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luminoaselor sarcini elaborate fle partid

Ne vom realiza cu cinste sarcinile
Asemenea tuturor celor ce 

muncesc din patria noastră, mi
nerii, muncitorii, tehnicienii de la 
mina Cimpa I au întîmpinat cu 
entuziasm, cu o mare bucurie pro
iectul de Directive ale celui de al 
IÎI-lea Congres al P.M.R, pentru 
pianul de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii 1960—1965 și 
pentru programul economic de 
perspectivă. Partidul ne luminea
ză calea spre noi victorii în cons
truirea socialismului.

In anii puterii populare am ob
ținut succese importante în toate 
domeniile.de activitate, țara noas
tră a’parcurs un uriaș drum spre 
înflorire.

Cine nu-și amintește cum ară 
ta Valea Jiului pe vremea capita
liștilor ? Mina noastră, Cimpa, a 
fost închisă și lăsată pradă dis
trugerii. Minerii au fost lăsați pe 
drumuri, șomeri, sortiți mizeriei. 
Numai în anii puterii populare 

, mina a fost din nou chemată la 
viață. Și nu numai mina. Mine
rii sînt astăzi stăpîni pe munca 
și pe viața lor.

Cînd mina a fost deschisă, căr
bunele era extras de la un singur 
orizont. De atunci mina s-a dez
voltat continuu. Astăzi extragem 
cărbune din 4 orizonturi și mina 
continuă să se dezvolte. Brigada 
condusă de minerul Petea Nico- 
lae adîmcește puțul centru pînă 
la un nou orizont, orizontul 220; 
se vor da în exploatare două noi 
blocuri. La lucrările de pregătire 
pentru exploatarea celor două noi 
blocuri lucrează cu ,spor brigăzi
le conduse de comuniștii Farcaș 
loan, Gyarmati Andrei și altele 
In întrecerea în cinstea celui 
de-al IÎI-lea Congres al P.M.R.

(Continuare in pag. <Pa)

Acțiuni voluntare 
la depozitul de lemne 

al minei Petrila
In ziua de 18 mai dimineața, 

la depozitul de lemne al minei 
Petrila muncitorii din echipele 
conduse de tovarășii Pușkaș E- 
meric, Koch Iuliu, Buzatu loan. 
Zoldi Eugen și Corlei Eugen au 
participat la o zi de muncă vo
luntară în vederea aprovizionă
rii . grupelor de mineri din sub
teran cu lemne și margini pen
tru podirea abatajelor. Muncind 
cu însuflețire, ei au încărcat 
pentru fiecare sector zeci de 

.cărucidăte’ cu material lemnos 
pe care l-au dirijat spre puțuri. 
Printre cei care s-au evidențiat 
în această activitate se numără 
și tovarășii Ileș Sigismund. Gîr- 
liște Nicolae, Ecoviță loan. Lița 
Ilie, Oteanu Vasile, Abodei Teo
dor, Csiszer Carol, Costea loan, 
Danciu Constantin, Gospodaru 
Iulian și mulți alții.

Muncitorii din depozitul de 
.■lemne al minei Petrila și-au pro
pus ca lunar să facă asemenea 
acțiuni în cadrul unor zile de 
muncă voluntară

IOAN CIUR 
corespondent

Cititi în pag. IV-a
• Plenara C. C. al P. C, 

Francez.
• Opinia publică mondială 

condamnă acțiunea S.U.A. 
de torpilare a conferinței 
la nivel înalt.

• Cea de a 150-a aniversare 
a revoluției argentiniene.

• Comisia internațională a 
Juriștilor cere legalizarea 
P.C. din Germania. 

toate brigăzile de la gura noastră 
de mină muncesc cu însuflețire 
pentru o productivitate înaltă, 
pentru îndeplinirea angajamentu
lui privind realizarea de econo
mii.

Sarcinile de răspundere pe care 
proiectul de Directive cu privire 
la planul de 6 ani și programul 
economic de perspectivă le pune 
în fața industriei cărbunelui au 
fost primite cu însuflețire de mi
nerii de la Cimpa I. Producția de 
cărbune va trebui să crească pe 
plan național de la 7.977 mii tone 
în 1959 la 11.500—12.500 mii to
ne în 1965. Discutlnd despre noile 
sarcini elaborate de partid, trdne- 
rii de la Cimpa I își afirmă botă- 
rîrea de a contribui cu toate for
țele la sporirea continuă a produc
ției de cărbune la nivelul cerințe
lor economiei naționale.

In proiectul de Directive sînt 
arătate cu claritate căile de înde
plinire a acestor sarcini. Pe an
samblul industriei productivitatea 
muncii va crește cu 60—65 ia su
tă ca urmare a introducerii tehni
cii noi, folosirii mai bune a teh-

IOAN TOCACI 
secretarul organizației de bază 

P.M.R. de la Cimpa 1

întregul colectiv de muncitori, ingineri și tehnicieni de la mina 
Aninoasa a primit cu mult entuziasm proiectul de Directive ale 
Congresului al lll-tea al P.M.R. pentru planul de dezvoltare a 
economiei naționale pe anii 1960—1965 și pentru planul economic 
de perspectivă. Minerii din Aninoasa dezbat cu multă însuflețire 
prevederile proiectului

IN CLIȘEU: Tovarășul Velea Vasile, secretarul organizației 
de bază nr. 1 din Aninoasa, citește unui grup de mineri și mun
citori dir» proiectul de Directive.

Legătura cu masele — chezășia succeselor 
în activitatea deputatului

Sufletul tuturor acțiunilor din obștesc, ține o strînsă legătură cu 
cetățenii, se întîlnește cu regula
ritate cu ei, le ascultă cerințele 
și propunerile, intervine pentru 
rezolvarea diferitelor sezisări ale 
lor. Iată de ce au alegătorii în
credere în deputata lor, îi ur
mează îndemnurile participînd 
la buna gospodărire a cartieru
lui.

Asemeni tov. Benea muncesc 
și deputății Radu loan și Cio- 
flica Gheorghe. La propunerea 
deputatului Radu Ioanț de pil
dă, cetățenii din strada G. 
Coșbue au amenajat de-a lungul 
străzii ronduri de flori. Pămîn- 
tul a fost transportat în stradă; 
cetățenii au tăiat glii de iarbă* 
verde de pe deal și au împrej
muit rondurile; fiecare familie, 
în dreptul locuinței sale, a să
dit răsaduri de flori. Bune re
zultate a obținut în activitatea 
lui și tov. Ciofica Gheorghe. 
Cetățenii din circumscripția lui 
electorală au întreprins acțiuni 
voluntare pentru amenajarea de 
spații verzi în fața fiecărui bloc Al Ox'-l----- -

circumscripție — așa este cu
noscută deputata Benea Valeria 
In circumscripția electorală oră
șenească nr. 11 Petroșani, de
putata și-a adunat alegătorii 
încă înainte de venirea primăve
rii într-o adunare cetățenească. 
Au discutat împreună realizările 
obținute pe linia înfrumusețării 
cartierului și, mai ales, ce se 
poațp face pentru ca circumscrip
ția lor șă fie cît mai bine gos
podărită. Cetățenii, de pe străzile 
Ecaterina Varga și Sarmizege- 
tusa din circumscripția deputa
tei Benea Valeria au reușit în a- 
ceastă primăvară să obțină rea
lizări frumoase: au văruit ar
borii ce străjuiesc străzile, au 
curățit șanțurile și curțile, au 
întreprins acțiuni de muncă vo
luntară pentru umplerea gropi
lor și nivelarea străzilor etc 
Trecînd prin circumscripția nr 
11 îți dai; seamă că aici locuiesc 
oameni harnici.

in fruntea tuturor acțiunilor 
este deputata. Ea muncește cu 
fnnrn rlrarrncfaa non+rn —a 1-
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Mergem hotărîți înainte
Am studiat amănunțit proiectul 

de Directive ale celui de-al Î1I- 
lea Congres al P.M.R. și simt o 
mare bucurie față de realizările 
imense obținute de harnicul nos- . 
tru popor muncitor sub conduce
rea partidului. In proiect se pre
vede o dezvoltare a economiei na
ționale nemaicunoscută pînă acum. 
Aceasta se datorește faptului că 
astăzi oamenii muncii sint tot mai 
strîns uniți în jurul partidului 
nostru drag, că sub conducerea lui 
pășim cu hotărlre înainte spre so
cialism.

Conduc o brigadă de tineret de 
la mina Lupeni la sectorul VII 
investiții. Noi lucrăm la lucrări 
speciale. In numele brigăzii pe 
care o conduc ne angajăm să tn- 
tîmpinăm mărețul eveniment, al 
îîl-lea Congres al P.M.R.. cu cele 
mai frumoase rezultate. Vom de
pune toate eforturile pentru a exe
cuta o lucrare de bună calitate la 
săparea și betonarea puțului orb 
nr. 21. De asemenea vom face e- 
conomii prin re folos ir ea inelelor, 
a șuruburilor și bandajelor, con
tribuind în acest fel la îndeplini
rea angajamentului pe exploatare, 
la obținerea celor 1.300.000 lei 
conomil peste plan.

DIONISIE BARTBA 
brigadier — mina Lupeni
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Sprijinim cu hotărire poziția justă 
Sovietice
muncii din Lupeni —
mai puternic ca orieînd. Atitu
dinea demnă și hotărîtă a gu
vernului sovietic de demascare 
a acțiunilor agresive, a politicii 
falite de război rece, a încercă
rilor guvernului american de a 
adormi vigilența popoarelor este 
singura atitudine justă. Ea este 
aprobată de întregul popor so
vietic, de toate popoarele iubi
toare de pace.

Deseori cuvintele vorbitorului 
au fost subliniate de glasurile^ 
puternice ale minerilor și muncii 
tori lor care aclamau : 
cercurilor agresive din 
care au torpilat conferința 
nivel înalt". „Trăiască 
ternicul și invincibilul

a Uniunii
— Mitingul oamenilor

Mii de mineri, muncitori și 
tehnicieni ai exploatării miniere 
Lupeni, cea mai mare mină de 
cărbune din țara noastră, aștep
tau ieri la amiază, înainte de a 
intra în schimbul II, începerea 
mitingului. împreună cu ei au 
venit oameni ai muncii de la 
preparație, întreprinderea de ex
plorări, învățători și profesori, 
gospodine. Au venit cu toții să 
exprime un protest hotărît îm
potriva uneltirilor imperialiștilor 
americani care prin manevrele 
lor perfide au zădărnicit ține
rea conferinței la nivel înalt.

In fața celor peste 2500 de 
oameni ai muncii prezenți a luat 
cuvîntul tov. Ledrer Iosif, șeful 
exploatării.

Popoarele lumii, a arătat vor- ‘ 
bitorul, și-au pus mari speranțe 
în confernța la nivel înalt. De
legația sovietică) a> plecat la Pa
ris cu inima deschisă, hotărîtă 
să găsească soluții la problemele 
arzătoare ale situației interna
ționale. Dar cercurile imperialis
te din Statele Unite ale Americii 
s-au situat de la bun început pe 
o poziție contrară intereselor 
păcii.

Zădărnicirea ținerii conferinței 
la nivel înalt — a spus vorbito
rul după ce a arătat poziția 
justă a guvernului Uniunii So
vietice expusă de N. S. Hrușciov 
în cadrul consfătuirii prelimina
re de la Paris — este expresia 
politicii agresive a cercurilor 
reacționare din Statele Unite ale 
Americii, a. acelor cercuri 
care se cramponează cu în
verșunare de politica războiului 
rece și încearcă să împiedice
destinderea în relațiile interna
ționale, care se opun dezarmării 
și lichidării armelor nucleare.

A trecut timpul cînd proprie
tarii trusturilor de armament
puteau impune popoarelor con
diții umilitoare — a spus în
continuare vorbitorul — cînd pu
teau călca în picioare, nepedep
siți, securitatea și independența 
popoarelor. Tovarășul Hrușciov 
arată : Americanii au tras cu o- 
chiul într-o ogradă străină. Im
perialiștilor li s-a dat peste bot. 
Cred că acum ei știu unde sînt 
frontierele Uniunii Sovietice! 
Dacă se vor vîrî din nou, noi îi 
vom plesni iarăși, și vom plesni 
nu numai pe agresori ci și ba
zele de unde apar agresorii dea
supra teritoriului Uniunii .So> 
vietice.

Acțiunile agresive perfide, in
compatibile cu cerințele elemen
tare ale unor relații normale în
tre state, au compromis și îflai 
mult politica războinică a impe
rialismului american, ducînd la 
izolarea forțelor agresive.

Poporul nostru, oamenii cin
stiți din întreaga lume, aprobă 
unanim poziția fermă a delega
ției sovietice, pentru că cu țările 
lagărului socialist nu se poate 1 
discuta de pe „poziții de forță". ] 
Lagărul socialist în frunte cu 
Uniunea Sovietică este mai unit, .

Deputați care răspund cu cin
ste încrederii alegătorilor lor 
sînt multi în orașul Petroșani. 
Printre ei se numără și tov. Far
kas Emeric, Bujinschi Dan, Kiss 
Ludovic, Pașca Francisc, Scoro- 
șan Constantin, Pop Gheza și 
alții. Acești deputați se sfătu
iesc cu alegătorii, țin cu regu
laritate întîlniri cu cetățenii, in
tervin pentru rezolvarea cerin
țelor lor și cu ajutorul comite
telor de străzi și a comitetului 
executiv întreprind cu succes ac
țiuni pentru înfrumusețarea car
tierelor, mobilizează pe cetățeni 
la menținerea curățeniei și ordi- 
nei pe străzile lor.

O mare însemnătate în mobi
lizarea maselor la lucrări gos
podărești au întîlnirile între de
putați și alegători. De la începu
tul 
loc 
au 
de 
lor

anului la Petroșani au avut 
peste 50 de întîlniri la care 
participat mai bine de 2000 
cetățeni. Cu ocazia întîlniri- 
multi deputați au prezentat

I. DUBEK

„Rușine
S.U.A.' 

la 
pu- 
la- 

găr socialist în frunte cu Uniu
nea Sovietică, bază sigură a pă
cii și securității popoarelor".

Dintre participant la miting 
s-au ridicat apoi la cuvînt alțî 
vorbitori care exprimînd voință 
unanimă a miilor de oameni ai 
muncii prezenți, au aprobat cu 
căldură poziția fermă, plină de 
demnitate a Uniunii. Sovietice 
și, în același timp, au condam-| 
nat cu hotărîre uneltirile cercu-j 
rilor agresive americane. Noi, 
minerii de la Lupeni, a spus to
varășul Buliga Iosif, sprijinim 
înt'rutotul poziția Uniunii So
vietice și o considerăm justă. A- 
gresorii trebuie deniascați în fața 
popoarelor, așa cum bine a pro-' 
cedat tovarășul Hrușciov la Pa
ris. Ne vom ascuți vigilența îm
potriva dușmanilor vieții și li
niștii omenirii, și prin munca 
noastră vom contribui ca forțele 
păcii să fie mereu mai puternice.

Muncitorul Tigoianu Florea de 
la preparație, inginerul Caloianu 
Gheorghe, funcționara litiu 
dela de la Filatura Lupeni, 
nerul Costanciuc Vaier și 
vorbitori au adus cuvinte de 
cunoștință Uniunii Sovietice 
pentru perseverența cu care luptă 
pentru cauza păcii» și-au expri
mat hotărîrea de a munci cu 
toate forțele pentru îndeplinirea 
sarcinilor istorice elaborate de 
partid prin proiectul de Directi
ve ale celui de-al IÎI-lea Con
gres al P.M.R.
succes 
partid 
Florea 
patria 
contribui la consolidarea 
nicului lagăr socialist.

In încheierea mitingului 
adoptată o moțiune care 
dește hotărîrea minerilor și a 
tuturor oamenilor muncii din 
Lupeni de a lupta mai dîrz pen
tru pace, pentru construirea so
cialismului, care exprimă spriji
nul lor ferm față de politica justă 
a Uniunii Sovietice al cărei no
bil țel este triumful cauzei păcii 
în întreaga lume.

A- 
mi- 
alți 
re-

îndeplinind cu 
noile sarcini puse de

— a spus tov. Tigoianu
— vom întări și mai mult 
noastră socialistă, vom

puter-

a fost 
oglin-

Turnee ale ? 
Teatrului de stat ? 

din Petroșani < 
între 29 mar- < 

tie și 10 mai < 
.3 I960, colectivul ) 

Teatrului de sta* 
j din Petroșani a ) 
? întreprins un tur- / 

neu în țară și re- ? 
giune cu piesele < 

) „Inspectorul de poliție" de J. B ) 
( Priestley, „Fiul rătăcitor" de E. ) 
> Rannet șl „Vicleniile lui Scapin" ; 
r de Moliei e.
( în cele 43 de zile de turneu au / 
) fost prezentate 83 de spectacole l 
( care au fost vizionate de 27.130
< spectatori din 43 de localități.
\ Spectacolele teatrului au fost a. 
) preciate cu căldură de public.
( Două alte turnee, cu piesele 
\ „învățătoarea" de Brody Sândor j 
) și „Ochiul babei" de C. Vasiles- 

cu, s-au deplasat în regiune la 
j 19 mai, urrntnd ca ele să dea 
/ spectacole pînă la l iunie.
\ Pînă la sflrșitul actualei sta- 
) giuni teatrul minerilor va prezen.
< ta și alte spectacole in raion și 
\ regiune.

)

)

domeniile.de
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FOTBAL

lubitorii de sport din Petro
șani, prezenți în fiecare dumini
că pe stadion, au fost obișnuiți 
să vadă aproape de fiecare dată 
aceleași competiții sportive: fot
bal, volei și uneori rugbi. Mulți 
întrebau de ce nu se organizea
ză competiții sportive și la alte 
discipline ca gimnastică, atle
tism, lupte, box etc. Răspuns la 
această întrebare — și dorință — 
a dat Comisia raională de atle
tism carp a organizat duminică 
pe stadionul Jiul faza raională a 
campionatului republican de ju
niori. încă de dimineață, cînd 
razele soarelui abia atinseseră 
covorul verde al stadionului, pe 
piste și-au făcut apariția junio
rii pentru a-și face „încălzirea" 
necesară. Deși mulți dintre ju
niori se aflau pentru prima dată 
într-un asemenea concurs, per
formanțele obținute dovedesc cu 
prisosință că în raionul nostru 
există multe tinere talente la a- 
tletism — disciplină considerată 
pe drept, baza tuturor discipli
nelor sportive.

Ca și în celelalte probe, la 
startul alergătorilor s-au pre
zentat juniori și junioare, elevi 
și eleve de la școlile medii și de 
ucenici. Probele au fost disputa
te pe categorii de vîrstă. Cu toate 
că desfășurarea întrecerilor de 
atletism a fost stînjenită într-o 
.oarecare măsură de întîlnirile 
de fotbal disputate simtiltan pe 
teren — ceea ce n u este permis 
—• totuși tinerii atleți âu 
vadă de thultă voință 
obținerea unor rezultate 
bune. Iată cîștigătorii _____
probe: 60 m. plat — fete (1'5^16 
lani) : Stroia S. (Straja Lupeni); 
80 m. — băieți (15—16 ani) : 
Costed I. (Minerul Lupeni); 
W0 m. — băieți (17—19 ani) : 
Popescu Octavian (Elevul Lo-

dat do- 
pentru 

cit mai 
fiecărei

Deși față de anii trecuți în ac
tualul campionat raional de volei 
sînt antrenate mai multe forma
ții (unele pentru prima dată ju- 
cîntd în campionat) totuși Comi- 
sia raională de volei are datoria 
■să dea mai mare atenție acestei 
competiții. Aceasta deoarece și în 
etapele precedente și în cea de 
duminică s-au semnalat multe a- 
mînări ceea ce îngreunează des
fășurarea normală a campionatu
lui. De pildă, în etapa de dumi
nică jocul dintre Energia Paro-

100 m. — fete (17—19
Codreanu Antoneta (Ele-

200 m. — băieți

nea); 
ani) : 
vul Lonea);
(17—19 ani) : Popescu Octavian 
(Elevul Lonea); 200 m. — fete 
(17—19 ani) : Eizler C. (Elevul 
Petroșani); 400 m. — băieți 
(17—19 ani) : Boancă C. (Mine
rul Lupeni); 400 m. — fete: 
Stroia S. (Straja Lupeni); 800 
m. — băieți (17—19 ani) : Pop 
Gheorghe (Elevul Lonea); 1000 
m. — băieți (15—16 ani) : Am
bruș Zoltan (Minerul Lupeni); 
1500 m. — băieți (17—19 ani) : 
Văduva L. (Minerul Lupeni); 
3000 m. — băieți (17—19 ani) : 
Luca Ioan (Minerul Lupeni).

Rezultatele de mai sus consti
tuie o oglindă a activității aso
ciațiilor sportive și a profeso
rilor de educație fizică din fie
care localitate îh privința pre
gătirii tinerilor atleți. După cum 
se vede mai sus, între campionii 
raionali de juniori nu apare 
decît un singur nume din Petro
șani. Aceasta trebuie să consti
tuie un semn de întrebare pen
tru asociațiile sportive din ora
șul Petroșani și îndeosebi pentru 
profesorii de educație fizică — 
cu atît mai mult cu cît în Pe
troșani există condiții materiale 
bune și multe elemente talen
tate.

Probele de sărituri au consti
tuit partea cea mai frumoasă a 
întrecerilor de atletism de du
minică. Aceasta( datorită pe de 
o parte luptei strînse între con- 
curenți, iar pe de altă parte re
zultatelor îmbucurătoare obținu
te. După primele sărituri, la lun
gime, ale fetelor, „oficialii" a- 
nunțau bucuroși performanța va
loroasă a tinerel atlete Nemeș 
Magdalena care stabilise un nou 
record raional pentru vîrstă eî 
— 5,55 m. Acest rezultat este

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

destul de bun și pe plan repu
blican ceea ce dă mari speranțe 
tinerii atlete Nemeș Magdalena 
cunoscută pînă acum numai la 
proba de sărituri în înălțime. La 
băieți, la aceeași categorie de 
vîrstă cu Nemeș Magdalena (15 
—16 ani) Ambruș Zoltan de la 
Minerul Lupeni a fost declarat 
campion raional deși a obținut 
numâi 5,20 m. deci mai puțin 
decît Nemeș. Apoi atenția spec
tatorilor s-a îndreptat către groa
pa de sărituri Ia înălțime. Cum 
era de așteptat, locul I a fost 
ocupat șl la această probă de e- 
leva Nemeș Magdalena care a 
trecut ștacheta ridicată la 1,40 
m. La băieți, Sebok Ștefan de la 
Minerul Lupeni' sărind 1,45 m. 
a fost declarat campion raional 
de juniori.

Ștafeta 4X100 m., ultima probă 
a concursului, a fost cîștigată la 
fete de echipă Școlii medii mixte 
din Petroșani, iar la băieți de e- 
chipa Școlii 
Lonea.

Intîlnirea 
rilor atleți 
cît de necesare sînt competițiile 
de atletism care pînă acum în 
raionul nostru au fost organi
zate destul de slab. Atleții au 
datoria — ne referim de data 
aceasta la seniori — să se pre
gătească temeinic deoarece la 4 
iunie a. c. va avea loc faza ra
ională a campionatului republi
can de atletism — seniori.

• In etapa de duminică a cam
pionatului regional de fotbal echi
pele din Valea Jiului care acti
vează în acest campionat cu ex
cepția Minerului Petrila au primit- 
cite un „duș" întorcîndu-se din 
deplasare fără nici un punct cîș- 
tigat.

Minerul Aninoasa a jucat la 
Hunedoara cu șantierul I.C.S.H. 
care ocupă locul VI în clasament, 
de care a fost întrecută cu scorul 
de 
rul 
ioc

1—0. Gu toate acestea Mine- 
rămîne mai departe pe primul 
în clasament.
Parîngul Lonea, urmăritoa-

medii mixte din

de duminică a tine- 
a arătat încăodată

Campionatul 
regional 

liderului In clasament a tre
să cedeze duminică în fața

rea 
buit 
echipei Dacia Orășiie. Deși — 
după cum declară antrenorul — 
echipa loneană a prestat un joc 
tehnic și rapid, ea a trebuit să 
părăsească terenul învinsă cu sco
rul 2—1.

• Echipa Minerul Vulcan a fost 
întrecută de echipa ceferiștilor 
simerieni la limită : 1—0. Deși 
rezultatul nu schimbă cu nimic 
poziția vulcănenilor în elasfiment 
el nedreptățește pe vulcăneni de
oarece au avut inițiativa în ma
joritatea celor 90 de minute.

CLASAMENTUL (SERIA l-a)
1. Minerul Aninoasa 20 15 1 4 62:19 — 31
2. Parîngul Lonea 19 12 3 4 37:18 — 27
3. Dacia Orăștie 20 13 1 6 42:26 - 27
4 G. F. R. Simeria 19 11 4 4 43:20 — 26
5. Victoria Călan 20 11 4 5 43:29 - 26
6. Șantierul I.C.S.H. 20 11 3 6 29:28 - 25
7. Alinerul Vulcan 20 9 3 8 45:28 - 21
8. Minerul Petrila 20 4 4 12 25:50 - 12
9. Minerul Ghelar 20 3 5 12 21:52 — 11

10. Victoria Hațeg 20 2 6 12 11:35 - 10
------ O-------
NOTA

sau...
fot- 
fo- 
ve- 
te-

dezinteres ?
totul rezumîndu-se la 
interminabile, la ridi- 
umăr. (De exemplu nu

Mal multă atenție 
campionatului raional
șeni și Știința Petroșani 
fost arnînat iară motive serioase. 
Ește necesar de asemenea ca ar
bitrii de la jocurile de volei din 
campionatul raional să transmi
tă rezultatele înregistrate Comi
siei raionale de volei în cel mai 
scurt timp. In etapa de dumini
că s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Parîngul Petroșani. — 
I.G.E.M. Petroșani 3—1; Minerul 
Lupeni — Sondorul Lupeni 3—1 
(celelalte rezultate nu au fost co
municate Comisiei raionale 
volei).

Probele de 100 și 200 m. plat 
băieți au fost cîștigate de elevul 
Popescu Octavian de la Elevul 
Lonea. IN CLIȘEU: Elevul Po
pescu Octavian în momentul tre
cerii liniei de sosire la finala 
probei de 200 m. plat.

Motive financiare
Cele cîteva săptămîni în care 

campionatul categoriei A de 
bal a fost întrerupt au fost 
losite de toate formațiile în 
derea pregătirii lor cît mai
meinice pentru reluarea campio
natului. In acest scop, pe lîngă 
antrenamentele care s-au făcut, 
s-au organizat întîlniri de veri
ficare cu alte formații din a- 
ceeași categorie. Am arătat mai 
sus că toate formațiile de cate
goria A au procedat astfel. Afir
mația nu este însă întrutotul 
justificată. De ce ? Există o e- 
chipă de categoria A care n-a 
făcut nici un meci de verificare 
cu formații din aceeași catego
rie. Această formație e Jiul Pe
troșani. De ce ? .

Conducerea clubului sportiv 
Jiul, secția sa de fotbal au dat 
dovadă de dezinteres în privin
ța organizării unor întîlniri. A- 
ceste foruri au socotit (probabil 
pe degete!) că asemenea întîl
niri nu se pot organiza din mo
tive... financiare. Lăsăm la o 
parte comentariile asupra aces
tui motiv și rămînem la părerea 
că e vorba de dezinteres. Aceas
tă atitudine este o continuare a 
atitudinii de nepăsare manifes
tată față de situația echipei 
fotbal de categoria A în tot 
cursul sezonului fotbalistic, 
ceasta afirmație nu este cu
mic exagerată dacă ne gîndim 
că atît în tur cît și în retur, deși 
Jiul a obținut rezultate foarte 
slabe, nu s-a luat nici o măsură

de 
de- 
A- 
ni-

o victorie la scor
fț -i; sM ii

Intîlnirea de rugbi dintre Jiul (fost Utilajul) și formația „E- 
lectroputere" Craiova, disputată duminică pe stadionul Jiul, s-a 
terminat cu victoria categorică a echipei gazdă: 17—3. IN CLI
ȘEU : Jucătorii de la Jiul „cîștigă" balonul la o aruncare de la 
tușă.

în meciul amical de fotbal de 
i duminică dimineața de pe stadio-
♦ nul Jiul, dintre echipele Jiul și 
J Minerul Petrila au avut loc cite-
♦ va ieșiri ale jucătorului Toth de
♦ la Jiul, care nu pot fi calificate 
Z altfel decît huliganice, ieșiri con-
♦ damnate unanim atît de specta-
♦ tori cît și de coechiperii lui Toth. 
« Iată cum s-au petrecut lucruri.
♦ le: Pe la mijlocul primei repri-
♦ ze, jucătorul petrilean Bălan în-
♦ cearcă să lovească balonul cu 
t capul, dar este împiedicat de 
Z Toth care ridică neregulamentar
♦ piciorul, abatere sancționată de
♦ arbitru. Peste cîteva minute, sce- 
î na se repetă aproape identic cu
♦ deosebire că, de data aceasta,
♦ Toth îl lovește cu piciorul în fa-
♦ (ă pe Bălan. La protestul destul 
Z de reținut și decent al acestuia,
♦ Toth se repede la el și îl lovește
♦ cu pumnul lăstndu-l numai la
♦ intervenția celorlalți jucători, a
♦ arbitrului și a antrenorului Ba-
♦ logh. Dar Toth nu se mulțumește
♦ cu atît. Peste cîteva minute,

concretă, 
discuții 
cari din 
s-au luat măsuri din timp pen
tru ca formația care joacă 
fie stabilită de antrenor și nu 
altcineva, etc.).

Conducerea clubului arată 
a încercat să organizeze o întîl- 
nire la Petroșani cu formația 
Știința Cluj, care ar fi trebuit 
să aibă loc la 22 mai. „Încerca
rea" n-a izbutit, pe simplul con
siderent că invitarea clujenilor 
s-a făcut tîrziu (abia vineri!) 
iar ei n-au putut veni avînd deja 
un program stabilit, 
„încercări" n-au nici 
darul să convingă 
despre vreo intenție 
conducerii clubului, 
trivă !

Felul de a privi lucrurile de 
către forurile de specialitate lo
cale aduce un dublu prejudiciu: • 
1) formația Jiul rămîne în ur
mă cu pregătirea; 2) miile de 
membri ai clubului sînt privați 
săptămîni de-a rîndul de un 
spectacol sportiv corespunzător.

Credem că enunțarea acestor 
două prejudicii este suficientă 
pentru a pune pe gîndurî pe cel 
răspunzători. Este necesar (cît 
mai grabnic I) ca secția de fot
bal să se întrunească și să dis
cute cu hotărîre problemele cele 
mai importante care se referă 
atît la situația actuală cît șl la 
problemele de viitor.

V. ADRIAN

să 
de

că

Asemenea 
pe departe 
pe cineva 
serioasă a 
ci dimpo-

Actul nesportiv al lui Toth 
trebuie aspru sancționat

mingea se află din nou la Bă
lan. Dovedind o lipsă totală de 
atitudine justă față de partener 
Toth se repede la Bălan, lovin- 
du-l puternic (în mod vizibil — 
intenționat) cu piciorul sub ge
nunche. Tînărul Bălan grav acci
dentat, părăsește terenul pentru 
tot jocul.

Ce arată atitudinea lui Toth ? 
în primul rlnd, lipsa de educație 
a unor fotbaliști de la Jiul, dato
rită neglijării ei de către secția 
de fotbal a clubului și a antre
norilor Deși plnă acum s-au sem
nalat de multe ori abateri groso
lane de la disciplină șt de la re
gulile elementare de comportare 
in societate ale unor jucători 
(Toth, Ciurdărescu, T'dvescu, 
Ghibea) secția de fotbal și antre
norii nu au luat nici o măsură, 
în al doilea rlnd, in echipa de 
fotbal Jiul — din campionatul ca
tegoriei A — nu s-a format nici 
plnă acum un colectiv unit și o- 
mogen, o opinie sănătoasă, capa
bilă să anihileze „din fașă" aba-

♦

♦ 
♦ 
♦ 

_______ „ v „«.,»-. * 

ciplina. în al treilea rînd — lip- • 
sa de sancțiuni pentru abateri, • 
mergînd plnă la scoaterea din lot * 
a celui vinovat, a făcut ca unii 
jucători să creadă că lor li se 
permite orice, fiind dispensați 
de orice răspundere, de orice 
sancțiuni, numai pentru că sînt... 
fotbaliști.

Secția de fotbal și antrenorii 
clubului sportiv Jiul, care poartă 
în mare măsură răspunderea pen. 
tru cele inttmplate, au datoria să

terile unor jucători, certați cu dis-

♦
♦ 
♦

♦ 
♦ 
♦

•> 
♦ 
♦ 
♦ 
*

• • - -- - - —- — V
îndreptățească încrederea miilor *■ 
de membri ai clubului și să ta * 
măsurile corespunzătoare tmpC- J 
lriva acelora care nu merită nici J 
simpatia suporterilor și nici con- ♦ 
dițiile materiale optime care le-au ! 
fost create. Sancționarea lui Toth ♦ 
trebuie să constituie un exemplu • 
și pentru ceilalți jucători ai echi. • 
pei care nu știu să aprecieze la • 
valoarea cuvenită sentimentele și • 
eforturile minerilor pentru echipa J 
de fotbal Jiul. •

D MUGURE •



STEAGUL ROȘU

Vom munci cu abnegație pentru îndeplinirea
luminoaselor sarcini elaborate de partid

SARCINI
Cu vie satisfacție am studiat 

proiectul de Directive ale Con
gresului al IH-lea al P.M.R. 
pentru planul de dezvoltare a 
economiei naționale în anii I960 
—1965 și pentru programul eco
nomic de perspectivă

Succesele obținute de oamenii 
muncii din țara noastră, sub 
conducerea înțeleaptă a partidu
lui. ne deschid un viitor fericit 
întrucît în urma traducerii în 
viață a Directivelor partidului 
nostru se va asigura ridicarea 
bunăstării poporului nostru la 
nivelul celor mai înaintate țări 
din lume.

Multă satisfacție am avut cînd 
am citit în proiectul de Directi
ve că, pe baza creșterii conti
nue a productivității muncii ca 
urmare a progresului tehnic, se 
crează posibilitatea reducerii zi
lei de muncă încă în decursul 
planului 
va creia 
crăm și 
nivelului

de 6 ani. Aceasta ne 
posibilitatea să consa- 

mai mult timp ridicării 
nostru profesional, îm-

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

MĂREȚE
bogățirii cunoștințelor noastre 
culturale.

In scopul realizării obiective
lor reieșite din proiectul de Di
rective, de a se ajunge pînă la 
sfîrșitul anului 1965 Ia o extrac
ție de 11.500.000—12.500.000 
tone de cărbune, întregul colec
tiv al sectorului nostru este ho
tărît să-și înzecească eforturile 
pentru a munci mai bine, mai 
spornic.

Organizația de partid din ca
drul sectorului nostru va îndru
ma conducerea sectorului, între
gul colectiv, să nu precupețeas
că nici un efort pentru aprovi
zionarea la timp a sectoarelor 
productive cu vagonete goale și 
materiale, accelerînd ritmul de 
circulație al parcului de vago
nete, aducînd în felul acesta 
portul la traducerea în viață 
Directivelor partidului.

MIRCEA MOLDOVAN 
locțiitor de secretar 

al organizației de bază 
sectorul Vil al minei Petriladiti

a- 
a

Ne vom realiza cu cinste sarcinile
(Urmare din pag. l-a)

nidi existente, extinderii pc sca
ră largă a metodelor avansate, ri
dicării calificării cadrelor, îmbu
nătățirii continue a organizării 
muncii și ridicării pe o treaptă 
mai înaltă a întrecerii socialiste. 
Așa cum prevede proiectul de Di
rective, sarcina noastră, a mine
rilor din industria cărbunelui, 
este de a spori productivitatea 
muncii în următorii 6 ani cu cel 
pu{m 40 la sută.

Un obiectiv important al mun

la

Realizări la stația 
C F. R. Lupeni

Muncitorii și tehnicienii de
stația C»F.R. Lupeni întîmpină 
cel de-al lll-lea Congres al 
partidului cu însemnate reali
zări în muncă. De la începutul 
• inii mai și pînă în ziua de 20 

xst harnic colectiv antrenat în 
.«recere a redus timpul de sta

ționare al vagoanelor la încăr- 
cări-descărcări cu 5 la sută, a 
depășit planul la descărcări cu 
42 la sută. De asemenea a fost 
depășit cu 7 la sută și planul la 
călători expediați.

Un aport însemnat la îndepli
nirea și depășirea acestor sarcini 
l-au adus tovarășii Stoica Tă- 
nase, șef de manevră, cu parti- 

' da Dinu Marin și Lestaru Ma
rin. care au compus și descom
pus la timp trenurile. Gherasi- 
mov Alexandru, impiegat de 
mișcare, care s-a evidențiat prin- 
tr-o bună organizare a muncii 
și Bădescu Paraschiv, magazio
ner. care a întocmit operativ 
formele de expediere și primire 
a vagoanelor. La stația C.F.R. 
Lupeni printre fruntașii întrece
rii socialiste se numără și tova
rășii Popescu Elena, Lungu Va- 
sile, Grigorescu Sterie și alții.

cii noastre trebuie să fie de ase
menea reducerea consumului de 
material lemnos. Consumul spe
cific de lemn trebuie redus la cel 
mult 35 m.c. pe mia de tone de 
cărbune extras în 1965. îndeplini
rea acestei prevederi cere din par
tea minerilor, tehnicienilor și in
ginerilor inițiativă, răspundere 
De altfel, aceste sarcini ce se des
prind pentru mineri din. proiectul 
de Directive vor sta în centrul a- 
tenției muncii politice de masă. 
In adunarea generală deschisă în 
care vom dezbate proiectul de Di
rective. în ședințele de instruire - 
a agitatorilor, vom dezbate pe 
larg aceste sarcini, vom analiza 
temeinic modul în care trebuie 
muncit pentru îndeplinirea lor.

Colectivul minei noastre întîm- 
plnă cu fruntea sus cel de-al III- 
lea Congres al partidului. Sarci
nile elaborate de cel de-al TT-Tea 
Congres al P.M.R. privind crește
rea productivității muncii, spori
rea volumului producției de căr
bune la nivelul economiei națio
nale sînt îndeplinite cu succes 
Exploatarea minieră Lonea se 
numără printre minele fruntașe 
din Valea Jiului în lupta pentru 
economii, pentru cărbune de cali
tate. Vom munci cu abnegație și 
de acum înainte pentru îndepli
nirea sarcinilor pe care partidul 
ni ie pt:ne în față.

Pășim cu încredere 
pe drumul luminos 

trasat de partid
Cu un deosebit interes au fost 

așteptate și citite ziarele în di
mineața zilei de 20 mai a. c. Cu 
toții doream să aflăm pe larg 

cuprinsul proiectului Directivelor 
Congresului al lll-lea al P.M.R. 
pentru planul de dezvoltare a e- 
conomiei naționale pe anii 1960 
—1965 și programul economic 
de perspectivă. In mod deosebit 
muncitorii din cadrul sectorului 
nostru s-au interesat despre sar
cinile ce se pun în fața industriei 
cărbunelui.

Colectivul sectorului II al mi
nei Petrila, însuflețit de obiecti
vele și perspectivele mărețe pe 
care Ie indică fieCare cifră al a- 
cestui măreț program economic, 
este hotărît să-și aducă din plin 
contribuția la realizarea lui. 
Astfel, în cinstea Congresului 
partidului vom grăbi darea în exr 
ploatare a panourilor de figuri 
de pe straiele 7 și 6, unde con- 
dițîie vor oferi posibilități de 
creștere a productivității muncii. 
Ne vom strădui să realizăm o 
reducere cît mai simțitoare a con
sumului de material lemnos, u- 
tillzînd pentru stive numai lemn 
vechi de mină.

In ceea ce privește exploata
rea stratului 13 vom aplica me
tode îmbunătățite de lucru, care 
ne va da posibilitatea să obți
nem economii suplimentare de 
cca. 250.000 lei. Colectivul sec
torului nostru, sub 
permanentă a < 
partid, va căuta 
dițiuni cît mai 
pentru a nu mai 
gadă de mineri 
lupta pentru îmbunătățirea ca
lității cărbunelui, prin alegerea 
șistului vizibil, noi am obținut 
în ultimele luni succese impor
tante, iar pe viitor ne vom stră
dui ca în această privință șă fa
cem și mai mult.

în cinstea celui de-al lll-lea 
Congres al partidului de care nu ne 
mai desparte decît o lună de 
zile, ne angajăm a realiza planul 
de producție în proporție de 103 
la sută și a reduce cheltuielile 
de producție planificate în lu
nile mai și iunie a. c. cu 28.000 
lei, pășind astfel cu încredere 
pe drumul luminos trasat 
partid.

îndrumarea 
organizației de 
i să creeze con- 

bune de lucru, 
avea nici o brî- 
sub plan. In

de

W,. 
țy-

ing. LIVIU FELEA 
șeful sectorului II 

mina Petrila

La U. E. V. economii 
prin reducerea consumului 

specific
Colectivul Uzinei electrice

Vulcan a obținut în luna trecută 
realizări de seamă. Producția
brută de energie a fost depășită 
cu 1 la sută iar cea livrată cu 
2 la sută. Prin utilizarea rațio
nală a cazonelor și agregatelor, 
consumul specific de combusti
bil 
iar 
cu 
tul
colectivul uzinei a obținut eco
nomii de peste 20.000 lei pe luna 
aprilie.

a fost redus cu 5 la sută, 
consumul propriu tehnologic 
1,2 la sută. In total la pre- 
de cost al energiei produse

Miia suaesBlor
Y

(Urmare din pag. l-a) ror deputaților să preocupe mai
mult comitetul executiv ăl Sfa
tului popular al orașului ^Petro-

InsufleȚiți de minunatele pers
pective pe care le înfățișează pro
iectul de Directive ate celui de-al 
lll-lea Congres al P.M.R, pen. 
tru planul de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe anii .i960— 
1965 și pentru programul eco
nomic de perspectivă, oamenii 
mnucii întîmpină cu realizări 
sporite cel de-al lll-lea Congres 
al partidului, tei sți^ț dorpici să 
obțină realizări cît7 mat însem
nate și în gospodărirea și înfru
musețarea cartierelor Tor. Depu
tății trebuie să fie în/ 
cestei preocupări a 
muncii.

Planul economic al 
popular ai orașului 
prevede realizarea pînă la sfîr
șitul anului, prin, acțiuni de fo
los obștesc, a unei economii de 
633.000 lei. înfăptuirea acestui 
obiectiv presupune o susținută 
activitate organizatorică din par
tea deputaților, o ștrînsă legă
tură între sfatul popular și ma
sele de cetățeni. De aceea se cere 
din partea deputaților să-și întli- 
rească necontenit contactul cu 
alegătorii însuflețindu-i în miin- 
ca de înfrumusețare și buna gos
podărire a cartierelor. Legătura 
cu masele — iată chezășia suc- 
ceslor în activitatea deputaților 
a sfatului popular., Deputatul: 
are datoria să întărească. necon
tenit această legătură.

dări de seamă asupra activită-_ 1/ ‘ 
ții lor, iar un njare număr de -șani. 
cetățeni au f^cht propuneri pen- 
tru o mai bună gospodărire a 
orașului. Ca rod al activității des
fășurate de către deputați, peste 
17.000 de cetățeni au participat 
în cursul primelor patru luni 
din acest an la acțiuni gospo
dărești pentru înfrumusețarea 
orașului, realizînd economii de 
329.000 lei. Pentru realizările 
obținute în gospodărirea orașu
lui și în alte sectoare de activi
tate, Sfatul popular al orașului 
Petroșani deține de la 1 Mai a.c. 
drapelul roșu de sfat popular 
fruntaș din raion în întrecerea 
patriotică ce se desfășoară în 
cinstea celui de-al lll-lea Con
gres al P.M.R

Dar în orașul Petroșani sînt 
și deputați care nu-și îndeplinesc 
angajamentele ce și le-au luat 
atunci cînd au fost aleși. Ei nu 
se întîlnesc cu lunile cu alegă
torii lor pentru a se sfătui îm
preună sau pentru a prezenta 
dări de seaină, nu sînt în frun
tea acțiunilor ce se desfășoară 
în circumscripțiile lor. Astfel de 
deputați sînt tov. Frunză Ale
xandru, Horincaru loan, Stoices- 
cu Maria și alții, dintre care unii 
nici la sesiuni nu participă. Gos
podărirea circumscripțiilor aces
tor deputați este rămasă în ur
ina celorlalte circumscripții. Pen
tru remedierea acestui neajuns 
este necesar ca activizarea tutu-

fruntea a-
uameriiior

Sfatului 
Petroșani

La secția de construcții metalice a U.R.U.M.P. printre lucră
rile care se execută în prezent se numără și confecționarea venti
latoarelor de 2500 metri cubl pe minut.

IN CLIȘEU: Lăcătușii Mihăilă Alexandru (șef de echipă), 
Gîț Ioan, Popovlci Grigqre și sudorul Lupu Victor lucrînd Ia ai- 
saniblarea unui ventilator de 2500 metri cubi.

Prin uriașele realizări jale științei și tehnicii soy aetice

VISURILE
Anul care a trecut s-a remarcat 

prin mart evenimente științifice 
de o importanță deosebită: oa- 
menii de știință sovietici au rea
lizat o planetă care a devenit sa
telit artificial al soarelui, pe su
prafața Lunii a fost adus un fa
nion simbolizind măreția geniului 
uman, s-a efectuat fotografierea 
părții invizibile de pe Pămtni a 
Lunii

La începutul anului 1960, vor. 
bind despre lansarea cu succes 
a primilor sateliți artificiali ai 
Pămlntului și a rachetelor cos
mice, N. S. Hrușciov a spus: 
„Lumea va fi fără îndoială mar
tora unor succese și mai gran
dioase în acest domeniu". Și iată 
că astăzi am devenit martorii li
nei noi victorii istorice a științei 
sovietice — în spațiul cosmic a 
fost lansată o navă cu o greuta
te de peste 4,5 tone și cu apara- 
taj științific de aproxlamtiv 1,5 
tone. în aceste date impresicnea. 
ză în primul rînd greutatea în
cărcăturii utile care poate fi ri
dicată in spațiul cosmic.

Crearea și lansarea cu succes 
pe orbită în jurul Pămlntului a 
prlmeț nave cosmice reprezintă o 
nouă și remarcabilă realizare a 
științei și tehnicii sovietice de

DEVIN REALITATE
IGOR MERKUROV

rachete, un pas nou pe drumul o- ■ 
mului spre alte planete.

Dacă primul satelit artificial 
sovietic avea o greutatea de pes
te 80 kg., in prezent, noua roche- 
tă a transportat în cosmos v 
greutate de 66 de ori mai .mare 
Nava cosmică are aceeași greu
tate ca și a multor avioane.

Este interesant să se facă o 
comparație a succeselor obținute 
de știința sovietică în studierea 
cosmosului cu cele realizate în 
acest domeniu în alte țări.

După cum se știe, lucrări pre
gătitoare în vederea lansării de 
sateliți artificiali ai Pămlntului 
s-au efecutat în mai multe țări 
ale lumii și aceste lucrări au fost 
însoțite de o reclamă zgomotoasă. 
De pildă, în S.U.A., unii oameni 
de stat făceau declarații că în 
1957. în S.U.A. va fi lansat pen
tru prima oară în lume un sate
lit artificial al Pămlntului. în 
realitate însă S.U.A. nu au reu 
șit în general să lanseze în anul 
1957 un satelit artificial al Pă- 
mîntitlui și nici să fie primele

6 kg., deci de 60 de ori mal'ffitdă. 8
“ ■ “ 8

8
8
8
8
8
8
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8

Tehnica sovietică de rachete se 
caracterizează nu numai prin pu
terea rachetelor, nu numai prin 
marea lor capacitate de ridicare, 
ci și prin înalta precizie a miș
cării lor. Toată lumea își amin
tește cu ce precizie s-a efectuat 
lansarea rachetei sovietice pentru 
2borul circumlunar în octombrie 
anul trecut. în ianuarie I960, In 
cadrul zborurilor experimentale 
rachetele sovietice au parcurs e> 
distanță de 12,5 mii km. și rni 
coborlt în regiunea st ibilită a 
Oceanului Pacific cu o deviere 
de mai puțin de 2 km. de la punc
tul stabilit. Pentru comparație se 
poate arăta din nou că, potrivit 
declarației președintelui S.U A 
Eisenhower, din ianuarie anal 
curent in ultimele 14 lansăpi exr
- ...... 
„Atlas" pe o .distanță de 3.000 
km., devierea medie a fost de 
peste 3 km Deci, distanța «te( 
zbo' a acestei rachete este de 1,5 - 
ori mai mică dedt a celor sovlr- S 
tice, iar abaterea de da ținta șța -. 8 
bilitd — cu mult mai mare.

Puternicele rachete sovietice, 
pbsedînd b înaltă precizie a zbo
rului deschid posibilități largt 
pentru cucerirea spațiului cosmic. 
Lansarea cu succes a primei na
ve cosmice apropie cu mult ziua 
cînd omul va păși pe suprafața 
planetelor apropiate de noi ale 
sistemului solar (Agerpres)

din lume. Astfel, chiar și zia
riștii americani au fost rievoiți să 
scrie că 90 la sută din discuțiile 
despre sateliții Pămlntului au re. 
venit Statelor Unite, în timp ce 
100 la sută din cele înfăptuite 
au revenit Uniunii Sovietice.

S.U.A. au reușit să realizeze 
lansarea unui satelit .abia în ia
nuarie 1958. Acesta a fansportat 
un aparataj științific de numai 5 
kg. adică de 100 de ori mai mie 
decît cel de-al doilea satelit ar
tificial sovietic al Pămlntului, 
care pe atunci efectuase deja 
sute denotații în jurul planetei 
noast't. .

Cel de-al doilea satelit ameri- perimerțtale ale rachetei balistic, 
can avea o greutate de 1;5 kg. 
Nici pîriă- în prezent S.U.A. nu 
au reușit să creeze un satelit ca
re să fie eg'atîîn greutate cu Cel 
de-al treilea satelit sovietic al 
Pămlntului — de aproximativ 1,5 
tone. Chiar greutatea totală a tu
turor sateliților americani, cu tot 
numărul lor mare, nu i atinge 
greutatea ■celui de-al treilea sate, 
lit sovietic. Prima rachetă cos
mică sovietică, lansată în ianua
rie 1959 purta o greutatea de 360 
kg. in timp ce racheta america
nă lansată două luni mai tlrziu 
purta o greutate de aproximativ

8
8
8
8
8
8
8
8
8 i
8 
« i
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Plenara C. C. al P. C. Francez
PARIS 23 (Agerpres).
In dimineața zilei de 23 mai 

în suburbia Parisului Ivry s-a 
deschis plenara C.C. al Partidu
lui Comunist Francez. Pe ordi
nea de zi a plenarei figurează

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

internațională, lupta 
și independență na- 

această

— „Situația 
pentru pace 
țională". Raportul în 
problemă a fost prezentat la ple
nară de către Raymond Guyot.

..... 1 •) ■ ! ni Ic d» h>- • :i- ■ J
Cea de a 150-a aniversare 

a revoluției apgentiniene
BUENOS AIRES 23 (Agerpres)
La Buenos Aires în piața cen- 

‘ trală „Piaza de Mayo“, a avut 
loc la 22 mai ceremonia oficială 
a deschiderii festivităților con
sacrate celei de a 150-a ariiver- 

■ sare' de la revoluția din mai 
1810, începutul luptei poporu
lui argentinian împotriva domi
nației spaniole, pentru indepen
dența națională. Președintele Re
publicii Argentina, Arturo Fron- 
dizi, a declarat deschisă „Săptă- 
mîna sărbătorii din mai" în tim
pul căreia în întreaga țară vor 
avea loc mari manifestații.

In piața „Piaza de Mayo“, 
împodobită sărbătorește se aflau 
participanții la ceremonia festi
vă, unități militare dintr-o serie 
de state ale Americii Latine, e- 

. levi ai școlilor din capitala Ar
gentinei, locuitori ai Buenos Ai- 
res-ului.
au luat loc delegațiile guverna
mentale străine din 79 de țări

ar

in tribunele speciale

sosite la invitația guvernului 
gentinian. Printre ele se aflau 
delegații din Uniunea Sovietică, 
Cehoslovacia, Polonia, Ungaria, 
Bulgaria.

La festivitate ia parte o de
legație a R. P. Romîne formată 
din acad. Mihail Ralea, vicepre
ședinte al Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale a R. P. Romî
ne, general de armată Iacob Te
clu și Francisc Păcuraru, minis
trul R. P. Romîne în Argentina.

Președintele Frondizi a rostit 
o cuvîntare.

După cuvîntare, președintele a 
inaugurat în clădirea 
expoziția consacrată 
a 150 de ani de 
mai.

In încheierea 
ci ale a avut loc 
precum și parada elevilor la care 
au participat 50.000 de elevi din 
diferite institute de învățămînt 
din Buenos Aires.

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

„Cabildo" 
aniversării 

la revoluția din

ceremoniei ofi- 
parada militară

Opinia publică mondială condamnă 
acțiunea S.U.A. de torpilare 
a conferinței

Glasui partizanilor păcii 
din Anglia

LONDRA 23 (Agerpres).
Partizanii păcii din Anglia 

condamnă acțiunile insolente ale 
militariștilor americani care au 
torpilat conferința la nivel înalt. 
La 21 mai la reședința primului 
ministru din Londra a sosit o 
delegație a electricienilor de la 
marea firmă londoneză de con
strucție „Trollop and Colles" și 
a remis primului ministru o pe
tiție în care îi cere să condamne 
zborurile de spionaj ale avioa
nelor americane deasupra teri
toriului sovietic.

La conferința anuală de la 
Londra a Asociației lucrătorilor 
științifici care s-a deschis la 21 
mai la Londra, reprezentanții 
filialei din Machester a asocia
ției au prezentat un proiect de 
rezoluție în care se arată că e- 
șecul conferinței la nivel înalt 
de la Paris este o consecință a 
Incidentului cu avionul spion a- 
merican doborît deasupra teri
toriului Ununii Sovietice.

la nivel inalt
cînd persoane 
din S.U.A. au 

zborurile

ofi- 
de- 
în

Violarea acordurilor de la Geneva 
ia Vietnamcu privire

HANOI 23 (Agerpres).
Agenția vietnameză de infor

mații relatează că în zilele de 
24, 25 . și 26 februarie 20 de ofi
țeri șl'2 soldați americani au so
sit pe bordul a 4 avioane militare 
americane în Vietnamul de sud.

In cele două scrisori adresate 
nu de mult comisiei internaționale

de supraveghere și control, misiu
nea de legătură a comandamentu
lui suprem al armatei populare 
vietnameze a cerut să se efectue
ze cercetări în legătură cu acest 
caz și să ia măsuri pentru a pu
ne capăt acțiunilor prin care clica 
americano-ngodiehdlemistă violea. 
ză acordurile de la Geneva cu pri
vire la Vietnam.

■O----------------

Operațiunile militare din Algeria
. CAIRO 23 (Agerpres)’.

In comunicatul înaltului co
mandament al armatei de elibe
rare națională a Algeriei cu pri
vire la operațiunile militare în

0 nouă lege de tip fascist 
în Germania occidentală

; BONN 23 (Agerpres)'
’ După cum transmite agenția 
A D N. Bundestagul vest-german 

1 • adoptat o nouă lege pentru a re
prima acțiunile populației din 
Germania occidentală împotriva 
militarismului și a fascismului. 
Potrivit noii legi, participanții la 
aceste acțiuni sînt considerați ca 
infractori ai ..păcii publice"
slnt condamnați la închisoare pe 
diferite termene. Legea prevede 
de ademenea pedeapsa cu închi
soare pentru orice critică adusă 
activității din trecut și prezent a 
politicienilor și militariștilor vest- 
germani.

Algeria în perioada 14—18 mai, 
comunicat daf publicității la 
Cairo, se spune că în urma lup
telor violente care au avut loc 
între unități ale armatei alge
riene și trupele colonialiste fran
ceze 477 de soldați și ofițeri fran
cezi au fost uciși și 421 răniți, au 
fost doborîte 7 avioane și dis
truse 47 mașini blindate france
ze. Partizani algerieni au arun
cat în aer un tren militar fran
cez.

De partea armatei algeriene 
au trecut 32 soldați francezi și 
30 algerieni care erau în ser
viciul trupelor colonialiste fran
ceze.

Și

O MĂSURĂ ARBITRARA
NEW YORK 23 (Agerpres). 
Corespondentul din Madrid al 

agenției United Press 
tional relatează că 
Spaniei a hotărît să 
selecționatei Spaniei să
tjească la Moscova și Madrid cu 
selecționata Uniunii Sovietice în 
sferturile de finală ale „Cupei 
Europei" de fotbal.

Interna- 
guvernul 
interzică 
se întîl-

la nivel înalt 
ci a le suspuse 
clarat că aprobă 
scopuri de spionaj deasupra 
U.R.S.S., iar însuși președintele 
S.U.A. a refuzat să .sancționeze 
pe ofițerii vinovați ? Mai mult 
decît atît, fiind deja la Paris el 
a ordonat ca forțele militare ae
riene ale S.U.A. să fie trecute în 
stare de luptă. Cu cine să duci' 
tratative ? Cu un „partener" care 
nu vrea să-și exprime regretul 
în legătură cu „greșeala fatală" 
așa cum s-a exprimat W. Lipp- 
mann în ziarul „New York He
rald Tribune" cu un „supus" 
care îndeplinește ordinele gene
ralilor americani și căruia aceș
tia îi pot interzice să-și îndepli
nească obligațiile ?

Hrușcîov, subliniază autorul/ a 
avut tot dreptul să ceară ca 
S.U.A. să declare în mod oficial 
că regretă că au încălcat suve
ranitatea țării sale și inviolabi
litatea ei.

Mare miting la Viena
VIENA 23 (Agerpres). TASS 

anunță :
La 20 mai a avut loc la Vie

na un mare miting organizat de 
organizația din 
dului Comunist 
care au luat
West, secretarul acestei organi
zații. El a subliniat că vina pen
tru torpilarea conferinței la ni
vel înalt o poartă imperialiștii 
americani. Oricît ar denatura

„Poporul indian este 
deosebit de neliniștit*’
DELHI 23 (Agerpres). TASS 
La 21 mai Ramesh Chandar, 

secretarul general al Consiliului 
păcii pe întreaga Indie a dat 
publicității în numele consiliului 
o declarație în legătură cu tor
pilarea conferinței la nivel înalt 
în urma acțiunilor agresive ale , , „ . . ,
cercurilor guvernante din S.U.A. . P,res\ buJ^a faptele a spus

Violarea spațiului aerian so
vietic de către un avion ameri
can de spionaj în ajunul confe
rinței la nivel înalt, se spune în 
declarație arată omenirii că a- 
numite forțe imperialiste au fă
cut tot posibilul pentru a zădăr
nici conferința la nivel înalt încă 
înainte de începerea ei, pentru 
a împedica procesul de slăbire a 
încordării internaționale și pen
tru a Intensifica războiul rece.

Poporul indian, se subliniază 
în declarație, este deosebit de ne
liniștit din cauza faptului că a- 
vionuî spion și-a început zborul 
criminal de la baza din Peșhe- 
var, apropiind așadar, „războiul 
rece" de frontierele Indiei, și a- 
menințînd direct independența 
Indiei.

Un articol al abatelui 
Jean Boulier

PARIS 23 (Agerpres).
La 21 mai agenția Uniunea 

franceză de informații a trans
mis un articol al abatelui Jean 
Boulier în care autorul acuză 
Statele - Unite că au zădărnicit 
conferința de la Paris a șefilor 
celor patru puteri.

Cum ar fi putut accepta 
U.R.S.S. deschiderea conferinței

......... ........— ♦♦♦•====------ •'--------- -

Comisia internațională a juriștilor 
cere legalizarea P. C. din Germania

PARIS 23 (Agerpres) TASS 
anunță :

La ședința comisiei internațio
nală a juriștilor care a avut loc 
la Paris s-a examinat problema 
consecințelor interzicerii de către 
autoritățile de la Bonn a Partidu
lui Gomunist din Germania.

In concluziile publicate după 
ședință se spune că „numai acti
vitatea liberă a instituțiilor de
mocratice va sili să bată în re
tragere militarismul german și 

spiritul revanșismului care au pro
vocat în trecut suferințe îngro
zitoare poporului german și altor 
popoare din Europa și a căror re
înviere prezintă o primejdie uria
șă pentru viitor".

Juriștii subliniază că interzice
rea în R.F. Germană a Partldti-

lui Comunist din Germania „nu a 
putut decît să contribuie la in
tensificarea activității acestor 
forțe primejdioase și, în același 
timp, este un atentat la libera 
exprimare a convingerilor demo
cratice și o piedică pentru regle
mentarea pașnică a problemei ger. 
mane". Autorii acestui document 
subliniază importanța anulării in
terzicerii P.G. din Germania.

Membrii comisiei internaționale 
a juriștilor din care fac parte re
prezentanți ai Franței, Marii Bri
tanii, Italiei, Indiei și Finlandei 
se adresează parlamentului și gu
vernului Germaniei occidentale 
cerîndu-le să țină seamă de gla
sul lor.

Viena a Parti- 
din Austria la 
cuvîntul Franz

el, adevărul își croiește drum. 
Popoarele nu pot fi înșelate. Ca; 
răspuns la planurile de întețire 
a „războiului rece“ comuniștii 
austrieci își vor dubla, își vor 
tripla eforturile lor în lupta 
pentru coexistența pașnică și 
dezarmare.

Protestul 
poporului vietnamez
HANOI 23 (Agerpres).
După cum transmite Agenția 

vietnameză de informații la 22 
mai peste 170.000 de locuitori ai 
orașului Hanoi s-au adunat în 
piața centrală a orașului pentru 
a protesta împotriva acțiunilor 
provocatorilor imperialiști care 
au torpilat conferința la nivel 
înalt și pentru a arăta sprijinul 
poporului vietnamez față de po
ziția justă a guvernului sovietic.

■: Pentru sezonul ii
** c*Șț de primăvară și vară, :> 

ii O.C.L. Produse ți

Industriale 
Petroșani, 

ii a pus în vînzare prin |ț 
ii toate magazinele de țe- și 
p sături, un bogat și : 
țî variat sortiment de : ;

ii imprimeuri 
din țesături 

de bumbac 
și mătase i 

Ji I*
ii Vizitați magazinele de ii 
ți textile ale O. C. L. Pro- ii 

duse Industriale. î;

ANUNȚ
Trustul alimentației 

publice din Petroșani an
gajează imediat ospătari 
calificați. Se cere ca do
ritorii să aibă domiciliul 
în raionul Petroșani.

Oameni ai muncii ;!
din Valea Jiului ' /

C ! T 8 Ț I

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

faceți abonamente J. 

TRIMESTRIALE J

' și SEMESTRIALE ;
Primesc abonamente 

DIFUZORII VOLUNTOI i 
din întreprinderi 

și instituții !;

: FACTORII POȘTALI 
OFICIILE P. T. T. R.
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In legătură 
cu cutremurul din Chile

23

21 
un 
cu

SANTIAGO DE CHILE 
(Agerpnfc).

După cum s-a anunțat, la 
mai în Chile s>-a înregistrat 
puternic cutremur de pămînt
epicentrul în apropiere de ma
rele oraș Conception. Acest oraș 
a suferit cele mai mari pagube: 
74 de morți, sute de răniți și 
200 de clădiri distruse complet. 
Se subliniază că printre clădirile 
distruse se află multe monu
mente.

Mari pierderi s-au semnalat 
și în orașele Coroneo și Lotar 
unde au murit 
meni iar peste 
răniți.

Potrivit unor
subliniază Associated Press, nu
mărul morților este de cel puțin 
166, iar al celor grav răniți de 
300.

Acest cutremur a fost cel mal 
puternic înregistrat în ultimii 
20 de ani în Chile și a durat 31 
de secunde.

peste 30 de oa-
100 au fost grav

date incomplete,

2 5 m ai 1
PROGRAMUL I. 8,00 Din pre

sa de astăzi, 9,00 Muzică de es
tradă, 9,30 Vreau să știu (re
luare), 11,03 Potpuriuri și liver* 
turi de muzică ușoară, 12,00 Lec
tură dramatizată : schița „Coș
marul" de loan Grigorescu, 13,05 
Concertul „Viața e frumbasă", 
15,10 Din viața de concert a Ca
pitalei, 16,15 Vorbește Moscova 1 
17,30 In slujba patriei, 18,00 
Program muzical pentru frunta
rii în producție1 din industrie și 
agricultură, 19,15 'Cîntece inter
pretate de formații artistice de 
amatori; 21,00 Tineri interpreți 
de' muzică' populară romînească, 
21,45 Valsuri vieneze de Lanner. 
PROGRAMUL ÎL 15,00 Muzică 
din operetele lui Ion Hartularv 
Darclee, 15,30 Muzică populară 
romînească, 16,50 Curs de limba 
rusă, 17,00 Cîntece pentru copii. 
17,30 Sfatul medicului, 18,05 
Muzică uș.oară,, 19,30.■ Fragmente 
din opera “NoTirra" de Bellinî, 
20,00 „In liniștea serii", muzi
că ușoară, 21,20 „Compozitori 
distinși cu Premiul de Stat" — 
Marțian Negrea.

CINEMATOGRAFE
25 mai

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Jucătoarea de baschet; 
AL. SAHIA: Părinți și copii; 
PETRlLA 1 Noi trăim în Minsk; 
LONEA : Ivan Brovkin se însoa
ră; AN1NOASA: Băieții noștri; 
VULCAN : Voci în insulă; LU- 
PENI : Inimă de mamă; BARBA- 
TENI : Urmașii lui Kao; UR1- 
CANI: Intîlnire cu viața.

Tînaruj» „6 August" — Poligrafie


