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Nu au trecut decît 3 luni de cîn.d tînărului comunist Scurtu 
Ioan de la turnătoria U.R.U. M.P. i s-a încredințat conducerea 
unei echipe de topitori din secție. Muncind neobosit pentru ri
dicarea calificării lui profesio nale și a întregii sale echipe, el 
a reușit să obțină in ultimul timp rezultate însemnate în rea
lizarea sarcinilor de plan. In cursul lunii trecute echipa de to
pitori condusă de tov. Scurtu Ioan și-a depășit sarcinile de plan 
cu 8 la sută.

IN CLIȘEU: Echipa de topitori condusă de tov. Scurtu 
Ioan.
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Vești din sectorul
Calitatea cărbunelui 

s-a îmbunătățit
In urma propunerilor făcute 

mineri, conducerea sectorului III 
de la mina Vulcan, îndrumată de 
organizația de partid a luat o 
serie de măsuri. Astfel, s-a stat 
de vorbă cu fiecare brigadă în 
parte arătîndu-se importanța a- 
legerii șistului vizibil. De aseme
nea se acordă o mai mare aten
ție controlului calității cărbune
lui. In această direcție și condu
cerea exploatării 
-de măsuri. Așa 
dat indicații ca 
se ia mai multe 
ne care să fie 
cu normele de șist admis și să 
se identifice brigăzile care dau 
mult șist.

Măsurile luate au făcut ca sec
torul III să obțină rezultate în 
direcția îmbunătățirii calității 
cărbunelui. Așa bunăoară între 
1—25 
lui au

a luat o seamă 
de pildă, s-au 

la separajie să 
probe de cărbu- 
apoi comparate

iunie muncitorii sectoru-
obținut un punctaj cu 3
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Conferințe 
teme ateistepe

• In întîmpinarea zilei eliberă
rii, duminică dimineața, la orele 
10 în sala cinematografului „7 
Noiembrie“ din Petroșani prin 
S.R.S.C. va avea loc o conferin
ță cu conținut ateist intitulată 
„Dezvoltarea biologiei în țara 
noastră după 23 August“ ținută 
de prof. universitar Repcine E- 
mil.

Aceeași conferință va fi pre
zentată în după-amiaza aceleiași 
zile la clubul minier din Petrila 
iar luni la clubul minier și la 
cel al Filaturii din Lupeni.

—=* = —

Premieră festivă
Conducerea " cinematografului 

„7 Noiembrie“ din Petroșani or
ganizează pentru azi la orele 
18, o premieră festivă la noua 
producție sovietică „De partea 
cealaltă“ care rulează pentru 
prima dată pe un ecran din Va
lea Jiului.

Cu această ocazie publicul va 
afla noutăți, lucruri inedite, in
teresante despre viața eroilor 
filmului respectiv, despre telul 
cum a fost turnat și realizat fil
mul, aspecte care desigur nu pot 
apare în film.

III al minei Vulcan
puncte mai bun decît norma ad
misă. Printre brigăzile miniere 
care au obtinut cele mai bune 
rezultate pe sector pot fi amin
tite cele conduse de Bóyte Pavel 
și Karácsonyi Rudolf.

Randamentele cresc 
în continuu

Problema sporirii productivită
ții muncii este de asemenea în 
centrul atenției minerilor din sec
torul III al exploatării carboni
fere Vulcan. Acest lucru este de 
altfel oglindit de următoarele 
cifre : între 1—26 iunie colecti
vul sectorului a reușit să extra
gă în fiecare zi cu cîte 110—120 
kg. de cărbune mai mult pe post 
decît cantitatea planificată. Din
tre brigăzi cel mai bun randa
ment a fost realizat de cea a mi
nerului Boyte Pavel care în loc 
de 3 tone a extras între 1—26 
iunie între 3,20—4 tone/post. 

Rezultate frumoase a înregistrat 
în această direcție și brigada 
minerului Hunyadi Ioan. In a- 
ceeași perioadă minerii brigăzii 
lui au extras între 3,70—4 tone 
de cărbune pe post.
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Printre unitățile in- 
dustriale importante 
din’ Valea Jiului, De
pou* de locomotive 
C.F.R. Petroșani ocu
pă un loc de seamă. 
Muncitorii de aici, me
canici, fochiști, mese
riași din ateliere se 
străduiesc să asigure 
un transport cît mai 
tapid și economic al 
căibunelui extras de 
minerii Văii Jiului.

In întrecerea socia
listă . colectivul depou
lui a obținut rezultate 
bune. Folosind cu pri
cepere forța vie a loco
motivelor, metodele 
înaintate de muncă, e- 
chipele de locomotive 
au economisit în pri
mele cinci luni ale a- 
nului sute de tone de 
combustibil conventio-

i din noua lună i
• Colectivul minei Aninoasa
• care în ultimele două luni s-a
J numărat printre cele fruntașe î 

din Valea Jiului, a pășit în j 
noua ¡ană hotărît să întîmpine » 
Ziua minerului cu noi succese J 
in lupta pentru mai mult căr- ♦ 
bune. J

...La rampa puțului cel mare J 
vagonetcle încărcate cu cărbu- f 

e numai aveau loc. Cei mai 1 

arnici au fost minerii sectoru- J 
lui II. Din abatajele figuri ale î 

acestui sector au ieșit la su- j 
prafață în prima zi din luna 
iulie mar1 cantități de cărbu- • 

J ne în afaia sarcinilor de plan. I
• După primele trei schimburi, j
• procentajul de îndeplinire a pla- .
• nului ve sector indica cifra de j
• 107.8 la sută. I

♦♦ Nici minerii din sectorul cel 
« „mare“ — sectorul I — n-au
♦ rămas rntdt în urmă. In aba-
♦ taie auintul a fost general. In 
J abatajul cameră nr. 6 ortacii
♦ lui Corcodel Constantin au ho-
♦ tărit să întreacă toate brigăzile 
J din sector.
j abatajul
♦ 
ț
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•
♦ 53 tone de cărbune. Doar cu a 
! tonă a râ^as -n urma 1 ■ rivalii 
« lui David cea condusă de vete-
• ranul Dunca Pe*re.
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. Au si 'et'șit. 'in 
lor au văzut lumina 

zilei 75 tone de cărbune în afa
ra planului. Un entuziasm Pu
țin obișnuit s-a întîlnit în nri- 
ma zi din noua lună și în aba
tajul 13 unde lucrează brigada- 
de tineret a lui David loan. Da 
a extras peste plan >n acea zi

î

Í
♦

Acesta a • 
dovedit că însuflețirea din aba- i 

tajul II al sectorului nu slă- J 

bește o clipă î

Pe cît e dc tînără. brigada lui î 

Grad lom din sec'o-ul IV ne • 
atlt de frumoase îi sînt reali- î 

zările. In numai trei schimburi, î 

ortacii lui Grad au trimis la t 

ziuă peste plan 62 tone cărbu- î 

ne de bună calitate. In aceeași 
zi, ortacii lui Davîd losif i din 

t același s ct -r au scos la >u- 
J prafață în afara ntanului zilei
• 29 tone de cărbune.
J Succesele obținute de minerii
* Aninoasei în prima zi de lucru
♦ 
* 
♦ 
4 
4

♦

4
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din luna iulie confirmă hotărî- 
rea lor de a întîmpina cum se 
cuvine Ziua minerului.

L1CIU LUCIA

nai în valoare de a- 
proape 1.000.000 lei. 
Echipele conduse de 
mecanicii Marcu Au
rel, Gostian Ladislnu. 
Cătuțoiu Ioan, Roșea 
Ioan, Crișan Grigore 
și mulfi alții sînt me
reu în fruntea între- 
ceiii socialiste pe de
pou. In clișeu : Preda
rea schimbului la lo
comotiva 150.1092 
constituie un prilej 
pentru verificarea mi
nuțioasă a fiecărui a- 
gregat în parte.
Mecanicii Lungu Ghe

orghe și Cătuțoiu Ioan 
verifică starea pompei 
de aer și a bielelor loco 
motivei. Numai după 
ce totul va fi în ordine, 
locomotiva va putea 
pleca în gară spre gar
nitura care o așteaptă.

Asistența sanitară a oamenilor muncii din Valea Jiului 
îmbunătățit considerabil în anii puterii populare. Au fost con-; 
struite un spital, înființate 5 policlinici, peste 10 dispensare, pos
turi de prim ajutor în subteran, staționare cu paturi iar numărul 
medicilor a crescut cu mai mult de o sută.

IN CLIȘEU: Vedere a frumosului spital din Lupeni.
f *
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Edutaiea iiiHiiglgj ig suinul lialiliiloi ravoluiionare - 
ureompare a oMiti 11.11. le la mina Uimi
Orașul întinerește mereu. S-au 

ridicat cartiere noi în Lupeni. 
Cămine moderne, cantine, școli și 
cluburi stau azi la dispoziția ce
lor care de la sute de metri a- 
dîncime extrag bogăția subsolu
lui. La clubul minier zilnic e ve
selie, freamăt tineresc. In parcul 
din centrul orașului grupuri de 
tineri mineri se odihnesc după 
orele de muncă, alții discută fe
bril cu caiete și manuale în mî- 
nă : sînt viitorii elevi ai cursu
rilor serale ale școlii medii. O- 
rașul devine tot mai tînăr, viața 
devine mereu mái frumoasa..

Dar nu a fost întotdeauna așa. 
Acum 30 de ani într-o diminea
ță însorită de vară, piepturile a- 
sudate de trudă ale minerilor 
au fost străpunse de gloanțe și 
baionete, curtea uzinei electrice 
a fost stropită de sîngele mine
rilor care urmînd îndemnul par
tidului au cerut pîine și’ drepturi 
la o viață omenească. Acest 
cut nu se uită niciodată Í,

Noua generație de mineri 
re trăiește în Lupeniul de 
trebuie să cunoască trecutul, 
zeria și umilința în care au trăit 
înaintașii lor. ¡Cunoașterea aces
tui trecut îi face să 
prezentul/ viața nouă 
prin lupta eroică a 
condus de partid.

Educarea tinerilor 

tre-

ca- 
azi 
mi-

pretuiască 
cîștigată 

poporului

mineri în 
spiritul tradițiilor revoluționare 
ale clasei muncitoare a consti
tuit o preocupare importantă a 
comitetului U.T.M. de la mina 
Lupeni. Cu sprijinul comitetului 
de partid, organizația U.T.M. 
în colaborare cu clubul minier 
a inițiat numeroase acțiuni în 
vederea popularizării trecutului 
de luptă al partidului, al po
porului nostru muncitor. In ca
drul clubului au avut loc nume
roase conferințe și alte mani
festări închinate luptei revolu
ționare a poporului condus 
partid

La mina Lupeni lucrează 
meroși mineri care au simțit 
plin exploatarea cruntă din 
regimului burghezo-mo.șieresc și 
au luat parte activă la îuotele re
voluționare. Intîlnirile dintre to
cești vechi militanți al mișcării 
muncitorești și ’ tineri ‘constituie

de

o importantă formă educativă 
pentru tineret.

In ultimul timp în cadrul clu
bului minier din Lupeni au avut 
loc numeroase întîlniri ale tine-, 
rilor cu mineri vîrstnici ca tov. 
Gherbert Francisc, Cristea Aron, 
Farkas Mihai, Kőműves Teodor, 
și alții. Ei au vorbit tinerilor; 
despre viața grea a minerilor; 
din trecut, despre lupta partida-' 
lui pentru fericirea celor ce mun-i 
cesc, despre greva minerilor Iu-1 
peneni din anul 1929. Astfel, ut» 
de mult comunistul Cristea Áron 
și-a relevat amintirile în cadrul- 
unei seri tematice intitulate; 
„Din trecutul de luptă al mineî! 
Lupeni“. El a vorbit cu acest pri
lej tinerilor despre începuturile; 
exploatării cărbunelui din Lu

peni, despre dezvoltarea ulteri
oară a minei și înăsprirea ex 
ploatării capitaliste, despre lup-! 
ta minerilor organizați în sindi-; 
cate și conduși de partid și des
pre desfășurarea grevei din 1929 
Recent a avut loc „Sărbătorirea; 
celor mai vîrstnici muncitori de’ 
Ia mină“, cu care ocazie minerii; 
Doțiu Avram, Farkas Mihai șî; 
Cotroază Ioan au povestit des-’ 
pre viata lor, despre felul cum 
s-au calificat în minerit, cum au- 
muncit și trăit în trecut șî cum- 
trăiesc în prezent

In perioada premergătoare zî-, 
lei de 6 August, a 30-a aniver
sare a grevei din 1929, cornițe-, 
tul U.T.M. al minei în coiabo- 
rare cu clubul minier și-a pro
pus să organizeze și mai des a- 
semenea manifestări. Astfel s-au 
prevăzut organizarea de diferite 
întruniri pe teme ca : „Seară în
chinată celor trei generații“. Aici, 
se vor întîlni și vor vorbi despre 
viața lor minerii vîrstnici, tine 
rii care s-au consacrat recent mi
neritului și pionierii în fața că . 
rora stă viitorul. La o joie dte 
tineret vor fi invitați să vor
bească despre trecutul lor, mi
neri pensionari, la palatul cul
tural se va organiza adunarea 
tinerilor de la mină pe tema 
„Pagini din istoria U.T.C.“ etc

Deși rezultatele obținute la 
Lupeni în direcția educării tine
retului în spiritul tradițiilor re 
voluționare 
U.T.M. al 
posibilități 
tivitatea în 
în prezent 
în acest sens n-au depășit cadrul 
clubului minier. Pentru cuprin-i 
derea în munca de educare a în
tregului tineret, în căminele de 
tineret, în adunările generale 
U.T.M., pe sectoare etc. s-ar pu
tea organiza la fel de bine în
tîlniri cu mineri vîrstnici, învă
țarea de cînfece revoluționare 
etc

Folosind toate posibilitățile e- 
xistente pentru a face cunoscut 
tinerilor trecutul de luptă revo
luționară a minerilor Văii Jiu
lui, tinerii mineri vor îpdrăgi 
tot mai mult mina, meseria de 
miner, vor lupta cu și mai mult 
avînt pentru înfăptuirea sarcini
lor trasate de partid.

1. DUBEK

sînt bune, comitetul 
minei mai are largi 
de a-și dezvolta ac- 
acest domeniu. Pînă.
toate manifestările

Citiți în pag. IV-a
• Vizita lui F. Kozlov in 

S.U.A.
• In apărarea lui Manolis 

Glezos.
• 6 luni de la lansarea ra

chetei cosmice de către 
Uniunea Sovietică.
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vreme tu pățești.

uNP
nu crezi...

„De
...pînă

De-aceea unde-1 afli, smulge-1 din rădăcină.
R. SELEJAN din Petroșani pentru a vi-

„X”. Dacă veți 
supărati.

a-

PĂDUREA Șl MUNTELE
„De m-aș fi eu, ai fi golaș îmi pare 

Și-ai fi pîrlit de prea înaltul soare. 
Ți-ar măcina torenții înalta-ți frunte... 
(Zicea-ntr-o zi pădurea către munte) 
Al cui frunziș te-ar mai împodobi 
Și ciripitul cui te-ar veseli?“ 
Gîndind o clipă, muntele-i răspunse: 
— „Te-admir pe tine, tainele-ți ascunse 
Nu zic că nu mă faci mai arătos 
Dar fără mine unde-ai fi ? căci „jos 
Se-ntind acuma verzile cîmpii, 
Iar dealurile-mpodobite îs cu vîî, 
Și cred că e rușine să mă nesocotești 
C-alăturea cu mine în

I
Se aciuează unde nici 
Pe lîngă drum, In holdă. în livezi...
N-are „pretenții“ însă îsl alege
Locul mai „gras", din astai-și face lege... 
Nu-i pasă de-i stropit ori prăfuit, 
De n-are cum, stă ani întregi pitit. 
Iar cind are prilej, pe negîndite 
Te-nțeapă bine și-ț: aduce-aminte 
Că n-a pierit de tot a sa tulpină...

Capitala Bulgariei 
va avea un port

Recent a început construirea 
canalului navigabil Pancearevo— 
Sofia. Acesta va porni din lacul 
Pancearevo și se va termina 
printr-un port în cartierul Pav- 
lovo. de unde sub forma unui 
canal de irigație va înconjura 
cîmpia vestică a Sofiei.

Prima etapă a lucrărilor cu
prinde porțiunea dintre Pancea
revo și cartierul Pavlovo cu 
cheiul principal.

Conform proiectului elaborat, 
sectorul navigabil al canalului 
Pancearevo—Sofia va avea o 
lungime de 17.000 metri. Numai 
cheiul din Pavlovo va avea 250 
metri și o capacitate de 790.000 
met-ri cubi de apă.

Malurile canalului vor fi căp
tușite cu un strat de piatră de 
doi metri grosime. Canalul va 
permite navigarea liberă și tre
cerea simultană a două vase cu 
o lungime de 30 metri și o lăți
me de 5 metri.

In apropierea cartierului Pav
lovo canalul va avea o 
80 metri spre a putea 
și în scopuri sportive.

Deasupra canalului 
vor fi construite șase 
duri peste care vor trece șoseie ■ 
Sofia—Samokov, lîngă Pan
cearevo, Sofia—Bistrița, Sofia— 
Simeonovo, Sofia—Dragalevți, 
Sofia—Boiana. Sofia—Kneajevo.

lățime de 
fi folosit

navigabil 
mari po-

Riboilavina — 
un preparat pentru 

îngrășarea animatelor
Institutul de cercetări în dome

niul industriei alimentare din 
Praga a elaborat un preparat 
uscat din vitamina B2 denumit 
riboflavină, care a dat rezultate 
bune la îngrășarea porcilor și a 
păsărilor. Două miligrame din 
acest preparat se adaugă la un 
kilogram dte nutreț.

In urma administrării noului 
preparat, greutatea păsărilor a 
crescut cu 15 la sută, mortalita
tea lor a scăzut cu peste 33 la 
sută iar producția de ouă a spo
rit cu 3 la sută. La porci s-a 
constatat o creștere în greutate 
de 5 la sută.

Prin folosirea riboflavinei se 
vor obține suplimentar 800 tone 
carne de pasăre. 3.000 tone car
ne de porc și 36.000.000 ouă 
pe an.

Ceasornice moderne 
de mînă

Incepînd din trimestrul IV al 
anului curent. întreprinderile 

mecanice din Blonie, în apropie
re de Varșovia, vor fabrica pen

tru prima dată în Polonia cea
suri d'e mînă. Ceasornicele polo
neze vor fi produse pe bază de 
licențe sovietice.

încă în cursul acestui an fa
brica din Blonie va livra 15.000 
ceasornice.

Rețea de observatoare 
seismice

Intr-un viitor apropiat, R. P. 
Ungară va trece la realizarea 
unui vast plan de construcții de 
observatoare destinate studiului 
cutremurelor. Această acțiune se 
desfășoară pe linia hotărîrilor 
luate anul trecut la conferința 
internațională de la Utrecht ca
re a stabilit necesitatea cunoaș
terii mai profunde a fenomene
lor subterane.

In domeniul cercetărilor seis
mice și a construcției de noi ob
servatoare R. P. Ungară colabo
rează strîns cu celelalte țări so
cialiste și în primul rînd cu 
Uniunea Sovietică.

O compoziție ciudată
Ș Nu e cazul să analizăm sen- 
f sul cuvîntului „ciudat“, pentru 
j că pe cei de la T.A.P.L. (mai 
i precis pe tov. Cornea Ștefan) 
l tot nu-i interesează așa ceva. 
/ Așa dar să ne mulțumim cu fap- 
i tul că este vorba de o compo- 
1 ziție ciudată, care pe lista de 
\ meniu a restaurantului de clasa 
S l-a „Carpați“ din Petroșani, fi- 
f gurează sub denumirea prozai- 
l că de „salată de castraveți“.
r Compoziția asta e ciudată 
l din mai multe motive, in pri- 
/ mul rind ea nu-și justifică de- 
î numirea de pe listă, fiind fă- 
< cută din cca. 50 grame ceapă, 
\ cam tot atîta castraveți și niște 
S oțet. Consultînd o carte de bu- 
(cate autorizată (e vorba de cea 

redactată de Sanda Marin) re- 
Îzultă (curios al naibii I) că sa

lata de castraveți trebuie să fie 
făcută din... castraveți. In car
te se spune: castraveții cură
țat! se taie felii foarte subțiri, 

/ se sărează, se scurg de apă, se 
i adaugă la ele oțet și piper dup“a 
j gust, apoi se amestecă. Din re- 
< teta de mai sus cei de la res- 
Ș taurant respectă doar două lu- 
C cruri: curăță castraveții și a- 
/ poi îi amestecă. E drept că-i și 

tale... însă în felii cam de un 
ț deget. Restul se fac toate după 
î gust (însă nu se știe după gus- 
j tul cui I ?) „uitlndu-se“ să se 
f adauge ulei șl piper (cu toate 
l astea — se va vedea mai jos 
t — prețul • „pipărat“ de-a bl- 
5 nelea 1).

il MICA POBLKimn
la moară...

la gara „din Lupeni, 
toate becurile s-au ars, strada 
rămînlnd seara în întuneric. Se 
caută cel puțin o „sclipire" de... 
preocupare de către sfatul popu
lar

Se caută...
...fotografiile făcute muncitori

lor de la mina Lupeni, reușite 
sau nereușite, executate de coope
rativa „Sprijinul minier“ din lo
calitate. Pînă în prezent nu se 
cunosc motivele pentru care, deși 
banii au fost încasați, aceste fo
tografii au devenit „invizibile".

Gospodine...
...folosiți cu încredere ni

sip și orice alte prafuri pentru 
spălatul vaselor pînă cind condu
cerea l.C.RM. Petroșani va reu
și să procure „Vim" și „Tix”, e- 
ficace pentru aceste lucruri. Poa
te atunci se va spăla mai ușor 
și... neglijenta celor în cauză.

Poftiți...
...la cinematograful „7 Noiem

brie“ - - - - •
ziona filmul...
vedea alt film, nu vă 
Conducerea cinematografului 
rnintit, oferă în ultimul timp â- 
semenea „surprize” 
săi

spectatorilor

al 
din

în

popular 
parcul

Se anunță...
... de către Sfatul 

orașului L upeni că 
fata piefii orașului va avea 
curînd flori. In acest scop va fi 
instalată aici o fabrică automată 
de transformare a buruienilor și 
ierburilor în trandafiri, pansele 
etc.

„Cina
care există în pre- 

acest scop nu este 
seamă“ de locuitorii 
care aruncă gunoaie-

Sez propune...
...o ladă fosforescentă și cu ris- 

tem de semnalizare sonor, pentru 
depozitarea rezidurilor de bucătă
rie, lîngă blocul A din vecinăta
tea restaurantului „Cina“ Lu- 
peni. Lada 
zent cu 
„băgată în 
cartierului, 
Ie la jvoia întîmplării, prin spate
le blocului amintit (chiar pe lîn
gă ladia existentă).

In al doilea rind, curios e că 
în salată, pe lingă apreciabila 
cantitate de ceapă, se găsesc 
numai capete de castraveți, a- 
mare de-ti muști limba luîndu- 
le in gură. E drept că cei de 
la restaurant nu sînt nici gră
dinari și nici zarzavagii, dar 
tot ar trebui să știe că orice 
castravete care se pretinde tre
buie să aibă și miez. (Gurile

rele spun că, cîte unui client 
ghinionist i se servește salată 
„compusă“ din felii de castra
veți rămase în alte farfurii).

In al treilea rind, ciudat e 
prețul la care se servește res
pectiva compoziție, avînd cca. 
100 grame (jumătate ceapă și 

jumătate castraveți). In ziua 
de I iulie cind s-a servit aceas
tă compoziție ciudată la restau
rantul „Carpați“, pe piața or
ganizată prețul unui kilogram 
de ceapă era de un leu, iar cas
traveții se vindeau cu 3,75 lei 
kg. Făcînd o mică socoteală, 
rezultă că 50 gr. castraveți cos
tă 0,19 lei, iar 50 gr. ceapă, 
0,05 lei, așa dar prețul total al 
compoziției (fără oțeti) ar fi 
de 0,24 lei. Dar la „Carpați“ 
amintita compoziție se vindea 
cu... 1,90 lei. Cu un asemenea 
preț (ținînd seama de cele exis-

La Cîmpia Târzii

Așa a fost inscris golul hotărîtor

Pînă în minutul 49 rezultatul meciului de fotbal dintre Indus
tria Sirmei Cîmpia T-urzil și Mi nerul Lupeni continuă să rămină 
alb. Dai* Pali este faultat în careul de 16 metri și arbitrul Măi- 
cănescu acordă lovitură de la 11 metri In favoarea lupenenilor. Pe 
arenă și în tribune s-a așternut s liniște încordată. Portarul Cîm- 
peanu privește încocdat, ca un resort la Plev, ce se apropie ușor 
pentru a execut* lovMăra de pedeapsă. O fentă derutantă și... 
portarul plonjează în dreapta, în timp ce balonul intră In poartă, 
în colțul sting, sus (după cum se vede în clișeul alăturat). Așa 
a fost marcat cel de-al 38-lea gol al lupenenilor, unicul gol de la 
Cknpia Târzii, golul hotărttor pentru promo rea echipei mineri
lor în categoria A. Foto: MIHAIL DUMITRESCU
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se vor
fața exponate- 

pavilionul Radio- 
Ùn deosebit interes 

postul de radio 
dacă, de pildă, un

Aparatul fototelegrafic 
„Beriozka“

Vizitatorii expoziției realizărilor 
econoniei naționale a U.R.S.S. de 
la Moscova se vor opri 
îndelung în 
lor din 
electronica“, 
prezintă aici 
„RTM”. Dar 
vizitator dorește să consulte pros
pectul mașinii singurul exemplar 
existent se află la dispoziția ingi
nerului de serviciu ; ce-i de făcut ? 
Inginerul introduce schema în- 
tr-un mic aparat. Peste 3,5 mi
nute va căpăta o fotocopie exactă 
a textului și desenului.

Cum s-a realizat acest lucru ? 
Foarte simplu ! Cu ajutorul unui 
aparat fototelegrafic, denumit 
„Beriozka“. Vizitatorii acestui pa
vilion îl not vedea în plină func
țiune. Orice vizitator poate veri
fica buna funcționare a aparatu
lui ; poate transmite și primi pe 
loc telegrame, copii după schițe, 
desene.

Oțel și trandafiri
Aici totul uimește prin frumu

sețea și proporțiile sale, care în
truchipează mărețul avînt al gîn- 
dirii creatoare, aici totul bucură 
prin admirabila unitate dintre

tente pe piața organizată) fie
care client ar fi trebuit să pri
mească cîte 500 gr. salată și 
încă le rămînea celor de la res
taurant pentru ulei, piper, oțet. 
Ș-apoi unde mai pui că pe sa- 
lată nu era nici piper, nici ulei. 
In schimb amăreaiă cită vrei. O 
fi fost ea amăreaiă de bună ca
litate. dar tot nu făcea 1,90 lei. 
De capetele de castraveți (și de 
salatele făcute numai din cape
te !) nu se poate spune nimic. 
Se vind doar la același preț cu 
miezul de castraveți I

Cum o fi calculînd cei de la 
T.A.P.L. prețurile (responsabil 
cu treaba asta tov. Cornea Ște
fan), nu se știe. Se presupune 
insă — dat fiind situațiile de 
mai sus — că socotelile se fac 
pe degete sau se fac bilețele cu 
prețuri care se bagă în urnă, 
apoi se trage cite unul și se 
pune pe listă in dreptul vreunei 
mîncări oarecare. Altfel nu se 
explică. E curioasă și atitudinea 
responsabilului restauranului 
„Carpați“ (Șchiopu Benone) 
care vinde cu conștiința împă
cată castraveții in speță, soco- 
tindu-se bine acoperit de listele 
cu prețuri primite de la tov- 
Cornea Ștefan.

Cum salata se servește nu
mai cu oțet („uitîndu-se“ de ce
lelalte trebuincioase) nu li s-o 
acri odată celor responsabili de 
asemenea fapte? .Ar fi timpul, 
pentru că, clienților li s-a acrit 
de mult.

V. ADRIAN

□ □

el, prin 
mod h- 
cu sp*

de denumiri ' de 
la crearea de zo- 
si culturi silvice, 
forma o oarecare 

i și a 
dăm din nou

% 
muncă și natura supusă 
felul cum se îmbină în 
resc avionul turboreactor 
cui de grîu, oțelul cu trandafiri-

Trandafirii... La expoziție s-a.-, 
plantat 55.000 de tufe ’de tranda
firi, care se disting în mod deo
sebit în podoaba de verdeață a 
acestui- oraș de basm, format din 
50.000 de copaci și 580.000 de 
tufișuri. Cei 660.000 de iriși, peo- 
nea, cei 350.000 de crini, lalele, 
narcise și gherghine, 3.000.000 
de flori de vară și alte numeroase 
Hori, formează împreună un mi
nunat covor viu colorat care c- 
cupă o suprafață de 15 ha.

In total, în această grădină 
gigantică sînt reprezentate apro
ximativ 3000 
plante folosite 
ne de verdeață

Pentru a ne 
imagine asupra expoziției 
proporțiilor ei să ¿2... d 
cuvînt cifrelor :

Expoziția de Ia Moscova ocupă 
o suprafață de 211 ha pe care 
înalță peste 300 de clădiri — p 
vilioane și alte construcții cu un 
volum total de 2.000.000 metri 
cubi.

Descoperiri geologice 
de amatori

Recent, în regiunea Irkutsk (Si
beria orientală) au fost descope
rite noi zăcăminte de minereuri 
de fier, mangan, mică,.precum șî 
alte substanțe minerale utile. Dar 
toate aceste descoperiri n-au fost 
făcute de geologi, ci de lucrători,- 
studenți sau de școlari din Irkutsk, 
care și-au 
taiga.

Diversele 
și cristaline 
liști, arată, 
făcut descoperiri 
importantă industrială.

Elicopterul 
și electrificarea 

căilor ferate
Ingineri sovietici au pus la 

punct o metodă originală pentru 
instalarea liniilor de transport a 
energiei electrice cu ajutorul e- 
licopterului. ,

Pînă în prezent, fixarea stupi
lor pentru firele de contact la 
căile ferate electrificate necesita 
un tren de lucru pentru transpor
tul pilonilor, cablurilor electrice 
precum și diferitelor aparataje 
auxiliare.

Echipa de lucru numără 40 de 
oameni. Jn timpul operațiilor de 
montaj, traficul feroviar trebuia 
întrerupt.

Elicopterul permite simplifica
rea considerabilă a instalării pi
lonilor. El este dotat cu un dis
pozitiv care execută automat în 
8 minute găurile pentru fixarea 
pilonilor. Pilonii grei din beton 
armat sînt ridicați cu ajutorul eli
copterului, fiind apoi așezați în 
groapa săptă. lucrătorii fixîndn-l 
doar solid. Noua metodă permite 
accelerarea de 4—5 ori a instală
rii liniilor pentru transportul e- 
nergiei electrice.

petrecut vacanta în

substanfe minerale 
examinate de specia- 
că unii amatori au 

de o deosebită
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povestea...
Oricine ar fi trecut acum 

10—15 ani pe podul al doilea 
de peste Jiu. spre centrul Pe- 
trilei, ar fi văzut în partea 
stinsă un teren pustiu, plin de 

î gunoaie și mărăcini .
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Timpul însă a trecut. Pe acel 
loc unde creșteau mărăcini, 
astăzi se înalță trei blocuri 
mari și frumoase cu cîte două 
etaje. Două dintre ele sînt că
mine in care sînt cazați tine
rii muncitori necăsătorifi, iar 
în a treia clădire, așezată în 
partea de nerd-vest de celelalte, 
este cantina unde servesc masa 
sute de tineri muncitori ai mi
nei și pteparației Petrila, can
tină mare și spațioasă — una 
dintre cele mai frumoase din 
Valea Jiului.
Intre cele trei clădiri (două că
mine așezate față în față și can
tina), în loc de mărăcini astăzi 
este un parc frumos aranfat 
cu flori, pomi și alei, de ți-e 
mai m ire dragul să privești. 
Este parcul căminiștilor unde 
în timpul lor liber tinerii mi
neri și lăcătuși i 
îmbălsămat de mirosul florilor.

Vechea 
schimbai, 
muncita- 
zarea si

. de locuit. Partidul si guvernul, 
f asigura
1 eondiții 
« odihnă 
4 Ie face

I 
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¿ 
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ț
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4
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Comuniștii — animatorii muncii 
pe șantierele

Comitetului Central al 
din 26—28 noiembrie
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poveste așa dar s a
Astăzi tineretului 

îi este asigurată ca- 
confortul în căminele

tineretului muncitor 
favorabile de muncă, 
și distracție, pentru a 
viața cît mai plăcută.

V. DPAGAN 
corespondent 
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Cercul și-a încheiat
cu succes activitatea

Uzina electrică 
de învățămînt 
din cadrul or-

De curînd la 
Vulcan cercul 
„Istoria P.M.R.“ 
ganizației de bază și-a încheiat 
activitatea.

La ultima ședință a cercului 
consacrată discuțiilor de sfîrșit 
de an școlar, cursanții au dezbă
tut pe larg lecțiile care le-au 
fost predate în cursul anului. 
Discuțiile care s-au desfășurat 
Ia un nivel satisfăcător au do
vedit că cursanții și-au însușit 

$n bună măsură cunoștințele des- 
pre istoria luptelor duse de 
partidul comunst. Cele mai 
bune răspunsuri 
propagandistului 
le-au dat cursanții 
cula P., Petraru I.

N.

Cele
la întrebările 
Lupșa loan 
David I., Se- 

și alții.
ROVENȚA 

corespondent

Plenara 
partidului 
1958 a fixat sectorului de construc
ții o serie de sarcini importante 
pentru anul curent: scurtarea 
duratei de execuție a lucrărilor, 
reducerea prețului de cost sub 
40.000 lei pe apartament, îmbu
nătățirea calității lucrărilor etc.

Organizația de bază a șantie
rului de construcții din Petroșani 
și-a axat în această perioadă activi
tatea ei pe întărirea continuă a 
muncii politice de masă pe șantier, 
pentru a mobiliza întregul colectiv 
de muncitori, tehnicieni și ingi
neri constructori la realizarea tu
turor indicilor de plan.

De. exemplu, lunile trecute, lu
crul la blocul 9 de pe șantierul 
Livezeni s-a desfășurat destul^ de 
slab. Analizînd munca la acest 
nunct de lucru important al șan
tierului unde se construiește un 
bloc cu 36 apartamente avînd 
parter și trei etaje din beton de 
steril turnat în cofraje de alumi
niu (pentru prima oară în țara 
noastră), am luat măsura ca să în
tărim formația de lucru de acolo 
cu membrii de partid ca tovarășul 
lrinoiu Gheorghe și alții. In urma 
acestei măsuri, activitatea forma
ției de lucru de aici s-a îmbună
tățit mult, reușind ca fată de 8 
apartamente turnate în aprilie, 
pe luna mai să se toarne 12 a- 
partamente. In același timp, la 
acest punct de lucru s-au obținut 
importante economii de materiale 
prin folosirea panourilor de cofra
je din lemn pentru planșee, în 
special la turnarea ultimelor eta
je de scări din beton de zgură 
de cazan.

Problema economiilor de mate
riale și reducerea prețului de cost 
a lucrărilor de construcții a fost 
si ea dezbătută în mai multe șe
dințe lărgite ale organizației de 
bază, în urma cărora — în pri
mul rînd comuniștii — au trecut 
la descoperirea și folosirea mai 
largă a resurselor locale. Astfel, 
s-a început întrebuințarea cenu- 
șei de termocentrală atît ca liant 
în betoane și mortare cît și ca 
agregat ia tencuielile interioare 
și exterioare. Prin folosirea cenu- 
șei la fiecare metru pătrat de ten
cuială se economisesc un kilo
gram de ciment și o cantitate a- 
preciabilă de var pastă.

Pentru anul în curs, una din 
problemele de seamă ale colecti
vului nostru a fost și este exe
cutarea lucrărilor de finisaje inte
rioare și de tencuieli de fațade,

de construcții
care însumează la un loc cca. 
170.000 m.p Organizația de bază 
a discutat această problemă, iar 
comuniștii au căutat să contribuie 
la buna ei rezolvare. Astfel s-au 
format patru brigăzi de tencuieli 
exterioare la Petroșani și două 
brigăzi la Petrila, îar pentru ten
cuielile interioare încă trei bri
găzi, avînd în total 114 munci
tori. Ca să asigure o bună ac
tivitate acestor formații de lu
cru, biroul organizației de bază 
a luat măsuri de a repartiza în 

.cele 9
pe 30 
partid 
nente 
citori 
zarea 
activității membrilor șl candidați- 
lor de partid în brigăzile și for
mațiile de muncă cărora le re
vine cea mai mare narte din c- 
brectivele de muncă de pe șantie
re, vom reuși să predăm la timp, 
în termenele fixate cele 526 apar
tamente pentru oamenii muncii 
din Petroșani șl Petrila și să 
executăm marele volum de lucrări 
de finisaje exterioare, în special 
tencuieli și drumuri. Pe șantierul 
nostru au crescut muncitori frun
tași în producție ca tov. Găvan 
Petre, Cîmpeanu Vasile, Gvulay 
loan, Froșt Ștefan, Roșu Dumi
tru, Budică Gheorghe, Arșoi An- 
ghel zidari, Ațadaras losif, Pop 
Caro], Nagv Ștefan zugravi-vop- 
sitori, Negoiță Dumitru, Vasile 
Nicolae mozaicari, Udrea loan, 
Gavrilă’- Nicclae mecanici și al
ții.

Comuniștii de pe șantierul Pe
troșani sînt hotărîți să muncească 
în lunile următoare cu eforturi 
sporite pentru ca pînă la sfârși
tul anului colectivul șantierului 
nostru să-și realizeze integral în
semnatele sarcini de plan, predînd 
în folosință toate apartamentele 
pe care le are în construcție. 
Pentru aceasta, organizația de 
bază va da r. atenție și mai mare 
muncii politice de masă pe șan
tier căutînd să cuprindă cît .nai 
larg toate problemele ce frămân
tă colectivul.

NICOLAE TABREA 
secretarul organizației de bază — 

șantierul Petroșani

brigăzi un număr de aproa- 
de membri și candidați de 
care să fie exemple perma- 
peritru masa largă de miro
și să-i antreneze Ia realî- 
sarcinilor de plan.' Datorită in ultimul an traficul feroviar în Valea Jiului s-a dezvoltat 

mult și odată cu acesta a< crescut înzestrarea tehnică și numă
rul muncitorilor din complexul C.F.R. Petroșani. Printre alte lu
crării capitale noi, ceferiștii din raionul nostru se mindresc cu 
construcția noului cămin-dormitor de Ia depoul de locomotive (vezi 
clișeul) care va fi dat în folosința personalului de tură pînă la 2$ 
August a. c.

E mai
----------- o------------

ieftin cu««« autocisternă ?
In anii puterii 

fost executate mari lucrări 
electrificare a satelor și cătune
lor din Valea Jiului. Dar, au- 
rentirl electric nu a ajuns încă 
în fiecare casă de țăran munci
tor. De aceea, sînt încă multi 
săteni care folosesc lămpile de 
petrol pentru iluminat.

Pentru a satisface cerințele de 
produse petrolifere, conducerea 
Bazei <te desfacere a produselor 
petrolifere (Competrol) din Pe
troșani a luat măsura de a tri
mite săptămînal autocisterne în 
comune ca Bănită, Iscroni. Uri- 
cani, Cîmpu lui Neag, ca să ducă 
petrol sătenilor. Ce se întîmplă 
însă ? Pleacă mașina și stă câte 
o zi întreagă înir-o localitate ca 
să vîndă cîteva sute de litri de 
petrol. Pentru că, ori nu pot fi

populare, au 
de

înștiințați sătenii că a sosit ma
șina, ori ei sînt plecați la dife
rite munci și nu pot veni tocmai 
atunci. Rezultatul este o desfa
cere slabă, cu mult sub cerințele 
populației.

Există însă o convenție între 
organele departamentale ale in
dustriei petrolifere și comerțului 
prin care magazinele de produse 
industriale din localitățile rurale 
sînt obligate să desfacă produ
sele petrolifere pentru săteni. 
Insă O.C.L. Produse industriale 
Petroșani nu vrea să se încurce 
și cu vînzarea produselor 
litere...

Oare crede conducerea 
Produse Industriale că 
mai ieftin desfacerea cîtorva li
tri de petrol cu... autocisterna și 
că astfel sătenii ar fi mai bine 
aprovizionați ?

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

Elevii la muncă voluntară

petro-

o.c.l; 
revine

--------------—  «« «4 ----- -------------hVță culcuș pentru șoareci
Cu vreo trei ani în urmă, la 

Uricani a fost o tabără de bri
gadieri pentru cei care lucrau pe 
șantier, ajutînd constructorilor 
la clădirea noului oraș munci
toresc.

Brigadierii și-au terminat de 
mult munca și au plecat din U- 
ricani predînd tot echipamentul 
și cazarmamentul la magazia 
șantierului. Pentru moment, tot 
acest echipament compus din pa
turi, dulapuri, pături, cearșafuri, 
plapume etc. a fost înghesuit 
„provizoriu“ în magazia de ma
teriale iar materialele

Chiar din ziua închiderii anu
lui școlar elevii participă zilnic 
la muncă voluntară pentru în
frumusețarea cartierelor, colecta
rea fierului vechi etc.

Elevii Scolii medii mixte nr 
1 din Petroșani, au muncit cu 
elan la nivelarea terenului de 
spart din curtea școlii și la a- 
menajarea de spații verzi în car
tierul Dimitrov.

........... ■ 4O444444 ■ =

Pînă în prezent elevii școlii în
cadrați în brigăzi utemiste de 
muncă patriotică au efectuat fie-’ 
care cîte 30—40 ore muncă vo
luntară. Cele mai frumoase re
zultate le-au obținut elevii Cer- 
năzeanu Doina, Orend Anke, 
Păsculescu Mihai, Popescu Mir- 
cea, Romoșan Maria șî alții.

Gazda dc perele reflecta preocupările actaalc 
ale colectivalni
lui scoate în evidență faptul că 
îmbunătățirea cărbunelui este o 
necesitate pentru întregul colec
tiv. Economiile obținute în pri
mele 5 luni ale anului puteau ti 
cu cel puțin 460.000 lei mai mari 
dacă această sumă n-ar fi fost 
pierdută ca urmare a nerespectă- 
rii normelor de calitate prescrise.

Un alt articol din ediția actua
lă a gazetei de perete „6 August“ 
se ocupă pe larg de problema 
creșterii productivității muncii. 
Planificatorul șef al minei, tov. 
Mateescu Grigore arată cu cifre 
semnificative ritmul ascendent de 
creștere a productivității muncii 
la mină. In luna aprilie de exem
plu, se arată în articol, minerii 
de la Vulcan au extras cu 2.2 la 
sută mai mult cărbune pentru 
fiecare post prestat față de plan 
și cu 6,3 la sută mai mult ds- 
cît în perioada corespunzătoare 
a anului trecut. Sînt de asemenea 
scoase în evdență căile folosite 
la mină în acest scop : reducerea 
posturilor reproductive, extinderea 
metodelor avansate de muncă și 
a micii mecanizări, intensificarea 
întrecerii socialiste etc, „Avem în
că resurse interne destule pentru 
a spori productivitatea muncii“' 
relevă articolul. „Una din acestea 
este reducerea substanțială a pos
turilor neproductive din regia sub
terană“.

Un sigur lucru, supărător, tre
buie arătat: articolul a fost scris 
la 12 iunie Iar datele cuprinse a- 
rată situația din... aprilie. Or, la 
planificare existau 1» data apa
riției articolului situații definitive 
privind luna mai. Era mal bine 
dacă se arătau aceste date. Așa, 
articolul, deși bun. și-a pierdut 
actualitatea, eficacitatea.

In aotua'a ediție a gazetei de

Minerii de la Vulcan se pot 
mîndri cu succesele obținute pînă 
acum. Ei au livrat economiei na
ționale mii de tone de cărbune 
peste plan, au sporit productivi
tatea muncii și au economisit la 
prețul de cost peste 1.170.090 
lei. Colectivul de aici se situează, 
prin rezultatele muncii sale în 
primele rînduri ale întrecerii so
cialiste pe bazin.

La Vulcan există însă suficien
te rezerve interne pentru dezvol
tarea succeselor dè pînă acum. 
Minerii de aici pot spori mai 
mult productivitatea muncii, pot 
îmbunătăți continuu calitatea căr
bunelui pe care-1 extrag. Acestor 
obiective care preocupă întregul 
colectiv este consacrată actuala 
ediție ,a gazetei de perete „6 Au
gust“.

Una din principalele sarcini 
ale minerilor de la Vulcan este 
îmbunătățirea calității cărbune
lui. Articolul publicat de tov. in
giner Gîrjoabă Victor, discutând 
această temă, arată că la mină 
pușcarea selectivă ca si exploa
tarea sub intercalați©, metode ca
re duc la extragerea unui cărbu
ne de calitate, se pot extinde la 
toate sectoarele minei. Materia-

perete nu a fost uitată nici expe
riența minerilor fruntași. Despre 
modul cum s-a organizat munca, 
despre măsurile tehnico-organiza- 
torice aplicate la sectorul III, ca 
și despre rezultatele obținute 
luna iunie scrie pe larg șeful 
torului III, inginerul Surdu 
tavian.

Oglindind preocupările și 
mîntările minerilor de la Vulcan, 

de 
pe 
si 

co-

in 
sec» 
Ote-puse afară în curte sub cerul li

ber
Au trecut de atunci ani. dar 

acest cazarmamenf și echipament 
stă și acum „provizoriu“ la Uri? 
câni. în loc să fie transportat la 
Livezeni la depozitul central de 
materiale. Cauza ar fi o „ceartă“ 
între depozit și șantier în legă
tură cu procentajul de uzură al 
echipamentului respectiv și asu
pra căruia nu se pot înțelege. In 
acest timp, 
și-au găsit 
echipament, 
șor...

șoarecii din Uricani 
culcuș bun în acest 
ducînd un trai u-

fră-

Conducerea 
treprinderii 
construcții 
oare așa de 
la șoarecii 
Uricani
vrea să le strice 
culcușul ?

în
de 

ține 
mult 

din
die nu

Strungarul Chinoviei 
Anatolîe, este unul din- 
♦■e cei mai tineri mun
citori ai secției mecanice 
de ’a U.R.U.M.P. Deși 
are numai 19 ani și este 
în primul an de muncă 
in uzină, el lucrează 
piese de schimb pentru 
exploatările Văii Jiului, 
a căror executare cere

multă precizie. El își 
depășește cu regularitai- 
te sarcinile de plan, dînd 
piese de bună calitate. 
Hărnicia și conștiincio
zitatea lui în muncă ît 
fac să se numere prin
tre muncitorii fruntași 
ai secției.

IN CLIȘEU: Tînărui 
strungar Olinovici Ana- 
tolie în timpul lucrului.

gazeta de perete „6 August“ 
la mina Vulcan, se situează 
poziția înaintată de agitator 
mobilizator activ al întregului 
lectiv. Colectivul redacției alcă
tuit d.in tov. Luca Dumitru, Dra- 
comir Alexandru, Stan Ana, Iovi 
Traían. Cosma Dionisio si Știi-: 
rufa Zenovia, îndrumat de comi
tetul de partid al minei a știut 
să axeze ediția pe tratarea celor 
mai importante probleme ale co
lectivului.

Gazeta de perete „6 August“ 
are posibilități largi de îmbuna-' 
tafite continuă a muncii sale. Co-' 
lectivul de redacție trebpie să ur
mărească modul cum s-au însușit 
criticile aduse prin articolele ru- 
blicate, măsurile luate pentru în
dreptarea defecțiunilor semnalate.

Faptul că în întrecerea gazete
lor de perete, cea de la mina Vul
can a fost distinsă cu mențiune a 
constituit pentru colectivul redac
țional un puternic stimulent. în
drumată activ de comitetul de' 
partid, antrenînd masele largi de 
mineri, gazeta de perete de Ia; 
mina Vulcan poate să-și îmbună
tățească continuu munca sa, să 
reflecte fidel preocupările si lupta 
întregului colectiv pentru îndeplî- 
nirea sarcinilor trasate de Confe
rința raională de partid.. i

GH. DUM1TRESCU



STEAGUL TîOȘU

6 luni de la lansarea rachetei cosmice
de către Uniunea Sovietică

Vizita lui F. Kozlov ta S.U.A
WASHINGTON 3 (Agerpres) 

TASS anunță :
La 2 iulie F. Kozlov, prim- 

vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a vizitat 
două mari magazine din capi

tala Statelor Unite ale Americii. 
El a stat de vorbă cu vînzătorii 
și cumpărătorii, s-a interesat de 
organizarea comerțului. Una 
dintre vînzătoare l-a salutat pe 
Kozlov în limba rusă. „Nu vrem 
război“ a spus ea în încheiere. 
Răspunzînd la salut F. Kozlov 
i-a răspuns: Dacă popoarele 
noastre vor trăi în prietenie nu 
va fi niciodiată război.

In seara zilei de 2 iulie, M. 
Menșikov, ambasadorul U.R.S.S. 
în S.U.A. a oferit o mare recepție 
în cinstea lui F. Kozlov, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. La recepție 
au participat R. Nixon, vicepre
ședinte al S.U.A., 
fanți ai senatului 
prezentanților și 
feți oficiale.

WASHINGTON 3 (Agerpres) 
La 2 iulie F. R. Kozlov, prim- 

vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a luat cu- 
vîntul în cadrul unui dejun orga
nizat în cinstea sa de Clubul na
țional al piesei și de Asociația 
ziariștilor la hotelul „Statler“, 
unul din cele mai mari hoteluri 
din Washington.

La intrarea în hotel F. R. Koz
lov și persoanele care îl însoțesc 
au fost întîmpinați de Lawrence, 
președintele Clubului național al 
presei, și Fowles, președintele A- 
sociației ziariștilor. In sală erau 
prezenți peste 300 comentatori și 
corespondenți de presă americani 
și străini. Societatea de televiziu
ne „National Broadcasting Com
pany“ a transmis cuvînfarea lui 
F. R. Kozlov prin posturile sale.

Apariția în sală a oaspeților so
vietici a fost întîmpinatâ cu a- 
plauze de cei prezenți.

F. R. Kozlov a rostit în cadrul 
acestui dejun o amplă cuvîntare.

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

Expoziția realizărilor llniHii Sovielite se buturi 
de no œare sortes io Ml telăleoilot aietitani

m apărarea 
lui Manolis Glezos

reprezen- 
și Camerei Re
alte personali-

MOSCOVA 3 (Agerpres) — 
TASS anunță :

La adresa lui Kliment Voro- 
șilov, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.RS.S., 
sosesc din toate colțurile Uniunii 
Sovietice telegrame în care par- 

ticipanții la mari mitinguri și di
ferite persoane îi cer să se pro
nunțe în apărarea lui Manolis 
Glezos, luptător pentru pace și 
libertate.

In legătură cu intervenția au
torităților grecești de a-1 condam
na pe Manolis Glezos, pe baza 
acuzației de spionaj, Comisia pen" 
tru drepturile femeilor de pe lin
gă Comitetul femeilor sovietice 
a dat publicității o declarație în 
care se spune: întreaga lume îl 
cunoaște pe Glezos ca pe un lup
tător curajos pentru libertate și 
fericirea tării sale, ca pe un lup
tător antifascist care a făcut o 
măreață faptă de eroism în nu
mele umanismului și libertății po
poarelor.

NEW YORK (Agerpres). — 
Numeroase ziare americane 

publică articole despre Expoziția 
realizărilor Uniunii Sovietice în 
domeniul economiei, științei 
culturii arătînd că aceasta 
bucură de un uimitor succes și 
că produce vizitatorilor o impre
sie colosală.

Întreaga expoziție, scrie co
respondentul ziarului „Christian 
Science Monitor“ reprezintă prin 
ea însăși o afirmare plină de 
mîndrie a unei națiuni care a- 
rată că știe să creeze calitate, 
frumusețe, lux și exactitate. Ex
ponatele dovedesc că în U.R.S.S. 
învățămîntul este gratuit și se 
bucură de sprijinul deplin al sta
tului. Sînt pregătiți un mare 
număr de profesori care se bu
cură de respect.

E. Fergusson, corespondentul 
ziarului „Baltimore Sun" subli
niază că în prima zi expoziția a

și 
se

fost vizitată de un mare număr 
dte americani și se bucură de un 
uimitor succes. Machetele sateli
ților, ale avioanelor turbopropul
soare și spărgătorului de ghea
ță, uneltele 
vietică au 
rilor. scrie 
pondentul.
cipal l-au 
directe dintre oameni.
de americani au înconjurat pe 
translatori asaltîndu-i cu 
te întrebări.

In articolul redacțional 
crat expoziției sovietice 
„Washington Post and 
Herald" subliniază că expoziția 
sovietică constituie o demonstra
ție à realizărilor U.R.S.S. în nu
meroase domenii ale culturii șî- 
industriei. Poporul american,, 
scrie ziarul, poate lua cunoștin
ță de multe lucruri vizitînd 
poziția.

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

agricole și moda so- 
plăcut mult vizitato- 
în continuare cores- 
Dar momentul prin- 
constituit întîlnirile 

Grupuri

diferi-

consa- 
ziarul 
Times

ex-

Ia Argentina scampetea continuă 
să crească rapid

BUENOS AIRES 3 (Agerpres) 
TASS anunță :

In Argentina scumpetea conti
nuă să crească rapid. Potrivit 
unor date furnizate de presa ar- 
gentiniană, în decurs de două 
luni pînă în luna mai 1959 in
clusiv, au crescut prețurile la 
toate produsele alimentare și in
dustriale. Preturile la mezeluri 
au crescut în medie cu 327 la su
tă, la uleiul vegetal — cu 285 
la sută, la lapte condensat — cu 
169 la sută, la fasole — cu 148 
la sută, la săpun — cu 420 la 
sută etc. In luna iunie scumpe

tea a continuat să crească. La 
1 iunie au fost sporite pentru a 
7-a oară în cursul anului 1959 
prețurile la lapte. Cu începere de 
la 1 iulie au fost introduse noi 
prețuri sporite la pîine, legume, 
ulei vegetal, orez, carne, produ
se din tutun etc.

Potrivit declarației unui purtă
tor de cuvînt al guvernului, se 
așteaptă o sporire a tarifului la 
căile ferate și a tarifelor pentru 
transportul de mărfuri. Aceasta 
va aduce o nouă sporire a pre
țurilor Ja toate produsele alimen
tare și bunuri de larg consum.

PEKIN 3 (Agerpres)
Tot mai puternic răsună gla

sul opiniei publice din China în 
apărarea vieții lui Manolis Gle
zos. Numeroase orgaifizații obș
tești din China protestează împo
triva persecutării democraților 
din Grecia și cer eliberarea lui 
Glezos.

„Viața eroului național al Gre
ciei, Manolis Glezos, fiu credin
cios al poporului grec, este în 
pericol! avertizează la 2 iulie 
ziarul „Dagunbao". Toți oamenii 
care stau de strajă păcii, libertă
ții și dreptății trebuie să se ri
dice de îndată în apărarea lui 
Manolis Glezos. Libertate erou
lui național al Greciei !“ — cere 
„Dagunbao“.

MOSCOVA (Agerpres).
In legătură 

iulie a 6 luni 
către Uniunea 
tei cosmice în direcția 
ziarul „Pravda“ 
mătoarea declarație a academi
cianului L. I. Sedov:

Crearea rachetei cosmice cu 
mai multe trepte și lansarea ei 
cu succes în direcția Lunii re
prezintă cea mai mare realizare 
a științei și 
Primul zbor interplanetar al ul
timei trepte, în greutate de 1472 
kg. a rachetei cosmice a deschis 
o pagină glorioasă în cucerirea 
spațiului cosmic și a demonstrat 
întregii lumi geniul creator al 
poporului sovietic și giganticul 
progres tehnico-științific realizat 
în U.R.S.S.

Pînă în secolul al XX-lea gi- 
ganții Copernic, Galilei, Newton, 
Lomonosov, cărora omenirea le 
datorește progresul general al 
culturii, nu au prevăzut posibi
litatea unor astfel de zboruri în 
spațiul cosmic. Acum contempo
ranilor le pare un lucru obișnuit 
ceea ce înainte nu admitea nicî 
cea mai cutezătoare fantezie.

Măsurători radiotehnice com
plicate au permis culegerea da
telor necesare cu privire la pa
rametrii mișcării rachetei. Astfel 
a putut fi calculată traiectoria 
ei și s-au putut determina ele
mentele orbitei rachetei cosmice, 
ea planetă artificială a Soare
lui. Ultima treaptă a rachetei a 
trecut la o distanță de 5.000— 
6.000 km. de Lună și a ieșit pe 
orbita sa de satelit artificial al

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

Descoperirea 
unui nou complot în Cuba

HAVANA 3 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că 

autoritățile din Cuba au desco
perit un complot organizat de 
foștii partizani ai dictatorului! 
Batista. Poliția operează nume
roase arestări în Havana, pre
cum și în provinciile Oriente și 
Pinar Del Rio.

Unitățile de poliție au capturat 
Ia Havana și în provincia Orien
te importante stocuri de pistoa
le, carabine, mitraliere, muniții 
și uniforme militare.

cu împlinirea la 2 
de la lansarea de 
Sovietică a rache-

1 Lunii, 
a publicat ur-

tehnicei moderne.

Soarelui. Orbita ei se apropie de 
forma unui cerc cu un diametru 
de aproape 340.000.000 km. Pe
rioada de atracție în jurul Soa
relui este de 15 luni.. Planul or
bitei planetei artificiale coincide 
în mod practic cu planul orbitei 
terestre. La 14 ianuarie 1959 
planeta a ajuns în punctul ce! 
mai apropiat de Soare, iar la în
ceputul lunii septembrie a. c. ea 
se va afla la cea mai mare dis
tantă de Soare.

Un dbcument științific extrem 
de valoros este fotografia noru
lui de natriu produs de racheta 
cosmică ia 3 ianuarie. Fotogra
fia a fost făcută la Observatorul 
astronomic din Pulkovo al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S.

Crearea acestei rachete cos
mice, - care a devenit prima pla
netă artificială din lume a sis
temului solar, a fost continua
rea firească a lucrărilor efec
tuate în Uniunea Sovietică în 
domeniul rachetelor interconti
nentale Și al sateliților artificiali 
ai Pămîntului.

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

Semne de bun augur
PEKIN 3 (Agerpres)
Potrivit relatărilor coresponden

tului agenției China nouă din 
Djakarta, ministrul Afacerilor Ex
terne al Indoneziei, d.r. Raden 
Subandrio, a declarat la 1 iulie 
reprezentanților presei că expozi
ția sovietica care s-a deschis la 
New York și expoziția americană 
care se va deschide la Moscova, 
sínt semne de bun augur. Cu cît 
asemenea acțiuni se vor țepeta 
mai des, a spus Subandrio, cu a*'1 
va fi mai bine.

Ziarul „Haviant Rakjak“ salu-, 
tă într-un articol de fond schim
bul de expoziții dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite. Ziarul 
subliniază că schimburile în do
meniul culturii, științei, dezvolta
rea comerțului și vizitele reciproce 
între țări, în primul rînd între U- 
niunea Sovietică și Statele Unite, 
favorizează pacea în lumea întrea
gă.

.X..A..S.

Greva mapinapilop italieni 
continuó

ROMA 3 (Agerpres).
Greva marinarilor italieni, de

clarată în sprijinul cererilor de 
mărire'a salariilor, a intrat în 
eea de a treia săptămînă. După 
cum transmite agenția Associa
ted Press, la această grevă par
ticipă echipajele a peste 100 de 
pacheboturi și transatlantice ca
re se găsesc în momentul de față 
în diferite porturi din lumea în
treagă. Agenția subliniază că din 
cauza grevei companiile proprie
tare ale navelor au înregistrat 
pînă acum pierderi în valoare de 
200.000.000 die dolari.

Mișcarea grevistă a marinari
lor italieni a găsit sprijin în 
rîndurile docherilor americani. 
Potrivit agenției Associated 
Press, Anthony Anastasia, pre-

ședintele Federației internațio
nale a muncitorilor din porturi, 
a trimis o telegramă marinari
lor italieni greviști în care îi a- 
sîgură de sprijinul lor deplin. 
Anastasia a declarat reprezen
tanților presei că docherii ame
ricani vor boicota toate vasele 
italiene a căror echipaje nu iau 
parte tla greve.

In același timp, după cum re
latează agenția France Presse, 
porturile italiene sînt amenința
te să fie complet paralizate ca 
urmare a unui apel adresat do
cherilor la 2 iulie de Federația 
Italiană a muncitorilor din por
turi de a-și manifesta solidari
tatea activă și concretă cu mari
narii greviști.

„BEAT GENERATION“
In S.U.A. se face mare publi

citate în junii unei așa-zise miș
cări literare denumită „beat gene
ration". înțelesul sensului lui 
..beat generation” ni-l dau chiar 
inițiatorii acestei ..mișcări" lack 
Kerone si John Holmes. In dis
puta dintre el s-a ajuns la păre
rea că e mai bine dacă se înțelege 
prin ..beat generation" „generație 
epuizată acut’’ decît „generație 
învinsă". De altfel și un sens și 
altul arată destul de clar fondul 
„sănătos” al acestei „mișcări ar
tistice", „contribuția” sa la îmbo
gățirea patrimoniului culturii na
ționale si universale. Pentru a în
țelege totuși „operele" scriitorilor 
acestui „curent" să ne oprim pu
țin asupra cîtorva figuri mai re
prezentative.

l-a Los Angeles, în fața unui 
numeros public format din elevi 
și eleve a. mai multor colegii, un 
..ilustru" reprezentant și-a citit 
opera: Indignat, un ascultător l-a

întrebat ce vrea să demonstreze 
in fond prin pozițiile sale pline 
de pornografii? „Poetul” răspun
se calm • — „nuditatea". Și ce în
țelegi prin nuditate? — îl mai 
întrebă cetățeanul. Atunci „poe
tul" își dădu jos îmbrăcămitea, ră- 
mlnînd gol pușcă. Parcă nici nu 
s-ar fi întimplat nimic, își luă 
manuscrisul și continuă lectura...

Un alt adept al curentului 
„beat generation", actor de mese
rie, nepotul unui mare milionar, 
își distra oaspeții trăgînd cu re
volverul într-un pahar așezat pe 
capul soției sale. Asta pînă într-to 
seară cînd din cauza „neatenției" 
cartușul a nimerit ceva mai jos...

Neal Cassady eroul ideal al 
generației „beai" la ora actuală 
se află. închis pentru contraban
dă cu stupefiante și pederastie. 
Este ușor de înțeles deci ce idei 
„artistice** scot la iveală acești 
..consacrați” ai artei...

Keronak, un alt adept, de exem
plu își scrie „operele“ pe baza

viselor din timpul nopții și 
creierul său este mereu tulbure 
de morfina ; deviza cltui prota
gonist al lut „beat" John Hol
mes este: „Viața înseamnă jazz 
alcool și petreceri”.

Presa americană încurajează a-

ceasia „mișcare" considerînd-o 
„tînără, exuberantă și plină de 
talent" (?!l). De fapt nu-i de mi
rare: O presă „bătrînă" sprijină 
o mișcare „tînără" pusă în sluj
ba aceluiași țel pe care îl slujește 
și întreaga presă capitalistă...

O EXPOZIȚIE DE ORORI
In ultimii ani numărul specta

torilor de cinematograf a scăzut 
în lumea capitalistă cu aproape 
50 la sută, ceea ce a făcut ca 
multe cinematografe să dea fali
ment. Acest lucru se datorește deși, 
gur nivelului de viață mereu mai 
scăzut al omului de rînd din oc
cident, dar mai ales din cauza 
filmelor de slabă factură artisti
că. Găutînd să iasă din impas,' 
magnații industriei artistice au 
recurs la vechii lor prieteni: vam
pirii.

La New York, Londra, Roma și 
în alte capitale occidentale afișe 
mari „țipătoare“ fac reclamă u- 
nor filme ca : „Vampirul Dracula 
revine“, „Frankelstein 1970”, 
„Sîngele negru“ etc...

Pentru a vedea rolul „educativ“ 
al acestor filme, să cităm recla

ma la filmul „Sîngele vampiru
lui“ care rulează la unul din 
marile cinematografe new-yorke- 
ze: „Femeile ies Isterizate. Băr
bații cu nervii făcuți bucăți”.

Subiectul acestei mostre de pa
tologie artistică este în scurt ur
mătorul. Un doctor vampir este 
ucis de bandiți și îngropat în
tr-un cimitir: După un timp este 
reînviat, dar i se scoate inima. Pen
tru a putea trăi, el suge sîngele 
pacienților abrași într-un ospiciu 
de o bandă de criminali...

Gam acesta este „mesajul" pe 
care îl aduce filmul lui Henry 
Cass, rolul său „educativ“*. Deci 
nu este de mirare că o treime 
din populația Statelor Unite sufe
ră de diferite boli nervoase...

GH. CREȚU

PROGRAM OE RABIO
5 iulie

PROGRAMUL I. 7,15 Concert 
de dimineață, 8,30 „Ghid muzi
cal“, 9,00 Teatru la microfon 
pentru copii. 10,00 Muzică, 10,50' 
Selectiuni din operete, 11,45 So
liști și formații participante la 
festivalurile mondiale ale tinere
tului, 12,10 Muzică ușoară, 13,10 
De toate, pentru toți, 14,00 Cr 
cert de muzică populară rom 
nească, 14,45 Noi înregistrări de 
muzică ușoară romînească, 16,10 
Cîntece și jocuri populare romî- 
nești. 17.25 Muzică de estradă, 
19,35 Soliști de frunte ai muzi

cii populare romînești, 20,00 Tea
tru la microfon : „Borgia“. Sce
nariu radiofonic de Alexandru 
Kirițescu, 22,00 Radiojurnal, bu
letin meteorologic și spoFt, 22,30 
Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 7,00 Răsună cîntecud și jocul 
pe meleagurile patriei, 8,00 Mu
zică ușoară, 8,30 Clubul voioșiei, 
8,50 Cu cîntecul și dansul prin 
lumea întreagă, 10,00 Concert 
distractiv pentru oamenii mun
cii aflați la odihnă, 10,50 Con
cert simfonic, 13,00 Muzică u- 
șoară, 14,30 Cine știe cîștigă 1
15.15 Cîntece despre București,
16.15 Mari soliști sovietici de 
operă, 16,45 Vorbește Moscova I 
17,30 „Formații artistice de a- 
matori în studiourile noastre“, 
18,00 Muzică ușoară imprimată 
pe discuri „Electrecord“, 19,00 
„Drumeții veseli“ 19,30 Muzică, 
20,05 Din cele mai cunoscute 
melodii populare romînești, 20,35 
Muzică de dans, 22,00 Tineri so
liști și compozitori romîni de 
muzică ușoară.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : De partea cealaltă; AL. 
SAHIA: Steaguri pe turnuri; 
LONEA : Mînăstirea din Parma; 
ANINOASA: Vraja dragostei; 
VULCAN: Nauris; LUPENI: 
Mingea; URICANI; Numai o fe
meie. ----O----  

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto Central din 

3 iulie au fost extrase din urnă 
numerele: 62, 43, 19, 24, 80, 77, 
70, 69, 42.

Premiul general pe țară este 
de 1.122.352 lei.
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