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Candidatul de partid Popovici Bujor de 
ește un bobinator priceput. Brigada pe care 
muite de Ia el.

In întrecerea ce se desfășoară în cinstea 
Popovici Bujor, împreună cu brigada sa, la 
dințată, a redus între 3—5 zile timpul de executare a bobinelor, 
contribuind prin aceasta la punerea in funcțiune a unui mare nu
măr de instalații și utilaje din secțiile de preparare a cărbunelui. 
Iată-1 pe candidatul de partid Popovici Bujor in plină activitate 
producție
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Rezultate bune la preparația Lupeni
Printre colectivele fruntașe ale 

Văii Jiului, cel de la preparația 
Lupeni ocupă un loc de seamă 

Colectivul de aici cunoaște impor
tanța muncii sale și de aceea, în 
frunte cu comuniștii, pășește din 
succese în succese. In trimestrul 
II dle pildă, recuperarea globală, 
indice principal la preparație, a 
crescut față de realizarea medie 
a primului trimestru cu 4 Ia 
sută, îndeplinindu-se întrutotul 
sarcina de plan. De asemenea ca
litatea cărbunelui spălat s-a îm
bunătățit cu 0,7 puncte față de 
realizarea medie din ^trimestrul I.

Aceste rezultate au fost posi
bile datorită faptului că în în
trecerea socialistă sînt antrenați 
toți muncitorii și tehnicienii u- 
zinei. Printre schimburile care 
au obtinut rezultate mai bune în 
ultima vreme menționăm schim
bul de spălători condus de
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FAPTE
din întrecere

Pe unul din dealurile Cimpei, 
se înalță turla sondei 5522. Sub 
tripedul de oțel al turlei lucreai- 
ză brigada de sondori condusă 
de maistrul Tache Gheorghe.

Sondorii, maistrului lor îi mai 
zic si moș Tache. Pentru asta 
maistrul sondor Tache Gheor
ghe nu se supără.

Moș Tache cunoaște meserie 
și-i învață cu pasiune pe cei din 
jurul său. Folosește cu pricepere 
metode avansate de organizare 
a procesului de producție asigu
ri nd prin aceasta succese care îl 
pun în fruntea brigăzilor din ca
drul sectorului Dilja, ba chiar și 
din întreprindere.

Aceste lucruri sînt confirmate 
de faptele din întrecere ale bri
găzii conduse de el. De pildă, în 
primele două decade ale acestei 
luni, brigada a îndeplinit planul 
de producție lunară, ba mai mult, 
a forat în contul lunii august
54,30 metri.

Acum harnica brigadă de Ia 
sonda 5522 se pregătește, ca in 
cinstea zilei de 23 August, să 
obțină noi succese în muncă. 
Condiții are.

Viteza medie de foraj realiza
tă în aceste 20 zile ale lunii iulie 
a sporit considerabil, iar docu
mentele recentei plenare le-a dat 
membrilor brigăzii un nou im
bold în munca de explorare a ză
cămintelor de cărbune ale Văii 
Jiului.
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Proletari din toate

** Änul X 
(XVI) Nr. 3044

la preparația Lupeni 
o conduce a învățat

zilei de 23 August, 
fiecare lucrare încre-

lui
György Ștefan, schimburile 
Vilk Emil dle la flotatie, al 
Gaspar Emeric de la încărcare, 
tuta inginerului Borsay Ernest 

. șt altele.
O seamă de îmbunătățiri au 

fost aduse procesului de produc
ție p.rin aplicarea unui însemnat 
îiumăr de inovații. Dintre acestea 
amintim îmbunătățirea adusă 
ciurului de clasare și bateriei de 
flotatie, inovația tov. Ciula Va- 
sile prin care consumul de ba- 
rită s-a redus la jumătate, intro
ducerea unei conducte auxiliare 
la golirea turnului <fe apă, ino
vație
care 
șlam

In 
ției Lupeni se străduiește să ob
țină cît mai însemnate realizări 
pentru a întîmpina Ziua mineru
lui și ziua de 23 August cu noi 
succese.

a tov. Ionici Adam, prin 
s-au eliminat pierderile de 
la Jiu și multe altele, 
prezent colectivul prepara-

ing. 1. IONICA 
corespondent
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Succese ale oamenilor care deschid
drum cărbunelui

Sectorul de investiții execută 
cele mai frumoase lucrări ce se 
efectuează in adine. Aceste cu
vinte pot fi auzite deseori între 
minerii de la Aninoasa: Și intr-a
devăr asa este. Pentru minerii- de 
la investiții lucrările de deschi
dere de noi puțuri și galerii, de 
noi suitoare, de aerai sînt lucră- 
ri ce se efectuează cu multă , pri
cepere. In conducerea sectorului • 
minerii au- un șef tînăr, pric put, 

' cu multă dragoste de muncă, 
care a studiat tainele ascunse ale
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adâncurilor în Uniunea Sovietică ’ 
și care a venit aici ■ dornic, de a 
pune în. practică tot ceea ce a 
acumulat în anii de siudi. E 
tînărul inginer comunist Peștișa- 
nu loan. Ajutat de un tehnician 
cu o îndelungată experiență de 
tovarășu'- Arus Șefan, tînărul 
inginer reușește să realizeze cu 
colectivul său lucrări frumoase 
în munca d deschidere a dru
mului cărbunelui din ddinc.

In aceste zile de iulie munci
torii sectorului de investiții au 
realizat sarcinile planului zilnic 
în proporț'e de 103 la sută. Pî
nă la sfîrșu de lună ei sînt. ho-
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Minerii și tehnicienii de fa U- 
ricani au hotărît să fie primii pe 
bazinul nostru carbonifer în în
trecerea socialistă ce se desfă
șoară în cinstea ZHei minerului 
și a zilei de 23 August. Și aceas
tă hotărîre a lor, devine rezilia
te. Astfel, pînă foi, mina Urîcanî 
și-a realizat sarcinile de plan în 
proporție de 104,6 la sută, fiind 

. fruntașă în întrecerea pe bazin.
O importantă contribuție la 

obținerea acestui deosebit succes 
l-au adus zeci de brigăzi de mi
neri care au dat în numai 20 de 
zMe lucrătoare din luna iulie în
semnate cantități de cărbune 
cocsificabil peste plan; Eister A- 
lexandru, 653 tone. Apostol Va- 
sile, 351 tone, Bria foan, 169 tone, 
Rusu Dumitru, 164 tone, Va scul 
Dumitru, 156 tone, Scorpie Nico- 
lae, 103 tone și multi alții care 
au obtinut succese de seamă în 
extracția cărbunelui cocsificabil.

Minerii din Urieani sînt hotă- 
rîți să muncească tot mai bine 
pentru a se menține fruntași în 
întrecerea în cinstea Zilei mine
rului și a zilei de 23 August.
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Sectorul tineretului 
în fruntea întrecerii

Nu au trecut dfecît trei luni de 
cînd sectorul V de la mina Lonea 
a fost declarat sector al tinere
tului. Muncind cu entuziasm pen
tru înfăptuirea angajamentelor 
luate, tinerii mineri din sectorul 
V au obținut însemnate rezultate. 
In prima jumătate a anului ei au 
extras în afara sarcinilor de plan 
peste 10.000 tone de cărbune și 
au realizat economii în valoare 
de 877.000 lei, Prin aceste reali
zări sectorul V de tineret de la 
mina Jieț se situează în fruntea 
întrecerii socialiste pe exploatare.

La succesele obținute au con
tribuit mai ales brigăzile condu
se de Toacă Stefan, Pétrie Si
mien, Timar Gheorghe și Călin 
loan. In cursul lunii trecute a- 
ceste brigăzi au realizat depă
șiri cuprinse între 60—1200 tone 
dte cărbune. I

tărîți să adauge cifre noi la rea
lizările de pînă acum. Și nici nu 
poate fi altfel cînd majoritatea 
brigăzilor și-au îndeplinit de pe 
acum sarcinile de lucru planifi
cate

Luna iunie a fost încheiată de

brigada lui Nagy Carol, cu o de 
pășire de 4(1 la sută, realizare

> un cîștig Pe post 
de miner de 124 lei. {n noua lu
nă ortacii brigadierului Nagy 
Carol au reușit ca în decurs de 
numai zece zile, să- înscrie la 
betonarea suitorului de aeraj de 
la Piscu o depășire de plan de 
62 la sută. LUcrînd la lărgirea 
unui suitor de aeraj între orizon
tul 6—7 brigada lui Kosta Mi
hai a încheiat luna iunie cu o 
depășit e- de plan de 52 la sută, 
pentru care câștigul pe post a 
dapășit suma de 1.19 lei.

In oerioada ce a trecut în a- 
ceastă lună, ortacii brigadierului 
Kosta se situiază printre primii
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Plenara Comitetului raional 
și a Comitetului orășenesc 

de partid Petroșani
Ieri după-aoiiază a avut toc în • 

sala clubului A.S.I.T. din Pe
troșani plenara Comitetului ra
ional și a Comitetului orășenesc 
de partid Petroșanii. La lucră
rile plenarei au participat mem
brii Biroului și Comitetului ra
ional de partid, membrii Comi
tetului orășenesc de partid Pe
troșani, activul Comitetului ra
ional și orășenesc de partid. De 
asemenea, la lucrările plenarei 
a participat tovarășul Lazăr 
David, secretar al Comitetului 
regional de partid.

In cadrul plenarei tovarășul 
Plic Alexandru, secretar ai Co
mitetului raional de partid a 
făcut o expunere pe marginea 
raportului prezentat de către to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
in ședința plenară a C.C. al 
P.M.R, din 13—14 iulie a. c. și 
asupra hotăririi plenarei cu pri
vire la ridicarea nivelului de 
trai al celor ce muncesc.

Participanții la plenara Comi
tetului raional și orășenesc de 
partid Petroșani și-au exprimat 
in unanimitate hotărirea de a 
răspunde la noHe măsuri luate 
de partid pentru ridicarea bu
năstării tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii prin noi suc
cese in sporirea producției și a 
productivității muncii, realizarea
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Printre muncitorii studenji
s-a 
ca-

se 
ur- 
țin 
se

Sesiunea de examene la Insti
tutul de mine din Petroșani 
încheiat. Cu toate acestea pe 
ridoare e încă animație.

in amfiteatrele institutului 
țin examene pentru cei care 
mează la fără frecvență, se 
cursuri de pregătire pentru
siunea de admitere ce va avea 
loc în toamna acestui an...

...Grupuri, grupuri, tinerii se 
îndireaptă spre amfiteatrul nr. 7. 
Astăzi se predă, conform progra
mului. geometrie plană. Profe
sorul Kecs Vilhelm după ce în
treabă pe responsabilul grupei. 
Biro Nicolae. despre situația pre
zentei, expune noua lecție des
pre teorema medianei într-un 
triunghi oarecare și teorema lui 
Euler aplicată la patrulatere. 
Jn amfiteatru domnește liniștea. 
Cursanții, cu multă atenție ur
măresc explicațiile ’tînărului pro
fesor și notează. Lîngă fereastră 
într-una din bănci stă un tînăr. 
Este comunistul Stupu Petru, 
proaspăt absolvent al Scolii teh
nice de maiștri din Petroșani. El 
dorește să devină inginer geolog. 
Vrea să studieze geologia pen
tru a putea cerceta noi rezerve 
de cărbune și minereuri, bogății 
ale subsolului patriei noastre.

El urmărește cu mare atenție 
lecția și caută să nu scape ni
mic din explicațiile profesorului 
In același amfiteatru se află și 
tînărul Ciocîrlie Mihai, un mun
citor harnic de la Petrila. Aces-

ain sectorul de investiții, deoa
rece sarcinile de plan prevăzute 
la lărgirea aceluiași suitor au 
■fost întrecute cu 45 la sută.

Sînt multe brigăzi de la in
vestiții care în urma succeselor 
din luna precedentă au realizat 
clștiguri sporite și care nici în 
această lună nu stau mai prejos. 
Printre aceștia enumerăm si bri
gada lui Berculian Mafiei care 
,la belonarea galeriei de acces 
la casa transformatorului de la 
orizontul 9 Piscu lucrează cu o 
depășire de normă de 38,4 la 
sută. De asemenea reliefăm bri
gada condusă de Nagy luliu 
care la betonarea unei paterii 
lucrează cu un avans de normă 
de 20,7 la sută

Brigăzile de la investiții se 
remarcă în această lună prin 
depășiri al’ sarcinilor de plan 
și calitatea lucrărilor efectuate.

Peste tot la Aninoașa e o în
trecere însuflețită în înfîmplna- 
rea celor două mult asteptet" săr
bători din august: Ziua mineru
lui și cea de a XV-a aniversare 
a eliberării patriei noastre.

LÎCIU LUCIA 
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de dt mai multe economii peste 
plan și îmbunătățirea calității 
produselor.

Participanțli la plenară au a- 
rătat că în întreprinderile, orga
nizațiile economice și instituțiile 
din Valea Jiului există mari po
sibilități și rezerve interne de 
reducere a prețului de cost. Pu
nerea în valoare a acestor posi
bilități și rezerve va duce la ob
ținerea unor economii peste plan 
de cel puțin 30.000.000 lei — 
contribuția oamenilor muncii 
din Valea Jiului la înfăptuirea 
sarcinii stabilite de plenară de 
a recupera în acest ani un mili
ard Iei din cele 4,7 miliarde a- 
locate pentru mărirea salariilor, 
reducerea impozitelor, îmbunătă
țirea substanțială a sistemului! 
de pensionare și ieftinirea pre
țurilor la 2600 sortimente de 
mărfuri alimentare și industriale.

Lucrările plenarei au demon
strat hotărî rea membrilor de 
partid din Valea Jiului de a răs
punde cu cinste grijii perma
nente a partidului, a Comitetului 
său Central și a Biroului Politic 
în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, pentru bunăstarea 
și fericirea oamenilor muncii din 
patria noastră.

sínt Sir 
Nicolae, 
Nicolae.

pregăti- 
trigono- 

La algebră și

ta se pregătește pentru faculta
tea de mine. Vrea să devină in
giner de mine. Alături de aceș
tia sînt mulți alți tineri care ur
mează cursurile de pregătire 
pentru facultate. Astfel 
loiu Costea, Ionescu 
Albescu Dumitru, Biro 
Ciolca loan și alții.

La aceste cursuri de 
re se face și algebră, 
metrie și. fizică, I 
trigonometrie profesoara Săla- 
jeanu Aurora predă lecțiile cu a- 
ceeași dragoste ca și profesorul 
Kecs Vilhelm.

Partidul și guvernul au preat 
condiții optime de învățătură, de 
ridiicare a calificării oamenilor 
muncii care lucrează nemijlocit 
în producție. Nu mai încape în
doială că anul acesta candidațit 
pentru concursul de burse și e- 
xamenul de admitere sînt mult 
mat pregătiți ca cei din anii pre- 
cedenții. Aceasta scoate în evi
dentă grija statului democrat- 
popular pentru pregătirea noilor 
cadre. punînd la dispoziția mun
citorilor profesori de specialitate 
bine pregătiți.

I. DRĂGAN 
corespondent
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Prin muncă patriotică

ce leagă 
Gheorghe

s-au
__ r_. balustra- 

turnat 40 de cofraje cu 
s-au confecționat 40 de 
șine pentru balustradă, 
cei peste 50 de partici- 
această acțiune s-au e- 
în deosebi tinerlf Luca

Cu trei săptămîni în urmă ti
nerii de la atelierul electromeca
nic al minei Lonea. încadrați în- 
tr-o brigadă utemistă de muncă 
patriotică au pornit la o nouă 
acțiune : să înfrumusețeze gara 
din Lonea. Acțiunea a început cu 
amenajarea unei alei 
gara de cartierul 
Gheorghiu-Dej. Pînă în prezent 
s-a nivelat aleea, s-au săpat 
gropile pentru stîlpii 
dei. s-au 
beton și 
inele din

Dintre 
panți la 
vidențiat 
loan, Turburan Gheorghe, Mircî 
Dumitru, Nagy Eugen, Volf Ni-. 
colae și alții.

La acțiune participă alături de 
tineri și muncitori vîrstnici șî 
conducerea sectorului.

Citit! în pag. IV-a
• La Geneva cuvîntăriie de

legațiilor occidentale n-au 
adus nimic nou.

• Sosirea lui Nixoni la Mos
cova.

• Apelul adresat locuitorilor 
Vienei în preajma deschi
derii Festivalului Tinere
tului.

• întrevederea dintre N. S. 
Hrușciov și R. Nixon.
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SOLAR SAU... LOC DE TORTURĂ ?

HAI, VINO MÎINE!

Aveți și dumneavoastră pio- 
babil copii, dar chiar dacă nu a- 
veți, știți cu siguranță că pentru 
părinți creșterea unui copil este 
una din cele mai importante pro
bleme din viata lor. In afară de 
multe altele, copiilor le sînt ne
cesare cit mai multe mișcări în 
aer liber, în aer curat. $i unde 
floți găsi oare aer mai curat ca 
într-un parc sau la o cabană, pe 
munte. Dar cum flăcăul meu nu 
are decît doi ani și două luni nu 
cred să poată merge pînă la Pa- 
rîng și de aceea mă mulțumesc 
să-1 plimb prin parc. Știți, eu 
sînt din Petroșani, deci este 
vorba de parcul de aici (Vasile 
Roaită) ale cărui porti sînt des
chise șl ziua șî noaptea, pentru 
mic și mare.

Din grija sfatului popular e- 
xistă aici un colțișor (cam mic 
ce-i drept!) amenajat pentru cei 
rnici... solarul. In solar exista și 
5 instalații de leagăne (care a- 
cum însă sînt deteriorate fără ca 
gospodarii orașului să aibă ha
bar !).

Zilele trecute mi-am lăsat șî 
eu băiatul să meargă să se joace 
în solar, iar eu m-am așezat pe 
Iarbă cam la 30 de metri alături. 
Dar n-am reușit să mă odihnesc. 
Deodată am fost atras de plîsul 
copilului. Cînd l-am privit m-am 
îngrozit. Avea, micuțul de el, ge
nunchii și coatele toate zdrelite. 
Am crezut că l-a bătut cineva. 
M-am îndreptat către solar, fu
rios să aflu cine este acela care 
poate să bată în așa hal un co
pil mic. Dar nu-1 lovise nimeni. 
Solarul era de vină. In mijlocul 
solarului există un rond, eu vreo

-----O-----

0 valoroasă lucrare 
a unui om de știință, 

armean
Ivan Magakian, membru activ 

al Academiei de Științe a R.S.S. 
Armene, a terminat un amplu 
studiu — „Bazele metalogenief 
continentelor“ în care remarca
bilul geolog armean expune ba
zele teoretice ale metalogeniei — 
o știință nouă, care studiază le
gile repartiției zăcămintelor de 
metale în scoarța terestră.

Acad. Magakian descrie în Iu. 
crarea sa toate regiunile meta
lifere ale lumii. Cîteva capitole 
speciale sînt consacrate proble
melor originii a 25 dte metale din 
cele mai răspîndite.

Lucrarea cuprinde și o hartă 
metalogenică a lumii la scara de 
1/22 milioane.

, In Uralul de sud, în mijlocul 
unor munți nu prea înalji, cu con
tururi bizare, acoperi ți de păduri 
de pini seculari și cu lacuri adin
ei limpezi, se află micul orășel 
Kasli.

In anul 1747. comerciantul la- 
kob Korobkov din Tuia, a înfiin
țat aci, pe malul lacului Bolșie 
Kasti. o topitorie și o turnătorie 
de fler. C'tțiva ani mai tirziu aici 
Se produceau nu numai bare de 
fier, ci și multă fontă.

Timp de zeci de ani muncitorii 
munceau astfei, departe de lume. 
In mijlocul unei naturi incintă- 
toare. Cu timpul ei au devenit 
turnători și dăltuitori deosebit de 
îndemtnatici, transmițînd din tată 
tn fiu măiestria căpătată printr-o 
îndelungată experiență. Către sfîr- 
șitul secolului al XVIII-lea aici 
au fost turnate in fontă primele 
obiecte de artă — așa numite 
„vase asiatice", cu un aspect, fra
gil, dar foarte solide și avtnd so* 
noritatea unor vase de argint Pur. 
Mai tirziu lucrătorii de la Kasli 
au început să toarne în fontă di
ferite obiecte casnice frumos or
namentate — garafe, vase de bu
cătărie, mașini de călcat etc.

Natura înconjurătoare oferea o 
sursă inepuizabila de inspirație. 
Primele lucrări reprezentau In 
cea mai mare parte animalele și 
păsările care populează pădurile 
nesfîrșite ale Uralului.

Cu timpul, turnătorii au de

8 borduri de beton înalte cam 
de o palmă pe de lături și cu o 
suprafață betonată cam de 40 
m. p. In loc ca acesta să fie însă 
plin cu nisip cum ar fi normal 
este pavat cu un fel de pietriș 
de o calitate „deosebită“, cu pie
tre colțuroase aproape... ca cele 
de pe terasamentul căii ferate. 
Vă închipuiți ce înseamnă acest 
pietriș și bordurile amintite pen
tru bieții copii, care, datorită 
vîrstei lor fragede, fac tumbe 
aproape la fiecare pas. Abia du' 
pă vederea acestui „nisip" am 
înțeles care este pricina rănilor 
de pe genunchii copilului.

Un lucru a rămas totuși pen
tru mine de neînțeles: De ce-i 
se mai spune solar locului aces
ta de... tortură ? Poate nu i s-ar 
mai spune astfel dacă cei care 
se îngrijesc (sau mai bine zis 
ar trebui să se îngrijească) de
acest parc și solar și-ar trimite 
copiii să se joace în acest Toc, 
poate atunci ar trimite odată cu 
ei și cîteva roabe de nisip fin în 
locul pietrișului de acum.

D. OH.
-------..-.-as —— ,

Valorificarea unor pămînturi 
în pustiul Kara Kum

In Turkmenia au început lu
crările de lărgire și adîncire a 
albiei canalului Kara-Kum, care 
unește rîurile Amu-Daria și 
Murgab. O parte a acestui canal, 
de 400 km., a fost terminată în 
ianuarie anul curent. A doua 
parte —- de 140 km. — a acestei 
uriașe artere de apă, va fi con
struită în actualul septenal. 
Noul sector al canalului va uni 
rîul Murgab cu bazinul rîului 
Tedjen.

In zona canalului Kara-Kum, 
Ce se construiește pe pămînturile 
lipsite de viață ale pustiului 
Kara-Kum, care ca mărime este 
al treilea din lume, au și fost 

valorificate peste 7000 ha, de pă- 
rnfnt. In viitor, în zona primei

BRIGADA DE~SOFERIȚE
Printre șoferii care conduc ca

mioanele cu mărfuri din provin
cia Iunnan în provincia Guan- 
dun (R. P. Chineză) se nu
mără cîteva tinere care au 
format o brigadă în frunte cu 
tînăra Cian Hun-gin. Despre cu
rajul lor s-a dus vestea în cele 
două provincii. Drumul între 
Gunmin și Canton este plin de 
primejdii: șoseaua este adeseori 
îngustă, abia cit să treacă un ca
mion și șerpuiește prin munți

Artă autentic populară
venit adevărați artiști. Din fonta, 
care de obicei este folosită la exe
cutarea unor obiecte prozaice ca 
piese pentru mașini, cuptoare și 
altele, ei au reușit să execute re
produceri după cele mai frumoase 
sculpturi, figurine minunate dăltui
te, platouri, vase, cutii a jur are, 
delicate ca o dantelă. Cu greu îți 
vine să crezi că aceste opere de 
artă nu sínt turnate în bronz. Așa 
a luat naștere o artă autentic popu
lară.

...lată o figurină înfățișînd pe 
Mefisto, drapat în pelerina sa, cu 
aerul disprețuitor șt batjocoritor... 
Pe himericul Don Quichotte, lung 
și deșirat, cu fața slabă, nobila 
și trufașe... Gesticulează ca si 
cînd ar vrea sc. dovedească ceva, 
fără îndoială justețea vreuneia 
din isprăvile sale.

Iată și copil după celebrul grup 
ecvestru creat de Clodt pentru or
namentarea podului Anicikov din 
Leningrad. Sculptura „Ceapaev 
călare" redă minunat imaginea 
eroului război-Oui civil, devenit 
legendar. Și multe, multe altele.

Fabrica pin aulă in mijlocul pă
durilor a devenit celebră în lu
mea întreagă. Ea a participat la 
expoziții naționale și internațio
nale și a fost distinsă cu nenu
mărate premii printre care Marea

Producția de aparate 
pe bază, de izotopi 

radioactivi în Estonia
Anul acesta producția de apa

rate pe bază de izotopi radioac
tivi va crește în Estonia de cinci 
ori.

Aceste aparate funcționează in 
condiții de absolută securitate în 
mediile unde există pericol de 
explozii, unde umiditatea este 
mare, unde alte mijloace de au
tomatizare nu sînt aplicate. A- 
ceste aparate fiind foarte sensi
bile. la ele se folosesc surse d« 
radioactivitate foarte mică care 
au o intensitate de radiație în 
unele cazuri egală cu radiația 
cadranelor fosforescent» ale cea
sornicelor.

A fost pusă la punct producția 
în serie a așa numitelor „relee 
radioactive de contact“, care se 
deosebesc prin construcția lor 
extrem de simplă. In comparație 
cu aparatele similare produse în 
străinătate, ele se deosebesc prin 
gradul lor înalt de unificare — 
nn aparat de orice destinație, 
poate fi asamblat din blocuri-tip 
ele"tronice — de releu și emiță
tori.

părți a canalului se prevede să 
se valorifice încă aproximativ 
100,000 ha. de pămînturi înțele- 
nite. iar cînd se va termina corn 
plet construcția . canalului, vor 
primi apă aproximativ 10 mili
oane hectare de pășuni din pus
tiu.

In pustiul Kara-Kum s-a ter
minat construcția și a început 
umplerea cu apă a bazinului 
Sarî-Iazîn cu o capacitate de 260 

^milioane m. c. de apă. Recent a 
fost umplut cu apă bazinul Hor- 
Horskoe, iaT pe rîul Tedjen se 
crează un alt lac de acumulare.

Lucrările de irigație executate 
în Turkmenia vor permite ca îit 
1965 să se sporească de 1.5 ori 
producția de bumbac.

prăpăstioși. Anul trecut cînd fetele 
din brigada lui Cian Hun-gin 
aii cerut Întreprinderii de trans
porturi din Gunmin să fie înca
drate în rîndurile șoferilor, di
recția întreprinderii le-a refuzat 
pe motiv că în munți este foarte 
greu chiar și pentru șoferi cu 
experiență. Fetele au insistat 
însă pînă cînd au obținut apro
barea și brigada condusă de 
Cian Hun-gin a intrat în rîndu
rile șoferilor de pe primejdioasa 
rută Iunnan—Canton.

Medalie de aut a Expoziției Uni
versale de la Paris din 1900 unde 
obiectele turnate în fontă la Kasli 
s-au bucurat de un deosebit suc
ces.

Făuritorii acestor opere de artă 
care reproduc întocmai dintr-un 
material atît de dur modele ale 
sculptorilor, trebuie să fie înzes
trați nu numai cu ingeniozitate, 
dar și cu un deosebit spirit de ob
servație, să posede noțiuni esen
țiale de anatomie, zoologie și bo
tanică, dar mat cu seamă să po
sede simțul frumosului.

Munca începe în atelierul ae 
turnare.

Turnătorul așează modelul Oe 
bronz intr-o cutie specială umplu
tă cu amestec de nisip și argilă 
și execută mulajul unde se toarnă 
apoi fonta topită.

— Mulaiul este un lucru deli
cat și capricios, spune bătrînul 
muncitor I. Mocialin Trebui-’ să 
cunoști foarte bine diferitele cali
tăți ale nisipurilor fine, să știi 
cum să le folosești... Prea puțină 
apă sau prea multă argilă în ni
sip și ai ratat, mulajul...

Obiectul turnat este apoi încre
dințat dăltuitorului.

lată un tînăr muncitor lucrînd 
la cizelarea unui obiect. Cu dal
ta într-o mină și cu ciocanul tn

N-am mai auzit de mult cînte- 
cul satiric. „Hai, vino mtine" in
terpretat de talentatul nostru cin- 
țâre ( de muzică ușoară Gică Pe- 
trescu. '¿ilele acestea, însă, am a- 
avut ocazia să-l ascult la Petro
șani. Solo voce, tov. Ferencet Mi
hai. responsabilul centrului nr. 19 
de încălțăminte al cooperativei 
„Jiul".

Cum s-a întîmplat ?
Marți, la iulie a.c., tov. lede

ran losif di- orașul Petroșani, a 
predat tov. Ferenczi Mihai. pan
tofii soției safe, pentru a fi repa
rați.

- Cînd sínt gata ? — s-a in
teresat tov. lederan.

— Vino sîmbătă! i-a. dat răs
punsul tov. Ferenczi. Și tov. le
deran a venit sîmbătă. Dar pan
tofii nu erau gata.

— Vino lunii l-a amînat tov. 
Ferenczi.

Ce putea face omul ? A venit 
tuni. Pantofii insă tot nu erau 
pata. D. N.

Mina de efirbuni de pe 
„acoperișul lumii“

Pînă în anul 1955 cărbunele 
era complet necunoscut locuitori
lor din podișul Tibetului, care fo
loseau drept combustibil fecalele 
de yak. După terminarea marii 
sosele Cinhai — Tibet, lucrătorii 
de la gospodăriile agricole, fabri
cile și minele înființate de-a lun
gul noii șosele au descoperit aci 
zăcăminte de cărbune. Astfel a 
luat naștere mina la suorafață 
din munții Kunlun, situată la o 
altitudine de 4.000—5.000 metri 
deasupra nivelului mării.

Astăzi mina produce cărbune 
suficient pentru aprovizionarea iu- 
turor fabricilor și întreprinderilor 
noului oraș Karmu. Conform pre
vederilor, anul acesta se vor ex
trage aici 35.000 tone de cărbune. 
Astfel, problema combustibilului a 
fost rezolvată pe „acoperișul lu
mii".

Minerii, care lucrează aici în 
mijlocul zăpezilor veșnice, la tem
peraturi foarte scăzute și într-un 
aer rarefiat, capătă îmbrăcăminte 
de protecție căptușită cu blană și 
ochelari fumurii. Ei sînt aprovi
zionați cu alimente consistente 
și primesc un salariu mai mare 
decît minerii din alte regiuni aî» 
tării

Antibiotice folosite 
în îngrășarea porcilor

In urmă cu trei ani în R.P. Po
lonă a început să se folosească 
penicilina, terramicina și auieo- 
micina la îngrășarea porcilor. Ex
periența arată că antibioticele a- 
dăugate la hrana porcilor determi
nă o creștere mai rapidă a greu
tății lor și îi face imuni la bolile 
aparatelor digestive și respiratorii.

cealaltă, el lucrează cu gesturi 
sigure și ușoare minuind dalta 
și ciocanul, cînd cu putere, cînd 
ușor de parcă abia l-ar atinge 
Degetele sale îndemînatlce fac să 
dispară asperitățile, sculptura ca
pătă o i nie elegantă devine ex
presivă, plină de viață.

După, această operație, obiectele 1 
care inițial au culoarea cenușie, 
sînt vonsite în negru. Această cu
loare. deoarte de a I" face să de
vină sumbre, le înfrumusețează, 
dîndu-le o srălucire și subliniind 
puritatea liniilor.

In prezent, la uzina din Kasli 
se aplică pe scară largă mulajut 
de precizie, ceea ce permite să se 
sporească considerabil producția.

Turnătoria produce de mult 
timp articole de artă arhitecturală 
basoreliefuri, vase, lămpi, grila- 
iurl etc. Din aceste ateliere au 
ieșit frumoasele grilajuri de pe 
bulevardele capitalei și de-a lun
gul canalului Moscova. Fonta de 
la Kasli ornamentează Imensul an- 
samolu arhitectural a! Universi
tății de pe Colinele Lenin. Tot în 
fontă sînt executate numeroase 
piese decorative ale ecluzelor ca
nalului Volga-Don.

Obiectele turnate în fontă la 
Kasli, minunate creații ale ărtei 
populare ruse, contribuie ta înfru
musețarea a numeroase orașe din 
Uniunea Sovietică

— Vino miercurii
A venit și miercuri.

Ei sînt gata? — a întrebat 
nerăbdător tov lederan.

Tov. Ferenczi Mihai tace
— Am venit să iau pantofii I — 

continuă tov lederan.
Pantofii soției pe care i-am 

adus marți 14 iulie și mi-ai spus 
să vin sîmbătă in 18 să-i au. 
Sîmbătă mi-ai spus să viu luni. 
Luni că mitrcuri. Astăzi e mier
curi. Am venit să-i iau. Cred că 
o fi gata după atîtea amînări,

Tov. Ferenczi dă din colț în 
colț.

Nu știa unde sînt pantofii. I-a 
căutat, ca pînă la urmă să-i gă
sească așa cum au fost aduși în 
14 iulie: nereparați.

Cînd l-a văzut s-a supărat. Pe 
bună dreptate.

— Mai învață și alt clntec, io- 
varășe responsabil.

S-au obținut rezultate asemănă, 
toare șl în cazul adăugării anti
bioticelor în hrana păsărilor.

La hrănirea animalelor se folo
sesc antibiotice în stare impură, 
producția lor revenind foarte ief
tin. Vor fi folosite de asemenea 
rezidurile rămase de la producția 
antibioticelor.

Anul acesta vor folosi antibio
tice în hrana animalelor doar 
voievodatele Poznan, Bydgoscz și 
Gdansk. Producția de antibiotice 
va crește în 1960 la 4 tone, iar 
în 1965 — la 50 tone.

Nou aliaj de staniu
și cupru

La Institutul problemelor de 
bază ale tehnicii din R. P. Polo
nă s-au realizat succese deose
bite în domeniul economisirii 
staniului și cuprului. Un grup de 
lucrători științifici ai acestui 
institut au pus la punct o meto
dă de fabricare a unui aliaj re
zistent Ia frecare, care se com
pune dintr-o cantitate ceva mal 
mare decît 50 la sută cupru (fa
ță de 90 la sută în aliajele cu
noscute pînă acum) și de 0,5 la 
sută pînă Ia 3 la sută staniu 
(față de 10 la sută în aliajele 
cunoscute pînă acum). Noul a- 
liaj rezistă cu succes la presiuni 
variabile și la temperaturi înal
te. Durabilitatea Iui este de două 
ori mai mare decît a celor maî 
bune aliaje de cupru și staniu 
cunoscute pînă astăzi.

Un muzeu al artei 
cinematografice

Muzeul central al filmului, 
care se construiește la Moscova, 
va avea drept scop popularizarea 
realizărilor artei cinematografice 
sovietice și străine. Colaboratorii 
acestui muzeu vor face cercetări 
asupra teoriei și istoriei filmu
lui. La muzeu va fi deschisă o 
expoziție permanentă. Tot aici 
se vor organiza conferințe înso
țite de nroiectări de filme, consa
crate principalelor etape ale dez
voltării filmului în lumea întrea
gă. Muzeul va organiza exnoziții 
cu prileiul aniversărilor si eve
nimentelor importante din isto
ria filmului, precum si expoziții 
consacrate filmelor și festivalu
rilor cinematografice.

Muzeul va întreține legături 
cu instituțiile similare din străi
nătate, nentr'i a face schimb de 
informații științifice, filme și 
materiale documentare.

O lingură pentru copii
Recent, pentru copii s-a in

ventat o nouă lingură, care tn 
orice poziție ar fi ținută conținu
tul ei nu se varsă.

Noua lingură este dotată cu un 
sistem pivotant, care restabilește 
în mod automat echilibrul lichidu
lui ce-1 conține, indiferent în ce 
poziție ar fi ținută.

Descoperirea unui craniu 
de astrolopltec

In decursul unor săpături efec
tuate în Africa de sud, antropolo
gul francez Raymond Dort, a des
coperit craniul unui astrolopltec, 
un strămoș al omului, care a trăit 
acum un milion de anf.



STEAGUL ROȘU

Agitatorii mobilizează colectivul 
pentru obținerea de noi succese

Ca și ceilalți oameni ai mun
cii din Valea Jiului, muncitorii 
mineri de la Uricani au aflat cu 
mare bucurie de hotărîrea cu 
privire ia ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii a ple
narei C.C. al P.M.R. din 13—14 
iulie a. c. Discuții aprinse s-au 
desfășurat dis de dimineață pe 
culoarele și în birourile minei, 
în curtea exploatării, în Orașul 
nou.

Comitetul de partid al minei 
a convocat birourile organizații
lor de bază, conducerile organi- 

". tineret
stabilindu-se pri- 

pentru populariza- 
plenarei în rîndul 
tehnicienilor și in
ia mină, pentru 

unei bogate munci

zatiilor sindicale și de 
din sectoare, 
mele măsuri 
rea hotărîrii 
muncitorilor, 
ginerilor de 
desfășurarea . __
politice de masă în vederea în
deplinirii de către colectivul ex
ploatării a sarcinilor ce-i revin 
în lumina raportului prezentat 
la plenară de tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej.

Prima măsură a fost prelu
crarea hotărîrii cu toti munci
torii cile la mină. In acest scop 
pe sectoare, pe schimburi s-au 
organizat adunări. Hotărîrea a 
avut un viu ecou în rîndul mi
nerilor. Zeci de mineri, tineri și 
vîrstnici au luat cuvîntul, mă- 
rindu-și angajamentele luate în 
cinstea Zilei minerului și a zilei 
de 23 August.

In vederea luării de măsuri 
pentru intensificarea muncii po
litice de masă în rîndul brigă
zilor de mineri, birourile orga
nizațiilor de partid au convocat 
adunări generale ale organiza
țiilor de bază. Toți agitatorii, 
membrii și candidații de partis 
precum și tovarășii din activul 
fără de partid au fost instruit: 
în legătură cu popularizarea ho
tărîrii C.C., astfel ca ei să mo
bilizeze brigăzile la intensifica
rea întrecerii socialiste în vede
rea înfăptuirii angajamentelor în 
cinstea zilei de 23 August, la 
realizarea de cît mai însemnate 
economii.

Studiind raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej prezen
tat în plenară și hotărîrea adop
tată, agitatorii organizațiilor de 
partid au început convorbirile cu 
masă largă a muncitorilor.

■ Noile măsuri luate, de par- 
pentru îmbunătățirea traiu- 
nostru, al poporului munci- 
— a arătat ortacilor săi a-

tid 
lui 
tor

In atenția deținătorilor 
de fotografii și acte 

cu privire la viața 
din trecut a minerilor
Anul acesta se împlinesc 30 

de ani de la eroicele lupte ale 
minerilor din Lupeni, din august 
1929. Cu acest prilej, se va des
chide la Lupeni o expoziție con
sacrată luptei minerilor din Va
lea Jiului, sub conducerea P.C.R. 
împotriva exploatării capitaliste, 
precum și vieții de astăzi a mi
nerilor — expoziție care urmea
ză să fie transformată intr-un 
muzeu al dezvoltării mineritului 
nostru.

Pentru completarea materialu
lui necesar deschiderii expozi
ției Biroul Comitetului raional 
de partid Petroșani face apel la 
toți minerii vîrstnici care posedă 
fotografii, ziare și documente 
despre viața și lupta minerilor 
din trecut, precum și unelte mi
niere vechi să le doneze pentru 
expoziție. Cei care doresc să păs
treze fotografiile sau actele Ii se 
vor înapoia fie în original, fie în 
copii după originale direct.

Materialele vor fi predate Co
mitetului raional de partid sau 
comitetelor orășenești sau de la 
exploatările miniere pînă la 1 au
gust.

—•=* = — 
FOTBAL

Minerul Lupeni — 
Minerul Petriia, 2-1
Meciul amical de fotbal dintre 

echipa Minerul Lupeni, proaspă
ta promovată în categoria A și 
Minerul Petriia. a fost așteptat 
cu legitimă nerăbdare.

Jocul a fost spectaculos și de 
un nivel tehnic destul de bun. 
Repriza se termină cu scor alb.

La reluarea meciului, lupene- 
nii atacă insistent, așa că sco
rni a devenit de 2—0 în favoa
rea lor. Echipa din Petriia a con
traatacat periculos, reușind ca în 
minutul 89 să reducă scorul la 
2 — 1 prin golul marcat de Foca. 
E un rezultat pentru care întrea
ga echipă merită felicitări!

mai bune 
continuă a

angajat să

gitatorul Teodorescu Stancu, șef 
de brigadă — sînt un rezultat 
al luptei oamenilor muncii din 
tara noastră sub conducerea 
partidului pentru înfăptuirea o- 
biectivelor trasate de cel de-al 
II-iea Congres al partidului. Să 
ne sporim și mai mult eforturile 
pentru dezvoltarea economiei 
noastre naționale, pentru reali
zarea de cît mai însemnate eco
nomii, pentru a crea noi condi
ții în vederea ridicării nivelului 
de trai. Noi trebuie să ridicăm 
productivitatea muncii, să îmbu
nătățim calitatea producției, să 
realizăm economii la materialul 
lemnos și energie.

Brigada condusă de tov. Teo
dorescu, analizînd posibilitățile 
locului de muncă, s-a angajat să 
extragă în cinstea zilei de 23z 
August 200 tone de cărbune în 
afara sarcinilor de plan, să re
ducă consumul de lemn și ener-ș 
gie cu 10 la sută, spre a realizai 
o economie de 2.000 lei.

O asemenea convorbire cu or
tacii săi a purtat și tov. Deme- 
ter Augustin, șef de brigadă dte 
la sectorul I. „Cu cît vom rea
liza mai mult de acum înainte, 
a arătat tov. Demeter, cu atît 
vom avea condiții 
pentru îmbunătățirea 
traiului nostru“.

Brigada lui s-a „ . 
excaveze la înaintarea unde lu
crează 150 m. c. de steril peste 
prevederile planului în cinstea 
lui 23 August.

însuflețiți de recentele hotărîri 
ale partidului, 
găzi de mineri 
și-au luat noi 
cinstea Zilei minerului și a zi
lei de 23 August, în lupta pen
tru înfăptuirea angajamentelor 
luate în întrecere. Brigada co
munistului Vascul Dumitru s-a 
angajat să extragă lunar 500 
tone cărbune peste plan, tînărul 
Nitu Miron, comandantul unei 
brigăzi utemiste de muncă pa
triotică s-a angajat ca brigada 
lui să efectueze încă 50 ore 
muncă voluntară peste angaja
mentul luat. De asemenea bri
gada de tineret din abatajul 7 
al sectorului 1 s-a angajat să 
termine pînă la 23 August pla
nul ce-i revine pe luna decem
brie 1959, să extragă cărbune în 
contul anului viitor și să reali
zeze o economie de 8.000 lei. 
Importante angajamente de a. 
ridica productivitatea muncii, de 
a realiza economii au luat și 
muncitorii electromecanici de la 
sectorul V al minei. Ei și-au 
mărit angajamentele luate în ■ 
privința economiilor cu încă 
5.000 lei pînă la sfîrșitul anu
lui. ’ " ' ■
ma 
de 
dă, 
citor de la mina Uricani.

1. DUBEK

numeroase bri
de la Uricani 
angajamente în

Asemenea preocupări în ur- 
muncii nolitice desfășurate 

agitatori, are fiecare briga- 
fiecare miner, fiecare mun-

-Í--

Să fie îmbunătățite formele de muncă în activitatea 
Comitetului orășenesc al femeilor din Lupeni

fost 
la iveală principalele lip- 
munca de mobilizare a fe- 
din orașul Lupeni la ac- 
de folos obștesc și cultu- 
educative. Biroul comite-

Biroul Comitetului orășenesc de 
partid din Lupeni a analizat zilele 
trecute activitatea comitetului oră
șenesc al femeilor. Analiza făcută 
de membrii biroului a fost temei
nică si de un real folos’ pentru 
activitatea viitoare a comitetului 
orășenesc al femeilor. Au 
scoase 
suri în 
meilor 
tiunile 
ral — 
tului orășenesc de partid a cerut 
— indicînd totodată și calea — 
să fie luate măsuri pentru îmbu
nătățirea formelor de muncă în 
activitatea comitetului orășenesc 
al femeilor.

Cu toate că în activitatea de 
antrenare a cît mai multe femei 
din Lupeni la acțiunile de folos 
obștesc și cultural-educative mai 
sînt lipsuri, în ultimele luni au 
fost dobîndite o seamă de suc
cese. Ranortul prezentat de tov. 
Tomșa Maria, președinta Comite
tului orășenesc al femeilor din 
orașul Lupeni a arătat cîteva din 
aceste succese 
au funcționat 4 
mare care au 
90 de cursante.
de citit care funcționează în car
tierele orașului sînt cuprinse pes
te 500 de femei.

Femeile din Lupeni au răspuns 
de multe ori la chemările ce le-au 
fost adresate pentru diferite ac
țiuni de folos obștesc ca amena-

Astfel, la Lupeni 
cercuri de îndru- 
fost absolvite de 
In cele 8 cercuri

Printre puter
nicele și moder
nele agregate 
construite și ca
re au fost date 
in exploatare ia 
Combinatul si
derurgic din Hu
nedoara în anli-je 
puterii populare, 
se numără și 
furnalul nr. 5 — 
cel mai mare și 
modern furnal 
din țara noas
tră. Producția 
acestui furnal, 
al cărui proces 
de lucru este 

complet automa
tizat întrece o- 
dată și jumătate 
ori producția de"^ 
fontă a tuturor 
furnalelor de pe 
timpul Romînjei 
burghezo-moșie- 
rești.

IN CLIȘEU : 
Un aspect al 

furnalului nr. 5.

Pe urmele materialelor publícale
„Vînzălorul iară nume“ <, 
și-a primit răsț 

pe jumătate
In nr. 3028 din 7 iulie a.C. 

al ziarului „Steagul roșu" s-a 
publicat o notă sub titlul „Vin- 
zătorul fără nume", în care se 

......... ia 
să

piafa...

!;
a uni- f
Ințelfi- /

v’
d

. ¿ufurui ¡ura nume , iri cum
. J combătea practica necinstită 

unui măcelar de a încerca 
vîndă carne alterată.

T? In rnamificnl irinite

1

I 
i 

¡I

In răspunsul trimis redacției 
din partea O.C.L. Alimentara 
Petroșani, se arată că cele re
latate sînt fuste. Din cercetă
rile făcute s-a aflat că vînză- 
torul în cauză a fost gestiona
rul Medruț Viorel, de la uni 
tatea nr. 103 Acesta, în 1..,’ ‘ 
gere cu gestionarul Țipțer A- < 
lexandru, a vindut carnea la <.

I
lexandru, a vindut carnea la 
măcelăria 118 din halele Pe- 

' troșani, în mod nelșgal. Pen- 
' tru că a transportat carnea fă- 
1 ră. avizul conducerii O.C.L., iar 
1 ia vîmare n-a respectat regu- 
' Iile comerciale, gestionarul Me

druț Vtorel a fost sancționai cu . 
\ avertisment scris. De asemenea > 

a fost sancționat și gestionarul ) 
, Țlpțer Alexandru care a permis ,> 

" ‘ i sa a ?
♦

;.rr_......... ........
țS introducerea în unitatea 
') cărnii fără acte legale.
J rața ae gravitatea faptei 
J gestionarului Medruț, sancțiunea 
’ dată de O.C.L. este însă cu to

tul blîndă. în felul acesta vîn- 
...I necinstit și-a primit 

i doar... pe jumătate, 
ce nu poate să constituie 

o învățătură și pentru alții.

î zătPrul
? răsplata

■\ ceea ce

jări de parcuri, crearea de zone 
verzi, înfrumusețarea orașului lor. 
Femeile din comitetul de sprijin 
de pe lîngă spital și căminul de 
zi al minei au prestat în ultimul 
timp peste 200 ore muncă volun
tară la repararea lenjeriei, confec
ționarea a peste 20 de rochițe ș.a. 
Cu multă însuflețire au muncit 
tovarășele Bidea Ecaterina, Guia 
Paula, Szacsko Elisabeta, Nasz- 
tay Florica, Vasilzum Elvira, Ve- 
res Olga și multe altele.

In ședința biroului comitetului 
orășenesc de partid s-a apreciat 
că rezultatele dobîndite DÎnă 
acum în activitatea Comitetului 
orășenesc al femeilor din Lupeni 
sînt totuși sub posibilitățile exis
tente, că aceste succese pot fi dez
voltate în viitor.

Este bine ca în scopul îmbună
tățirii activității în rîndul femei

lor, comitetul orășenesc să tină sea
ma de lipsurile ce i-au fost ară-' 
tate și să lupte pentru lichidarea 
lor. Astfel trebuie activizat în 
muncă întregul comitet, toate to
varășele care fac parte din el. 
Comitetul orășenesc al femeilor, 
din Lupeni trebuie să pună în vii
tor un mare accent pe legătura 
cu femeile din întreprinderi și in
stituții. deoarece și ele la fel ca 
și femeile gospodine din cartiere 
sînt chemate să-și aducă aportul 
la diferite acțiuni.

Biroul Comitetului orășen -sc de 
partid din Lupeni a atras aten
ția în analiza făcută că latura

'Ü -L'- 5rn
?

■ ; ■ 1

Toată atenția rezolvării problemelor 
gospodărești ale localităților

Mai sînt numai două săpta- 
mîni pînă Ia Ziua minerului. In 
întîmpinarea acestei sărbători, 
localitățile Văii Jiului, expfoatâ- 

? rile miniere, întreprinderile au 
rinițiat însemnate acțiuni gospo
dărești de înfrumusețare și ame
najare. Succese deosebite au ob
ținut în această direcție colecti
vele minei și preparațlel Lupeni, 

^sfaturile populare Lupeni și Vul
can, colectivul Centralei termo
electrice Paroșeni și altele din 
raionul nostru.

Făcînd o călătorie de la Pe
troșani la Lupeni, întîlnești însă 
alături de multele mărturii de 
bună gospodărire și unele lip
suri care se cer urgent lichidate.

Iscroniul este o comună locui
tă de oameni harnici, gospodari. 
Apare însă de neînțeles nepăsa
rea tovarășilor de la sfatul popu
lar care tolerează ca în dreptul 
locuințelor în șir unde stau mi
nerii din Aninoasa (chiar lingă 
transformator) pe lingă șoseaua 
principală să se afle grămezi de 
gunoi, canale înfundate etc. Apoi, 
la punctul „triunghi“ (Livezeni) 
șanțurile sînt înfundate, iar apa 
se scurge pe șosea.

Tovarășii de la secția de dru
muri a Sfatului popular raional 
trebuie să ia măsurile necesare 
ca pînă la Ziua minerului dis
trictul de drumuri să schimbe 
podina ruptă a podului peste Jiu 
de ia Iscroni, iar șantierul de 
drumuri să termine — cel puțin 
balastarea și punerea în circula
ție — a porțiunii de drum de la

semuncii educative ca femeile 
desfășoară încă nesatisfăcător. 
Munca de educare a femeilor se 
poate desfășura prin forme va
riate. Femeile trebuie educate ca 
ele să tie gospodine bune, mame 
credincioase, luptătoare împotriva 
misticismului, și a rămășițelor e- 
ducatiei burgheze, militante acti
ve pentru pace, pentru promova
rea noului. In munca culturală 
de masă trebuie atrase femei in
telectuale. Planul de muncă al 
lemeilor trebuie să cuprindă ac- 
țitini atractive, folositoare în a- 
celași timp. Astfel gospodinele 
pricepute pot să împărtășească 
tinerelor din experiența lor etc.

Pentru ca activitatea comitetu
lui orășenesc al femeilor să se 
îmbunătățească, este necesar ca 

organizațiile de bază din car
tiere să se preocupe mai mult de 
îndrumarea activității comitetelor 
de femei, să le sprijine efectiv. 
Tovarășe ca Predius Rozalia, Ga- 
bor Ștefania, Brînzan Maria. lo- 
nescu Maria, Rădulescu Natalia, 
Bala Marta. Magyary Ana, Pobo- 
reni Ana, Huszti Ana care înain
te au activat cu rezultate bune 
în muncă, dar acum s-au delăsat, 
trebui«» activizate.

Analiza făcută de biroul Comi
tetului orășenesc de nartid din 
Lupeni v, duce cu siguranță la 
înviorarea activității femeilor din 
Lupeni, la intensificarea acțiuni
lor de interes obștesc.

C. M.

Paroșeni. in prezent, Ia Paro
șeni lucrează vreo 60 de oamenii 
ai șantierului de drumuri, dar 
ritmul și randamentul sînt ex
trem de slabe. Din cauza lipsei 
de supraveghere și îndrumare, 
disciplina în rîndul muncitorilor 
respectivi este slabă — mai mult 
stau decît lucrează — iar con
ducătorii formațiilor respective 
nici nu se interesează de această 
problemă! Este necesar ca îm
preună cu inginerul Marinescu 
Dionisie, șeful șantierului de 
drumuri și conducătorii forma
țiilor respective de lucru să se 
alcătuiască un plan operativ de 
lucru pentru ca în aceste două 
săptămîni să se poată termina 
profilarea și balastarea porțiu
nii respective de șosea de la Pa
roșeni.

Tot la Paroșeni, serviciul ad
ministrativ al termocentralei — 
director adjunct tov. Ciofllca 
loara — trebuie să ia măsuri 
pentru terminarea urgentă a ca
nalizării dfn fața intrării șl a 
tencuielilor la fațada unora din 
blocurile de la Sohodol. Canalul! 
de aducțiune de pe lîngă șosea 
să fie astupat, iar surplusul de 
pămînt evacuat, refădndu-se pro
filul și gabaritul normal al șo
selei. i'

Sfatul popular Lupeni trebuie 
să sprijine mal eficace lucrările 
de asfaltare a pieții „6 August“ 
deoarece în prezent ritmul de 
execuție este necorespunzător.

Au mai rămas puține zile pînă 
la data sărbătorii minerilor. 
Este necesar ca în> această peri
oadă de timp să se depună toate 
eforturile pentru a termina și 
ultimele amenajări și acțiunii 
gospodărești pentru ca Ziua mi
nerului să fie sărbătorită cu rea
lizări gospodărești cît mai fru
moase, care să facă cinste înfăp
tuitorilor lor 1 <

ST. MIHAI

★

EXCURSIE
LA BUCUREȘTI

E vară, sezonul excursiilor. 
Mulți oameni at muncii sínt tn 
concediu de odihnă, petrecîndu-și 
plăcut timpul la diferite case de 
odihnă de la munte sau mare.

Dar mai sínt mulți muncitori 
care toată săptămîna lucrează cu 
abnegație la locul lor de muncă. 
Pentru aceștia, în toată țara, bi
rourile de turism și O.N.T. Car
pați organizează excursii de sfîr- 
șit de săptămînă.

O asemenea excursie — tn deo
sebi pentru iubitorii sportului fot-' 
balistic — va fi organizată de bi
roul O.N.T. Carpați din Petroșani 
în ziua de duminică. 2 august. 
In cadrul acestei excursii se va 
vizita Bucureștiu! cu autobusele 
si viziona meciul internațional de 
fotbal R.P.R. — U.R.S.S. conțină 
pentru orelimlnariile campionatu
lui olimpic.

Plecarea din Petroșani va avea 
loc cu un tren special, stmbdtă 
ora 23, iar înapoierea luni la ora 
6, întregul cost al călătoriei (cu- 
prinzînt trenul, vizita cu autobu
sele si biletul la meci) fiind de 
numai 119 lei înscrierile se fac 
la O.N.T.—Carpați din Petroșani, 
pînă la 27 iulie.
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LA GENEVA Cuvîntările delegaților
occidentali na-u adus nimic nou

GENEVA 23 (Agerpres).
In ședința din 23 iulie a Con

ferinței de la Geneva primii care 
au luat cuvîntul au fost repre
zentanții celor trei puteri occi
dentale — S. Lloyd, Chr. Her- 
ter și Couve de MurVille. In cu- 
vîntările lor nu au adus în dis
cuție nici un element nou. Ceî 
trei miniștri au repetat pur și 
simplu obiecțiile lor anterioare 
împotriva propunerii sovietice cu 
privire la crearea Comitetului 
pe întreaga Germanie, obiecții 
a căror netemeinicie a mai fost 
arătată în ședințele precedente 
de către delegațiile U.R.S.S. și
R. D.G. In cuvîntările lor, cei 
trei miniștri occidentali și-au 
permis o serie de atacuri la a- 
dresa Republicii Democrate Ger
mane.

Kaspunzînd la aceste afirma
ții ale reprezentanților celor trei 
puteri occidentale, A. A. Gro- 
mîko a subliniat că repetînd a- 
celeași argumente împotriva pro
punerii sovietice cu privire la 
Comitetul pe întreaga Germanie, 
sau cu privire la alte forme po
sibile de tratative între R.D.G. 
și R.F.G., pe care le-au mai ex
pus în repetate rînduri, puterile 
occidentale nu fac ca aceste ar
gumente să fie mai convingătoa
re ; ca și pînă în prezent ele sînt 
lipsite de temei. Multe dintre 
ele dovedesc că reprezentanții 
puterilor occidentale mai curînd 
dau curs sentimentelor lor față 
de Republica Democrată Germa
nă decît țin seama de situația 
creată în Germania și în Europa.

Referindiu-șe la declarația luî
S. Lloyd că „politica R.D.G. ar 
fi stabilită de Moscova“, A. A. 
Gromîko a declarat că nu este 
pentru prima oară că, atunci 
cînd se vorbește despre state 
prietene ale Uniunii Sovietide, 
se recurge la afirmația că 'poli
tica acestor state ar fi stabilită 
la Moscova. Probabil, a spus în 
continuare Gromîko, că în legă
tură cu aceasta se are în vedere 
unitatea de țeluri în domeniul 
politicii externe, al luptei pentru

Tactica Bonnului are ca scop 
să împiedice realizarea unui acord 

între Est și Vest
BONN 24 (Agerpres).

Ziarul „Deutsche Volkszeitung“ 
care apare la Düsseldorf, refe- 
rindu-se la poziția delegației 
vest-germane la Conferința dte la 
Geneva a miniștrilor Afacerilor 
Externe arată că tactica Bonnu
lui are drept scop să împiedice 
realizarea unui acord între Est 
și Vest.

Ziarul scrie că noile propu
neri ale puterilor occidentale la

NEGUSTORI DE COPII
Deci Italia a început 

să se bucure din plin de 
„binefacerile“ dolarului. 
Pînă și copii pot fi co
mercializați pe piața a- 
mericană... Acest negoț 
rușinos după cît se ve
de se extinde datorită 
„mărinimiei“ bogătași
lor ianchey. Pînă acum 
se practica dtoar în Co
reea de sud, Grecia, în 
Turcia și în alte cîteva 
țări de sub dominația 
S.U.A.

De fapt — arată co
respondentul agenției 
United Press Internațio
nal — vînzări de copii 
au loc deseori pe aero
porturile Italiei. „Copiii 
— continuă coresponden
tul — văduvei Filomna 
Gustafiero, un băiat de 
2 ani și o fetiță de 5 
ani au fost vînduți în

pace, pentru slăbirea încordării 
internaționale. Sîntem mîndri că« 
pășim împreună spre același 
scop: construirea societății so
cialiste și comuniste în țările 
noastre.

A. A. Gromîko a cerut repre
zentanților puterilor occidentale I 
ca atunci cînd discută problema i 
Comitetului pe întreaga Germa
nie. să nu dtea frîu liber senti
mentelor de aversiune față de un 
stat sau altul, inclusiv față de 
R. D. Germană.

In încheierea cuvîntării sale, 
A. A. Gromîko a declarat: Dacă 
am înțeles situația just, colegii 
mei, și în special Chr. Herter, 
se declară dispuși să treacă la 
un schimb de păreri în proble
ma unui acord provizoriu în le
gătură cu Berlinul occidental. 
In ședința noastră din 22 julie 
a fost exprimată părerea că nu 
am proceda greșit dacă am con
tinua paralel schimbul dte păreri j 
atît în legătură cu această pro- , 
blemă, cît și în legătură cu Co
mitetul pe întreaga Germanie și 
alte forme de tratative între 
R.D.G. și R.F.G. Delegația^ so
vietică este dispusă să facă a- 
cest lucru chiar și astăzi, chiar 
și mîine — oricînd acest lucru 
va conveni celorlalți miniștri.

L. Bolz. ministrul Afacerilor 
Externe al R.D.G., care a luat 
cuvîntul după A. A. Gromîko, a 
declarat că politica de renunțate , 
la tratative între cele două state 
germane este sortită eșecului. El 
și-a exprimat părerea că parti- 
cipanții la conferință au posibi
litatea să obțină o soluție care 
să țină seama de interesele le
gitime ale tuturor. 1

Vi. Grewe, reprezentantul 
R.F.G., a reafirmat într-o scurtă 
cuvîntare că poziția guvernului! 
de la Bonn, care respinge orice 
tratative între cele două state 
germane, rămîne neschimbată.

Cu aceasta ședința a hiat 
sfîrșit.

Data ședinței viitoare va fi sta
bilită ulterior.

Geneva „lasă să se vadă clar 
scrisul Bonnului“. In noul or
gan propus de occident, subli
niază ziarul, nici unul din cele 
două state germane nu este ad
mis nici chiar în calitate de con
silier. ci ele sînt considerate doar 
„o forță auxiliară“. Problemele 
care constituie chestiuni ale ger
manilor înșiși sînt din nou eli
minate din competența ger
mană.

S.U.A. pe... 320 dolari“.
Negustorii sînt dife

riți bancheri americani 
care cumpără copii pe 
care îi cresc apoi în spi
ritul „modului de viață 
american". Fetele devin 
obiecte de plăcere ale di- 
feriților bătrîni bogMa«i 
Cînd se plictisesc de ele 
le aruncă în stradă. 
Rupți dte viața adevă
rată, de muncă, merg 
și populează cabare
tele orașelor alunecînd 
tot mai mult în mlaști
na capitalistă.

Comerțul cu copii, așa- 
numita „piață cenușie“ 
a stîrnit indignarea tu
turor italienilor și ei au 
cerut să se pună ime
diat capăt acestui co
merț rușinos, iar așa- 
numiții „achizitori“ să 
fie deferiți justiției.

Sosirea lai Nixon la noscova
MOSCOVA (Agerpres). TASS 

anunță:
La sosirea sa pe aeroportul 

Vnukovo, vicepreședintele S.U.A., 
Nixon, a fost salutat în numele 
guvernului sovietic de Frol Koz
lov, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
El și-a exprimat convingerea că

întrevederea 
dintre N. S. Hrnșciov 

și R. Nixon
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

TASS anunță:
In dimineața zilei de 24 iulie, 

după convorbirea pe care a avut-o 
cu Kliment Voroșilov, Richard 
Nixon, vicepreședintele S.U.A., 
l-a vizitat la Kremlin pe N. S. 

Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

Vicepreședintele a fost însoțit 
de dr. Milion Eisenhower și de 

L. Thompson, ambasadorul S.U.A. 
da Moscova.

împotriva continuării 
războiului din Algeria
PARIS 24 (Agerpres).
Ziarul „l’Humanite“ din 23 

Iulie a publicat un articol sem
nat de Leon Feix, membru al. 
Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Comunist Francez, care 
demască consecințele funeste ale 
politicii de continuare a războiu
lui din Algeria.

După ce subliniază că răz 
boiul împotriva poporului alge- 
rian devine tot mai crîncen, el* 
arată că trupele franceze suferă' 
în fiecare zi pierderi în morți și 
răniți. Niciodată încă, acțiunile 
armatei de eliberare națională a 
Algeriei nu au fost atît de in.- 
tense ca în prezent. Totodată, 
acțiunile insurgenților algerieni 
se deosebesc prin intensitatea 
lor, nu numai în regiunea fron
tierei algeriano-tunisiene unde 
recent patrioții algerieni au o- 
cupat postul militar francez Ain 
Zana, dar și pe întregul terito
riu al țării. Toate aceste fapte 
dovedesc că nu este posibil să 
fie învins poporul care a hotă- 
rît să lupte pentru libertatea sa, 
pentru eliberarea sa.

In prezent, scrie în încheiere 
Leor. Feix. sarcina constă în a 
pune capăt războiului prin tra
tative cu cei împotriva cărora 
este dus acest îndelungat război. 
Tragediei algeriene poate să I se 
pună capăt numai pe această 
cale și pentru a obține acest lu
cru este necesară unirea tuturor 
oamenilor de bană credință.

Guvernul lui KaramanHs se pre
gătește să construiască pe teri
toriul Greciei rampe pentru rá
lbete îndreptate împotriva țărilor 

socialiste, (ziarele) 

— Nu vă supărați, dar tocmai aici a smuls Gle- 
zos steagul!

— Nu-i nimi c, nu-i nimic, tocmai aici o să 
construim o rampă pentru rachete.

(din revista „Timpuri noi“)

schimbul de expoziții dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. vor permite 
popoarelor celor două țări să se 
cunoască mai bine între ele, va 
contribui la îmbunătățirea rela
țiilor (finire U.R.S.S. și S.U.A., 
fapt care va sluji fără îndoială 
măreței lupte a popoarelor pen
tru întărirea păcii în întreaga 
lume.

Frol Kozlov a urat vicepreșe
dintelui ședere plăcută în Uniu
nea Sovietică.

După ce a transmis oamenilor 
sovietici un salut și cele mai 
bune urări din partea președin
telui Eisenhower și a poporului 
american, Richard Nixon a spus 
că timp de mulți ani el a sperat 
să viziteze Uniunea Sovietică. 
Noi, americanii, a declarat el, 
admirăm de multă vreme reali
zările minunate al^ popoarelor 
Uniunii Sovietice în domeniul 
muzicii, picturii, științei, litera
turii și, după cum s-a dovedit 
săptămînă trecută la Philadelpia 
— în domeniul sportului.

Vicepreședintele S.U.A. a de
clarat că el și soția sa, precum 
și persoanele care-1 însoțesc, ex
primă mulțumiri pentru posibili
tatea ce li se oferă de a se în- 
tîini cu cetățeni! ai Uniunii So
vietice, avînd cele mai diferite 
profesiuni și ocupații.

In încheiere, vicepreședintele 
S.U.A. a arătat că în fiecare zi 
pe care americanii o vor petrece 
în U.R.S.S., ei se vor strădui să 
ajute la crearea unei atmosfere 
de mai bună înțelegere.

• BRATISLAVA La 23 iulie 
pe bordul navelor „Vasilef Rodi
tă" și „Olga Bande" a sosit ia 
Bratislava delegația tineretului 
romîn care participă la cel de-al 
VJI-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților de la Viena. 
Tinerii din R.P. Romînă au fost 
întîmpinăți cu multă căldură de 
tinerii din Bratislava.

• GENEVA La 23 iulie a.c. 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.Ș., A. A Gromîko, a avut 
o întrevedere cu ministrul Afa
cerilor Externe al R.F.G., von 
Brentano la reședința delegației 
sovietice.

• ROAf/4 In întreaga Italie a 
avut loc o grevă de două ore a 
muncitorilor de la fabricile de 
conserve de carne. Greva s-a des
fășurat deosebit de activ în nor
dul țării unde sînt concentrate 
cele mai multe fabrici de conser
ve. La Prato, (provincia Floren
ța) de șase zile se află în grevă 
lucrătoarele de la fabrica de tex
tile „Fabbricone".

• BUDAPESTA La sfîrșrtul

PROGRAM DE RADIO
25 iulie

PROGRAMUL I. 7,15 Muzică 
ușoară, 8,00 Din presa de astăzi,
8.30 Muzică, 9,00 Concert de di
mineață, 9,30 File din istoria 
luptelor pentru libertate și drep
tate ale poporului nostru, 10,30 
soliști și orchestre de muzică 
populară din diferite orașe ale 
țării, 11,03 Muzică de estradă, 
12,00 Din cîntecele die luptă ale 
popoarelor, 13,05 Concert de 
prînz, 14,00 Program muzical 
dedicat fruntașilor în producție 
din industrie și agricultură, 15,10 
„Buchet de melodii“ — program 
de muzică ușoară, 15,35 Concert 
de muzică din opere, 16,15 Vor
bește Moscova ! 16,45 Cîntece
colhoznice, 17,25 Muzică popu
lară romînească, 18,00 Roza vîn- 
turilor, 18,30 Muzică ușoară, 
19,05 Cîntece din folclorul nou 
și jocuri populare romînești, 
20,40 Muzică de dians, 21,15 Cine 
știe cîștigă ! 22,00 Radiojurnal, 
buletin meteorologic și sport,
22.30 La sfîrșit de - săptămînă, 
cîntec, joc și voie bună. PRO-

Apelul adresat 
locuitorilor Vienei

în preajma deschiderii 
Festivalului Tineretului

VIENA 24 (Agerpres).
. „Dorim ca prin ospitalitatea 
și cordialitatea lor, prin parti
ciparea la deschidlerea festivalu
lui și la alte festivități locuito
rii Vienei să arate tinerilor soli 
ai întregii lumi că Austria vrea 
să fie o tară a păcii și a priete
niei, că poporul austriac este 
solidar cu tineretul din lumea 
întreagă, că poporul Austriei sa
lută cu cordialitate pe oaspeții 
festivalului și participă împre
ună cu ei la festivități“ — se 
spune în apelul pe care l-a adre
sat la 23 iulie ziarul austriac 
„Volksstimme“ locuitorilor Vie- 
nei.

Tinerii oaspeți ai festivalului, 
se spune în apel au și sosit la 
Viena. Duminică, la Viena vor, fi 
aproximativ 17.000 de tineri din 
peste 120 de țări. întreaga ome
nire va fi unită aici prin ideea 
păcii și prieteniei între popoare.

Festivalul nu este nici un 
congres, nici o conferință. La 
Festival nu vor exista cuvîntări 
lungi sau hotărîri scrise, nu vor 
fi certuri între Răsărit și Apus, 
între capitalism și comunism. 
Este vorba de cel mai elementar 
lucru despre pacea generală, 
despre prietenia generală. Aceas 
ta este ideea și scopul festiva
lului.

S-au găsit oameni, se spune 
în apel care să încerce să pone
grească ideia simplă și minținată 
a festivalului — prietenia. Pen
tru Viena și locuitorii săi este 
o chestiune de onoare să mani
feste o atitudine de dispreț față 
de aceste încercări.

primului semestru al anului 1959 
populația R. P. Ungare era de 
9.911.009 oameni. După cum re
zultă din comunicatul Direcției 
Centrale de Statistică a R.P. Un
gare, publicat de ziarul „Ești Hir- 
lap“, numai în cursul primului 
semestru numărul populației țării 
a crescut cu peste 22.000 oameni. 
In comunicat se subliniază de a- 
semenea că în cursul primului se
mestru s-a redus cu încă 14 la 
sută mortalitatea copiilor în vîrs- 
tă de pînă la un an. Un nivel 
atît de scăzut al mortalității in
fantile nu s-a înregistrat nicio
dată în Ungaria.

• VfENA Cancelarul federal al 
Austriei J. Raab a adresat Comi
tetului permanent a celui de-al 
VlI-lea Festival Aîondial al Tine
retului și Studenților o scrisoare 
în care urează succes festivalului. 
Cancelarul Raab își exprimă re
gretul că nu va putea lua parte 
Dersonal la deschiderea Festivalu
lui Mondial, deoarece din anumite 
motive el va lipsi din Viena în 
acea perioadă.

GRAMUL II. 14,07 Muzică u- 
șoară sovietică, 14,30 Muzică 
populară romînească, 15,30 „For
mații muzicale care au luat fi
ință în anii regimului de demo
crație populară“, 16,30 Muzică 
populară interpretată de soliști 
și formații care ne-au vizitat 
țara, 17,00 Muzică din operele 
lui Weber, 17,35 Cîntece de ti 
neret, 18,05 Concert de muzică 
populară romînească, 19,40 Mon
tajul „Văduva veselă“ de Lehar, 
21,15 „Săptămînă muzicii polo
neze“, 22,00 Muzică de dans.

-----O-----

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Trapez; AL. SAHIA : 
Cerul infernului; LONEA: Vo
luntarii; PETRILA : S-au cunos
cut cu toții; LUPENI: Capcana 
lupilor; BARABTENI : Călătorie 
peste trei mări; URICANI: In 
întîmpinarea fericirii.

¿EDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, Str. Gh. Gheorghin-Dej nr. 56. Tel.: interurban 322. Tiparul : „6 August“ — Poligrafie


