lună“. Efortul oame- 

de știință sovietici au mic- 
timpul care ne desparte de 
cînd porțile palatului din

Prof. N. BARABASOV: ANGLIA

• PUBLICITATE

Racheta trasează calea viitoarelor wa*e 
interplanetare

HARKOV 5 (Agerpres)
Cea de-a treia rachetă trasea

ză calea viitoarelor nave inter
planetare care vor putea fi pla
sate cu precizie pe orbită și di
rijate de pe Pămînt, a declarat 
unui corespondent al agenției 
TASS astrofizicianiil sovietic 
prof. Nikolai Barabasov, preșe
dintele Comisiei pentru cercetarea 
condițiilor fizice pe Lună și plane
te de pe lîngă Consiliul astrono
mic al Academiei de Științe a 
U.R.S.S.

Cea măi mare Importanță a 
noii rachete înzestrate cu o stație

cosmică automată — a spus prof. 
Barabasov — constă în faptul că 
cu ajutorul ei se vor obține noi 
date despre proprietățile fizice a 
acelei jumătăți a lunii care nu se 
vede de pe Pămînt.

Durata de funcționare a aces
tei stații ale cărei aparate sînt 
dirijate de pe Pămînt de la un 
centru special de coordonare și 
calcul nu va fi probabil mai mi
că decît a stației celui de-ăl trei
lea satelit artificial al Pămîntu
lui care a fost lansat în U.R.S.S. 
la 15 mai 1958, a afirmat prof. 
Barabasov. •“

LONDRA 5 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

Press Asociation, J. G. Davids, 
colaborator științific al Obser
vatorului Jodrell Bank. a decla 
rat următoarele în legătură cu

— = ★ = — -------

In U. R. S. S.
a fost lansată o noua 

rachetă cosmică
(Urmare din pag. l-a)

E. K. FEDOROV:

Zborul circumlunar este o sarcină tehnică 
mai dificilă decît atingerea suprafeței Lunii 
MOSCOVA 5 (Agerpres) —

TASS anunță:
4 octombrie 1959. va deveni o 

nouă dată remarcabilă în istoria 
cuceririi spațiului cosmic de că
tre om. Acest eveniment trebuie 
pus pe același plan cu lansarea 
primului satelit artificial al Pă- 
mîntului, a primei planete artifi
ciale și a primei rachete trimise 
în Lună — a spus E. K. Fedo
rov, membru corespondent al A- 
cademiei de Științe a U.R.S.S.. 
într-o convorbire cu un corespon
dent al agenției TASS.

Ne bucură pe toți faptul Că și 
în această etapă importantă de 
cercetare a cosmosului, cum este 
de pildă zborul circumlunar, oame
nii sovietici se află din nou în

frunte. Se știe că și oamenii de 
știință americani și-au propus un 
obiectiv similar. Ei au suferit 
însă un insucces. Rachetă „Atlas 
Adie“, în patru trepte, care urma 
să fie plasată pe o orbită lunară, 
a explodat pe poligonul pentru 
lansarea rachetelor la sfârșitul 
lumii trecute.

Zborul circumiunar al stațiu
nii automate interplanetare nu 
este o sarcină tehnică mai ușoa
ră decît atingerea suprafeței Lu
nii. Este suficient să spunem că 
viteza rachetei în mai multe trep
te trebuie calculată cu o exacti
tate de un metru pe secundă, a- 
dică pînă la o a suta parte din- 
tr-un procent.

V. BRONȘTEJN :

Posibilitatea pentru studierea zonelor 
de radiație din jurul Pămîntului

MOSCOVA 5 (Agerpres) — 
TASS anunță:

Traiectoria celei de-a treia ra
chete cosmice sovietice, a spus 
V. Bronștein, consultant științi
fic al planetariului din Moscova, 
trece fa o distanță de 10.000 km. 
de Lună și, apropiindu-se de Pă- 
mînt, va ajunge Ia o distanță de 
aproximativ 2000 km. de el. Or
bita rachelei este o elipsă cu o 
perioadă de rotație de aproxima
tiv nouă zile și jumătate.

Zborul celei de-a treia rache
te cosmice sovietice oferă mari 
posibilități pentru studierea zone, 
lor de radiație care înconjoară 
Pămîntul, zone care au fost des
coperite cu ajutorul sateliților ar
tificiali ai Pămîntului și a rache
telor cosmice, precum și cu aju
torul sateliților și rachetelor lan
sate de- S.U.A., a 'declarat în con
tinuare . Bronstein. Pînă în pre-

zent rachetele treceau doar în ca
zuri izolate prin întreaga zonă 
de radiație. Cea de a treia ra
chetă cosmică sovietică va trece 
prin această zonă de multe ori 
și în direcții diferite.

îndepărtat cu 145.000 km. de Pă
mînt și s-a aflat deasupra re
giunii Oceanului Atlantic avînd 
coordonatele 8 grade și 36 mi
nute latitudine sudică și 5 gra
de și 48 minute longitudine es
tică;

Prelucrarea datelor măsurării 
parametrilor traiectoriei celei 
de-a treia rachete cosmice so
vietice confirmă precizia plasă
rii ei pe orbita propusă. Stația 
automată interplanetară 
se va apropia de Lună 
momentul stabilit, la 
minimă fixată, după ce 
ocolul Lunii și va trece 
tul părții care nu se vede a dis
cului Lunii, se va îndrepta ulte
rior înapoi 
lui.

Pe toată 
lui zbor al 
terplanetare, pe bordul ei 
prevăzut efectuarea unui com
plex de măsurători științifice ale 
căror date vor fi transmise prin 
radio la punctele de recepționare 
de pe Pămînt în intervale de 
timp stabilite dinainte. Conecta
rea emisiunilor de transmitere a 
datelor de pe bordul stației in
terplanetare la punctele terestre 
de recepție a informațiilor se e- 
fectueaiză cu ajutorul unui apa- 
rataj special terestru de la cen
trul de coordonare și calcul. In 
cadrul primei emisiuni de două 
ore a datelor privind observa
țiile științifice, efectuată la 4 
octombrie, s-a stabilit că toate 
aparatele de bord ale stației, 
sursele de alimentare energeti
ce, aparatajul de măsurat și de 
transmisie funcționează normal. 
Datele măsurătorilor științifice 
obținute după prima emisiune 
sînt prelucrate minuțios.

♦♦♦♦=?:

după ce 
exact în 
distanța 
va face 
îrt drep-

în direcția Pămîntu-

durata îndelungatu- 
stației automate in

s-a

N. S. Hrușciov a sosit la Vladivostok
VLADIVOSTOK 5 (Agerpres)

TASS anunță:
La 4 octombrie a sosit Ia Vla

divostok, venind din Pekin. Ni- 
kita Hrușciov, prim-secretar al 
CC. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Șeful guvernului sovietic a 
fost întîmpinat călduros de con
ducători ai organizațiilor de 
partid sovietice și obștești, pre
cum și de zeci de mii de oameni 
din Orientul apropiat.

VLADIVOSTOK 5 (Agerpres) 
TASS anunță :

N. S. Hrușciov, prim-secretar 
£1 Conîitetului Central al P.C.U.S. 
și președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., care a sosit la* 
4 octombrie la Vladivostok ve
nind din Pekin, a vizitat luni în
treprinderea de reparat 
„Dalzavod“.

La mitingul care a avut 
uzină N. S. Hrușciov a 
o amplă cuvîntare.

nave

loc în 
rostit

noua realizare a gîndirii știin
țifice sovietice: „Este impresio
nant faptul că rușii au reușit să 
lanseze încă o rachetă într-un 
termen atît de scurt, după lan
sarea ultimei rachete“. El a spus 
că succesul acestei experiențe va 
da „mult mai multe informații 
cu privire la suprafața Lunii 
decît existau pînă în prezent“.

li ANUNȚ
Oficiul de aprovizionare 

și desfacere a legumelor și 
fructelor Petroșani anunță 
că de la data 
brie 1959 s-a 
provizionarea 
populației din 
cu produse agro-alimentare 
ce se pot găsi Ia toate uni
tățile de desfacere din raion.

Pentru aprovizionarea cu 
cartofi s-au organizat locuri 
de desfacere la rampa Vis- 
coza din Lupeni, gara Lu- 
peni, gara Vulcan, rampa 
minei Petrila precum și la 
toate unitățile O.A.D.L.F.
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TOKIO 5 (Agerpres).
„O stațiune de cercetări știin

țifice în cosmos“, „Un nou suc
ces al Uniunii Sovietice“, „Un 
laborator dfe o tonă și jumătate 
se îndreaptă spre Lună“ — sub 
aceste titluri toate ziarele din 
Tokio au publicat duminică știri 
cu privire la noua realizare a 
Uniunii Sovietice.

Directorul observatorului as
tronomic din Tokio, Miadzi a 
declarat unui corespondent al a- 
genției TASS : „Lansarea în U- 
niunea Sovietică a ■ rachetei cos
mice înzestrată cu aparataj ști
ințific constituie o uriașă reali
zare în opera de studiere a cos
mosului. Faptul că racheta are 
o orbită bine determinată, do
vedește exactitatea sistemului ei 
și oferă în prezent posibilitatea 
de a se efectua cercetările nece
sare în orice parte a spațiului 
cosmic și de a se obține date cu 
privire la acea parte a Lunii ca
re pînă în prezent era inaccesi
bilă oamenilor de știință“.

R. P. BULGARIA

SOFIA 5 (Agerpres).
Prof. Nikola Bonev. rectorul 

observatorului astronomie, mem
bru corespondent al Academiei 
de Științe a R. P. Bulgaria, a 
declarat că nici nu se putea 
marca cu mai multă cinste cea 
de-a doua aniversare a lansării 
primului satelit artificial sovie
tic al Pămîntului. Epoca comu
nicațiilor interplanetare, care a 
început la 4 octombrie 1957 a 
fost marcată astăzi printr-o altă 
realizare și mai remarcabilă, a 
oamenilor de știință și tehnicie
nilor sovietici în cucerirea cos
mosului.

I
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Orarul farmacie! 
nr. 12

Programul farmaciei nr.
12 din Petroșani este ur
mătorul : zilnic între orele 
7—23.

După ora 23 se servesc 
numai rețete scrise de me
dic pe blanchete tip MSPS 
și prevăzute cu mențiunea 
„urgent“.

Farmacistul de serviciu 
are adresa afișată la unita
tea de mai sus, urmînd să 
fie chemat de la domiciliu 
de către solicitantul rețetei.

Duminica și în zilele de 
sărbători legale se servesc 
de asemenea numai rețetele 
urgente la ghișeu, sunînd 
farmacistul de serviciu.

T.A. P.L. Petroșani
ANUNȚĂ

Deschiderea cramelor in 
localitățile Lonea, Petrila, Pe
troșani, Lupeni, Viiican, uri- 
cani și Aninoasa unde se vor 
servi din abundență: 

mititel, 
patricieni, 
cîrnați de porc, 
ficat, rinichi 
șl renumita pastramâ 
de caprâ cu mămăliga.

LA.P.I. angaiează imediai 
DOI MĂCELARI 

CALIFICAȚI

PROGRAM DE RADIO
7 octombrie

PROGRAMUL I. 7,30 Muzică 
ușoară, 8,00 Din presa de astăzi, 
8,30 Muzică, 9,30 Vreau să știu l 
10,00 Fragmente din opera „Țăr
mul furtunilor“ de Ernesax, 
11,03 Muzică populară romîneas
că. 11,33 Muzică de estradă, 
12,00 Emisiune literară consa
crată sărbătorii naționale a R.D. 
Germane. 13,05 Concert simfo
nic, 14,00 Concert de estradă, 
15,10 Program muzical dedicat 
fruntașilor în producție din in
dustrie și agricultură, 16.15 Vor
bește Moscova ! 17,25 Cîntec și 
voie bună, — program de muzi
că ușoară, 18,30 Lucrări concer
tante romînești, 19,20 Concert de

muzică populară romînească, 
20,35 Muzică din operete sovie
tice, interpretate de soliștii noș
tri, 21,00 Școala și viața, 21,40 
Din repertoriul cîntăreței Maria 
Lătărețu, 22,00 Radiojurnal, bu
letin meteorologic și sport. PRO
GRAMUL II. 14,07 Cîntă orches
tra populară a Sfatului popular 
din Giurgiu, 14,30 Cântece, 15,00 
Muzică de estradă, 15,40 Melo
dii populare romînești, 16,30 
Muzică, 17,35 Cîntă soprana Va
lentina Crețoiu, 18,05 Cu cînte- 
cul și jocul pe întinsul patriei, 
19,00 Concert de estradă, 20,00 
Luna prieteniei romîno-sovietice, 
22,31 Muzică.
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