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Proletari/ Æn toate țările, uniți-vă !

agul roșu
Organ al Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional

In cinstea Zilei mlncrnlai șl a zilei de 25 August
Crește avîntul întrecerii socialiste 

la mina Petrila
In abatajele exploatării miniere Petrila se desfășoară o 

vie întrecere pentru traducerea în viață a angajamentelor luate 
în cinstea Zilei minerului și a celei de-a 15-a aniversări a eli
berării patriei noastre. Redăm mai jos cîteva 
la această mină în întîmpinarea

Sectorul II pe primul loc
încă din prima zi a lunii iulie 

minerii și' tehnicienii sectorului 
II s-au situat în fruntea între
cerii pe mină. De atunci pînă la 
9 iulie ei și-au păstrat locul de 
frunte, avînd extrase peste plan 
mai mult de 550 tone de cărbu
ne energetic. Noile măsuri teh- 
nico-organizatorice luate ca și a- 
plicarea cu succes a inițiativei 
brigăzii conduse de Tucaciuc 
Mihai, au permis minerilor și 
tehnicienilor sectorului II să rea
lizeze un randament de 1,977 
tone de cărbune pe post.

De remarcat de asemenea fap
tul că de la începutul anului și 
pînă în prezent din abatajele 
sectorului au fost extrase 15.000 
tone de cărbune în plus față de 
plan. Un frumos rezultat a obți
nut colectivul sectorului II și în 
ce privește realizarea de econo
mii Suplimentare. Numai în pri
mele 5 luni din anul curent, prin 
reducerea prețului de cost al pro
ducției extrase, colectivul acestui 
sector a obținut o economie în 
valoare de 137.344 Iei.

— Avem toate posibilitățile <.a 
să dezvoltăm realizările obținute 
— spuneau cîțiva mineri fruntași 
din sector. Toate abatajele 
„merg“ bine, deci și succesele 
noastre vor fi din ce în ce mai 
însemnate.

Rând amente sporite
Pentru minerii exploatării Pe

trila, sporirea randamentelor con
stituie în prezent principala lor 
preocupare.

In acest sens se cuvine a fi 
consemnate rezultatele înregistra
te de brigăzile sectorului III.

Brigăzile conduse de minerii 
Enache Chiriță și Baciu Marcu 
Grigore, de exemplu, au realizat 
în luna 
peste 6 
O altă 
care a 
randamentele mari pe care le în 
registrează este și cea condusă 
de minerul Kando Nicolaie. In 
luna iunie, ea a obținut un ran
dament mediu de 5,9 tone cărbu 
ne pe post.

:

trecută 
tone de 
brigadă 
devenit

randamente de 
cărbune pe post, 
din acest sector 
cunoscută prin

Frontaliștii de la abatajul 15
Despre brigada de mineri con

dusă de Bartha Francisc care lu
crează în abatajul frontal nr. 15 

-----O-----

celor două
fapte înregistrate 
mărețe sărbători.

IV se spun numai, 
la mina Petrila. Și

In fiecare zi

din sectorul 
lucruri bune 
nu întîmplător. 
frontaliștii de la abatajul 15 tri
mit la suprafață cantități apre
ciabile de cărbune. In luna tre
cută și în primele 7 zile ale lu
nii iulie ei au reușit să extragă 
in total 1000 tone de cărbune 
peste prevederile planului.

Brigada din care fac parte 
frontaliștii Santa Arpad, Dobro- 
tescu Ioan. Molnar Matei și alții 
este hotărîtă ca în întîmpinarea 
Zilei minerului și a zilei de 23 
August să trimită la suprafață 
peste plan încă 1000 de tone căr
bune de bună ealitate.

După muncă și răsplată
Numeroase brigăzi din cadrul 

sectoarelor minei Petrila au în
cheiat- luna trecută cu realizări 
frumoase la locurile lor de mun
că, Drept urmare ele au obținut 
cîștiguri sporite. Așa de pildă, 
brigada de mineri condusă de 
Karda Emeric care a dat peste 
planul lunar 400 tone de cărbu
ne, a obținut un cîștig de 103 lei 
pe post de miner. Cîștiguri de 
peste 90 lei pe fiecare post de 
miner au obținut pe luna trecută 
și brigăzile minerilor Cordea 
Victor, Iszlai Mihai și multe al
tele de la mina Petrila.

C. MATEESCU

LIBERTATE : 
marelui patriot grec j 
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Manolis Glezos
Sute de oameni ai muncii 

la exploatarea minieră din 
ricani, la ieșirea din șut 
ascultat în- ziua de 8 iulie a-, c. 
textul scrisorii adresate de Ma
nolis Glezos primului ministru 
al Greciei, Karamanlis. Iată 
un aspect de la mitingul de 
protest care a avut loc cu a- * * 
cest prilej și la care s-a votat î 
în unanimitate trimiterea unei ț 
moțiuni în care se cere punerea ! 
în libertate a< natrîntiilnî crrer •

(Continuare în pag. 3-a)

jeze localul în care funcționează 
bufetul T.A.P.L.

Angajamentul pentru construi
rea unui cămin cultural propriu, 
a fost pus pe loc în versuri de 
către un grup dfe fete și flăcăi. 
Versurile au fost apoi citite în 
adunarea populară:

Cîți artiști aicea vin
Noi nu-i primim la cămin... 
Piatra e la un pas-doi 
Iar lemnele cad pe noi 
Luați securea și lopata 
Si căminul să-l dăm gata,

. Să nu mai fim de ocară
Pe... întreaga noastră țară. 
Deci la treabă, oameni buni 
Chiar de astăzi, chiar de luni... 
Aceste versuri improvizate au 

fost acoperite de aplauzele celor 
prezenți.

Atmosfera de voie bună s-a 
însuflețit și mai mult cînd în rit
mul fanfarei locale, tot poporul 
adunat pe prundul dintre ape s-a 
prins într-o horă iute cu strigă
turi. Hora și învîrtitele s-au pre
lungit pînă la cădterea înserării, 
cînd cetățenii, comunei Cîmpu lui 
Neag s-au retras pe la casele lor, 
hotărîți să facă tot ce le stă în 
putință pentru înfrumusețarea 
comunei lor și construirea cămi
nului cultural.

în libertate a patriotului grec 
Manolis Glezos9
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(CITIȚI IN PAG. IV-a: De
clarația făcută de Manolis 
Glezos agenției ADN; Dezba
terile din proces; Protestul 
opiniei publice mondiale) .
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încă un colțișor 
al Vulcanului 

a devenit mai frumos
In ziua de 6 iulie în fața blo

cului C din orașul Vulcan a fost 
mare animație. Utemiștii din ca
drul Gospodăriei de locuințe Vul
can în frunte cu tov. Popescu 
Ioan, secretarul organizației 
IJ.T.M. a G. L. Vulcan au ieșit 
la muncă voluntară pentru ame
najarea de noi ronduri de fiorii 
și plivirea celor existente. încă 
un colțișor al Vulcanului a de
venit mai frumos.

Este demn de remarcat cum au 
muncit tinerii utemiști: Szabo 
Itnre, Sponor Ioan, Tămaș Ioan, 
Rasina Ilie, Nyerges Nicolae și 
Cosma Petre.

Dacă majoritatea utemiștilor 
au muncit cu dragoste, ca cei ci
tați mai sus, totuși au fost și 
unii care au tras chiulul. Exem
plu utemista Ungureanu Ioana 
care a fost repartizată la plivi- 
tul buruienilor, a stat cît a stat 
apoi a șters-o cum de altfel a fă
cut și utemistul Bogoti Pali, du
pă ce a făcut mai multe ture cu 
bicicleta.

VOICU ILIE 
corespondent
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2.500 kg. fier beton 
transportate voluntar

Pe șantierul de construcții și 
montaje nr. 2 din Lupeni s-a 
creat o brigadă utemistă de mun
că patriotică, care cuprinde 80 
de tineri. Intr-o recentă aduna
re generală U.T.M. membrii a- 
cestei brigăzi s-au angajat ca în 
cinstea zilei de 23 August să 
efectueze fiecare cîte 40 ore mun
că voluntară, adică să execute 
lucrări în valoare de 300 lei.

Cele 3 echipe care formează 
brigada de muncă patriotică au 
și trecut la realizarea angaja
mentului luat. Zilele trecute e- 
chipa nr. 3, condusă de tov. Dîn- 
gă Vasile, a întreprins o acțiu
ne. Echipa a transportat o can
titate de 2.500 kg. de fier beton 
de la rampa de descărcare a 
șantierului la locul de muncă al 
fierarilor betoniști, La această 
acțiune au luat parte și elevi — 
practicanți de la Școala profesio
nală de construcții din Deva. Ti
nerii care s-au evidențiat în a- 
ceastă acțiune au fost tov. Dîngă 
Vasile, Cioroboi Gheorghe, Boda 
Traian, Drevea Gheorghe, pre
cum și elevii Morar Traian, Ma- 
ier Vasile, Deleanu Ioan, Petcu 
Vasile și alții.

N. CARLĂONȚ 
corespondent

Comuna Cîmpu lui Neag își schimbă înfățișarea
Obiectivele înscrise în planul 

de măsuri al Sfatului popular al 
comunei Cîmpu lui Neag pentru 
întîmpinarea cu noi realizări în 
muncă a zilei de 23 August, au 
prins viată în cea mai îndepăr
tată comună din raionul Petro
șani. Aici, cu multi ani în urmă, 
oamenii trăiau izolați de frămîn- 
tările vieții, continuîndu-și stră
vechea îndeletnicire: păstoritul.

De la înființarea sfatului popu
lar în această comună n-au tre
cut decît 5 ani. In acești ani co
muna Cîmpu lui Neag a cunos
cut o primenire substanțială. Ță
ranii sînt scutiți de a mai bate 
lungul drum pînă la Uricani 
pentru a-și rezolva anumite pro
bleme, pentru obținerea de dife
rise acte oficiale, pentru aprovi
zionarea cu cele necesare traiu
lui și altele. Acum ei au două 
școli, un magazin alimentar, un 

. bufet, frizerie, o fanfară proprie 
etc. Ei au și preocupări noi. Se 
gîndesc la construirea unui că
min ‘ cultural, la repararea dru
murilor și la alte lucrări gospo- 

. dăjești de interes obștesc.
însuflețiți de chemarea la în

trecere patriotică lansată de sfa
tul popular Uricani pentru înfru
musețarea comunelor raionului 
nostru, cei 9 deputați din comu-

Sîmbătă
11 iulie 

1959
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Fata orașului Lupeni, pe zi ce trece, se înfrumusețează. 
Lupeniiil de ieri cu casele mohorîte, înnegrite de fum, cu băl
toace în jurul caselor se transformă într-un oraș cu spații verzi, 
cu case în care ți-e mai mare dragul să locuiești.

Din primăvara acestui an și pînă în prezent gospodăria
de locuințe a orașului Lupeni a efectuat reparații capitale la ,r
182 case în cartierul Lopstein șt 80 case, pe străzile I. V. Sta- )

urmă. ,
lin, Ecaterina Varga, Vitoș Gavrilă și altele

Clișeul ne prezintă cîteva case de pe strada 1. V. Stalin cu 
înfățișarea complet schimbată față de cum arătau cu ani în i

Niierfi le li Ahihh Ivita peiliu a aime 
ii tnnesiwi III la iama
Principala sarcină pe care co

lectivul minei Aninoasa o are de 
îndeplinit anul acesta este să a- 
jungă >a randamentul de 1,130 
tone de cărbune pe post. Această 
importantă sarcină economică tra
sată de recenta plenară a Comi
tetului raional de partid, minerii 
Aninoasei s-au angajat s-o înfăp
tuiască întocmai. Ajungînd la pro
ductivitatea de 1,130 tone pe post, 
mina Aninoasa va avea creată 
baza materială pentru realizarea 
tuturor obiectivelor cu care colec
tivul de aici a chemat la întrece
re socialistă celelalte colec
tive miniere din Valea Jiului, în 
vederea traducerii în viață a sar
cinilor puse de partid.

fie

Realizările obținute 
pînă acum sînt promițătoare, 

dar nu constituie 
încă un exemplu

Mina Aninoasa trebuie să 
exemplu în privința sporirii pro
ductivității muncii din două mo
tive : 1). De la mina Aninoasa, 
după cum sc știe, a pornit anul 
trecut cunoscuta inițiativă pentru 
creșterea randamentului pe fiecare 
post, în fiecare schimb a brigăzii 
lui Tucaciuc Mihai. 2). Colectivul 
minei Aninoasa este acela care 
a inițiat întrecerea socialistă pen
tru realizarea sarcinilor economice 
din acest an avînd ca obiectiv 
principal atingerea unui niveî 
înalt de productivitate pe bazifi. 
Deci este vorba aici' de o chestiu
ne de prestigiu. Au dovedit oare 
în activitatea desfășurată pînă a- 
cum în producție minerii, tehnicie
nii și inginerii Aninoasei că im
primă colectivului lor rolul de 
mobilizator ce-i revine în lupta 
pentru sporirea productivității 
muncii ?! Pînă în prezent prea pu
țin. Productivitatea realizată pe 
exploatare de 1,003 tone/post în 
primele 5 luni ale anului 1959, 
deși ea întrece în medie cu 55 

Marioara, 
comunal

urmată de 
Hobiceanu

de 5 iulie deputatul 
a făcut o

nă și-au mobilizat cetățenii din 
circumscripțiile lor electorale și 
numai într-o singură zi au fost 
îndreptate și văruite gardurile 
de pe marginea dirumului pe o 
lungime de 450 m. 1. Pe aceeași 
lungime au fost curățate și șan
țurile. Cea dintîi care a pus bi
dineaua în lucru a fost eleva 
Defilipo 
deputatul 
Ioan.

In ziua 
comunal Iman Ioan 
dare de seamă asupra activității 
sale ca deputat pe semestrul I 
al anului 1959; La întîlnirea 
dintre deputat și alegători au 
luat parte peste 150 de persoa
ne. Cu această ocazie deputății 
comunali Roba Dumitru și Ma- 
nolescu Ilie au luat cuvîntul 
spunîndu-și părerile în legătură 
cu treburile gospodărești și de 
folos obștesc ale comunei.

Punîndu-se în discuție -și pro
blema construirii unui cămin 
cultural, cetățenii s-au angajat 
cu însuflețire, să doneze lemne 
de construcții, să' aducă piatră și 
nisip, să facă var șLsă participe 
cu munci voluntare la ridicarea 
acestui așezămînt de culturali
zare a lor, iar pînă la ridicarea 
unui cămin propriu să arnena- 

kg./post productivitatea obținută 
în perioada corespunzătoare din 
anul trecut, este totuși sub posi
bilități. Cifra planificată nu a fost 
atinsă. Aceasta se datorește în 
primul rînd realizărilor slabe în
registrate în trimestrul I cînd ran
damentul planificat pe mină a fost 
îndeplinit în proporție <te numai 
95 Ia sută, mina rămînînd sub 
plan cu pesie 4200 tone de căr
bune.

Folosind indicațiile prețioase 
date în direcția îmbunătățirii acti
vității economice în producție de 
plenara comitetului de par
tid al minei Aninoasa din a- 
prilie, colectivul minei Aninoasa 
și-a corectat neîncetat munca în, 
cursul trimestrului II. Indicii de 
plan realizați s-au apropiat sim
țitor de nivelul sarcinilor. Randa
mentul pe exploatare a urcat me
reu ajungînd pînă la sfîrșitul lu
nii mai la o diferență doar de '19 
kg. pe post în medie față de cel 
planificat pe 5 luni. Iar minusul 
de producție a fost recuperat a- 
jungîndu-se să se extragă pînă la 
încheierea pranului semestru un 
plus de 566 tone. Dar realizările 
economice din ultimul timp, deși 
sînt promițătoare trebuie dezvol
tate în etapa actuală a întrecerii 
socialiste în cinstea Zilei mineru
lui și a zilei de 23 August.

Principalul obiectiv 
in trimestrul III atingerea 

randamentului de 1,130 tone 
pe pos1

Minerii Aninoasei nu sînt oameni 
care să se oprească la 
drumului ce duce la 
sarcinilor de producție 
grele ar fi obstacolele 
au de trecut. Ei merg 
frunte cu comuniștii călăuzindu-se 
de învățătura partidului și înving.

I. BĂLAN

jumătatea 
realizarea 
ori cît de 

peste care 
înainte în

SANDU N.



2 steagul’ roșu

f ABU L> aINSTANTANEE
Performanta

— Ați auzit ? La Lupeni se 
Introduce Iar poșta „preistorică“, 
cu cai I

— De ce ? I
— Pentru ca secția de difuza

re a presei Petroșani să-și poa
tă face mai bine serviciul... 
Poate în acest fel nu se va mai 
întimpla ca în dimineața zilei de 
7 iulie a. c. cînd muncitorii de 
la preparație n-au primit nici un 
număr din ziarele „Steagul roșu“

Pe linie
In dreptul culbu tor ului din 

Bărbăteni s-au oprit doi oameni.
— Uite, vezi colo, jos, pe li

nia aia moartă, cîte vagonete 
bune zac răsturnate ? ! Oare ale. 
cui or fi ?

— Păi... ale minei Uricanî...

Monștrii din p
Muncitorii au un dezvoltat 

simt al frumosului, dovadă ne
număratele creații artistice rea
lizate de oamenii muncii în anii 
de democrație populară cu pri
lejul diferitelor concursuri. Dra
goste pentru frumos, pricepere 
în problemele de artă, vădesc 
muncitorii în timpul lor liber, 
cind pot fi întîlniți cu sutele nu
mai în Valea Jiului, activînd în 
cadrul diferitelor formații artis
tice de amatori din cluburi. Des
pre minerii din Aninoasa se poa
te spune acest lucru cu atît mai 
mult, formațiile lor artistice sin
dicale ocupînd nu odată locuri 
de frunte pe regiune și chiar pe 
țară cu prilejul diferitelor între
ceri artistice. Acestea sînt do
vezile incontestabile ale simțului 
pentru frumos, ale priceperii in 
materie de artă dovedită de mun
citorii de aici.

De acest lucru îți poți da sea
ma și ascultînd bunăoară păre
rea minerilor despre așa zisele 
„statui“ instalate la intrarea în 
parcul Anlnoasei.

— Sînt niște monștri I spunea 
dăunăzi un cunoscut miner. Gos-

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

Mim PUBLICISTE
SE CAUTĂ...
...de urgență un alergător în

cercat care să facă de cinci ori 
pe zi naveta: I.G.O. — gospo
darul minei Aninoasa și retur. 
Găsitorii sînt rugați să-i înmî- 
neze următoarea petiție adresată 
celor două conduceri gospodă
rești (noi am obosit tot făcînd 
această navetă) : „Sîntem 60 de 
lamilii în Căminul Vechi. N-avem 
apă. De o lună batem la toate u- 
șile gospodarilor Aninoasei. Ele 
s-au maî deschis uneori, dar ro
binetele au rămas mai departe... 
închise“.

SE PROPUNE...
...locatarilor din cartierul Gh. 

Dimitrov din Petroșani să-și pro
cure torțe, făclii său opaițe pen
tru a ilumina noaptea străzile 
cartierului (blocurile 19, 20, 17, 
18 etc.).

RECOMANDAM...
...cetățenilor din Vulcan, cart» 

doresc să meargă cu trenul, să 
vină în .stație cu mult timp îna
inte de ora programată pentru 
plecarea trenului. Aceasta nu 
pentru că la casa de bilete ar fi 
aglomerație, ci pentru a nu pier
de trenul, fiindcă impiegații de 
mișcare Pogonaru loan și Bru
mă I.... s-au luat la întrecere ca
re să dea drumul la trenuri mai 
repede din gară, indiferent de 
ora oficială de plecare.

SE VINDE...
...săpun de rufe în cantități 

mari la toate unitățile O.C.L. 
din raion. Responsabilul grădi
nii de vară din Lupeni este in
vitat în mod special să cumpere 
acest articol, pentru a mai spăla 
din cînd în cînd fetele de masă 
de la această grădină și cu să
pun, nu numai cu bere și alte 
băuturi.

șl „Drumul socialismului" care 
ae editează... lai doi pași, compa
rativ cu „Sportul popular“, care 
in schimb s-a difuzat în aceiași 
zi, deși e adus de la București. 
(Aceasta e de fapt o situație ce 
se menține de la 1 iulie a. c.).

— Și ce găsești deosebit în a- 
ceasta? La vînzare liberă „Dru
mul socialismului“ de marți n-a 
ajuns la Aninoasa nici... joi.

— Asta da, e o performanță...

moartă
— Cum asa ? Tocmai ale mi

nei care se plînge atîta că duce 
lipsă de vagonete ? 1

— Adevărat I Se vede însă că 
sectorul transport al minei a in
trat $i el pe... linia moartă, de 
nu le vede...

arcul Aninoasei
podarii minei care au comandat 
confecționarea lor ne spun că 
vor să reprezinte niște mineri 
Ce fel de mineri or fi ăștia? E 
mai mult o bătaie de joc. Priviți 
ce disproporție! Corpul e prea 
mic față de cap, ochii și gura 
prea mari fată de obraz, mîinile 
sînt lungi ca de urangutani, pi
cioarele strîmbe și scurte... Oare 
așa arată tipul minerului din 
ziua de azi ? 1

— Și-apoi iată altă deformare 
a realității I Pikhamerul e in mă 
rime naturală lucrat, pe cînd 
corpul e cu mult mai mic... Păcat 
de banii aruncați pe construirea 
acestor așa zise statui, păcat de 
muncă... De ce nu s-a dat execu
ția statuilor acelorași artiști ca
re le-au realizat foarte frumos 
pe cele de la Uricani ?! De ce 
nu s-a cerut ajutorul bunăoară 
al talentatului sculptor muncitor 
Schmit de la Petrila sau al zi
darului Atnbruș din Lupeni, ca
re se pricep în materie... Cît de 
frumoase sînt statuile în baso
relief realizate de tov. Schmit în 
sala A.S.I.T. din Petroșani I 
Le-au văzut și tovarășii din con
ducerea minei și a sindicatului 
din Aninoasa. Nu-i așa ? Asta 
da, se poate chema artă!

E un exemplu demn de urmat...

Prima operă electronică
Un muzicant olandez a compus 

prima operă electronică. Intere
sant este însă faptul că noua o- 
peră electronică nu mai face apel 
la instrumentele clasice de muzi
că ca cele cu corzi, de suflat, per
cuție etc. ci la generatori electro
nici de sunete

Auditorii sînt cei care arată ce 
anume sunete le sînt agreabile.

NOUTĂȚI
Energie astrală

înainte sinteza heliului din 
nucleele atomilor hidrogenului se 
producea numai în stele. Astăzi 
oamenii de știință învață să di
rijeze această reacție pe Pămînt. 
Intr-o instalație toroidală, a că
rei machetă este expusă la Expo
ziția sovietică de la New York, 
pulsează c spirală incandescentă 
de plasmă, condensată de liniile 
■de forță ale cîmpului magnetic. 
Astăzi se fac doar experiențe, 
cercetătorii aleg doar cheia către 
energia termonucleară. Mîine în
să, curentul generat de energia 
astrală va lumina orașele noas
tre. Oamenii sovietici vor sili fo
cul stelelor să servească cauzei 
păcii și fericirii, să lumineze ziua 
senină de mîine a omenirii, care 
va fi cucerită, fără îndoială, prin 
munca și lupta milioanelor de 
oameni.

O privire în inimă
Structura organismului omenesc 

este foarte complicată și în multe

FLUTURELE
— Unor „cuceritori" —

11 vezi zburînd „nevinovat“ 
din floare-n floare 

Intotdeauna-nveșmîntat
în strai de sărbătoare... 

(Pentru a lucra nu are timp, 
nu-i place 

E'-un parazit
ce mult de cap își face!) 

Zburînd din floare în floare, 
în urma lui se naște 

Omida ce petale,
frunze-ncepe-a paște — 

De-ajunge biata floare
tot farmecul să-$i piardă 

Si vîntul uscăciunii
ea simte c-o dezmiardă...

...Așa și-n viață, fluturi „de stradă“, 
mai găsești...

Tu unde-i vezi nu pregeta
ca să-i stîrpești!

R. SELEJAN

FEL
Un mort de 600-700 ani
In zăcămintele de petrol din ba

zinul Tsaidatn, din provincia 
Tsingalai a Chinei, au fost des
coperite rămășițele funerare ale 
unui războinic din dinastia Yan, 
mort acum 600—700 ani.

Rămășițele pămîntești ale răz
boinicului eiau învelite într-o cu
vertură de lînă, fiind perfect con
servate, corpul fiind acoperit cu 
o haină de blană, avînd. o armu
ră ușoară. Pe cap, avea o căciulă 
decorată cu o pană roșie.

Alături erau depuse — coada 
calului său, un arc și un corn cu 
11 săgeți. Războinicul avea o ra
nă cu urme de sînge și un bandaj 
din mătase verde. După îmbră
căminte și fizionomie se pare că 
rămășițele funerare descoperite ar 
fi ale unui luptător mongol.
Istoria pTinii este mal veche 

de 6.000 de ani
Este puțin probabil că ideîa fa

bricării pîinii i-a venit omului 
preistoric, observînd unele specii 
de furnici care cultivă niște plan
te, ale căror semințe le stochează 
pentru hrană.

După epoca de piatră, omul, 
concomitent cu vînătoarea, a în
ceput să devină și agricultor. De 
fapt, istoria pîinii, a cîmpurilor 
cultivate cil grîne se confundă cu 
istoria omenirii și a bătăliilor ce 
au avut loc de-a lungul mileniilor.

Pîinea, aliment simbolic, a cons
tituit preocuparea oamenilor din 
toate timpurile, deoarece de asi
gurarea ei depinde însăși existen
ța omului.
Expertizarea permanentă 

a ciupercilor
Pentru a evita accidentele da

torită intoxicărilor produse de ciu-

TIINȚIFICE 
privințe încă nestudiată. Medicii 
visează de mult „să poată vedea“ 
procesele circulației sîngelui și 
metabolismului, ascunse în adîn- 
curile corpului omenesc, de care 
depinde sănătatea omului. Un ra- 
diograf cu opt canale, pe care 
americanii îi pot vedea la Expo
ziția sovietică de la New York, 
va permite să se „vadă“ procesele 
care au loc în organism.

Un om înghite un praf care 
conține o cantitate infimă, abso
lut inofensivi de izotopi radioac
tivi. „Atomii marcați1. se împrăș
tie în tot corpul. Cele opt transmi- 
țătoare ale aparatului sînt așeza
te pe punctele concentrate ale or
ganismului. Ele raportează medi
cului despre viteza și intensitatea 
circulației sîngelui, despre felul 
cum este asimilată hrana. Astfel 
ei pot descoperi imediat orice a- 
nomalie intervenită în procesele 
care se desfășoară în organism.

— Acordeonul e prea greu — pare că spune micuțul Golgoț 
Mircea, fiul ajutorului șef de sector C. Golgoț de Ia mina Vulcan. 
Dar surisul său. ochii-i strălucitori reflectă deplina speranță că va 
crește mare, iar atunci va mînui cu ușurință claviatura acordeo
nului... Instrumentul n-are să-i mai fie greu. Piuă atunci mai e 
destul de mult, pentru că pînă una-alta Mircea n-a pășit nici 
pragul școlii elementare... Zîmbetul lui voios e pe deplin justificat, 
împreună cu părinții săi se află intr-o zi de odihnă la Cabana 
Vulcan, unde în tovărășia micuței sale prietene Kunig Aurora, fiica 
lăcătușului Kunig de la secția U. R.U.M. Vulcan își petrece tim
pul... Nu va trece multă vreme și, poate, la cabană în jurul lui 
Mircea se vor afla mulți, care se vor delecta ascultind melodiile 
executate de el la acordeon...

Foto: C. MORARU

DE FEL
percile veninoase, excursioniștii din 
Budapesta, au la dispoziția lor 
două instituții științifice, care per
manent le oferă' sfaturi și metode 
pentru a ie expertiza înainte fle 
a Ie consuma.

Roboți pentru ghidarea 
turiștilor

Pentru ghidarea turiștilor ,și 
alegerea unui hotel s-au construit 
roboți electronici, care la o apă
sare pe buton, dau, în limba dori
tă, toate indicațiunile și informa- 
țiunile suplimentare privind toa
te categoriile de hoteluri existen
te într-o localitate.

Dar noul aparat pe lîngă că 
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Producție de sfîrșit de an

permite alegerea camerelor, el mai 
servește și pentru rezervarea lor 
fără nici o deplasare.

Descoperirea
Tn continentul Antartlc 
a unul lanț de munți

Exploratorii sovietici au des» 
coperit în ținutul denumit Pă- 
mîntul Reginei Maud în Antarti
ca un lanț de munți, pe care l-au 
notezat „Munții ruși".

După’ datele culese de membrii 
expediției sovietice, savanții vor 
putea rezolvi unele probleme pri
vind originea regiunilor muntoa
se ale Antarticef.

ARTISTIC
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prof. Weber Ștefan) de aseme- * 
nea au executat destul de bine, • 1 
dar cu mai puțină viață și sigu- j 
ranță, duetul interpretat. î

MOMENT
Publicul venit în număr ma

re la producția de sfîrșit de an 
» a secției de muzică a Școlii 
î populare de artă din Petroșani,
• a rămas plăcut impresionat de 
! execuția numeroaselor bucăți
♦ interpretate de clasa canto, cla-
• sele de pian, vioară, mandoline 
J și acordeon. Elevii acestor cla-
♦ se, în mare majoritate tineri, ca

I
de altfel și școala în care își 
dezvoltă măestria artistică, fac 
parte din generația cea nouă — 
generația lui 23 August.

Nicicînd pe vremuri filf oame
nilor muncii n-au avut aseme 
nea posibilități, cultura șl arta 
slujind doar interesele unei mi
norități restrînse, departe de 
aspirațiile celor mulți. Talentele 

_ pe care le scoate la iveală au 
Îde an Școala populară de artă 

din Petroșani (director tov. P. 
Giorgovertu), munca ce se des
fășoară aici pentru a se da pro
moții din ce în ce mai bine pre 

i gătite, sînt și ele o expresie a 
• vieții noi pe care o trăiește în 
j tregul nostru popor.
♦ Solista vocală Băcăianu Sal- 
j vinai, fiică de miner, executînd 
♦ cu multă dezinvoltură bucățile 
j „La oglindă“ și „Visuri“ a im- 
♦ presionat puternic prin clarita- 
£ tea vocii și sensibilitate. Vo- 
Îcea-i catifelată a învăluit cu căl

dură întreaga partitură. Pe a-
• ceeași linie se poate vorbi și 
l despre interpreta „Habanerei“ 
J din opera „Carmen“ de Bizet. 
I Kiss Ileana. A plăcut de aseme- 
Inea duetul Globaru Voichița și 

Maxim Ida.

Impresia cea mai puternică a 
lăsat-o însă violonistul Moldo
va« Martin (clasa prof. Pataky 
Alexandru) care s-a dovedit a 
fi (interpretînd bucata „Visuri" 

* de Schumann) un virtuos mî- 
♦ nuitor al arcușului, un talent 
• autentic care poate urca trepte 
♦ tot mai sus în perfecționarea 
♦ calităților sale artistice. Fiicele 
♦ de miner, surorile Bădiceanu 
î Ecaterina și Teodora (clasa

O notă bună merită clasa de J 
mandoline—chitare (prof. Var- ♦ 
ga losif) care a izbutit ca în * 
timp scurt (abia în 4 luni) să ♦ 
formeze un ansamblu cu reale » 
posibilități interpretative. Din J 
acest ansamblu se remarcă în • 
mod deosebit Oiteamu Letiția și • 
Coșa Traian. Dintre bucățile e- J 
xecutate au reținut atenția mai J 
ales „In Bucureștiul iubit“ și ♦ 
„Valurile Amurului“. £

Din clasele de pian s-au re- ♦ 
marcat în mod' special eleviiI 
Lucaciu Camelia (prof. Weiss J 
Iohana) care împreună cu prof. • 
Lucaciu T. a executat la 4 ♦ 
mtini „Sonata“ de Diabelli, ♦ 
Tury Zoltan și Stăncescu Pom- J 
piliu (prof. Neag Hedviga) pri- • 
mul prin interpretarea bucății î 
„Preludiu“ de Rahmaninov, iar j 
cel de-al doilea — „Sonatina“ ♦ 
de Clementi. De asemenea Glo-1 
baru Voichița, interpretînd „Ci- j 
ripitul păsărelelor“ de Misseler, J

♦ 
*
♦

baru Voichița, interpretînd „Ci 
ri. ..................
a făcut o realizare bună.

Din clasa acordeon (prot 
Szabaszlay Francisc) s-a re
marcat Tury Zoltan prin execu
ția uverturii din „Egmond".

Producția de sfîrșit de an a 
evidențiat faptul că Școala 
populară de artă din Petroșani, • 
creație specifică regimului nos- î 
tru de democrație populară, an • 
de an se afirmă tot mai mult • 
ca fiind un focar de seamă în • 
râspîndirea artei în rîndurile» 
maselor largi populare, în des- J 
coperirea de talente tinere, în 
desăvîrșirea măestriei artistice J 
a acestora. Conducerea școlii, • 
cadrele de specialitate de aici, * 
își aduc contribuția la îndeplini- • 
rea sarcinii nobile ce i s-a în- • 
credințat școlii — de a fi un J 
factor activ în desăvîrșirea ope- • 
rei de culturalizare a maselor J 
de oameni ai muncii din Valea • 
Jiului. !

♦
0

V. FÜLESI ;
mmm •



STEAGUL ROȘU

Cînd se scapă din vedere esențialul

întovărășirii zootehnice din Dealul Babii, 
sprijin I

sporirea fondului de bază, poate 
duce la prosperitatea întovărăși
rii, el o face trainică, puternică. 
S-a ajuns chiar ca unii țărani 
cum ar fi Mihuț Petru și alții 
care deși fac parte din comitetul 
de conducere ai întovărășirii se 
sustrag de la îndatoririle ce le au.

De curînd comitetul executiv 
al sfatului popular din’Vulcan a 
analizat activitatea acestei înto
vărășiri și a constatat că este 
necesar să se ia o seamă de mă
suri. Au fost chiar elaborate de
cizii în acest scop care obligă pe 
unii membri ai comitetului exe
cutiv și pe deputatul circumscrip
ției, tovarășul Vințan Alexandru 
să o îndrume în activitatea ei.

Au mai rămas însă o seamă 
de măsuri necuprinse în deciziile 
sfatului popular. Se impune ast
fel să se intensifice munca de e- 
ducare a țăranilor întovărășiți și 
neîntovărășiți în spiritul sarci
nilor trasate de partid privind 
transformarea socialistă a agri
culturii. In acest scop activitatea 
căminului cultural din Dealul 
Babii trebuie îmbunătățită. Pe 
lîngă antrenarea țăranilor în 
formații artistice, pe lîngă con
ferințele ce se vor tine, este in
dicat ca la cămin să fie atrași 
țăranii cu experiență în proble
mele de creștere a oilor, de co- 
sire a finului, de altoire a pomi
lor care să vorbească și să îm
părtășească din experiența lor și 
celorlalți țărani muncitori.

Se poate și este chiar indicat 
ca șl echipa artistică a comite
tului sindical al minei și cea din 
Paroșeni să-și alcătuiască un 
program bogat cu probleme spe
cifice sătești, pe care să-I pre
zinte în fața țăranilor muncitori 
la căminele culturale.

In scopul consolidării întovă
rășirii din Dealul Babii, sarcini 
importante revin și Comitetului 
orășenesc de partid din Vulcan. 
El va trebui să analizeze, în 
timpul cel mai scurt, cauzele ca
re au dus la slăbirea muncii po
litice în rîndul țăranilor. In 
frunte cu secretarul organizației 
de bază din cătunul Dealul Ba- 
biî, tov. Hațegan Nicolaie, unii 
membri 
cum ar 
Petru a 
sustrag 
nilor ce 
tru ceilalți țărani muncitori e- 
xemple personale demne de ur
mat.

Acestea sînt numai cîteva din 
sarcinile imediate. Sînt multe 
posibilități și metode de îndru
mare și ajutorare a întovărăși
rilor pentru a le face din an în 
an tot mai înfloritoare, pentru 
a le întări.

mai mult
Sfatul popular al orașului 

Vulcan a obținut în acest an, sub 
îndrumarea comitetului orășenesc 
de gartid, succese frumoase în 
munca de atragere, pe baza li
berului consimțămînt, a cît mai 
mulți țărani muncitori spre în
tovărășirile de creștere a oilor, 
Peste 350 familii de țărani mun
citori din satele și cătunele măr
ginașe orașului Vulcan sînt în
scrise în cele 5 întovărășiri con
stituite.

Atragerea unui număr cît mai 
mare de țărani în întovărășiri nu 
este cel din urmă scop. întovă
rășirile deja constituite trebuie 
ajutate să obțină producții spo
rite față de gospodăriile indivi
duale. Ele trebuie consolidate. 
Rezultatele bune ale întovărăși
rilor stimulează și îndeamnă un 
număr tot mai mare de țărani 
pe calea înscrierii lor în această 
formă de muncă în comun. O 
seamă de hotărîri și de legi ad>uc 
avantaje țăranilor întovărășiți.

La Vulcan însă, mergîndu-se 
pe linia cuprinderii a cît mai 
mulți țărani în întovărășiri, lu
cru necesar, s-a neglijat cea mai 
importantă latură a muncii, a- 
ceea a consolidării întovărășiri
lor deja înființate.

întovărășirea 1 Mai din Dealul 
Babii care cuprinde un număr 
de 61 familii nu se poate spune 
că este tînără. A trecut mai bine 
de un an de la inaugurarea ei, 
timp în care, cu toate că s-au ob
ținut 
tuși 
anul 
■ nui

CONFERINȚE
Sîmbătă, duminică și luni, în 

mai multe localități din Valea Jlu-s 
luî, academicianul prof. dr. Eugen 
Macovschi din București va pre
zenta două conferințe cu teme de
osebit de interesante: „Impresii 
dintr-o călătorie în Uniunea So
vietică“ și „Izotopii radioactivi în 
biologie”.

Sîmbătă după-amiază, cunoscu
tul om de știință Eugen Macovschi 
va prezenta la Petroșani în sala 
clubului A.S.I.T. și la Gospodăria 
de locuințe prima temă, iar dumi
nică și luni va putea fi ascultat 
Ia cluburile miniere din Aninoasa, 
Uricani, la Filatura Lupeni și 
Centrala termoelectrică Paroșeni.

CoiHUlliȘtÎi 
la muncă

In cadrul uitknei adunări gene
rale a organizației de bază de 
partid de ia Centrala termoelec
trică “Paroșeni, s-a discutat și pro
blema înfrumusețării incintei uzi
nei noastre. Comunistul Dutescu 
loan a propus ca în ziua de 5 
iulie să se organizeze o acțiune 
de muncă voluntară de către 
membrii organizației noastre de 
bază. Propunerea a fost primită 
cu bucurie. Cir toate că era numai 
ora 8,20, deja un mare număr de 
membri și candidați de partid e- 
rau prezenți la locul unde urma 
să se lucre2e Printre aceștia au 
fost tov. Tașnadi Iosif, secretarul 
organizației de bază, Dumitrescu 
Ioan, Popescu Ioan ÎI și alții. Pî-

BARAJUL DE METAL
Cum cobori dinspre cabana de 

la Lunca Florii spre Cimpa pi 
torescul locurilor îneîntă ochiul, 
Printre dealuri apa cristalină a 
Aușelului saltă zglobie. In apro
piere de Cimpa ea e oprită de 
un baraj puțin obișnuit. Cîteva 
vagonete așezate de-a curmezi 
șui albiei au pus stavilă apei, 
încearcă ea să scape din strîn- 
soare, dar n-o ajută puterile să 
urnească vagonetele pline cu

pietriș și mîi, așa că vrînd-ne 
vrînd ocolește barajul pe unde 
poate.

— La ce o fi folosind barajul 
— se întreabă cîmpenii, ori ex
cursioniștii ce merg să-și petrea
că timpul liber în mijlocul 
turii. Intr-adevăr 
sibilă o singură 
rajul are totuși 
scoată la iveală 
de bunul obștesc 
pund de aceste vagonete.

la ce ? E 
explicație, 
un scop, 
nepăsarea 
a celor ce

na- 
po- 
Ba-
Sa 

fată 
râs

unele rezultate, ele sînt to- 
nemulțumitoare. Astfel, în 
trecut a început construirea 
saivan al întovărășirii. La 

îceput, munca a mers spornic, 
țăranii participau voluntar la 
construirea saivanului. Chiar mai 
mult decît atît. au venit în spri
jinul lor și muncitorii de la di
ferite întreprinderi din Vulcan 
și Paroșeni. Muncitori dulgheri 
au ajutat țăranii întovărășiți 
ridicarea saivanului.

Au trecut însă multe lunii 
cînd lucrarea a început, dar 
nu a fost terminată. Saivanul 
mai trebuie doar acoperit și to
tuși nimeni nu se grăbește s-o 
facă. Lucrările înaintează cu pas 
de melc, cu toate că ele ar trebui 
urgentate. Saivanul trebuie 
se termine în 
scurt, pentru a se asigura

V

CUM RĂMÎNE CU ORARUL?

la

de 
ea

să 
timpul cel mai 

din 
vreme oilor din fondul de bază
al întovărășirii condiții optime 
de îngrijire după ce ele vor co- 

iborî de la munte.
In întovărășirea 1 Mai nici 

-omitetul de conducere (preșe
dinte tov. Hațegan Gheorghe) 
nu a manifestat suficientă preo
cupare pentru ca de la inaugu
rarea întovărășirii și pînă acum 
fondul de bază al acesteia să se 
lărgească necontenit. Or, tocmai

și candidați de partid 
fi Stan Sabin, Mihuț 
luî loan, Matei Toan se 

de la îndeplinirea sarci- 
le au. neconstitumd pen-

C. M.

In cartierul Gheorghi Dimt- 
trov, într-unul din noile blocuri 
a fost deschisă o farmacie. A fost 
deschisă și totuși stă mai mult 
închisă. Merge omul spre ser- 
viei, vrea să ia un medicament, 
farmacia-i închisă.

— Las’ că iau cînd mă întorc 
— se consolează cetățeanul. Dar 
și cînd vine de la șut farmacia 
e tot închisă. Ba uneori, cum s-a 
întîmplat în ziua de 2 iulie, a

fost închisă toată după-amiaza.
— Noi nu avem nicf o vină — 

se scuză personalul farmaciei. In 
Petroșani sínt mai multe farma
cii care sínt de serviciu prin ro
tație.

In această privință să le diăm 
dreptate. Cum rămîne însă cu a- 
fișarea la loc vizibil a orarului 
de serviciu 
tat?

și care nu e respec-

De întreținerea șoselei asfaltate 
nu se ocupă nimeni ?

In ultimii ani, în Valea Jiului 
s-a desfășurat o largă acțiune de 
modernizare a șoselelor din ra
ion : au fost asfaltați zeci de km. 
de șosea între diferite localități 
ale raionului, s-au construit poduri 
și podețe, șanțuri și diguri, lu
crări care au contribuit la îmbu
nătățirea transportului 
raionul nostru

Grija pentru buna 
a acestor lucrări intră
„Districtului de drumuri“ care își 
are sediul la Livezeni.

Din păcate, tovarășii de aici nu 
dau nici o atenție acestei proble
me. Pe porțiuni întinse, în fundul

rutier în

întreținere 
în sarcina

Nlncrll (Ic la Aainaasa lupta pentru a ajunge 
hi trine sírul III la randamentul 

1,130 tOHC pe postde

>

șanțurilor necurățate au început 
să crească buruieni, la „triun
ghiul" de la Livezeni — Iscroni 
din cauza înfundării șanțului apa 
băltește pe șosea și înmoaie pa
tul drumului, o seamă de popi de 
beton de pe marginea șoselei sînt 
rupți dar neschimbați etc.

Cum se explică această nepă
sare față de întreținerea șoselei as
faltate ? Ar fi bine dacă tovarășii 
de la secția de drumuri a Sfatu
lui popular raional ar lua măsuri
le necesare pentru punerea la 
punct a treburilor și în această 
chestiune.

la C. T. Paroșeni 
patriotică 
nă la ora 9 au. venit majoritatea 
membrilor organizației de bază.

Munca voluntară s-a organizat 
la demolarea unei clădiri vechi, 
curățirea și stivuirea Cărămizilor 
recuperabile. Astfel, o brigadă ș-a 
ocupat de transportarea materia
lului lemnos și a pieselor unui 
cazan tubal, unde de mare aju
tor ne-a fost greiferul și buldoze
rul sovietic ce ne-a stat la dispo
ziție la transportarea celor mai 
grele piese și de demolare.

Cealaltă brigadă a lucrat în 
acest timp la stivuirea cărămizi
lor și încărcarea camioanelor cu 
moloz. Terminîndu-se munca cea 
mai grea, toți participanții au tre
cut Ia stivuirea cărămizilor.

Această muncă voluntară a fost 
prestată în cinstea zilei de 6 Au
gust și a celei de a 15-a aniver
sări a eliberării patriei noastre. 
Cu toate că numai pînă la ora 12 
a fost fixată durata muncii patrio
tice, abia aproape de ora 13 par
ticipanții s ar. hotărît să înceteze 
lucrul.

Rodul muncii ? Mii de cărămizi 
stivuite, zece camioane de moloz 
transportat, cîteva mii de kg. pie
se metalice transportate la ma
gazie, sute de kg. de lemne duse 
la depozit.

Evidențiați ? Individual nu se 
pot indica. Toți participanții Ia 
această acțiune au muncit cu a- 
celași elan și entuziasm.

MARTINA ROBERT 
corespondent

O PROPUNERE
Acum cîteva zile s-a ținut o șe

dință de instructaj a muncitori
lor din comerțul de stat din ora
șul Petrila. la care au luat parte 
toți angajajii OADLF, TAPL, 
OCL Alimentar și Industrial.

După instructajul ținut munci
torii din comerțul de stat, în dis
cuțiile lor au scos la iveală anu
mite lipsuri și greșeli de exem
plu : că tov. Vulpe Ana. ține con- • 
dica de reclamații închisă și nu 
o pune la dispoziția cumpărători
lor, că alri gestionari și vînzători 
au diferiți prieteni pe care îi fa
vorizează...

Ședința de instructaj și-a atins 
scopul, dar astfel de ședințe ar 
trebui programate lunar și aceas
ta ar constitui un pas înainte pe 
drumul deservirii civilizate a 
populațieL

A. MOGA 
corespondentă

SIMPOZION 
juridico-cinematografic

(Urmare din pag. I-a)
Așa procedează ei și în prezent. 
In consfătuiri de producție, în a- 
dunări de partid minerii au cerut 
conducerii tehnice să fie netezi
tă calea spre atingerea randamen
tului de 1.130 tone de cărbune 
pe post — principala sarcină tra
sată de recenta plenară a Comi
tetului raional de partid. Și, spri
jinul tehnico-material a intervenit 
de îndată ce posibilitățile au în
găduit aceasta, creîndu-se pre
misele îndeplinirii obiectivului ur
mărit.

La sfîrșitul lunii mat a fost 
dat în exploatare stratul 13 din 
sectorul lfl Piscu. înlăturîndu-se 
astfel o lacună serioasă în ce pri
vește asigurarea liniei de front 
necesară creșterii extracției. Ac
centul s-a pus cu precădere pe 
îmbunătățire?! condițiilor de lucru 
în abatajele sectorului I prin da
rea în folosință a noului suitor 
de aeraj. Rezolvîndu-se problema 
cea mai grea — aerajul — la lo
curile de muncă s-a ajuns la un 
climat normal. Brigăzile miniere 
cum sînt cele conduse de tov. 
Cristea Aurel. Dunc-a Petru, Pra- 

r ța Gherasim. Corcodel Constantin 
și alții se întrec în realizări, ob- 
tinînd randamente ce depășesc cu

mult 5 tone pe post. Sectorul I
— sector cu pondere mare la 
realizarea sarcinilor de producție
— se situează pe primul loc în pri
vința creșterii productivității mun
cii, realizînd în ultimele luni un 
randament de peste 2 tone pe 
post. Dealtfel tot în vederea creș
terii randamentelor la sectorul I 
s-a trecut nu de mult să se aplice 
exploatarea fără rambleu hidraulic 
a abatajelor prin zona centrală a 
zăcămîntumi în blocul I. Aceasta 
a permis să crescă randamentele 
în abatajele respective de la 4.5— 
5 tone pe post la 5—6 tone pe 
post.

Din partea C.G.V.J. 
mit în ultimul timp 
susținut cu materiale 
miniere ce contribuie 
rarea în bune condițiuni a proce
sului de producție. Astfel abata
jele cu front scurt de pe stratul 
13 Piscu au fost înzestrate cu pri
mele perforatoare electrice cu care 
minerii lucrează cu randament 
bun la perforarea găurilor de mi
nă,, De un real folos în direcția 
îmbunătățirii transportului subte
ran este dotarea minei Aninoasa 
cu baterii fero-nichel de fabricație 
sovietică pentru locomotivele cu 
acumulatori. Aprovizionarea locu
rilor de muncă cu vagonete goale

a fost pri- 
un sprijin 

și utilaje 
la desfășu-

și lemn este acum 
gulări provocate 
necorespunzătoare

Ca urmare a măsurilor tehni- 
co-organizatorice luate avansările 
în abataje au crescut simțitor în 
trimestrul II La abatajele cu 
front scurt din sectoarele I și IV 
avansarea medie a fost de 
m.l. față de 40,1 m.l. cît era 
nificat. La abatajele cameră 
realizat de asemenea avansări 
te planificat, ajungîndu-se la înain
tarea frontului de lucru în medie- 
pe lună cu 50,6 m.l. Creșterea a- 
vansărilor a dus la sporirea pro
ductivității în abataje care s-a 
concretizat în extragerea peste 
plan în trimestrul II a 4794 tone 
de cărbune.

Ar fi necesar să se pună accen
tul pe accelerarea avansării fron
tului și la abatajele cu trepte răs
turnate în straiele subțiri cu încli
nare mare, ca de pildă, la strate- 
le 4 și 15 din sectoarele II și IV. 
In luna iulie, de exemplu, la a- 
batajele figuri s-a realizat cu 6.2 
m.l. mai puțin decît avansarea 
planificată. Aceasta grevează pre. 
tul de cost al cărbunelui datorită 
consumului de lemn în plus la 
armarea abatajelor asupra cărora 
presiunea acționează în timp mai 
mult. Este de recomandat ca sec-

ferită de stran
de funcționarea 
a locomotivelor.

43,2 
ola- 
s-au 
pes-

toarele să respecte plasarea maxi
mă a abatajelor figuri! Conduce
rea minei să vegheze asupra aces
tei probleme.

*
Consaerîndu-șl cu precădere ac

tivitatea creșterii productivității 
muncii la nivelul sarcinii de 
1,130 tone.'post în trimestrul III 
colectivul minei Aninoasa, mobili
zat de comitetul de partid, dă do
vadă că merge pe linia indicată 
de plenara C.C al P.M.R. din 
26—28 noiembrie 1958. Pentru 
a-și realiza întocmai obiectivele 
urmărite, minerii, tehnicienii și 
inginerii de la Aninoasa au ho
tărît într-o adunare recentă să 
pună în practică recomandările 
plenarei Comitetului raional de 
partid lărgită cu activul său din 
27 iunie a.c. Printre altele planul 
de măsuri aprobat de adunare pre
vede : scoaterea tuturor brigăzi
lor de sub plan, omogenizarea lor 
și întărirea asistenței tehnice. In 
acest scop se va organiza un 
schimb de experiență cu minele 
Petrila sau Uricani. Accentul se 
va pune d° asemenea pe valorifi
carea la maximum a tuturor re
zervelor interne generatoare de 
randamente mari și în primul 
rînd pe desăvîrșirea organizării 
muncii pe baza inițiativei brigă
zii lui Tucaciuc. Minerii de la 
Aninoasa sînt convinși că mun
cind mai bine, mai organizat vor 
ajunge la randamentul de 1130 
tone pe post așa cum au hotărît: 
în trimestrul acesta I i

0 MOOUCHEA Snto'OURH-0* CfftOStOKKe

CAPCAMA 
LUPILOR

Joi după-amiază, cu prilejul pre
mierei filmului cehoslovac „Cap
cana lupilor *,  comitetul sindical 
al Tribunalului popular Petroșani 
în colaborare cu Comitetul orășe
nesc de femei a organizat la ci
nematograful 7 Noiembrie un In
teresant simpozion juridico-cine- 
matografic. Simpozionul a fost 
condus de tov. Gașpar Ana, preșe
dinta Comitetului orășenesc de 
femei, In cadrul acestui, simpo
zion, judecătorul Corui Adam, du
pă o scurtă prezentare a filmului 
a făcut o cronică a unor similare, 
cazuri juridice — luate din viata 
reală — din Valea Jiului, pe te
me de divorț, cauzate de nepotri
vire de vîrstă, interese materiale 
etc.
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BIN ETENIMENIHI EXTERNE LA ORBINEA ZILEI
U. R. S. S. este gata să facă 
schimb de mărfuri cu S.U.A.
NEW YORK 10 (Agerpres) - 

TASS anunță :
La 9 iulie, în clădirea „Colli- 

seum“ din New York a avut loc 
conferința de presă a grupului de 

.lucrători din organizațiile de co
merț exterior din U.R.S.S., care 
se află în prezent în S.U.A. cu 

■prilejul expoziției de la New York. 
•In cadrul conferinței de presă la 
care au asistat numeroși cores
pondenți ai ziarelor, revistelor și 
agențiilor de informații america- 

‘ne a cerut cuvîntul A. Kuzmin, 
'locțiitor al ministrului Comerțului 
Exterior al U.R.S.S. El a decla
rat printre altele că în cursul ce
lor 17 zile ale șederii lor în Sta
tele Unite lucrătorii organizațiilor 
de comerț exterior din U.R.S S. 
au stabilit contracte de afaceri cu 
reprezentanți ai unor firme ame
ricane și au discutat cu aceștia 
problema încheierii unor tranzac
ții comerciale.

Convorbirile noastre cu repre
zentanții cercurilor de afaceri din 
S.U.A., a spus A. Kuzmin, au a- 
rătat că pe ei îi interesează lăr
girea comerțului sovieto-american

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

Washington Post and Tîmes Herald : 
„U.R.S.S. ne depășește în ceea ce privește 

puterea motoarelor rachetelor”
WASHINGTON 10 (Agerpres)
Comentînd lansarea de pe te

ritoriul Uniunii Sovietice a ra
chetei balistice geofizice, cu o 
singură treaptă, ziarul „Washing
ton Post and Times Herald“ 
serie : „U.R.S.S. în prezent ne 
depășește în ceea ce privește pu
terea motoarelor rachetelor. Cea 
mai nouă demonstrație în aaest 
sens este știrea din Moscova des
pre lansarea çîinilor și a iepure
lui pe^o rachetă cu o singură 
treaptă care a ridicat o încărcă
tură utilă de 440 funzi — œa 
ma[ mare încărcătură lansată 
pînă în prezent în cosmos.

Tara noastră nu posedă în pre
zent un asemenea proiectil. Dună 
cum a arătat cu cîteva săptămîni 
în urmă dr. K. Glennan, șeful

----- O-----

In U.R.S.S. s-a început 
editarea unui dicționar 
enciclopedic de fizică
MOSCOVA 10 (Agerpres)
In Uniunea Sovietică a început 

editarea unui dicționar enciclope
dic de fizică în 4 volume totali- 
zînd 400 de coli de autor.

Dicționarui va cuprinde aproa
pe 6500 de articole. Se acordă 
mult spațiu materialelor consacra
te problemelor fizicii nucleare, fi
zicii semiconductor! lor și dinami
cii bazelor.

Primul volum va apare la sfîr- 
șitul acestui an.

Autoritățile vest-germane recurg 
la metode de intimidare a tinerilor care 
vor să participe la Festivalul de la Viena
BONN 10 (Agerpres).
In preajma deschiderii la Vie- 

na a celui de-al VH-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților, autoritățile vest-germa- 
ne recurg la metode de intimi
dare a tineretului din R. F. Ger
mană pentru a-1 împiedica să 
participe la această sărbătoare 
tradițională a tineretului din în
treaga lume. In acest scop auto
ritățile vest-germane recurg la 
denaturarea grosolană a scopu
rilor festivalului mondial.

Ei recurg de asemenea la a- 
menintări directe nu numai față 
de tinerii din R.F.G., care în ciu
da tuturor intimidărilor își ex
primă dorința de a participa la 
festivalul de la Viena dar și față 
de aceia care sprijină ideea în 
sine a festivalului. „Participarea 
tineretului la festivalul mondial 
— se spune de pildă în dispo
ziția autorităților bavareze — 
precum și agitația în favoarea 
lui sau orice altă formă a spri
jinirii lui, corespund in mod o 
biectiv scopurilor comunismului 

La manifestarea acestui interes a 
contribuit și expoziția noastră în 
cadrul căreia sînt prezentate nu
meroase «1 diferite mărfuri so
vietice printre care și cele ex
portate de no: în multe țări.

In prezent, a spus în continua
re A. Kuzmin, S.U.A. este singu
ra țară din lume cu care noi nu 
avem un acord comercial, și a- 
ceasta nu din vina Uniunii Sovie
tice. Viața a demonstrat că inter
dicțiile și restricțiile asupra co
merțului cu U.R.S.S. nu au oprit 
dezvoltarea economică și comer
țul nostru exterior. Planul sep
tena I de dezvoltare a economiei 
naționale a U.R.S.S., a subliniat 
A. Kuzmin, constituie o bază fa
vorabilă pentru lărgirea continuă 
a colaborări’ economice internațio 
riale. Organizațiile de comerț ex
terior din LLR.S.S. sînt gata să 
examineze pe o bază reciproc avan
tajoasă diferite propuneri ale fir
melor americane atît în ce priveș
te vînzarea de mărfuri americane 
către U.R.S.S. cît și achiziționa
rea de către firmele americane a 
mărfurilor sovietice.

Direcției pentru aeronautică și 
cercetarea spațiului cosmic, rușii 
ne-au depășit mult în această 
privință și trebuit? mult timp și 
eforturi pentru a-i ajunge... Cu 
regret, dar în acest domeniu noi 
rămînem în urma rușilor“.

A < »< k" ‘ — ------------- -----------

11 iulie — Ziua Mongoliei

D.P. Mongole trebuie sa i se acorde 
locul ce i se cuvine în O. N. U.
ULAN PATOR 10 (Agerpres)
In urma inițiativei Consiliului 

de solidaritate al țărilor Asiei și 
Africii, la 1' iulie, Ziua Mongo
liei, pretutindeni reprezentanții o- 
piniei publice progresiste își ex
primă solidaritatea cu poporul iu
bitor de libertate al acestei țări, 
cerînd traducerea în viață a drep
tului său legitim de a fi repre 
zentat la O.N.U.

In cei 39 de ani de existență 
Independentă, Republica Populară 
Mongolă a fost recunoscută de 
țări a căror populație depășește 
jumătate din omenire, de mari pu
teri ca U.R.S.S., R. P. Chineză. 
India; de mai multe țări din 
Europa, printre care și Republica 
Populară Romînă, de țări din A- 
sia și Africa. Printr-o muncă dîr- 
ză, grație ajutorului prietenesc 
oferit de lagărul socialist, oamenii 
muncii din Mongolia au obținut 

mondial“. Astfel autoritățile 
vest-germane pot acum să acuze 
„în mod obiectiv“ de „activitate 
comunistă“ pc orice tînăr sau tî- 
nără din R.F.G. care își expri
mă dorința să participe la acest 
festival sau își declară simpatia 
față de ideile de pace ale Festi
valului Mondial al Tineretului și 
Studenților. In Germania occi
dentală, unde partidul comunist 
este interzis, o asemenea acuza
ție poate atrage după sine sanc
țiuni judiciare.

------=-----
Ședința din 9 iulie a Conferinței celor 3 puteri 

cu privire la încetarea experiențelor cu arma nucleară
GENEVA 10 (Agerpres) TASS 

anunță:
La 9 iulie a avut loc ședința 

ordinară a Conferinței celor trei 
puteri cu privire la încetarea ex
periențelor cu arma nucleară. De
legația Uniunii Sovietice a supus

LIBERTATE MARELUI PATRIOT flBEC, 
MANOLIS OLEEOS!

Declarația făcută de Manolis Glezos 
agenției A. D. N.

ATENA 10 (Agerpres).
„Consider că procesul împotriva noastră este strîns legat de 

planurile înarmării atomice. In timpul procesului eu mă voi re
feri pe larg la acest lucru, a declarat Manolis Glezos, în sala 

tribunalului, corespondentului special al agenției ADN.
Sînt foarte bucuros că s-a desfășurat o mișcare puternică 

pentru eliberarea noastră, a spus el. Este vorba în primul rînd nu 
despre mine, ci despre libertate, democrație și pace. Acuzația îm
potriva noastră se bazează pe neadevăr. Ea este falsă. Îmi exprim 
marea mea mulțumire tuturor oamenilor din R. D. Germană și din 
întreaga lume pentru manifestările de abnegație în apărarea cauzei 
noastre mărețe“.

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

Protestul opiniei
MOSCOVA 10 (Agerpres).
In întreaga lume a luat o mare 

amploare mișcarea de protest îm
potriva procesului intentat lui 
Manolis Glezos și altor patrioți.

La această campanie participă 
cele mai larg; cercuri ale opiniei 
publice. Acest lucru este dovedit 
printre altele și de declarația Co
mitetului internațional pentru a- 
părarea lui Manolis Glezos publi
cată la 9 iulie de ziarul parizian 
„Liberation".

La 9 iulie, 20 de deputați la
buriști au adresat primului minis
tru al Greciei 6 telegramă în 
care protestează împotriva judecă
rii lui Manolis Glezos de către 
un tribunal militar.

Telegrame care cer eliberarea 
lui Manolis Glezos sosesc din Fin
landa.

succese importanțe în toate do
meniile de activitate.

Mereu noi țări capitaliste sta
bilesc legături comerciale cu Mon
golia și cei mai recent exemplu 
în această privință îl oferă cercu
rile de afaceri japoneze care au 
hotărît să-și trimită o delegație 
Ia Ulan Bator. Mare este număr.ul 
reprezentanților vieții publice din 
străinătate care s-au putut con
vinge^ cu proprii lor ochi de fap
tul că R ,P Afongolă este un stat 
suveran, democratic și iubitor de 
pace.

Deși Republica Populară Mon
golă întrunește toate condițiile 
stipulate în Garta O.N.U. și dis
pune de toate mijloacele pentru 
realizarea lor nici astăzi încă ea 
nu este reprezentată la O.N.U., 
deși această problemă a figurat 
în repetate rînduri în decurs de 
13 ani pe agenda Consiliului de 
Securitate și a sesiunilor Adună
rii Generale Această situație a- 
normală este un rezultat al ac
țiunilor obstrucționiste ale State
lor Unite, ale inspiratorilor războ
iului rece și ale marionetelor lor de 
teapa ciankaișiștilor cărora nu le 
convine politica R. P. Mongole și 
orînduirea ei de stat.

Celei mai mari părți ale ome
nirii îi este absolut clar că tre
buie în sfîrșit să se pună capăt 
acestor practici discriminatorii, 
să i se acorde R. P. Mongole lo
cul ce î se cuvine în O.N.U. pen
tru a-i oferi astfel un prilej în 
plus să-și înfăptuiască și mai ac
tiv politica sa de pace, să dez
volte și mai mult colaborarea In
ternațională, aducînd astfel o con
tribuție prețioasă la realizarea 
principiilor pe care se întemeiază 
O.N.U.

spre examinarea conferinței pro
iectul unui articol cu privire la 
efectuarea inspecției pe locul un
de se produce fenomenul suspect 
că ar fi fost vreo explozie nu
cleară.

publice mondiale
Din Nikosia se anunță că la 

9 iulie a avut loc o demonstrație 
a grecilor d.in Gipru în semn de 
protest împotriva judecării lui 
Glezos de către un tribunal mi
litar.

Mitinguri în apărarea lui Ma
nolis Glezos aU*'  avut loc în între
prinderile industriale din Varșo
via, Cracovia. Nova Huța și din 
alte orașe din Polonia.

In adunarea membrilor Uniu
nii de creație din Sofia a fcîst 
adoptată o telegramă adresată 
primului ministru al Greciei care 
exprimă protestul vehement al o- 
piniei publice din Bulgaria îm
potriva atentatorilor la libertatea 
și viața lui Manolis Glezos și a 
tovarășilor săi.

In orașele din Republica Demo
crată Germană se organizează 
mitinguri de protest împotriva 
persecutării democraților greci, 
se strîng semnături pe apelul pen
tru libertatea lui Glezos. Ziarul 
„Nazional Zeitung“ anunță că 
în ultimele zile au fost strînse în 
republică 5.000.000 de semnături.

★

PEKIN 10 (Agerpres)
Agenția Ghina Nouă anunță că 

C.C. al Partidului Comunist din 
Japonia a adresat primului minis
tru al Greciei o telegramă în care 
cere eliberarea imediată a patrio
tului grec Manolis Glezos.

In telegrama adresată lui Ma
nolis Glezos, C.C. al P.C. din 
Japonia arată că comuniștii ja
ponezi care protestează împotriva 
trimiterii lui în judecata tribuna
lului militar vor lupta pentru e- 
liberarea sa.

★

PRAGA 10 (Agerpres)
Agenția CETEKA anunță că co

mitetul cehoslovac pentru apăra
rea iui Manolis Glezos a adresat 
regelui Greciei, primului ministru, 
ministrului de Justiție din Grecia 
peste 10.000 de rezoluții de pro
test din partea oamenilor muncii 
din Cehoslovacia. Numeroase re
zoluții au fost adresate și secre
tarului general al O.N.U.

PROGRAM
12

PROGRAMUL I. 7,15 Muzică 
ușoară, 7,45 Orchestre și soliști 
de muzică populară romînească, 
9,00 Teatru la microfon pentru 
copii, 10,02 Muzică, 10,50 Muzi
că din operete, 12,10 Muzică u- 
șoară, 13,10 De toate, pentru 
toți, 14,00 Concert de muzică 
populară romînească pentru oa
menii muncii aflați la odihnă, 
14,45 Muzică ușoară romînească, 
16,37 Valsuri de concert, 18,00 
Muzică, 19,35 Buchet de melodii 
populare romînești, 20,00 Teatru 
la microfon: „O viată dăruită 
teatrului“: Artistul poporului 
Vladimir Maximilian, prezentare 
de Ion Barna, 22,00 Radiojurnal, 
buletin meteorologic, sport, 22,30 
Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 7,00 Zi de odihnă cu voie 
bună, 8,00 „In excursie“ — pro
gram de muzică ușoară, 8,30 
Clubul voioșiei, 8,50 Din folclo
rul popoarelor, 10,00 Concert 
distractiv pentru oamenii muncii 
aflați la odihnă, 10,50 „Festival 
Sibelius—1959“, 12,41 Muzică de 
estradă, 13,15 Muzică populară 
romînească, 14,30 La microfon:

Dezbaterile 
din proces 

ATENA 10 (Agerpres).
In ședința din seara zilei de 

9 iulie a tribunalului militar în 
procesul lui Manolis Glezos și a 
celorlalți democrați greci, după 
pledoariile avocaților apărării în 
care aceștia au contestat compe
tenta tribunalului milita-r de a 
judeca „procesul“ lui Glezos, 
tribunalul a intrat în deliberare.

Tribunalul a adoptat o hotă- 
rîre prin care declară că se con
sideră competent să judece pro
cesul lui Manolis Glezos și a ce
lorlalți „acuzați de spionaj“ șl 
că legea 375 „este constituțio
nală“. Prin această hotărîre tri
bunalul se declară de fapt de a- 
cord, încă înainte de judecarea 
procesului, cu învinuirea de 
„spionaj“ adusă lui Manolis 
Glezos și celorlalți democrați.
-- ---  -----o-----

Primul ministru 
ai Australiei despre 
tratativele Est-Vest 
CAMBERRA 10 (Agerpres). 
Primul ministru al Australiei, 

Menzies, a ținut la 9 iulie o con
ferință de presă în cadrul căre' 
a făcut o expunere a concluziil 
de pe urma călătoriei de 10 săp
tămîni cînd a vizitat S.U.A., Ca
nada și o serie de țări din Eu
ropa occidentală.

Potrivit relatării agenției Uni- 
ted Press Internațional, Menzies 
a declarat că a rămas cu impre
sia că există în Statele Unite un 
sentiment tot mai puternic în 
favoarea unei conferințe la nivel 
înalt.

Referindu-se la conferința de 
la Geneva a miniștrilor Afaceri
lor Externe, Menzies a spus: 
„S-ar putea ca acolo să nu se 
soluționeze problema reUnificării 
Germaniei dar sper că conferin
ța va realiza un angajament util 
cu privire la Berlin, cea ce, după 
cum s-a exprimat el, „va face 
posibilă înlăturarea încordării șl 
va permite examinarea în liniște 
a altor probleme“. Primul minis
tru australian a arătat că este 
convins de dorința de pace a ’’ 
niunii Sovietice.

----- O-----

Noi incidente 
la frontiera tunisian) 
PARIS 10 (Agerpres).
Știri sosite din Tunisia rela

tează că la 9 iulie guvernul Tu
nisiei a „protestat cu hotărîre“ pe 
lîngă ambasadorul Franței în 
legătură cu noua încălcare de 
către subunitățile armatei fran
ceze a frontierei de stat a Tu
nisiei. In protest se arată că în
călcarea frontierei a avut loc în 
noaptea de 6 spre 7 iulie în re
giunea Uied Zana (districtul Sa- 
kiet Sidi Yussef).

DE RADIO
iulie

Satira și umorul, 15,15 Muzică 
ușoară, 16,15 Arii celebre din o- 
pere, 16,45 Vorbește Moscova 1 
17,30 Formații artistice de ama
tori în studiourile noastre, 18,00 
Muzică ușoară imprimată pe dis
curi „Electrecord“, 19,00 „Dru
meții veseli“, 19,30 Muzică, 20,05 
Album de romanțe, 20,35 Muzică 
de dans, 22,30 Cîntece și jocuri 
populare romînești,

----- O-----
CINEMATOGRAFL-

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Capcana lupilor; AL. SA- 
HIA: Favoritul 13: PETRILA: 
Mingea; LONEA : Prima zi; LU- 
PENI : Cîntece de dragoste din 
caval; BARBATENI : Surprize 
pe stradă.

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto Central din 

10 iulie au fost extrase din urnă 
numerele : 57, 35, 83, 15, 72, 78, 
43, 9, 20.

Premiul general pe tară este 
de: 1.036.773 lei.
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