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IN CINSTEA CEL UI DE AL Ill-lea CONGRES al P.M.R.

Angajamente 
cît mai mobilizatoare!

Lansarea cu succes în Uniunea Sovietică 
a navei satelit al Pămîntuiui 

-COMUNICATUL TASS-
Pentru a treia oară în cursul 

acestui an colectivul minei Ani- 
noasa și-a majorat angajamen
tele cu privire la economii. Mi
nerii din Aninosa s-au obligat, 
zilele trecute, ca pînă Ia cel de-al 
Ill-lea Congres al P.M.R. să rea
lizeze 1.100.000 Iei economii la 
prețul de cost, adică aproape 80 
ia sută din angajamentul anual 
luat ca răspuns la cherfiarea la 
întrecere socialistă a celor 19 
întreprinderi din țara.

Pe ce s-a bazat acest nou an
gajament ?

E* s-a bazat pe rezultatele 
obținute pînă acum în lupta pen
tru economii, pe noile măsuri 
pe care le-au luat organizațiile 
de partid și de masă, conduce
rea îchniico-adminiistrativă pen 
tru îmbunătățirea calității căr
bunelui și reducerea continuă a 
consumurilor de materiale și e- 
nergie, pe noul avînt care s-a 
creat în muncă în urma trecerii 
Ia oiganizarea întrecerii pe pro
fesii.

Faptul că minerii din Aninoa- 
sa și alte colective, cum sînt 
cele ale întreprinderii forestiere 
Petroșani și minei Lonea s-au 
obligat să realizeze pînă la 
Congres mai mult de jumătate 
din angajamentul anual cu pri
vire la economii constituie o 
prețioasă inițiativă în întrecerea 
socialistă pentru înfăptuirea 
sarcinii puse de partid ca anul 
1960 să fie anul economiilor.

Și alteț, colective de . mine, în
treprinderi șl organizații econo- 
mifce din raion au largi posibi
lități să-și reexamineze angaja 
mentele cu privire la economii. 
De exemplu, colectivul minei 
Petrila, care a realizat în de
curs de 4 luni mai mult de ju
mătate din angajamentul anual, 
poate să desfășoare întrecerea 
socialistă sub lozinca îndeplini
rii integrale, pînă la Congres, 
a angajamentului anual cu pri

Economiile — obiectiv de seamă
..în. munca minerilor de la Petrila

S Răspunzînd chemării la în- J 
/ trecere în cinstea celui de ăl

1 111-lea Congres al partidului,
2 colectivul minei Petrila s-a an- 
$ gajat să obțină economii pes- 
/ te plan in valoare de 1 milion 
i lei. Prin extinderea întrecerii
< pe profesii în toate sectoarele 
S minei, reducerea dorsumului de 
( energie electrică și îmbunătă-
1 țirea calității cărbunelui, în
< luna aprilie s-au obținut eco- 
$ nomii peste plan la prețul dc 
‘ cost al producției brute în su- 
S mă de 120.000 lei. De la înce- 
/ putui anului și pînă la 1 Mai, 
. la mina Petrila s-au făcut eco-
2 nomii suplimentare în valoare 
\ de peste 610.000 lei. Acest re- 
5 zultat obținut situează colecti- 
( vul minei printre colectivele 
J fruntașe din bazinul carbonifer
< al Văii Jiului.

Cînd se dă ’cărbune 
de calitate

$ In primele luni ale anului, 
I calitatea cărbunelui livrat de 
J minerii Petrilei a fost necores- 
r Dunzătoare. Datorită acestui 
A fapt exploatarea a foșt penali- 
/ iată cu cîteva sute de mii lei. 
\ In ultima vreme însă, ca ur- 
i mare a unor măsuri luate de 
( către conducerea exploatării, 
1 calității cărbunelui extras i se 
< acordă o grijă deosebită. Pro- 
\ centul de cenușă, continuă Să 
ț scadă simțitor. In luna aprilie, 
J respectînd normele stabilite 

vire la economii. De asemenea, 
este necesar ca să-și revizuias
că angajamentele cu privire la. 
economii — care se referă la 
perioada pînă la Congres —- co
lectivele termocentralei Paroșeni, 
minei Lupeni, uzinei electrice 
Vulcan și altele.

Sînt unele conduceri de între
prinderi care au „rezerve" ne
justificate în luarea angajamen
telor cu privire la economii, re
zerve care demobilizează în loc 
să stimuleze lupta oamenilor 
muncii pentru economii. De e- 
xemplu, conducerea T.A.P.L. 
s-a angajat — și recent — să 
realizeze în primul semestru al 
anului 200.000 lei economii, 
cînd în trimestrul I T.A.P.L. are 
247.500 lei economii! La fel, con
ducerea O.C.L. Produse Indus
triale și-a „majorat" zilele tre
cute angajamentul pe 6 luni la 
150.000 lei, angajament care de 
fapt a fost realizat... în luna 
martie. Un angajament sub po
sibilități, demobilizator, și-a luat 
și conducerea preparațiej Pe
trila.

Asemenea „angajamente" nu 
pot fi considerate ca angaja
mente !

Caracteristic pentru etapa ac
tuală de desfășurare a întrecerii 
socialiste în întîmpinarea celui 
de-al Ill-lea Congres al P.M.R., 
eveniment de o importanță isto
rică în. viața partidului și a po
porului nostru, este lupta susți
nută, plină de răspundere pe ca
re o desfășoară oamenii muncii 
pentru descoperirea rezervelor 
interne de reducere a prețului de 
cost, pentru folosirea cu maxi
mum de eficacitate a fiecărui 
ban. In aceste condiții, organi
zațiile de partid, sindicale și 
U.T.M. din fiecare unitate eco
nomică au datoria de a veghea 
că angajamentele în întrecere să 
fie cu adevărat sarcini de onoa
re, adică să țină seamă de toate 
posibilitățile de economii!

... pentru. ,calițate;a cărbunelui, mi-. 
de-âl rierii de la Pdtrila au primit <> 

bonificație de ,244.000 lei. Cel 
m-air bun rezultat în îmbunătă
țirea calității cărbunelui extras 
în luna trecută a fost obținut 
de’ către colectivele sectoarelor 
III și II.

Fruntași în lupta 
pentru econom5!

te în valoare de 500 lei unită
țile de pionieri de la școlile nr.
1 și nr. 2 din Lupeni, precum 
și numeroși tineri cu obiecte în 
valoare de 200 lei. Printre ti
nerii premiați se numără tova
rășii : Iureș Stan, mina^upeni, 
Ispas Constantin, termocentrala
Paroșeni, Sas Teodor, mina A- 
ninoasa, Brasat Victor și Bun 
loan, mina Petrila, Buteică 
Gheorghe, mina Uricani, Barbă- 
lată loan, mina Lonea, londa 
loan, pionier, Școala hr. 1 Lu
peni, Băbeanu Radu, Grupul 
școlar minier Petroșani, Trifu 
Maria, orașul Vulcan, Thury 
Teodorina, Școala medie mixtă 
Petroșani, Bîrluță loan, URUMP, 
Popa Petru, întreprinderea ,,6 
August" și alții.

Decernarea drapelului de ra
ion fruntaș în munca patriotică 
pe regiune, comitetului, raional 
U.T.M. Petroșani trebuie șă 
constituie un nou imbold* 1 * * * în mun
ca tinerilor brigadieri din Va
lea Jiului, să-i mobilizeze spre
noi succese în realizarea de e-
conomii în cinstea' celui de-al 
Hl-lea Congres al P.M.R.

Paralel cu munca pe care o 
desfășoară pentru îndeplinirea 
planului de pregătiri, colecti
vul sectorului XI investiții a- 
cordă o deosebită atenție obți
nerii de cît mai mari economii. 
Astfel, ca urmare a reutilizării 
reVhohăzilot de lemn și a ma
terialelor de cofraje, reducerii 
consumului de energie electri
că, respectării monografiilor de 
armare și a altor măsuri, acest 
colectiv a obținut de la începu
tul anului economii suplimen
tare în valoare de peste 300.000 
lei, dintre care 100.000 lei nu
mai' în luna aprilie.

Printre brigăzile miniere ca
re s-au evidențiat în mod deo
sebit la obținerea acestor re
zultate de seamă se află cele 
conduse de Fleșcan Constantin, 
Somogyi Iuliu și Tătar Petru

In întîmpinarea celui de-al 
Ill-lea Congres al partidului, 
minerii și tehnicienii sectorului 
XI investiții sînt. hotărîți să

In decursul ultimilor ani, în 
Uniunea Sovietică se desfășoară 
lucrări de cercetări științifice și 
lucrări experimentale de con
strucție pentru pregătirea zbo
rului omului în spațiul cosmic.

Realizările Uniunii Sovietice 
în domeniul creării unor sateliți 
artificiali ai Pămîntuiui de ma
re greutate și de mari dimen
siuni, experimentarea cu succes 
a unei puternice rachete purtă
toare capabile să plaseze pe or
bita sateliților un satelit în greu
tate de cîteva tone, au permis 
realizarea unei nave cosmice 
pentru zboruri de lungă durată 
ale omului în spațiul cosmic și 
începerea experimentării ei.

LA 15 MAI 1960 IN UNIUNEA 
SOVIETICA A FOST LANSATA 
O NAVA COSMICĂ PE ORBI
TA UNUI SATELIT AL PA- 
MINTULUI. ÎN BAZA DATE
LOR OBȚINUTE, NAVA SATE
LIT A FOST PLASATA, ÎN 
CONFORMITATE CU CALCU
LELE FĂCUTE PE O ORBITA 
APROPIATA DE ORBITA 
CIRCULARA, LA O ALTITUDI
NE DE APROXIMATIV 320 
KM. DE LA SUPRAFAȚA PA- 
MINTULUI, DUPĂ CARE S-A 
DESPRINS DE ULTIMA 
TREAPTA A RACHETEI PUR
TĂTOARE. PERIOADA INI
ȚIALA A NAVEI SATELIT A 
PAMINTULUI ESTE DE 91 
DE MINUTE. ÎNCLINAREA 
ORBITEI SALE FAȚA DE PLA
NUL ECUATORULUI ESTE DE 
65 DE GRADE. GREUTATEA 
NAVEI SATELIT, FĂRĂ UL
TIMA TREAPTĂ A RACHETEI 
PURTĂTOARE, ESTE DE 4 540 
KG. PE BORDUL NAVEI SA
TELIT ESTE INSTALATA O 
CABINA ERMETICĂ PURTIND 
O ÎNCĂRCĂTURĂ ECHIVA
LENTA CU GREUTATEA UNUI 
OM ȘI TOT ECHIPAMENTUL 
NECESAR UNUI VIITOR ZBOR 
AL OMULUI, PRECUM ȘI DI
FERITE APARATE A CĂROR 

realizeze noi și însemnate eco
nomii contribuind astfel la în
deplinirea și depășirea anga
jamentelor colective.

De ce a fost depășit 
consumul de lemn ?
In întrecerea socialistă în ( 

întîmpinarea celui de-al Ill-lea J 
Congres la partidului coleeti- ( 
vul minei a hotărît, printre al- i 
tele, să reducă consumul de { 
lemn de mină cu 2 la sută față ] 
de cel planificat. I

Avînd cîștigată o prețioasă \ 
experiență în scăderea consu- ? 
mului de lemn, era de aștep- j 
lat ca minerii și tehnicienii pe- / 
trileni să obțină rezultate bu-A 
ne în această direcție. Ce s-a > 
întîmplat însă ? Consumul de ] 
lemn la mina Petrila nu numai / 
că n-a fost redus, ci, este de- ( 
pășit în prezent cu peste 10 la \ 
sută. Depășirea aceasta neper- ? 
misă 
atenție acordată în ultima vre
me acestui indice important de 
către unii mineri, tehnicieni și 
ingineri (îndeosebi cei de la 
sectorul IV), slăbirea muncii 
politice și organizatorice pentru 
economisirea lemnului.

Este absolut necesar ca în
tregul colectiv al minei să a- 
corde cea mai mare atenție 
reducerii , consumului de lemn 
de mină.

are la bază insuficienta

C. M.

GREUTATE, ÎMPREUNA CU 
SURSELE DE ALIMENTARE, 
ESTE DE 1.477' KG.

Lansarea este menită să în
cerce și să verifice un sistem de 
navă satelit care asigură zborul 
în deplină securitate și ghida
rea acestuia, întoarcerea pe pă- 
mînt și condițiile necesare omu
lui în zbor. Prin această lansa
re s-au pus bazele unei munci 
complexe de realizare a unor na
ve sigure care sînt menite să a- 
sigure zborul omului în cosmos 
în deplină securitate.

După ce vor fi obținute datele 
necesare de pe bordul naivei sa
telit va fi înfăptuită desprinde
rea de la aceasta a cabinei er
metice, în greutate de aproxi
mativ 2,5 tone. In cazul de față 
nu se prevede întoarcerea pe pă- 
mînt a cabinei ermetice; după 
verificarea siguranței de func
ționare și după desprinderea de 
nava satelit, cabina, ca și nava 
satelit însăși, în baza unor co
menzi de pe pămînt, vor începe 
să coboare și își vor înceta e- 
xistența odată cu intrarea în 
păturile dense ale atmosferei.

Tineretul Văii Jiului — fruntaș 
pe regiune în munca patriotică

Grupul școlar minier Petroșani 
și Cooperativa „Jiul", Cu obiec-

In cursul anului 1959 tinerii 
din Valea Jiului, încadrați în 
158 brigăzi de muncă patrioti
că, au adus economiei naționale, 
prin acțiunile de muncă volun
tară întreprinse pe șantierele de 
construcții, la înfrumusețarea o- 
rașelor, colectarea fierului vechi, 
refacerea patrimoniului- forestier 
etc. 4.827.000 lei economii.

Ca urmare a acestor succese, 
tinerii din Valea Jiului au cîș- 
tigat drapelul de raion fruntaș 
în munca patriotică.

In cadrul plenarei Comitetu
lui raional U.T.M. Petroșani 
care a avut loc sîmbătă după- 
amiază, tovarășul Szabo Carol, 
prim-secretar al Comitetului re
gional U.T.M. Hunedoara, a în- 
mînat tovarășului Antal Ștefan, 
prim-secretar al Comitetului ra
ional U.T.M. Petroșani, drape
lul roșu ce se înmînează raionu
lui fruntaș U.T.M. fruntaș pe 
regiune în munca patriotică șî 
Diploma de onoare a Comitetu
lui regional U.T.M.

Tot în cadrpl plenarei, pentru 
realizări deosebite în munca pa
triotică, au fost premiați cu o- 
biecte în valoare de 1500 lei or
ganizațiile de bază. U.T.M. de la

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

in atelierele minei Aninoasa se pregătesc zi de( zi cadre bine 
calificate, schimbul de mîine al harnicilor muncitori de aici. IN 
CLIȘEU: Strungarul Diaconescu Anton arătînd „pe viu" elevu
lui Vilei* Alexandru de la Școala profesională din Petroșani 
tainele meseriei alese. Cine știe, poate peste cîtva timp elevul își 
va întrece profesorul.

Pe bordul navei satelit este 
instalat un radioemițățor „sig
nal" care lucrează pe frecvența 
de 19,995 MHZ. atît în regim 
telegrafic cît și telefonic de 
transmitere.

In afară de emițătorul „sig
nal", pe bordul navei satelit 
sînt amplasate instalații specia
le de radio pentru transmiterea 
pe pămînt a datelor privind func
ționarea aparatelor instalate șî 
pentru măsurarea exactă a ele
mentelor orbitei. Alimentarea a- 
paraturii științifice și de măsu
rat a satelitului se înfăptuiește 
cu ajutorul unor surse chimice 
de curent și al unor baterii so
lare.

Prelucrarea primelor date ob
ținute de pe nava satelit a ară
tat că aparatura instalată pe bor
dul ei funcțioriează nortnal. Sta
țiile de pe pămînt fac observații 
regulate asupra navei satelit.

Citiți în pagina a IV-a ecouri 
în legătură cu lansarea în U- 
niunea Sovietică' a navei satelit 

i al Pămîntuiui.



STEAGUL ROȘU

Nlncrol Lupeni
In cinstea celui de-al Ill-lea 

Congres al P.M.R. la Lupeni a 
avut loc duminică, întîlnirea a- 
micală de fotbal între Minerul 
și C.C.A., terminată cu un echi
tabil rezultat de egalitate: 5—5.

In fața unui public numeros, 
focul începe foarte rapid. Cu 
toate că din ambele formații au 

; lipsit cîțiva titulari, echipele au 
reușit să ofere un adevărat spec
tacol fotbalistic în care s-au în
registrat multe șuturi la poartă, 

și..„ goluri, 
o orientare 
tactică bine 
de la mar- 
72 cînd Mi-

jocul începe foarte rapid.

faze spectaculoase 
Militarii au avut 
mai bună în- cîmp, o 
stabilită și condusă 
gine pînă în minutul 
nerul a reușit, datorită cîtorva 
schimbări în formație și pos
turi, să egaleze și chiar să de
pășească uneori în joc echipa 
bucureșteană.

' J,n, prhna parte a jocului 
C.C.A.^ profită de „golurile" a- 
flate în apărarea gazdelor (au 
lipsit Coman și Plev), reușind 
să pătrundă repede spre poarta 
gazdelor, marcînd prin Constan- 
tinescu (minutele 5 și 19) și A- 
■Iexandrescu (minutul 44). To
tuși Minerul contraatacă destul 
de periculos obținînd 7 lovituri 
de colț și înscriind două goluri 
prin Sima (minutul 18) și Mi- 
lea (minutul 23).

La reluare. Minerul forțează 
mai mult atacul, neglijînd apă
rarea ceea ce dă posibilitate oas
peților să înscrie prin Constan- 
tinescu (minutul 62). In acest 
moment asistăm la cîteva modi-

- C.C.A. 5-5 (2-3)
ficări în formația Minerul, 
bine inspirate ceea ce va da și 
un randament mai bun. Astfel 
în minutul 65 Nisipeanu înscrie, 
reducînd scorul la 4—3. Dar, 
peste 7 minute, Crișan, profitînd 
de o greșeală a apărătorilor lu- 
peneni ridică scorul la 5—3. 
Dar Minerul, hotărît să egale
ze, forțează jocul, reușind ca 
prin golurile frumoase marcate 
de Leahevici (minutele 79 și 
85) să termine întîlnirea 
litate: 5—5.

Arbitrii locali Barna 
cisc, Albu și Opitz au 
corect următoarele

MINERUL:
(din minutul 62 Mihăilă), Szoke 
(din minutul 46 ADAM), KE- 
RESTES — Groza (din minutul 
46 Szoke), Adam (din minutul 
46 Groza și 62 Mihaly) — Pali. 
NISIPEANU, LEAHEVICI, MI- 
LEA 
van), 
lea). CC.A.: 
nutul 
nutul 46 
nescu (din
— Zavoda 
Cacoveanu, 
Fodor, Alexandrescu, Crișan.

la ega-

Fran- 
condus 

formații: 
Kiss —. Mihaly

(din minutul 60 Moldo- 
Sima (din minutul 60 Mi- 
~ ~ ‘ ; Voinescu (din mi- 
46 Toma), Staicu (din mi- 

Dragomirescu), Ivă- 
minutul 46 Stoica), 
I, Mihăilescu, Bone, 
CONSTANTINESCU,

Comisiile pe ramuri 
de sport de la C.S. Jiul 

au pornit la lucru
Săptămîna trecută, Consiliul 

de conducere al clubului spor
tiv Jiul din Petroșani, într-una 
din ședințele sale de lucru, în 
afară de alte probleme discuta
te, a numit și comisiile pe ra
muri de sport din cadrul clubu
lui. Ca președinți ai acestor co
misii au fost aleși oameni com- 
petenți, cu dragoste față de 
sportul respectiv, ceea ce va 
face ca în scurt timp să se sim
tă o înviorare a activității spor
tive din cadrul clubului la toa
te disciplinele.

fată lista președinților tutu
ror comisiilor pe ramuri de 
sport: fotbal — Nicorici Nico
lae; volei — Lețu Nicolae; atle
tism — Droțingher Rudolf; gim
nastică — Suhanek Alexandru; 
rugbr — Moroșan Iosif; tenis — 
Tolvay Alexandru; popice — 
Dane Tiberiu; lupte — Grăjdan 
Grigore; tir — Paliță loan; 
schi — Munteanu llie.

Fiecare comisie este formată 
din 5—7 tovarăși cuprinzînd 
profesori de educație fizică, an
trenori, instructori, oameni pri- 
cepuți în disciplina respectivă.

CHEMAREA
Asociației sportive Minerul Vulcan 

către asociațiile sportive din regiune
Alături de minerii din Valea

Jiului care se pregătesc să în
tîmpine cel de-al Ill-lea Congres 
al P.M.R. cu rezultate cît mai 
bune în muncă, Asociația spor
tivă Minerul Vulcan, se pregă
tește și ea pentru a cinsti acest 

. eveniment de mare însemnătate 
în viața partidului și a poporu
lui nostru muncitor cu noi' suc
cese în activitatea sportivă. 

In acest sens, chemăm toate 
asociațiile sportive din regiunea 
Hunedoara, la întrecere pentru 
îndeplinirea indicilor de plan pe 
anul I960 și realizarea calenda
rului sportiv.

Ne angajăm ca în cinstea ce
lui de-al Ill-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn 
să realizăm următoarele obiec
tive :

1) Să îndeplinim 100 la sută 
planul la înscrieri de membri în 
U.C.F.S., înscriind în asociația 
noastră sportivă un număr de 
2500 membri.

2) Să realizăm 100 la sută 
planul la încasarea cotizației 
sportive în așa fel ca fiecare 
membru să aibă cotizația achi
tată la zi,

.3) Să înmînăm la toți mem
brii U.C.F.S. carnetele și să 
păstrăm o evidență strictă a 
muncii în cadrul asociației.

4) Să organizăm 30 concursuri 
de casă ale asociației sportive, 
în care să fie antrenată întrea
ga masă a membrilor U.C.FS.

5) Să mobilizăm un număr de 
5.000 tineri și tinere care să 
participe la concursurile spor
tive de masă, organizate cu pri
lejul festivalului cultural-sportiv 
pe oraș.

6) Să pregătim un număr de
200 tineri pentru a deveni purtă
tori ai insignei G.M.A., îndepli-

nind în felul acesta planul pe 
i960 în procent de 100 la sută.

7) Să mobilizăm la crosul 
„Să îniîmpinăm 7 Noiembrie", un 
număr de 4.000 tineri și tinere 
în etapa I-a.

8) Să organizăm 2 excursii 
în munții Retezat cu participa
rea sportivilor din cadrul aso
ciației noastre.

9) Să desfășurăm o muncă
bună de propagandă și agita
ție, în vederea popularizării ac
țiunilor sportive și să organi
zăm în bune condiții munca de 
educare a sportivilor din secțiile 
pe ramuri de sport în așa fel 
ca să asigurăm o disciplină co
respunzătoare a sportivilor atît 
pe terenurile de sport cît și în 
afara lor. * „

10) Să realizăm 100 la sută 
planul” de venituri și cheltuieli 
pe anul 1960, în vederea întă
ririi bazei materiale a .asocia
ției și pentru desfășurarea în 
cele mai bune condițiuni a ac
tivității sportive din orașul 
Vulcan

11) Să organizăm o excursie 
în colaborare pu comitetul sin
dical, cu cel puțin 200 de oa
meni ai muncii la Șarmlzege- 
tusa, excursie denumită „Cupa 
Sarmizegetusa".

12) Să organizăm o ștafetă 
auto-moto cu participarea mai 
multor centre miniere din țară.

Asociația sportivă Minerul 
Vulcan, consideră că prin rea
lizarea obiectivelor prevăzute în 
prezenta chemare, de către toa
te asociațiile sportive din regiu
nea noastră, vom contribui la 
îmbunătățirea muncii sportive, 
la ridicarea nivelului cultural aî 
oamenilor muncii, pentru noî 
victorii în construirea socialis
mului în patria noastră.

.O--------

Campionatul regional 
de fotbal

In etapa de duminică a cam
pionatului regional de fotbal — 
seria I-a «- s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: 
Ghelar — Minerul 
0—2 (0—2); Victoria 
Minerul Vulcan 1 — 1; 
răștie

Minerul 
Aninoasa 
Hațeg — 
Dacia O-

Șantierul l.C.S.H. 5—1; 
Victoria Călan și Minerul Pe
trila cîștigă cu 
hotărîrii C.R.F. iar partida din
tre Parîngul Lonea și CJ'JR, 
Simeria — amînată.

3—0 conform

Un frumos succes 
al juniorilor Petroșăneni

Echipa de juniori a C. S. 
Jiul a obținut duminică un fru
mos succes în prima întîlnire a 
fazei regionale a campionatului 
republican de fotbal. Intîlnind 
la Orăștie echipa de juniori Au
rul Zlatna, echipa petroșăneană 
a învins cu 13—2 (5—2). Iată 
formația care a jucat duminică : 
Henzel — Bogdan, Buza, Oltea- 
nu — 
Marton, 
Bako.

Laslo, lacob — Ionică,
Șardi, Păsculescu,

Duminică dimineața, sala de 
sport I.M.P., din nou s-a umplut 
pînă la refuz de înflăcărații sus
ținători ai voleiului veniți să a- 
siste la partida Jiul Petroșani 
— Victoria București din cadrul 
campionatului republican.

La orele 11 arbitrul Amărăș- 
teanu (Craiova) fluieră începu
tul meciului. Primul punct este 
înscris de localnici. Ei conduc în 
continuare pînă la sfîrșitul se
tului pe care-1 cîștigă cu 15—10.

Setul al doilea are un început 
mai echilibrat, dar jucătorii de 
la Jiul atacă puternic și cîștigă 
cu 15—7.

Setul al treilea este cel mai 
disputat. De altfel scorul a fost 
mereu strîns, de la 1—1 pînă la 
8—8. La acest rezultat asistăm 
la mingi trase puternic de Sușe- 
lescu sau Crivăț și salvate prin 
plonjare de Rădulescu, Cojocaru 
sau Săndulescu. Au fost faze de 
o mare spectaculozitate aplauda
te „la scenă deschisă" de sutele 
de spectatori prezenți în sală. 
Mai calmi, jucătorii de la Vic
toria reușesc 
13 după ce 
scorul arăta

Cîștigarea 
ripi oaspeților și, atacînd mai 
mult, ei reușesc să egaleze la 
seturi: 2—2.

Setul decisiv este cîștigat de 
jucătorii de la Jiul care au dat 
dovadă de o mai bună condiție 
fizică, o mai mare stăpînire de 
sine, obținînd o victorie merita
tă pentru care jucătorii au lup
tat mult, făcînd risipă de ener
gie. Partida a plăcut atît ca 
spectacol voleibalistic cît și ca 
evoluție a scorului. Jiuliștii to
tuși ar fi putut cîștigă cu 3—0

ViEloiia Virali J-Z
dacă în setul al 111-lea se con
centrau mai mult, mai ales la 
scorul de 13—13.

S-a evidențiat întreaga echipă 
Jiul și în mod special Crivăț 
(cel mai bun de pe-teren).

De la oaspeți au plăcut Su- 
șelescu, Ghertinsan și Mitroi.

Au jucat formațiile: JIUL — 
Crivăț, C. Gornoviceanu, Cojo
caru, A. Gornoviceanu — Rădu
lescu, Brandenburg. VICTORIA: 
Șușelescu, Ghertinsan, — Mitroi, 
Vasiliu — Con, Săndulescu. Au 
mai jucat: Horincaru și Pusac 
(Jiul); Lupan și Georgescu 
(Victoria).

1
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CÂRȚI SPORTIVE

Finalurile în partida de șah
de G. Lișițîn

lor maeștri, precum și analize, 
ilustrînd cu diagrame momen
tele cheie ale finalurilor anali
zate, autorul îmbină aspectul 
teoretic (teoria finalurilor) 
cel practic, punînd astfel la 
demîna oricărui jucător de 
un material complet. 

Cartea se adresează atît
cătorilor mai puțin avansați, 
pentru învățarea principiilor ge
nerale ale finalurilor în jocul de 
șah, cît și jucătorilor avansați, 
maeștrilor și problemiștilor.

cît și

I. TUDOR 
corespondent

Folosind atît teoria 
practica jocului, autorul prezin
tă cititorilor o lucrare completă 
de analiză h finalurilor jocului 
de șah, cu toate caracteristicile 
lor. Descriind numeroase fina- 
Iuri tipice, importante pentru 
practica jocului de șah, lucra
rea lui Lișițîn familiarizează 
pe cititor cu principiile generale 
ale jocului în final șl cu 
strategice și tactice care 
losesc în luptă.

Folosind exemple vechi 
cente din practica jocului

ideile 
se fo-

și re- 
mari-

cu 
în- 

șah

să cîștige cu 15— 
la un moment dat 
13—13.
acestui set, dă a-

Campionatul raional de volei
Duminică a avut loc a lV-a 

etapă din cadrul campionatului 
raional de volei, înregistrîndu- 
se următoarele rezultate: (mas
culin) LC.E.M. Petroșani — Mi
nerul Vulcan 3—0; Știința Pe
troșani — Parîngul Petroșani 
3—1; Minerul Lupeni — Ener
gia Paroșeni 3—0; (feminin) 
Știința Petroșani — Minerul 
Lupeni 3—0.

In urma acestei etape clasa-.

mentul este următorul: (femi
nin) 1. Știința Petroșani (4 p.);
2. Parîngul Petroșani (3 p); 3. 
Minerul Lupeni (2 p.) — (mas
culin) 1. Minerul Lupeni (5 
p ); 2. Știința Petroșani (5 p);
3. I.C.E.M. Petroșani (5 p.); 4. 
Minerul Vulcan (5 p); 5. Ener
gia Paroșeni (3 p.); 6. I. E. 
Lupeni (3 p.); 7. Parîngul Pe
troșani (3 p.).

Competifîi sportive organizate
în cinstea Congresului partidului

LUPENI

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

' ♦
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦ Asociația sportivă Minerul 

din Lupeni a organizat dumi
nică o adevărată zi sportivă 
în cinstea celui de-al Ill-lea 
Congres al P.M.R. Sute de ti
neri au fost antrenați în dife
rite întreceri sportive hotărîți 
să întîmpine importantul eve
niment de la 20 iunie a. c. cu 
rezultate frumoase nu numai 
în producție ci și pe terenurile 
de sport.

TENIS DE CIMP. Secția de 
tenis din cadrul asociației spor-, 
tive Minerul a organizat du-
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♦
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♦
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♦
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♦ minică un concurs rezervat a- x
♦ matorilor la care au participat
♦ mulți tineri. In urma jocurilor
♦ disputate, pe primele trei locuri
♦
♦
♦

a.

pentru o clasificare superioară.
Cei mai buni au fost: Berin- 

dea Aurel, Puiu Nicolae și 
Konst Hans toți de la asocia
ția Minerul.

POPICE. Sîmbătă, 14 mai
c., a avut loc pe arena Vis-

coza din Lupeni o întîlnire a- 
micală de popice între echipele 
asociației sportive Viscoza și 
Minerul-Vulcan. Jucîndu-se 100 
bile la izolat, întîlnirea a fost 
cîștigată de popicarii din Vul
can.

S. BĂLO1 
corespondent

LONEA

a-
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s-au clasat în ordine următo
rii : Petrescu Marin, Giuglea 
loan și Blendea Victor.

După terminarea concursului, 
conducerea secției de tenis a o- 
ferit jucătorilor diferite premii 
în obiecte.

TENIS DE MASA. Sala de 
sport 
duit 
tenis 
rilor. 
panți 
atît pentru obținerea unui loc 
mai bun în clasament cît și

a clubului minier a găz- 
duminică un concurs de 
de masă rezervat junio- 
Cei 25 de tineri partici- 
la concurs s-au întrecut

VOLEI. Tinerii din cadrul 
sociației sportive Parîngul Lo- 
nea, au terminat nu de mult a- 
menajarea, prin muncă volun
tară, a unui frumos teren de 
volei, în 
realizînd 
mii. Atît 
jocurile organizate duminică 
pe noul teren au fost închinate 
celui de-al Ill-lea Congres al 
partidului. Prima întîlnire or
ganizată pe acest teren între 
echipele Parîngul Lonea și Mi
nerul Petrila a fost câștigată 
de localnici cu scorul de 3—2.

POPICE. Popicarii din ca-

fata căminului nr. 1, 
peste 800 lei econo- 
această lucrare cît și

drul Asociației Parîngul Lonea, 
au organizat duminică un con
curs de popice la 100 bile izo
late. Locul I a fost ocupat de 
Bălărie Dumitru urmat de 
Cîmpeanu Dumitru.

TIR CU ARCUL. Iubitorii 
de sport din Lonea au avut 
duminică prilejul să asiste la o 
competiție puțin obișnuită — 
tir cu arcul. Alături de echipa 
din Lonea a participat la con
curs și echipa Minerul din Ani- 
noasa. La individual cel mai 
mare punctaj l-a obținut arca
șul Tamaș Vasile de la Arii- 
noasa.

FOTBAL. Sectoarele miniere 
de la Lonea au organizat o în
trecere între echipele lor de 
fotbal în cinstea Congresului 
partidului la care participă 8 
echipe. Unul din cele mai „ră
sunătoare" rezultate a fost cel 
dintre sectorul transport și 
sectorul II în care echipa pri
milor a învins cu 8—2.

După competițiile organizate 
în cinstea Congresului partidu
lui, la toate disciplinele amin
tite, cîștigătorilor li s-au oferit 
din partea asociației plachete 
și diplome.

HLOPEȚCHI VASILE 
corespondent
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STEAGUL ROȘU

Mii bona desfâjHiare a [gioiviiioi in invăiMlni 
iWooii al cadrelor didactice

In munca de educare, de pre
gătire a tinerilor din patria 
noastră spre' a deveni buni cetă
țeni. demni constructori ai so
cialismului, cadrele didactice au 
un rol deosebit de important.

Pentru a-și putea îndeplini 
cu succes sarcina de mare răs
pundere de educare a tinerei ge
nerații, cadrele didactice — pe 
lîngă pregătirea de specialitate 
—- trebuie să cunoască temeinic 
teoria marxist-leninistă, să-și 
însușească concepția materialist- 
dialectică despre lume și viată, 
să cunoască bazele politicii parti
dului și statului nostru demo
crat-popular.

In scopul ajutorării cadrelor 
didactice în vederea însușirii 
problemelor de bază ale învăță
turii marxist-leniniste, începînd 
cu anul școlar 1958—1959 s-a 
organizat învățămîntul ideologic 
al cadrelor didactice. In primii 
doi ani cadrele didactice au stu
diat problemele fundamentale 
ale marxism-leninismului * și ale 
politicii P.M.R.

In raionul nostru, peste 500 
cadre didactice sînt încadrate în 
învătămîntul ideologic, și cea 
mai mare parte studiază în mod 
conștiincios, lucru ce se reflectă 
în munca depusă în școală și 
activitatea obștească. Acele ca
dre didactice care s-au străduit 
să însușească tezele de bază ale 
învățăturii marxist-leniniste, să 
se orienteze după ele și să lege 
aceste teze de practică, au ob- 
t- t cele mai bune rezultate în 
munca depusă. Printre aceste ca
dre didactice se numără tov. 
Kelemen Sara de la Vulcan, 
Bîrcă Paul de al Petroșani, Bar
tha Pavel de la Aninoasa etc.

Pînă la sfîrștiul lunii mai va 
avea loc încheierea anului șco 
Iar 1959—1960 în învătămîntul 
ideologic al cadrelor didactice, 
se vor desfășura colocviile. Pen
tru ca în acest an colocviile să 
se desfășoare la nivelul cerut, 
e necesar să se ia a serie de mă
suri menite să ajute cadrele di
dactice la aprofundarea proble
melor de studiu.

Propagandiștii cercurilor învă- 
tămîntului ideologic vor fi spri
jiniți de cabinetul de partid 
pentru a organiza consultații 
colective la unele probleme care 
în timpul anului n-au fost în- 
d- >uns de cunoscute. De ase- 
K *a. în toată perioada pînă 
1; acheierea anului școlar, ca
binetul de oartid va da consul
tații individuale cadrelor didac
tice.

Garanția succesului în desfă
șurarea colocviilor o constituie 
însă munca individuală, sîrguin- 
cioasă depusă de cadrele didac
tice oentru revederea materialu
lui studiat.

De un real ajutor sînt în pe
rioada de recapitulare conspec
tele bine întocmite, permitînd 
acelor care le posedă să nu mai 
recitească întregul material bi
bliografic, ci doar materialul 
nou apărut sau cel care în tim
pul anului n-a fost pe deplin 
înțeles.

Pregătirea în vederea desfă
șurării colocviilor trebuie să 
ducă la înțelegerea aprofundată 
a principalelor probleme ale 
teoriei marxist-leniniste și mai 
ales la înțelegerea justă a apli
cării de către partidul nostru a 
învățăturii marxist-leniniste la 
condițiile concrete ale construc
ției socialiste Ia noi în tară.

De asemenea cadrele didacti
ce trebuie să dovedească la co 
locvii o bună pregătire în ceea 
ce privește tragerea anumitor 
concluzii pentru activitatea po
litică, de zi cu zi, din materia
lul teoretic studiat, să exempli
fice cu fapte concrete, tezele 
teoretice pe care le dezbat.

Colocviile nu presupun reda
rea bucherească a anumitor ci
tate, ci ele trebuie să dovedească 
gradul de pregătire marxist- 
leninistă al cadrelor didactice, 
lucru ce de altfel este oglindit 
prin aplicarea în practică a ce
lor studiate.

Un accent deosebit trebuie să 
se pună în perioada de recapi
tulare în vederea colocviilor pe 
cunoașterea temeinică a proble
melor legate de politica P.M.R. 
în domeniul industrializării so
cialiste a tării, transformării 
socialiste a agriculturii și apli
cării de către P.M.R, a învăță
turii marxist-leniniste în pro
blema națională. Studiind aces
te probleme trebuie subliniate 
tezele clasicilor marxism-leni
nismului, documentele partidu
lui nostru care cuprind aplica
rea creatoare a acestor teze la 
specificul țării noastre și succe
sele obținute prin înfăptuirea a- 
cestora în practică. Pentru a 
reuși acest lucru este necesar 
să fie studiate. în afară de ma
terialul bibliografic din operele 
clasicilor marxism-leninismului, 
hotărîrile C.C. al P.M.R. și gu
vernului nostru, diferite mate
riale publicate în presă prin ca
re sînt popularizate realizările 
noastre în construcția socialistă.

Dînd importanța cuvenită re
capitulării materialului, folosind 
consultațiile ce se organizează, 
fără îndoială că în acest an co
locviile învățămîntulul ideologic 
al cadrelor didactice din raio
nul nostru se vor desfășura la 
un nivel corespunzător, ele do
vedind munca depusă în direc
ția însușirii atotbiruitoarei învă
țături marxist-leniniste.

P. UNGUR

Sosirea unei delegații de activiști 
ai Partidului Muncitoresc Socialist Ungar 

Sa București
In cadrul unui schimb de ex

periență, duminică seara â so
sit în Capitală o delegație de 
activiști ai Partidului Muncito
resc Socialist Ungar.

W O T E
LUCRĂRI „UIT ATE“...

In toamna anului trecut, dis
trictul de drumuri din raionul 
nostru a executat lucrări de 
modernizare a șoselei națio
nale, prin pavarea cu piatră 
cubică a porțiunii dintre 
U.R.U.M.P. și podul Dărănești 
de peste Jiu.

Muncitorii districtului au lu
crat cu ardoare să termine 
complet lucrarea. Dar a venit 
iarna și i-a întrerupt. Ca ur
mare, au mai rămas unele lu
crări nefăcute cum sînt parape
tul la zidul de sprijin, monta
rea unei balustrade la podul de 
peste linia îngustă, șanțuri, e- 
vacuări de material, îndrepta-

O CLĂDIRE
In urmă cu 5—6 ani, în 

curtea minei Cimpa I a fost 
înălțată o nouă clădire. In con
strucția mare de cărămidă cu 
acoperiș de beton, urma să fie 
amenajată o cantină, o baie 
minieră și sala de apel.

Au trecut ani la rînd, dar în 
noua clădire nu s-a mai făcut 
nimic din cele preconizate. Să
lile stau pustii, pline cu moloz, 
mecanicii au început să arunce 
aici utilajele vechi ce nu mai 
pot fi folosite. De-a lungul pe
reților, radiatoarele ruginesc 
în voie, ramele (cercevelele)

Delegația este condusă de to
varășul Rappai Gyula, membru 
supleant al C.C., șeful secției de 
propagandă și agitație a C.C. 
al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar.

In aceste zile, 
la noul cartier 
Livezeni a fost 
terminată ten- 
cuirea exterioa
ră a primului 
bloc. Brigada de 
tencuieli a co
munistului Gă
van Petru, a e- 
xecutat lucrări 
de bună calitate, 
reducînd în ace
lași timp prețul 
de cost cu 1 leu 
pe metrul pătrat 
de tencuială.

IN CLIȘEU: 
Blocul 1 de cu- 
rînd tencuit.

rea „valului* 1* șoselei la pune- / 
tul de racordare cu șoseaua ? 
asfaltată a Petrilei și altele. ( 

A trecut iarna și a venit din v 
nou primăvara. Normal ar fi S 
fost ca imediat ce timpul s-a ) 
îmbunătățit, tovarășii de la ) 
districtul de drumuri — cu se- ) 
diul în Livezeni — să porneas- < 
că la încheierea lucrărilor res- < 
pective. lată însă că sîntem în \ i 
mijlocul lunii mai, iar ei nu au S 
mișcat nici o piatră pînă acum, J 
n-au pus nici, un parapet... £

Oameni al muncii 
din Valea

C I T I Ț

Tovarășii de la districtul de j 
drumuri Livezeni au oare de 
gînd să facă „uitate** aceste ? 
lucrări neterminate? <

PĂRĂSITĂ...
ferestrelor se bălăngănesc în ) 
șuierul vîntului, iar subsolul ) 
betonat unde trebuiau instalate ? 
cazanele de baie a fost inundat ( 
de apă. \

In același timp, pentru mi- S 
nerii de la Cimpa I a fost „a- S 
menajată** o baie cu 7 dușuri j 
într-o baracă veche, neîncăpă-) 
toare și un cazan primitiv — ? 
în aceeași încăpere cu magazia c 
de ciment a minei... (?!) j

Tovarăși din conducerea ex- \ 
ploatării miniere Lonea, de ce ) 
lăsați să se distrugă nefolosită ) 
această clădire ? )
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Pentru sezonul 
de primăvară și vară, 

O.C.L. Produse
Industriale 
Petroșani, 

pus în vînzare prin 
te

ri 
?«
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a
toate magazinele de l 
sături, un bogat 
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Î.I.P.L PETROȘANI
Anunță publicul consu-

; mator că a deschis gradi-
I nile de vară care oferă '
I toate condițiile unei des-
’ tinderi plăcute.

Vizitiii grădinile T.1.P.L
„Minerul" și 

„Constructorul" — 
I Petroșani

„Gambrinus" — Iscroni 
„Minerul" —* Lupeni 
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— Diferite băuturi 

răcoritoare !;

— Bere și vinuri
de bună calitate !;

— Grătar special
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0 realizare frumoasă în domeniul agitației 
vizuale dar care trebuie folosită în mod just
In fața clădirii birourilor pre- 

parației Petrila au fost construi
te recent, cu mult gust și inven
tivitate, un șir de panouri des
tinate popularizării realizărilor 
și fruntașilor întreprinderii, pa
nouri menite să ducă la îmbu
nătățirea agitației vizuale, la ri
dicarea nivelului ei. Inițiativa 
aparține organizației de partid 
de la preparație și este, fără în
doială, lăudabilă. Un panou este 
destinat evidențierii fruntașilor 
întrecerii, iar altele populariză
rii activității comisiei de femei, 
cercului A.R.L.U.S., organizației 
A.V.S.A.P., colectivului sportiv. 
Locul central în cadrul acestor 
panouri îl ocupă gazeta de pe
rete „Preparatorul**.

Privind panourile rămîi plă
cut surprins de străduința depu
să pentru a se asigura panouri
lor un aspect frumos. Dar tot
odată se poate constata că to
varășii din biroul organizației 
de bază și comitetul sindical, 
captivați probabil de gustul pen
tru frumos, au trecut prea ușor 
peste cîteva lucruri esențiale a- 
supra cărora am vrea să ne o- 
prim.

După cum s-a mai amintit,

locul central între aceste pa
nouri îl ocupă gazeta de pere
te. Dar spre surprinderea citi
torului, gazeta de perete este 
împărțită îne trei părți, una fiind 
atribuită organizației de partid, 
a doua comitetului sindical iar 
cealaltă organizației U.T.M. Este 
vorba, după cum se vede, de o 
împărțire a gazetei de perete 
între organizația de partid, sin
dicală și organizația U.T.M, 
împărțire care este accentuată 
și de conținutul edițiilor

De 1 Mai, de exemplu, cele 
trei părți ale gazetei au apărut 
cu articole similare, subliniind 
astfel paralelismul care există 
între ele. In edițiile de 1 Mai, 
de exemplu, în fiecare dintre cele 
trei părți ale gazetei de perete 
a apărut eîte un articol cu ca
racter genera], fiecare fiind inti
tulat „1 Mai“. Și, fiecare ediție 
cuprindea articole „specifice**, 
ca să le spunem așa, ceea ce 
denotă că de fapt nu este vorba 
de o singură gazetă de perete, 
ci de trei gazete.

Aici intervine un lucru care e 
necesar să fie lămurit. Este știut 
faptul că gazetele de perete care 
apar în uzine, fabrici, mine, in

stituții etc. sînt organe de pre
să comune ale organizației 
P.M.R. și sindicatului. Tocmai 
de aceea este necesar ca pe fie
care gazetă de perete, sub titlu, 
să se specifice: „organ al or
ganizației de partid și al comi
tetului sindicatului** (lucru pe 
care tovarășii de la preparația 
Petrila de asemenea l-au negli
jat). Nu se poate admite o îm
părțire a gazetei de perete, și 
prin urmare, situația în care se 
află noua gazetă de perete de 
la preparația Petrila trebuie a- 
nalizată și remediată. Întreaga 
activitate a gazetei de perete 
trebuie să se desfășoare sub 
conducerea, îndrumarea și con
trolul organizației de partid, iar 
activității ei să i se imprime un 
caracter unitar. Aceasta nicide
cum nu va duce la îngustarea 
activității gazetei de perete, ci, 
dimpotrivă, la lărgirea sferei ei 
de preocupări.

Cîteva cuvinte trebuie spuse 
și în legătură cu modul în care 
e folosit panoul de evidențiere 
a fruntașilor. Acest lucru se face 
exclusiv prin afișarea de foto
grafii. La panou pot fi văzute 
multe fotografii care înfățișea

ză echipe. Dar fotografiile nu 
sînt însoțite de nici un fel de 
explicații, nu se arată nici cine 
sînt și nici pentru ce sînt popu
larizați cei din fotografii. Ori! 
acest mod de popularizare a 
fruntașilor nu este nici complet 
și nici mobilizator.

Noile panouri din fața prepa- 
rațief Petrila sînt într-adevăr 
frumoase, binevenite. Dar este 
necesar ca biroul organizației 
de bază și comitetul sindical să 
analizeze cele arătate în rîndu- 
rîle de față și prin luarea de 
măsuri de remediere a deficien
țelor să asigure ca aceste pa
nouri să fie folosite în mod just.

I. B.

„STEAGUL ROȘU”
Pentru a primi ziarul la 
timp și fără întrerupere 

faceți abonamente

TRIMESTRIALE
și SEMESTRIALE

Primesc abonamente 
DIFUZOR!! VOLUNTARI 

din întreprinderi 
și Instituții 

FACTORII POȘTALI 
OFICIILE P. T. T. R.

in atenția vînâtorilor și pescarilor sportivi :
• Cu începere de la 5 mal pînă la 15 iunie este interzis • 
; pescuitul la clean, mreană și scobar în toate apele de șes •
• și de munte precum și în bălți, eleștee și lacuri, între aceste • 
ț date fiind cuprinsă perioada de înmulțire.
; In ziua de 20 mai a. c. orele 17 se ține la sediul filialei î 
J conferința educativă. La Petroșani vor participa vînătorii și • 
J pescarii din Petroșani, Petri la, Lonea. '
j In aceeași zi, conferința se ține și la Lupeni unde vor • 
J participa vinătorii și pescarii din Lupeni, Vulcan, Uricani, • 
» Cîmpu lui Neag. Prezența obligatorie.
• *



intilnirea 
a conducătorilor

PARIS 16 (Agerpres) TASS 
transmite: Comunicatul dat pu
blicității de grupul de presă 
de pe lingă președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.:

La 16 mai, ora 11 dimineața 
în palatul Elysee de la Paris, a 
avut loc o întîlnire preliminară 
între președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N ,S. Hruș
ciov, președintele Republicii 
Franceze, Ch. De Gaulle, primul 
ministru al Marii Britanii H. 
Macmillan, președintele D. Ei
senhower.

In afară de șefii guvernelor, 
la această întîlnire au partici
pat : din partea sovietică — mi
nistrul Afacerilor Externe al

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

întrevederile lui 
cu Ch. De Gaulle

PARIS 16 (Agerpres).
După cum anunță grupul de 

presă de pe lîngă președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., la 15 mai'a avut loc 
la Palatul Elysee o întîlnire în
tre N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și Ch. De Gaulle, pre
ședintele Franței. Convorbirea, 
care a avut loc s-a referit la 
problemele care interesează am
bele părți în legătură cu Con
ferința la nivel înalt.

La convorbire au participat 
dip partea sovietică A. A. Gro- 
mîko, ministrul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S., R. I. Malinovski, 
ministrul Apărării al U.R.S.S. 
și S. A. Vinogradov, ambasado
rul U.R.S.S. în Franța; din par
te? franceză M. Debre. primul 
ministru. M. C’ouve de Murville, 
ministrul Afacerilor Externe, și 
Al. Deidan; ambasadorul Fran
ței în U.R.S.S.

PARIS 16 (Agerpres).
După cum anunță grupul de

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

Koi demonstrații antiguvernamentale la Izmir
ANKARA 16 (Agerpres).
După cum anunță agențiile oc

cidentale de presă, cu prilejul 
sosirii în orașul Izmir a primu
lui ministru Menderes s-au pro
dus noi incidente. încă înainte 
de sosirea lui Menderes circa 
300 de membri ai partidului re
publican din opoziție s-au adu
nat în Piața Republicii în fața 
statuii lui Ataturk unde primul 
ministru trebuia să țină un dis
curs, strigînd „libertate" și 
„Menderes demisioneazăEi 
au fost atacați de membri ai 
Partidului democrat guverna
mental. S-au înregistrat răniți. 
O a doua manifestație antigu
vernamentală s-a produs după 
discursul lui Menderes cînd a- 
proape 4000 de persoane s-au 
adunat în fața sediului partidu
lui republican strigînd lozinci 
ostile lui Menderes. Au inter
venit unități ale poliției și tan-

----- O—_ 

Tulburările 
din Congo belgian 
LEOPOLDVILLE 16 (Agerpres) 
Tulburările care au cuprins 

Congo belgian au stîrnit temeri 
grave în rîndul autorităților bel
giene. Potrivit relatărilor agenției 
Reuter, în centrul administrativ 
al statului Congo — Leopoldville 
— au fost aduse trupe, după ce au 
avut loc ciocniri în timpul cărora 
au fost uciși 5 și răniți 12 con
golezi. In punctele principale din 
Leopoldville au fost instalate pos
turi de control polițienești. Poli
țiștii și soldații percheziționează 
pe congolezi.

La Stanleyville, liderul influen
tului partid „mișcarea națională 
din Congo" a cerut să fie format 
imediat un guvern congolez.

preliminară 
celor patru puteri

U.R.S.S., A. A. Gromîko și mi
nistrul Apărării al U.R.S.S. ma
reșalul R. I. Malinovski; din 
partea Franței — primul minis
tru M. Debre, ministrul Aface
rilor Externe Couve de Murvil
le ; din partea Marii Britanii — 
ministrul Afacerilor Externe Sel- 
vin Lloyd, secretarul general al 
Ministerului Afacerilor Externe 
H. Miliard; din partea S.U.A. — 
secretarul de stat Chr. Herter și 
ministrul de Război! Th. Gates.

Intîlnirea preliminară a fost 
prezidată de Ch. de Gaulle.

N. S. Hrușciov președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a făcut o declarație al 
cărei text a fost dat publicită
ții.

N. S. Hrușciov 
și H. Macmillan 

presă de pe lîngă președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., în cursul după-amie- 
zei de duminică a avut loc o în
tîlnire între N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. și H. Macmillan, 
prim ministru al Marii Britanii. 
Convorbirea s-a referit la pro
bleme care prezintă interes re
ciproc pentru guvernele U.R.S.S. 
și Marii Britanii în legătură cu 
Conferința la nivel înalt.

Din partea sovietică la întîl
nire au participat A. A. Gro- 
miko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., R. I. Mali
novski, ministrul Apărării al 
U.R.S.S. și A. A. Soldatov, am
basadorul U.R.S.S. în Marea 
Britanic, iar din partea Marii 
Britanii Selwyn Lloyd, minis
trul Afacerilor Externe, P. Reilly, 
ambasadorul Marii Britanii în 
U.R.S.S., și H. Miliard, secretar 
general al Ministerului Afaceri
lor Externe.

curi ale armatei care au împrăș
tiat pe manifestanți și au ope
rat arestări. Potrivit agenției 
Associated Press, la Izmir at
mosfera este foarte încordată.

Sirhaarea geaeralilni lahhnki ia legălmă io violarea 
spațiului aerian al li. fl. liane de tălre un avion 

venind din dania onidenlală
BERLIN 18 (Agerpres).

Puternicul ecou internațional al lansării 
navei cosmice sovietice

S.U.A.

NEW YORK 16 (Agerpres)'
Cînd postul de radio Moscova 

a anunțat lansarea navei cosmice 
la New York era noapte și ziarele 
fuseseră paginate, dar cu toate a- 
cestea „New York Times" a reușit 
ca în ultima sa ediție să publice 
la loc de frunte această știre im
portantă. Ziarul a înserat o infor
mație transmisă din Moscova de 
corespondentul agenției Associated 
Press, sub titlul: „Rușii plasează 
pe orbită o „navă cosmică" de 
5 tone cu macheta unui om. Sa
telitul lansat în ajunul conferin
ței la nivel înalt este o experien
ță pentru înfăptuirea zborului cos
mic al omului".

In „New York Times" au apărut 
de asemenea felicitările adresate 
oamenilor de știință sovietici de 
către Administrația națională pen
tru problemele aeronauticii și cer
cetării spațiului cosmic.

FRANȚA
PARIS 16 (Agerpres)
„Lansarea satelitului cu greu

tate de 4,5 tone constituie o rea
lizare științifică precum șî un 
avertisment indirect despre pu
terea Uniunii Sovietice", se spu
ne într-o telegramă a coresponden.

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

0 confirmare a puterii excepționale 
a tehnicii sovietice a rachetelor

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS anunță :

Lansarea navei cosmice vine 
să confirme în primul rînd pu
terea excepțională a tehnicii so
vietice a rachetelor, a declarat 
cunoscutul om de știință sovie
tic prof. Gheorghi Pokrovski. 
Lansarea a fost determinată de 
dezvoltarea cu succes a energe
ticii rachetelor, de sporirea greu
tății rachetelor, a volumului lor 
și de mărirea trăiniciei construc
ției.

Prof. Pokrovski a subliniat că 
Uniunea Sovietică este din nou 
în fruntea tuturor țărilor în do
meniul cuceririi spațiului cos
mic. Rachetele sovietice sînt mai 

controlul forțelor dv. armate, — 
se spune în scrisoare — vă a- 
dresez un protest hotărît și în-, 
sist să luați măsuri pentru ca 
pe viitor teritoriul R. F. Ger
mane să nu mai poată fi folosit 
pentru violarea frontierelor Re
publicii Democrate Germane.

Țin să vă atrag atenția că 
trupele sovietice aflate pe teri
toriul R. D. Germane în confor
mitate cu tratatul de la Varșo
via ar fi putut, firește, să ia îm
potriva acestui avion măsuri 
care să nu-i fi permis să zboare 
ilegal deasupra teritoriului R. D. 
Germane. Totuși comandamentul 
trupelor sovietice din Germania 
a considerat cu putință să re
nunțe de data aceasta la ase
menea măsuri.

Sper — se spune în încheie
rea scrisorii — că apelul pe ca
re vi-1 adresez va fi bine înțe
les și că pe viitor nu vor mai 
avea loc asemenea acțiuni de 
violare. Totodată trebuie să vă 
avertizez că dacă pe viitor de pe 
teritoriul Germaniei occidentale 
se vor săvîrși acțiuni de viola
re a spațiului aerian al Repu
blicii Democrate Germane, co
mandamentul sovietic va fi ne
voit să ia cele mai hotărîtb mă
suri pentru a curma aceste ac
țiuni. 

tului din Moscova al agenției 
France Presse.

Noua experiență sovietică, scrie 
corespondentul, este rezultatul fi
resc al ultimelor lansări experi
mentale de rachete sovietice în 
regiunea Oceanului Pacific care 
au avut loc în cea de-a doua ju
mătate a lunii ianuarie.

Corespondentul scrie că comu
nicatul agenției TASS cu privire 
la lansarea navei cosmice sovie
tice a stîrnit senzație în rindul 
ziariștilor^ străini aflați la Mos
cova, care au început imediat să 
telefoneze, să scotocească prin 
dosarele lor. „sateliți și rachete" 
și au alergat la telegraful cen
tral pentru a transmite primele lor 
corespondențe.

AUSTRALIA
GANBERA 16 (Agerpres)
Știrea cu privire la noul triumf 

al Uniunii Sovietice — lansarea 
cu succes a unei nave cosmice —- 
a dat naștere unei adevărate sen
zații în Australia. Posturile de 
radio australiene și-au întrerupt 
în repetate rînduri emisiunile pen
tru a difuza comunicatul agenției 
TASS cu privire la lansarea cu 
succes a navei satelit sovietice. 
Lansarea cu succes a navei cos
mice sovietice constituie o 
nouă confirmare strălucită a 

puternice decît cele care au fost 
lansate în Statele Unite ale A- 
mericii.

Academicianul uzbec Tasmu- 
hamed Kari Niazov a declarat 
că Uniunea Sovietică a demon
strat din nou întregii lumi su
perioritatea sa în domeniul cos
mosului, lansînd o navă cosmică 
cu greutatea de 4,5 tone.

„Această experiență este pe 
deplin firească. Ea arată în mod 
convingător că Uniunea Sovie
tică se apropie de ziua cînd că
lătoriile interplanetare, dintr-un 
domeniu al fanteziei1, vor deveni 
realitate".

După cum relatează agenția 
A.D.N., la 15 mai a. c. genera
lul Iakubovski, comandantul su
prem al grupului de trupe so
vietice din Germania, a adresat 
comandanților supremi ai tru
pelor americane, engleze și fran
ceze. din Germania occidentală 
scrisori cu conținut identic. In 
scrisori se arată că la 5 mai 
I960 frontiera de stat a R. D. 
Germane a fost violată de un 
avion fără semne distinctive, 
care a pătruns în spațiul aerian 
al R. D. Germane dinspre Ger
mania occidentală.

Avionul a trecut frontiera de 
stat a R. D. Germane la ora 
17,22, la înălțimea de 1700 m., 
Ia 15 km. sud-vest de orașul) 
Boițrnburg și a pătruns în spa
țiul aerișn al R. D. Germane pe 
o distanță de 90 km. Avioanele 
de vînătoare sovietice de servi
ciu i-au transmis în repetate rîn- 
duri semnalele convenționale de 
aterizare. Avionul nu a ținut 
seamă însă de aceste semnale 
și s-a retras în Germania occi
dentală.

lntrucît această violare groso
lană a frontierei R. D. Germa
ne a fost săvîrșită de un avion 
venit dinspre spațiul aerian al 
Germaniei occidentale, aflat sub

I. Klimenko, șeful stației pen
tru observațiile asupra sateliți
lor artificiali din Stalingrad, a 
subliniat uriașa importanță ști
ințifică a navei satelit. Ea va 
cerceta regiunile spațiului cos
mic apropiate de pămînt și va 
ajuta totodată să se clarifice ce 
înrîurire vor avea asupra viito
rilor cosmohauți transbordarea, 
razele cosmice și alte fenomene.

j, -
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

TASS anunță :
Cele patru cifre: 80 kilogra

me, 500 kg., 1,5 tone și 4,5 tone 
— atestă în mod elocvent impor
tantele realizări ale tehnicii so
vietice de rachete, a declarat 
Igor Merkulov, vicepreședinte al 
secției de astronautică a Fede
rației sportului aeronautic din 
U.R.S.S.

Aceste cifre reprezintă greuta
tea primilor trei sateliți artifi
ciali sovietici ai Pămîntului și 
a navei cosmice lansate la 15 
mai. Numai greutatea celui de-al 
treilea satelit sovietic depășește 
greutatea totală a tuturor sate
liților americani ai Pămîntului 
lansați.

Uniunea Sovietică deține pri
mul loc în domeniul construcției 
de rachete a subliniat Igor Mer
kulov. Calitatea superioară a 
rachetelor sovietice arată că nu 
mai este departe timpul cînd oa
menii sovietici vor putea efec
tua zboruri pe alte planete ale 
sistemujui solar.

Prin lansarea navei satelit 
cosmic, a spus Igor Merkulov, 
Uniunea Sovietică a arătat în- 
căodată că își îndreaptă efortu
rile spre studierea cosmosului 
în scopuri pașnice. 

dezvoltării inegalabile a știin
ței și tehnicii sovietice, a 
declarat M. Clark, profesor la U- 
niversitatea din Canbera. Nava 
cosmică lansată în Uniunea So
vietică, a spus el, va furniza 
omenirii noi date științifice care 
pot prezenta un interes deosebit 
pentru toți oamenii din lume. Ex
perimentarea navei cosmice, cons
tituie un nou pas important al 
științei în interesul întregii ome
niri. Succesul oamenilor de știin
ță sovietici vine să demonstreze 
încă odată cu o mare convingere 
că Uniunea Sovietică a întrecut 
cu mult, celelalte țări în dome
niul tehnicii rachetelor. Această 
realizare remarcabilă a Uniunii 
Sovietice stîrnește admirația tu
turor oamenilor de pe globul pă- 
mîntesc, a subliniat în încheiere 
prof. Clark.

R. P. CHINEZA

PEKIN 16 (Agerpres) 
Comunicatul privitor la lan

sarea în Uniunea Sovietica a na
vei cosmice satelit a stîrnit în 
China o bucurie generală și mîn- 
dria pentru oamenii sovietici care 
au inaugurat era zborurilor in
terplanetare.

La 15 mai s-a vîndut cu o repe
ziciune nemaiîntîlnită întregul ti
raj al ziarului de seară dip "*e- 
kin „Beițzin Banboa" care a pu
blicat comunicatul privitor la noua 
realizare remarcabilă a științei și 
tehnicii sovietice. In titlul uriaș 
ziarul scrie: „S-au pus bazele 
lucrărilor foarte complicate pen
tru crearea navelor cosmice des
tinate zborului omului. Lansarea 
cu succes a navei cosmice satelit 
în Uniunea Sovietică cu greutatea 
de peste 4500 kg.“.

Comunicatul privitor la lansa
rea primei nave cosmice din lu
me a fost transmis în repetate 
rînduri de postul de radio central 
din Pekin precum și de toate 
posturile de radio din R. P. Chi
neză.

PR06RAM DE RADIO
18 mai

PROGRAMUL I. 7,15 N că 
ușoară, 8,00 Din presa de a H, 
8.50 „Tinerețe dragă-mi ești" — 
muzică ușoără, 9,30 Vreau să 
știu 1 10,00 Răsună cîntecul nos
tru pionieresc, 11,03 Cîntece și 
jocuri populare romînești, 11.30 
Muzică de estradă, 13,05 Con
cert de muzică din opere, 14,30 
Concert de muzică populară ro- 
mînească, 15,10 „Construind so
cialismul, întărim pacea" — e- 
misiune de cîntece, 16,1.5 Vor
bește Moscova I 17,15 ; Concert 
popular. 18,00 In slujba patriei,
18.30 P.rogțam „muzical pentru 
fruntașii în producție, din indus
trie și agricultură, 19,15 Tineri 
soliști la microfon, 21,00 Școala 
și viața, 21,30 Din cîntecele și 
jocurile popoarelor, 22,30 Muzi
că ușoară. PROGRAMUL II.
14.30 „1907“ — ver.suri de Tu
dor Arghezi, 15,30 Formații ro
mînești de muzică ușoară. 16,50 
Curs de limba rusă, 17,00 Cînță 
Emil Gavriș, 17,30 ..Compozito
rii cîntă viața nouă a patriei 
noastre", 18,15 Concert de mu
zică ușoară, 19,30 Teatru la mi
crofon „Domnișoara Nastasia" 
de G. .M. Zamfirescu, 21,50 „Ar
tiști străin;, oaspeți ai țării 
noastre".

CINEMATOGRAFE
18 mai

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Istețul Sașco; AL. SA- 
HIA; Lilly; PETRILA : Mirea
sa răpită; LONEA: Oaia cu 5 
picioare; AN1NOASA: Inimă 
de mamă; VULCAN : Băieții 
noștri; LUPEN1 : întîlnire cu 
viața; BARBĂTENI: Evadarea 
din timbra; URICANI : Voci în 
insulă.


