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întrecerea socialistă
Minerii de la Lupeni 

în frunte
Primele două 

zile lucrătoare du
pă marea sărbă
toare au adus mi
nerilor de la Lu
peni noi succese 
în îndeplinirea 
sarcinilor lor. Pe 
întreaga mină s-au 
dat în plus de

sarcinile planificate aproape 200 
tone de cărbune, rezultat care 
concretizează contribuția tuturor 
sectoarelor minei, cu excepția 
sectorului I A. In fruntea între
cerii pe mină se află minerii sec
torului III care au extras din 
frontalele lor în aceste zile cu 
peste 140 tone de cărbune mai 
mult decît aveau planificat. Suc
cese însemnate au repurtat și 
minerii frontaliști din sectorul 
II care au trimis la ziuă în a- 
ceastă perioadă 87 tone de căr
bune peste plan. La sectorul IV 
A într-o singură zi după 23 Au
gust au fost date în plus de plan 
46 tone de cărbune, iar la sec 
torul I B 56 tone de cărbune 
peste planificare. Trebuie subli
niat faptul că după multe luni

-------—=»»♦« —■ ......-=--------

Cîteva izvoare de economii 
la mina Vulcan

Recent, colectivul minei Vulcan 
a primit ca răsplată pentru re
zultatele obținute în trimestrul I 
al anului curent, drapelul roșu 
al Consiliului sindical raional și 
al G.C.V.J., atribuit colectivului 
fruntaș pe Valea Jiului.

Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii din Vulcan, pot să dezvolte 
în viitor aceste succese. Ei au 
posibilități mari pentru a obține 
indici economici superiori celor 
de pînă acum. Mina Vulcan nu 
numai că are posibilități multiple 
de a se apropia într-un termen 
scurt de realizarea unei economii 
de 6 lei/tona de cărbune (cît 
este angajamentul colectivului! 
'dar poate chiar să depășească a- 
ceastă cifră.

La această exploatare sînt cî
teva izvoare de economii care 
trebuie folosite.

Consumul de capse 
și exploziv

Analiza cîtorva cifre dovedeș
te că la mina Vulcan se face o 
nepermisă risipă de capse și ma
terial exploziv. In timp ce la mi
na Lonea costul explozivului re
prezintă pe tona de cărbune 1,46 
lei, iar la Uricani numai 0,98 lei. 
la mina Vulcan pentru fiecare tonă 
de cărbune extrasă costul explo
zivului este de 2,96 lei adică cu 
2 lei mai mare decît la Uricani 
și 1,50 lei mai mare decît la Lo
nea. In semestrul I al acestui an 
consumul de exploziv la abataje 
cameră crescut față de an.il 
1958 cu 100—120 grame pe tona 

. de cărbune.
La consumul de capse se stă 

și mai prost. In timp ce la Lu
peni și Uricani costul capselor 
la tona de cărbune revine la 1 —

Tinerii mineri ajută la construirea 
unui drum

La mina Lupeni sînt în curs 
o seamă de lucrări pregătitoa
re pentru deschiderea blocului 
zero. Brigada condusă de comu
nistul Huda Mihai sapă aici un 
plan înclinat. In ultimul timp 
brigada a întîmpinat o seamă 
de greutăți în aprovizionare din 
lipsa unui drum de acces. La 
îndemnul organizației U.T.M. 
din sectorul de investiții al mi
nei, 50 de tineri mineri au lucrat 
voluntar la amenajarea drumului 
care va deservi blocul zero. Cu 
toate că s-a lucrat în condiții 
grele, tinerii au transportat sus 

de zile, acum minerii de la Lu
peni conduc în întrecerea socia 
listă pe Valea Jiului. Ei au un 
plus de producție pe luna în curs 
de peste 1971 tone de cărbune 
cocsificabil.

Drapelul cîștigat — 
stimulent puternic

Pentru rezultatele bune obți
nute în îndeplinirea angajamen
telor luate în întrecere, minerii 
de la Vulcan dețin acum dra
pelul de colectiv fruntaș în în
trecerea pe bazin. Stimulentul ce 
le-a fost atribuit îi mobilizează 
la o muncă însuflețită pentru 
obținerea de noi succese. In pri
mele două zile lucrătoare de 
după 23 August la sectorul III 
al minei s-au extras în plus de 
plan 275 tone de cărbune cocsi'- 
ficabil. Sporul de producție este 
o urmare directă a aplicării ini
țiativei pornite la mina Aninoa 
sa de preluare a conducerii unor 
brigăzi cu rezultate mai slabe de 
mineri cu bogată experiență. Cea 
mai mare parte a plusului de 
producție a fost dat din fronta
lul condius actim de Karácsonyi 
Rudolf care a preluat conducerea- 
frontalului de la minerul Drob

2 lei, !a Vulcan pentru a se ex
trage o tonă de cărbune se folo
sesc capse în valoare de 4 lei. 
La acest consum exagerat contri
buie cel mai mult sectoarele I și 
III care au un consum prea ma
re față de cel admis.

Consumul mare de exploziv și 
capse, pe lîngă că afectează ne
gativ prețui de cost al tonei de 
cărbune, nu aduce nimic bun. A- 
cestui coiiîum i se datorește fap
tul că 50—60 la sută din pro, 
ducția de cărbune a minei este 
de slabă calitate avînd o granu- 
lație sub 10 mm.

Pentru a lichida cît mai grab
nic această stare de lucruri se 
cer a se lua cîteva măsuri. Ast
fel, trebuie combătut cu tărie fe
lul de muncă al unor brigăzi care 
după pușcare nu mai îndreaptă 
frontul de lucru cu ciocanul de 
abataj ci trec pur ,și simplu la 
a doua pușcare. Se simte nevoia 
de a se împuțina numărul de 
găuri și de a se încărca corect a- 
ceste găuri cu exploziv. Pentru ca 
acest lucru să se realizeze la fie
care loc de muncă, trebuie alcă
tuite monografii de pușcare con
form particularităților de exploa
tare a abatajelor sau a lucrări
lor de pregătiri, iar cantitatea de 
exploziv și numărul de capse să 
fie distribuit numai după nevoile 
prescrise în monografie. Va tre
bui de asemenea să fie urmărit 
consumul de exploziv pe fiecare 
artificier în parte.

Colectivul minei Vulcan are 
posibilitatea de a realiza o eco
nomie de 400.000—450.000 lei la 
prețul de cost al cărbunelui nu
mai prin reducerea consumului

* C. MORARU 
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pe munte 35 m. c. piatră conca- 
sată necesară drumului. S-au e- 
vidențiat cu acest prilej brigada 
de muncă patriotică condusă de 
tov. Pavlovszki Ștefan, minerii 
schimbului I din brigada lui 
Bartha Dionisie și echipa de 
sondori mineri condusă de Du- 
mitraș Emil Trebuie subliniat 
ajutorul acordat de conducerea 
sectorului care a asigurat mij
loace de transport. Tinerii mi
neri și-au pus în gînd să trans
porte la noul drum încă 100 m.c. 
piatră.

MEIUȘ EM1L1AN 
corespondent

continua
Gheorghe ce a trecut la un aba
taj cameră. Și-au adus de ase
menea contribuția și minerii din 
brigăzile conduse de Tițu Toma, 
Petrovschi Mihai, Gantz Ștefan, 
Păcuraru Traian și bineînțeles, 
noua brigadă a lui Drob Gheor
ghe.

In aceste zile au muncit cu 
spor și minerii celorlalte sectoa
re ale minei.

Deținătorii 
„Căștii de aur“ 

își dezvoltă realizările
Mare a fost bucuria mineri

lor din sectorul II al minei Pe
trila cînd. acum cîteva zile, înal
ta distincție „Casca dte aur a 
tehnicianului“ a poposit din nou, 
pentru a doua oară de la insti
tuirea ei, în mijlocul lor. Pentru 
menținerea ei, minerii acestui 
sector depun acum, zi de zi, e- 
forturi susținute pentru a da me
reu mai mult cărbune. Primele 
două zile de muncă după 23 Au 
gust au înscris pe graficul în 
trecerii brigăzilor sectorului noi 
realizări. In ziua de 25 august 
planul de producție a fost depă
șit cu peste 40 tone de cărbune 
iar în ziua de 26 august s-au ex
tras în plus de plan alte 86 tone 
de cărbune. Locul de fruntaș pe 
sector este acum viu disputat de 
minerii din brigăzile conduse de 
Michiev Gheorghe, Coșma Er- 
nest, Cristea Nicolae, Toth loan 
care se remarcă printr-o înaltă 
productivitate a muncii.

La mina Petrila au obținut în 
aceste zile importante depășiri 
de plan și celelalte sectoare ale 
minei. De pildă, minerii sectoru
lui IV și-ati mărit depășirea de 
plan cu încă 48 tone cărbune. 
Ei au acum un plus la planul 
lunar de peste 264 tone de căr
bune. La sectorul III la cele 825 
tone de cărbune care au fost 
date peste plan pînă la 23 Au
gust, minerii au 'mai adăugat 
încă 233 tone de cărbune.

G. D.

Participant! ia munca de înfrumusețare Í 
a Lonei

Grupul de muncitori care a participat la amenajarea aleii.

O contribuție însemnată la 
înfrumusețarea localității Lo
nea aduce și colectivul secto
rului IX electromecanic al mi
nei. Acest colectiv a amenajat 
în ultimele săptămîni o alee 
care leagă gara Lonea de car
tierul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Muncitorii de la atelierul elec
tromecanic au confecționat 
pentru alee și o balustradă de 
150 metri, efectuînd în total 
peste 2700 ore muncă volun
tară.

La acțiunea de amenajare a

Pregătirea temeinică a propa
gandiștilor pentru ca ei să con
ducă cu succes activitatea cercu
rilor și cursurilor ce le vor fi în
credințate constituie o condiție 
importantă pentru desfășurarea 
în condițiuni bune a învățămîn
tului de partid în noul an șco
lar. In acest scop, peste 80 de 
propagandiști dintre care cei 
mai mulți tovarăși noi in aceas
tă muncă, au fost trimiși la 
cursurile de pregătire pe o du
rată de 14 zile care s-au ținut 
la Deva organizate de Comitetul 
regional de partid. Urmînd aceste 
cursuri, tovarășii Zmău Vasile 
de la mina Uricani, Burcin Gh. 
de la mina Lonea, Dumbravă 
Gheorghe de la mina Lupeni, 
Cioric Ștefan de la mina Petrila 
au dobîndit cunoștințe prețioase, 
care le vor fi de mare ajutor în 
vederea îndeplinirii cu succes a 
sarcinilor ce le stau în față în 
noul an școlar al învățămîntu
lui de partid.

Cea mai mare parte a propa
gandiștilor vor fi insă pregătiți 
în cadrul cursurilor organizate 
pe lîngă Cabinetul de partid Pe
troșanii fără scoaterea din pro
ducție. Aceste cursuri, în cadrul 
cărora s-a. și predat prima lecție 
miercurea trecută, trebuie frec
ventate de toți ceilalți propa
gandiști ai învățămîntului de 
partid cu excepția celor care au 
participat la cursurile de pregă
tire de la Deva. La cursurile de 
pregătire fără scoaterea din pro
ducție se predau atît lecții cu 
conținut general, pentru toți pro
pagandiștii, cît și lecții cu ca
racter specific pentru propagan
diștii care conduc cercuri de Is
torie a P.M.R., de studiere a Sta
tutului P.M.R., cursuri serale etc. 
Atît lecțiile cu conținut general, 
cît și cele diferențiate pe dife
rite forme- de învățămînt, vor a- 
juta pe propagandiști să se pre
gătească temeinic pentru condu
cerea- cercurilor și cursurilor ce 
le vor fi încredințate. Comitetul 
raional de partid a atras la pre
darea lecțiilor și conducerea se
minalilor cadre cu o bună pre
gătire, care să înarmeze propa
gandiștii cu noi cunoștințe teo
retice, cu metode eficace în 
munca de propagandă. Astfel, 
printre cei care predau lecții sau 
conduc seminarii la cursurile 
pentru propagandiști se numără 
tovarășii Pop Aurel, Bădău Vic- 
ior, Biro Martini, Panfilie Gh. 
ș. a., care au o bogată experien
ță în munca de propagandă.

Balustrada construită prin, muncă voluntară

Pentru ca măsurile luate in 
vederea pregătirii propagandiști
lor să-și atingă scopul, este ne
cesar ca comitetele de partid și 
organizațiile de bază să ia mă-' 
suri pentru o bună frecvență, să 
asigure ca propagandiștii să vi
nă pregătiți la seminariile cc se 
fac 1a. o parte dih lecțiile pre
date. Trebuie avut în vedere ca 
pentru-noul an școlar, în raionul 
nostru au fost recrutați cca. 100 
de propagandiști noi. Pentru a 
putea asigura un nivel corespun
zător activității cercurilor, noiii 
propagandiști au multe de învă
țat atît din lecțiile și seminariile 
care se țin, cît și din experiența 
unor propagandiști vechi, cu 
multă experiență, cum sînt to
varășii Țîrlea Dumitru de la Pe
trila, Ana Ferdinand de la Lu
peni ș. a.

Bineînțeles cea mai inare par
te a propagandiștilor sînt tova
răși care și în anii trecuți au 
condus cercuri și cursuri. Prin
tre aceștia sînt unii tovarăși ca
re în mod cu totul greșit nu con
sideră necesar să participe la 
cursurile de pregătire, socotindl 
că nu ar mai avea de învățat. 
Unii dintre aceștia chiar au lip
sit de la prima lecție care s-a 
ținut Ia cabinet. Este necesar ca 
această atitudine greșită să fie 
combătută. Trebuie înțeles că în 
munca de propagandă metodele 
se” perfecționează necontenit, a- 
par noi documente care trebuie, 
cunoscute și studiate. De aceen 
este necesar ca atît -propagan
diștii noi, cît și cei vechi, să 
participe cu regularitate la 
cursurile de la cabinet, să se 
pregătească temeinic în vederea 
începerii activității lor de mare 
răspundere, deoarece de nivelul 
muncii propagandiștilor depinde 
în mare măsură buna desfășura
re a învățămîntului de partid.
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Constructori fruntași 
primiți în partid
Pe șantierul de construcții de 

locuințe nr. 2 din Lupeni lucrea
ză și tînărul maistru Cernăianu 
Sabin. Deși n-a trecut multă vre
me d'e cînd a venit pe șantier el 
s-a dovedit a fi un bun organi
zator al procesului de producție, 
mereu preocupat de păstrarea 
materialelor de construcții, de 
întărirea disciplinei în muncă. 
Pentru meritele sale în muncă 
și în viața de organizație, ute- 
miștii de pe șantier l-au ales în 
comandamentul brigăzii utemiste 
de muncă patriotică

Tînărul maistru Cernăianu Sa
bin a solicitat să fie primit în 
rîndurile partidului. Cu ajutorul 
comuniștilor el și-a pregătit do
cumentele necesare. Zilele trecu
te a avut loc adunarea gene
rală a organizației de bază care 
a discutat primirea sa în rîn
durile candidaților de partid.

In adunare au luat cuvîntul 
mai mulți membri și candidați 
de partid, între care tov. Avram 
loan. Alexandru Constantin, Sa- 
vu Vasile, Cîrlăonț Nicolae care 
au arătat că tov. Cernăianu mun
cește cu mult simt de răspun
dere pentru îndeplinirea sarcini
lor de producție.

In aceeași adunare au mai 
fost primiți în rîndul candida- 
ților de partid tov. Bălănescu 
loan și N. Dumitru.

V. CIRSTOIU 
corespondent

acestei alei a ? 
participat între- C 
gul colectiv al S 
atelierului, evi-) 
dențiindu-se în- ( 
să mai ales to-T 
varășii Moldo-1. 
van Gheorghe,,1 
Compodi Petru,', 
Iosivescu Gh., < 
Boje Nicolae, { 
Kolozsi Fran-j 
cisc și mulți ă 
alții. '
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Afișe matl, colorate, anunțau 
zilele trecute, in tot orașul Vul
can ,,mare meci de fotbal — ma
re" intre. Minerul din localitate 
și Jiul Petroșani, pentru joi după 
amiază, In tot orașul, printre iu
bitorii de fotbal éra mare fier
bere, iar între jucători — emoții 
puternice. Șl cei peste 30 de fot
baliști, mari și mici, din Vulcan, 
au fost atît de emoționați tncît au 
uitat pînă și de amenajarea tere
nului de fotbal. Noroc Insă că în 
Vulcan s-au găsit trei persoane 
care mai puțin emoționate de 
marele meci s-au apucat joi di
mineața să niveleze terenul de 
fotbal, împrăștiind pămînt cărat 
cu roaba de la aproape 100 m. 
distanță.

După-amiază, înainte de meci, 
jucătorii Minerului Vulcan s-au 
felicitai unii pe alții pentru ame-

fiajarea terenului de ¡oc fiecare 
cre2înd că celălalt a lucrat toa
tă dimineața la împrăștierea pă- 
mlntului. Intr-un colț al stadio
nului trei copii se străduiau să 
sară gardul pentru a putea vedea 
meciul. Erau Giurgiu Victor din 
clasa VI, Enei Toma și Maier 
Alexandru Leopold amîndoi din 
clasa îl a primară. Știți 'ine 
sînt cel trei copii ? Chiar per
soanele care în aceeași diminea
ță, fă’-ă să-și piardă cumpătul 
pentru marele meci, au luGrat ci- 
teoa ore la căratul și împrăștia
tul pămîntului pe terenul de fot
bal.

Intr-adevăr fotbaliștii vulcă- 
neni se pot felicita pentru felul 
cum ișl îngrijesc terenul și pen- 

■ tru atenția dată celor mici, nu
mai de data asta nu.

pe teme sportive
In meciul de fotbal amical 
de joi după-atniaza dintre 
Minerul Lupeni și Jiul Pe
troșani. unii fotbaliști, în 
loc să joace corect, au în
ceput să-și lovească adver
sarii adresîndu-le cuvinte 

urîte, așa cum a făcut 
Ghibea.

continua cu ceartă, 
Ghibea de la liul 
fotbalist cu „artă“

in R.S.S.A. Daghestan există
J muiți oameni care au depășit 
ț virsta de 100 de ani. Majorita-
♦ tea acestora locuiesc în regiu- 
J nile muntoase și subalpine ale
♦ republicii. Cercetările făcute in 

rîndurile acestor oameni au a- 
rătat că 192 dintre ei, sau 96 
la sută, sînt locuitori ai sate 
lor și numai 8 sint orășeni. 
Majoritatea lor și-au păstrat o 
memorie foarte bună, au auzul 
și vederea excelente, muiți din
tre ei scriu și citesc fără oche
lari. Printre acești oameni nu

1 unul care să

♦
♦
♦

• 
om « 
nu- • 

excepționale. J
i fumatul «

Joi dimineață, în clubul din Pa
roșeni era liniște. In blibliotecă, 
intre rafturile pline cu cărți, o 
femeie împletea la andrele un 
tricou. Alături, lingă masă, stă
teau irancate de-a valma clteva 
baloturi cu cărți, legate zdravăn 
cu sfori groase. Dintr-un colț, a- 
pare la :in moment dat un șoricel 
cit o nucă ce intră iute sub ba
loturile cu cărți. Bibliotecara «- 
runca repede lucrul din mină și 
cu multă atenție, să nu facă 
niciun zgomot, începe să mute 
baloturile incercînd să prindă mu
safirul nepoții!. Dar arid toate 
cărțile 37au răsturnate, șoricelul 
s-a făcut nevăzut sub un dulap.

O-----

Dispozitiv electronic 
pentru transmiterea 

cuvîntărilor
In legă+ură cu pregătirile care 

au avut loc în R. P. Polonă în 
vederea celei de-a 48-a conferin
țe a Uniunii Internaționale Par
lamentare. în Palatul Seimului 
a fost instalat un dispozitiv ul
tramodern de radio electronic 
pentru transmiterea cuvîntărilor. 
Acest dispozitiv a fost construit 
de un grup de specialiști de pe 
lîngă catedra de teletransmisiitni 
a Politehnicii de Ia Wroclaw

Fiecare participant la confe
rință poartă asupra sa un apa 
rat de radio de buzunar, în mi
niatura, (?rcvăzut cu microcăști 
Cu ajutorul unui buton, ascultă
torul va putea recepționa cuvîn- 
tările în una din cele patru 
limbi în care ele vor fi transmi
se fără a mai fi legat de scau
nul din sală. El va putea deci 
participa la deliberări, chiar fără 
a fi prezent în sala conferinței, 
aflîndu-se. de pildă pe culoar

Aparatul „Liliput“ 
trat cu 2 semiconductori, cu 
antenă 
creion 
sigură 
ore

Bibliotecara Ene Marin nu se ia
să însă.„ Dă și dulapul la o parte 
înfuriată că pentru nu știu a ci
ta oară nu poate să prindă li
ghioana asta afurisită. Un aparat 
de radio, uitat de cine știe Cit 
timp pe dtuap, se clatină amenin- 
țlnd să cadă. Ene Maria sări să-l 
prindă dar din aparat țîșnește un 
alt șoricel. Ca un făcut și acesta 
intră sub baloturile de cărți. Din 
nou muncă pe biata bibliotecară 
să dea cărțile în lături, Și de o 
săptămlnă de ctnd la bibliotecă au 
sosit aceste cărți noi, bibliotecara 
tot le muți dintr-un loc in altul 
pentru a prinde afurisîții de soa- 

'reei. Intr-o zi, un linăr ¡-a pro
pus să desfacă baloturile și să 
împrumute cărțile cititorilor care 
abia
Ene
Pînă
face
1 mărul însă susținea atunci cu 
tărie că dacă desface noile cărți, 
vor veni și cititori mai muiți la 
bibliotecă să le împrumute și a- 
tunci vor dispare șoarecii.. Dar 
cum să se lipsească bibliotecara 
de acest unic prilej de a-și alun
ga plictiseala. Dar, cind se vor 
plictisi ș! șoarecii de atita urmă
rire și tor pleca, ce se va ¡ace 
sărmana bibliotecară ? Poate co
mitetul dr. întreprindere al com
plexului Paroșeni va găsi o so
luție.

De-o mai 
E clar că
In loc de _____ ________

deveni... Scandalagiul.
★

Cu ocazia demonstrației oa
menilor muncii din Petro
șani de la 23 August a. c. 
în coloana sportivilor a a- 
părut la defilare și echipa 
Știința Clui cu toate că so
sise cu autobusul abia sîm- 
bătă seara. Echipa Jiul, 
„menajîndu-se“ 
ciul de fotbal
imiaza aceleiași zile 

defilat.
Pe stradă cînd, îrt ospeție 
Știința defilai prin soare, 
Echipa Jiul, cum se știe, 
A defilat... în dormitoare.

PAUL TUTUNGIU
muncitor

-----O-----

Va

Sonet

La

Echipa
pentru me
dio după- 

anu

spectacol
In
Au
Emoții vii de mare
Deodată au cuprins

pe

sala parcă neîncăpătoare
spectatorii... 

sărbătoare
început să intre

toți actorii.

este înzes- 
o 

..Ferit“ de mărimea nnui 
și cu o baterie care îi a- 
recepția timp de 50 de

---- O-----

JWtme începe campionatul 
regional de fotbal

După cum anunță Comisia re
gională de fotbal, mîine, dumi
nică 30 august 1959, începe tu
rul campionatului regional de 
fotbal 1959 — 1960. Cele patru e- 
chipe din raionul nostru care 
participă în campionatul regio
nal de fotbal fac parte din seria 
l-a și susțin în prima etapă ur
mătoarele întîlniri • C.F.R. Sime- 
ria — Minerul Petrila. Minerul 
Aninoasa — Victoria Hațeg, Mi
nerul Vulcan — Victoria Călan, 
Parîngul Lonea — Corvinui II 
Hunedoara. In etapa a M-a, a- 
dică duminica viitoare, cele pa
tru echipe din Valea Jiului, vor 
susține următoarele întîlniri: 
Minerul Petrila — Minerul Ani- 
noasa. Minerul Ghelar — Parîn
gul Lonea, Dinamo Orăștie — 
Minerul Vulcan.

le așteaptă. Dar bibliotecara 
Marin nici nu se gîndește. 
nu prinde șoarecii, nu des- 

nimic, zică cititorii ce vor.

Un gong prelung.
o rampă luminată, 

Actorii par la început stingheri! 
Dar suflul nou

cuprinde scena toată...
Căci azi se joacă

doar pentru mineri 1
Pe chipuri de atenție’ncordate 
Un zîmbet s-a ivit a mulțumire, 
In ochi sclipesc lumini adevărate 
Și-n aer e atîta fericire.

Cortina cade, piesa se sfîrșește 
Un
Si
Un
Ne

ropot de aplauze pornește 
iată că din sală liniștit 
glas ne mulțumește fericit 

strînge mîna,
spune cu căldură :

„Noi dăm cărbune.
voi ne dați cultură“.

EMILIA PANTAZOPOLO. MUGURE

/Mașina care gîndește
In curînd. în uzinele sovietice 

se va construi în serie un strung 
automat, conceput de construc
torii de mașini unelte ucraineni 
care, datorită unui dispozitiv o- 
riginal de rotație, nu mai nece
sită fixarea piesei între cherne- 
rt, sau fixarea poziției cuțitului 
așchietor, precum și desele în- 
vîrtiri ale manivelelor și 
nismelor de comandă.

Toate aceste operațiuni 
siv prelucrarea piesei pe 
se fac automat, datorită
miterii unor semnale înregistra
te pe benzi de magnetofon. Noul 
strung automat cu program, pe 
care constructorii sovietici pe 
drept cuvînt l-au denumit „ma
șina care gîndește“, se deosebeș
te de toate modelele existente, 
datorită preciziei uzinării piese
lor foarte complicate.

meca-

inclu- 
strung 
trans-

Excavator care
înlocuiește 1500 lucrători

Uzina de 
din Minsk, 
strucția de 
un nou tip

construcții mecanice 
specializată în con- 
excavatoare, fabrică 
de excavator pentru

* 
«

♦.... .......................... ....

Z se găsește nici
♦ aibă predispoziție spre obezita-
• te, aproape niu există suferinzi 

............... i sistemului cardio
vascular sau de boala hiperto- 
nică.

Muiți dintre acești oameni 
care au depășit virsta de 100 
de ani posedă o uimitoare ca
pacitate de muncă și continuă 
să muncească în colhozuri 
să se ocupe de treburile 
nice.

Ramazanov Budaicii din 
I Kulinsk,

X de boli ale
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
* Ml

tul Veci, raionul ______ ___
jj virsta de 135 de ani. totuși el 
!• continuă să muncească în gos-
♦
♦

săpat șanțuri și canale, care în
locuiește munca a 1500 săpători.

Mașina este deservită numai 
de un conducător și un mecanic. 
Această uriașă „cîrtiță mecani
că“ poate săpa un canal lat de 
aproape 70 metri, lucrînd prin 
tranșee de (trenare lungi de 15 
metri, scoțînd și cioatele arbori
lor tăiați.

Mașina este acționată și trac
tată de un motor Diesel de 2000 
C.P., circulînd pe șenile late de 
50 cm.

1

Restaurarea unui 
manuscris din secolul 

al XlV-lea
Colaboratorii laboratorului pen

tru restaurarea și conservarea 
documentelor din Leningrad de 
pe lîngă Academia de Științe a 
U.R.S.S. au restaurat un vecin 
manuscris francez datînd din 
secolul al XlV-lea. ale cărui foi 
de pergament s-au 
de altele, formînd un 
pact ca o cărămidă.

Inițial s-a crezut, 
posibilă dezlipirea foilor de per
gament a!e manuscrisului. Dar ele

lipit unele 
obiect coHi-

că este im-

sau 
cas-

sa 
ara

podăria sa. Se simt foarte bi
ne îi soții Mana Alieva și Ah- 
mcd Adamov — soția în vîrstă 
de 127 de ani, iar soțul în 
vîrstă de 125 de ani, căsătoriți 
de 102 ani.

Cercetările efectuate au ară
tat că persoanele cu o longevi
tate atît de mare s-au călăuzit 
in viață după anumite reguli 
respectate riguros. Din genera-

♦

♦
♦
♦

*
♦
♦
♦

• ție în generație era transmisă 
J tradiția diviziunii fuste a mun-
♦ cii în sinul familiei, au fost res- 
« pectate cu strictețe anumite re-
♦ guli igienice, s-a acordat o deo- 
» sebită atenție odihnei și som-*

țiului normal. De pildă, un 
care doarme poate fi trezit 
mai in cazuri <
Băuturile alcoolice și 
sînt interzise. Viata in creierul J 
munților, călăritul, toate aces- ♦ 
tea le-a întărit sănătatea. «

Muntenii din Daghestan se ♦ 
hrănesc toată viata cu o hrană * 
extrem de simplă — produse.* 
lactate, vegetale și carne — la ♦ 
intervale de timp respectate de ț 
asemenea riguros : de 4—5 ori ♦

♦ 
«

4
4
♦ 

r_____  ____ r____ 4
!, brinză de oaie, ț

♦ 
♦

♦
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦
♦

pe zi în perioada muncilor a- 
gricole și de 3—4 ori pe zi în 
restul anului.

Hrana acestor oameni este 
alcătuită în special din pîin<* 
de grîu, carne, I 
unt, iaurt.

Potrivit 
cercetători, 
principali 
ereditatea și tradițiile familiare 
privind anumite reguli igienice 
care se transmit din generație 
în generație. Din 200 de per
soane care au depășit vîrstă de j 
100 de ani, 59 au avut părinți ♦ 

sau rude apropiate care atinse- * 
seră această vîrstă. J

Desigur, asupra longevității ♦ 
au influențat și unii factori J 
geografici, particularitățile cii- ♦ 
mei din partea muntoasă a re-• 
publicii, dragostea de muncă a ♦ 
acestor oameni, uimitoarea lor * 
energie căpătată în lupta impo- ♦ 
triva condițiilor naturale aspre* 
și in legătură cu aceasta met a- * 
holismul intens din organism. • 

Longevitatea în Daghestan • 
nu a apărut întîmplător, cl le-J 
prezintă un fenomen firesc ca- ♦ 
re s-a manifestat deosebit de $ 

izibil în anii puterii sovietice. • 
R.S.S.A. Daghestan ocupă în* 
prezent primul loc în lume în ț 
ceea ce privește longevitatea •

*

miere, 
datelor culese de 
unul din factorii 

ai longevității este

NOBÏATIBIN»OMENIUL^BICINEI
Fabricarea în serie 

a „inimii artificiale“
La fabrica „Mecanica de pre

cizie“ din orașul Stara Tura 
(Slovacia) a început fabricarea 
în serie a „inimii artificiale", ca
re înlocuiește activitatea inimii 
în timpul operațiilor. Din punct 
de vedere mecanic noul aparat 
dăunează mai puțin globulelor 
sanguine libere, decît aparatele 
care au fost folosite 
Construcția noului 
destul de simplă și 
pe principiul pompei 
brană care nu a fost aplicat în 
acest scop în nici o altă țară.

Emițătorul introdus în inimă 
are un diametru de 3 mm. și lun
gimea de 22 mm. El este alcă
tuit din 10 piese între care un 
transformator cu înfășurare pri
mară și secundară.

In prezent aparatul este su
pus încercărilor clinice.

pînă acum, 
aparat este 
se bazează 

cu metri -

Sondări în interiorul
inimii

Uzina „Krasnogvardeeț“ 
Leningrad a produs recent 
aparat cu ajutorul căruia se 
efectua sondări în interiorul 
mii. Aparatul permite să se 
soare presiunea arterială în
ce cavitate a inimii și vaselor.

din 
un 
pot 
ini
mă - 
ori-

au fost gradat impregnate cu o 
soluție specială care a înmuiat 
filele, repartizînd în mod egal 
scrisul pe ambele pagini.

Un scuter
în miniatură

La Riga, ing. A. Tktșenk« îm
preună cu a.justorul V. Mukham- 
berg, în timpul liber, inspirîndu- 
se de la actuala trotinetă, au 
construit un scuter în miniatură, 
echipat cu un motor de un cal 
putere, cîntărind 16 kg., și cu o 
viteză de 35—40 km./oră.

Scuterul este 
pentru plimbări 
foarte ușor. Poate fi transpor
tat și într-o valiză de dimensiuni 
mici.

foarte practic 
la tară, fiind

Descoperirea unui cimitir 
de mamuți în plin centru 

Kievului
Recent, în cursul unor lucrări 

de terasamente în strada Polu- 
panov din centrul Kievului, lu
crătorii au ^descoperit un imens 
cimitir al mamuților, datînd din 
epoca paleolitică.

»f

Un aparat pentru 
diagnosticarea maladiilor 

creierului
Inginerii sovietici au realizat 

un nou aparat care permite di
agnosticarea maladiilor grave 
ale creierului.

Bolnavul îmbracă o cască de o 
construcție specială. Medicul a- 
pasă pe un 
aude sunind 
ți a la acest 
să imediat 
gistrată pe bandă sub forma u- 
nei linii în zig-zag. Aceste linii 
indică tulburările auditive în sta
diul lor inițial. Noul aparat a- 
¡ută de asemenea 
prezenței tumorilor 
creier

Noul aparat a 
fie folosit în spitalele și clini- 
cile din Uniunea Sovietică.

buton și pacientul 
un clopoțel. Reac- 

sunet este transmf- 
aparatului și înre-

la detectarea 
maligne în

și început să

Știati că...
•...poporul sovietic a sărbă

torit pentru prima dată Ziua 
Flotei Aeriene a U.R.S.S. în 
amil 1933.

...începînd din 1936 și pînă 
în prezent Federația Aeronau
tică Internațională a confir
mat 448 recorduri mondiale de 
aviație stabilite în U.R.S.S.

...în viitorii șapte ani o mare 
parte a transporturilor de că
lători pe distante mari se va 
înfăptui în U.R.S.S. cu mijloa
cele transportului aerian.

...în anii septenalului, în U- 
niunea Sovietică se prevede să 
se construiască si reconstru
iască peste 90 de aeroporturi.

...cea mai mare navă aeria
nă de călători din lume este in 
prezent avionul turbopropulsor 
transcontinental sovietic „TU- 
114“. fiind în același timp și 
cel mai rapid1 dintre avioanele 
turbopropulsoare de călători 
existente în prezent.

...un elicopter sovietic de tip 
„M.I-6.“ poate transporta aur 
tocamioane, tractoare, screpere,
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In ultimele trei luni, minerii 
de la Lupeni au obținut rezultate 
bune în lupta lor pentru a tri
mite cocsarilor hunedoreni tot 
mai mult cărbune cocsificabil. De 
la 1 iunie la 23 August abatajele 
minei au dat peste plan în loial 
5954 tone de cărbune, au obținut 
de asemenea însemnate economii 
la prețul de cost.

Rezultatele obținute nu oglin
desc însă posibilitățile tuturor 
brigăzilor <ie mineri de la Lu
peni. In luna august, de oildă. 
la cele peste 2000 tone de căr 
bune dare în plus de plan și-au 
adus contribuția doar 25 La sută 
din brigăzi'« de la frontale.- doar 
45 la si?Jă din cele de la abata
jele cameră și numai 25 la sută 
din brigăzile care lucrează 
nreab.Maje. Cu alte cuvinte 
mina 
păzi 
mod 
deși 
bune

In 
peni s-aa angajat să extragă pes
te sarcinile planificate 25.000 to
ne de cărbune cocsificabil. Pentru 
atingerea acestui obiectiv de o- 
noare minerii de la Lupeni au 
toate condițiile. In luna august 
au fosț puține zilele cînd din a- 
hataiele minei să nu se fi ex
tras cărbune peste plan. La Lu
peni muncesc 
fenumili prin 
nizatoric, prin 
dispune de o 
tehnică, de 
capabilă să 
îndeplinirea 
plan. Ceea 
realizat la 
toate brigăzile de 
îndeplinească în mod ritmic sar
cinile de plan.

în direcția aceasta, a ridicării 
tuturor brigăzilor la nivelul înde
plinirii sarcinilor de plan, mine
rii de <a Lupeni pot găsi un pre
țios sprijin în aplicarea și ex
tinderea acțiunii începute la A- 
ninoasa de minerul fruntaș Cris- 
tea Aurel care . a preluat condu
cerea unei brigăzi cu rezultate
mai slabe. Organizațiile de partid 
de la sectoare au prelucrat cu
toți membrii și candidații de par
tid această acțiune, 
evidență faptul că ea 
o importantă rezervă 
îndemîna colectivului, 
s-a făcut î-nsă pînă 
mod practic pentru aplicarea 
este prea puțin. La sectorul 
de pildă, conducerea sectorului a 
schimbat din preabatajul fronta
lului 4/II, aflat în pregătire, bri
gada comunistului Garamszegy 
Mihai, aducînd în loc brigada Iui

în 
la 

brî-
în

Lupeni sînt încă multe 
care nu-și îndeplinesc 
ritmic sarcin’le de olan, 
unele dint-e ele au condiții 
de muncă.
acest an, minerii de Ia Lu-

de mineri 
lor orga- 
lor. Mina 
înzestrare

o seamă 
spiritul 
hărnicia 
bogată

c linie activă de front 
asigure cu prisosință 
sarcinilor zilnice de 
ce însă mai trebuie 
mina Lupeni este ca 

mineri să-și

s-a scos în 
reprezintă 

internă
Ceea
acum

la 
ce 
în 
ei

II,

Muszta Alexandru, ambele fiind 
dm cele mai bune brigăzi de 
pregătiri din sector Este vorba 
de sprijinirea unei brigăzi mai 
slabe ? Nicidecum. In loc să cre
eze aceleași condiții bune de 
muncă brigăzii ltii Garamszegy 
Mihai, așa cum a creat acum bri
găzii lui Muszta, conducerea sec
torului a procedat la schimbarea 
lor, ceea ce a făcut ca ambele 
brigăzi să piardă timp cu mu
tarea, cu acomodarea-la noile 
locuri de muncă. Tot o aseme
nea schimbare nejustificată s-a 
făcut și cu brigăzile de frontaliști 
din abatajele 4/II și 3/IT.

Trebuie să fie clar conducerii 
minei cît și conducerilor de sec
toare că nu schimbări din cele 
făcute la sectorul II vor duce la 
ridicarea brigăzilor la nivelul sar
cinilor de plan ci o acțiune hotă- 
rîtă pentru preluarea conduce
rii brigăzilor care de mult timp 
aa âiiiîu OHMI ladSBlinî sarcinile 
de către cei tnai buni mineri (la 
Lupeni sînt foarte numeroși a- 
cestia ț) care să reorganizeze aceste 
brigăzi, ceea ce va duce la ridicarea 
la plan a brigăzilor mai slabe. 
Bine înțeles că acțiunea trebuie 
strîns împletită cu crearea condi
țiilor bane 
batajele si 
cru perfect 
actuale.

La mina
posibilități pentru ca acțiunea de 
sprijinire a brigăzilor cu rezul
tate mai slabe să devină o ac
țiune de masă, care să frămînte 
întregul colectiv al minei. In pri
mul rînd la această acțiune sînt 
chemați să se afle în frunte mem
brii șî candidații de partid ai mi
nei, care nu odată au trecut să 
lucreze în cele mai grele locuri 
de muncă. Organizațiile de par
tid de la sectoare au datoria de 
a îndruma comuniștii să treacă 
la conducerea brigăzilor mai sla
be, să Ie ajute în organizarea 
muncii, în creșterea noilor ca
dre de mineri.

Ing. GH. DUMITRESCU

de muncă în toate a- 
înalntărîle minei. Im
posibil în condițiile

Lupeni există reale

I
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La Lunea 
pregătit gata 
nati.

Iată-1 pe
patul bolnavului Blitz Gavrilă.la

funcționează un staționar, cu personal sanitar bine 
oricînd să dea îngrijirea necesară bolnavilor inter-

tovarășul doctor Balint Ioan la una din vizitele sale

o- i
PRIN PETRILA DE AZI

uniformă și mo 
aproape că nu se

I

în oraș, ti
pe

se în
care

Ca în fiecare localitate din Va
lea Jiului, călătorul care-și o- 
prește azi pașii în Petrila rămî- 
ne uimit de cîte lucruri s-au 
schimbat în așezarea aceasta de 
mineri altădată 
notonă în care 
schimba nimic.

De cum intri
fățișează decorul nou 
ne-am obișnuit să-l vedem mai 
în fiecare localitate. Blocurile 
noi, impunătoare, înșirîndu-se 
de-a lungul șoselei de curînd as
faltate. găzduiesc peste 780 fa
milii de mineri. Pentru tinerii 
necăsătoriti care locuiau altădată 
cu chirie în colonii mizere, s-au 
ridicat azi trei cămine cu 875 de 
locuri. Peste tot se ridică noi și 
noi case individuale construite 
cu împrumut de stat pe termen 
lung și numărul lor trece de 450. 
Mai bine de 32 familii de 
citori printre care Vecserdi 
lexandru. Olarii Vasile 
s-au mutat în casele 
prii.

Dar schimbările care
loc în ultimul timp se întind 
șî asupra celorlalte domenii de

statu- 
cu un 
paturi, 
stație

?

și
lor

au

nun-
A- 

alții 
pro-

avut

Pentru succese
Pentru succesele frumoase ob

ținute în realizarea de economii, 
brigăzii utemiste de muncă pa
triotică de la sectorul IX electro- 

al minei Lupeni i s-a 
de 
de

pe

curînd drapelul de 
muncă 

raion.
de acest

muncitori de

patriotică

viată și se poate spune că nu e- 
xistă domeniu unde să nu se va
dă roadele vieții noi de azi. Da
că înainte. în Petrila exista un 
singur dispensar doar cu un me
dic, azi, ocrotirea- sănătății Iiind 
o problemă primordială a 
lui, orașul esțe înzestrat 
spital modern cu 154 de 
cu 8 medici, farmacie, o
de prim ajutor la suprafața mi
nei, o autosalvare etc.

Cei care străbat azi Petrila nu 
se poate să nu observe în cen
trul orașului frumosul club ridî-■. 
cat cu 7 ani în urmă. El găz
duiește multe formații artistice, 
o bibliotecă cu 7200 de volume 
de la care împrumută cărți peste 
1200 de cititori. Si lista realiza

se 
de 
de 
să 
de

a apărut : (

Semiconductoare J
și aplicațiile lor ’

tehnice
de M. S. Som inski

traducere din limba rusă *
Cartea popularizează sub o 

formă elementară și accesibilă 
noțiunile fundamentale de fi- l 
zică semiconductoarelor, pentru i 
înțelegerea fenomenelor care < 
au loc în diverse aparate cu 
semiconductoare.

După ce prezintă fenomenele 'j 
fizice ce au loc în diodele semi- 
conductoare și în tanzistoare, l 
lucrarea tratează într-un capi- 1 
toi foarte amplu aplicațiile1 
semiconductoarelor în tehnică.

Se prezintă întrebuințarea' 
diodelor semiconductoare și a 
iransistoarelor în radiocomuni- 
cații, automatică și telecoman ( 
dă, în măsurări.

De asemenea se descrie mo- , 
dul de realizare a unei baterii , 
solare. <

In partea finală .se arată u- < 
tilizarea semiconductoarelor în i 
știința și 
rană.

Lucrarea 
selor largi 
interesează 
nice, fiind 
lor cărora 
domenii de 
conductoarelor.

_________ •>
tehnica contempo- <

se adresează ma
de cititori care se 
de problemele teh- 
utilă și specialiști- 
le arată multiplele 

utilizare a setni-
i

rilor din Petrila de azi nu 
oprește aici. Creșa, căminul 
zi pentru copii, sanatoriul 
noapte, o nouă. școală vine 
completeze tabloul 
azi.

Pentru muncitorii 
construit o baie cu
de 400 dușuri în cadrul exploa- 

. tării miniere. Realizările din
Petrila apar la tot pasul ca șî 
în celelalte localități 
Jiului 
de la 
saturi

Petrilei

s-amineri
o capacitate

Magazinu' cu obiecte 
de sport să fie mai bine 

aprovizionat!
Mult așteptatul magazin cu 

obiecte de sport a făcut primele 
vînzări în 6 august a. c. De a- 
tunci și pînă în 26 august co
lectivul său a realizat vînzări cu 
plata curentă în valoare de 
90.210 lei, iar prin virament îh 
valoare de 22.450 lei. Cumpără
torii s-au bucurat că au găsit 
aici confecții sportive, încălță
minte, biciclete cu plata în rate 
și alte obiecte mult căutate de ei 
înaintea înființării acestui ma
gazin.

Dacă există acum un magazin 
sportiv, se pune problema ca el 
să și satisfacă pe deplin cerin
țele cumpărătorilor. Se caută 
mult confecții sportive pentru 
copii, costume pentru colectivele 
sportive, echipament pentru al- 
piniști, palete și mingi de ping- 
pong, prosoape plușate cu 16 lei, 
genti-vinilin, etc. Organele locale 
în drept trebuie să intervină in
sistent la I.D.M.S -București pen
tru aprovizionarea magazinului 
sportiv conform cerințelor.

și mai însemnate
să muncească pe viitor cu și mai 
mult elan, să-și sporească reali
zările. Ei si-au fixat ca obiectiv 
în muncă să colecteze în cinstea 
celei de a 42-a aniversări a Ma
rii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie o cantitate de 60.000 kg. 
fier vechi și să obțină o econo
mie de 50.000 lei

C. BÂRNA 
corespondent

ale Văii 
al căror decor se schimbă 
o zi la alta căpătÎHd tră- 
noî, urmare a „penelului"

constructorului ce adaugă 
țâre zi o nouă cărămidă 
meii a vieții fericite ce șe 
nicește pe aceste meleaguri.

în fie- 
la te

st ator-

Oaspeți de peste hotare 
în Valea Jiului

stimulent, 
la sectorul

mecanic 
decernat 
brigadă 
fruntașă

însuflețiți
tinerii
IX al minei Lupeni s-au angajat

Clteva izvoare de economii la mha Vulcan
(Urmare din pag. l-a)

de capse și exploziv, bineînțe
les, dacă va lua măsurile cores
punzătoare încă de pe acum.

Alți factori de care trebuie 
să se țină seama

Vitezele medii de avansări în 
steril și cărbune la sectoarele 
miniere din Vulcan sînt inferioa
re celor obținute la alte sectoare 
din Valea Jiului. La lucrările de 
pregătiri în steril șe obțin ran
damentele cele mai slabe: toate 
sectoarele minei lucrează sub 
randamentul de 0,872 m.c. pe post.

La mina Vulcan peste 55 la 
sută din numărul brigăzilor ră- 
mîn sub plan lună de lună. Ma
joritatea actstor brigăzi sînt de 
la lucrările de pregătiri. Ce ră- 
mîne de făcut din partea condu
cerii minei Vulcan, a comitetului 
de oartid și organizațiilor de 
masă pentru a curma această 
stare de lucruri ? In primul rînd 
brigăzile slabe trebuie ajutate 
substanțial pentru a obține rezul
tate !a nivelul brigăzilor frunta
șe de la mină. In fiecare sector 
trebuie alcătuite brigăzi omogene 
de pregătiri care, cu sprijinul in-

ginerilor și tehnicienilor, să ob; 
țină în medie pe lună avansări 
de cel puțin 60 m.l. pregătire în 
steril și 80 m.l. pregătire în căr
bune. Răspunderea pentru îndru
marea și ajutorarea brigăzilor 
rămase în urmă și-ar pute-o lua 
chiar locțiitorii sau ajutorii șefi
lor de sectoare. Inițiativa lui Ni
colae Militaru ar trebui să gă
sească un ecou mai larg la mi
na Vulcan. Colectivul acestei mi
ne dispune de conducători de 
brigăzi priceputi care, preluînd 
conducerea unor brigăzi slabe 
le-ar ajuta să devină fruntașe. 
Procedînd în acest fel și discipli
na în muncă ar putea fi mult 
îmbunătățită, iar sarcina trasată 
de Conferința raională de partid 
din decembrie 1958 care prevede 
scoaterea tuturor brigăzilor de sub 
plan pînă în anul 1960 ar fi în
deplinită. Cu toate că față de 
anul trecut se simte o mare scă
dere a numărului de absente, la 
mina Vulcan ele sînt totuși des
tul de multe.

Pentru reducerea prețului de 
cost al cărbunelui la mina Vul
can mai sin* si alte izvoare im
portante. Asa de pildă indicii de 
calitate a cărbunelui de la toate 
sectoarele minei, datorită cărora 
prețul de cost pe primul semes-

tru a tost îngreunat cu 2,04 lei 
pe tonă drept penalizări, trebuie 
îmbunătățiți substanțial. Prețul de 
cost al căibunelui din Vulcan a 
fost afectat în mod ,simțitor .și de 
consumul nejustificat de mare ai 
unor materiale mărunte ca șuru
buri. cuie. crampoane. becuri 
ș.a. La sectorul II al minei pentru 
1000 tone de cărbune extras re
vine un consum de 14 kg. cuie.

Economii importante s-ar pu
tea obține și prin folosirea, rnai 
rațională a posturilor ce se pres
tează k transporturi pe galerii, 
întreținerea utilajelor, a galeriilor 
și suitoarelor, posturi de care sj 
acum încă se face o adevărată 
risipă. Pentru a se preveni ne 
viitor cheltuielile scumpe de în
treținere a galeriilor și suitoa
relor este bine să se extindă si 
mai mult pentru lucrările pregă
titoare c i o durată de serviciu 
mai lungă, armarea cu bolțari.

Sub conducerea organizației, de 
partid, cu sprijinul organizațiilor 
de masă, colectivul minei va 
reuși cu siguranță nu numai să 
descopere izvoarele de economie 
existente ia mină dar să le și fo
losească în scopul realizării an
gajamentelor luate în întrecerea 
cu. celeiaite colective miniere din 
Valea Jiului.

Delegațiile sindicale de peste 
hotare care se află în țara noas
tră la invitația Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R. P. Ro- 
mînă au sosit joi în Valea Jiu
lui după vizita făcută în regiu
nea Craiova.

La sosirea în gara Petroșani 
oaspeții au fost întîmpinați de 
tov. Barna loan, prim-secretar al 
Comitetului raional de partid,
Bălan Víchente, președintele Con
siliului sindical regional Hune
doara. Sulea Gheorghe, preșe
dintele Sfatului popular raional,
Momeu Samoilă, președintele Con
siliului raional sindical. Suder 
Wiliam. directorul general al 
Combinatului Carbonifer Valea 
Jiului, oameni ai muncii.

Cuvin tul de bun sosit a fost 
rostit de tov. Bălan Víchente. A 
răspuns E. Cerednicenko. preșe
dintele Comitetului Central al 
Sindicatului feroviarilor din 
LLR.S S. care a mulțumit pentru 
primirea călduroasă făcută dele
gațiilor sindicale.

In cursul dimineții oaspeții au 
vizitat r.cua casă de odihnă cons
truită pentru minerii Văii Jiului 
la poalele muntelui ParînguL

După amiază, membrii delega
țiilor sindícale s-au deplasat la 
Petrila. Ei au vizitat exploatarea 
minieră unde au fost întîmpinați 
eu căldură de către conducerea 
minei, ingineri șefi de sectoare, 
activiști de partid și sindicat. Un 
deosebit interes au trezit în rtn- 
dul oaspeților relatările directo-

rului minei, tov. Nicoricl Nico
lae, privind dezvoltarea exploată
rii miniere Petrila în ultimii ani, 
realizările obținute în producție 
și condițiile de muncă și de trai 
ale minerilor petrțleni clin trecut 
și astăzi. Apoi au fost vizitate 
secțiile preparațiel. Oaspeții au 
cerut explicații detailate directo
rului uzinei asupra procesului de 
preparase a cărbunelui primit de 
la cele 4 mine furnizoare din 
Valea Jiului

„Am rămas impresionat de ce
le văzute la mina și preparatia 
de cărbuni din Petrila — a decla
rat coreeanul Kim Ben Mo. Voi 
povesti muncitorilor noștri despre 
toate acestea ca și despre reali
zările obținute de minerii și mun
citorii de aici".

Membrii delegațiilor sindicale 
au vizitat după aceea cantina 
minieră, căminul tinerilor mineri 
și clubul minier — creații ale 
regimului nostru democrat-popu
lar. Vizifînd clubul minier din 
Petrila oaspeții s-au interesat în 
mod amănunțit despre activitatea 
ce se desfășoară zilnic aici, de 
numărul . cărților existente la bi
bliotecă cît și de numărul citi
torilor acestei biblioteci,

La plecare, oaspeții au mulțu
mit locuitorilor petrileni pentru 
primirea călduroasă făcută, pen
tru dragostea cu care au fost în
conjurați în tot timpul vizitei fă
cute în această așezare minieră.

C. MATEESCU
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MOSCOVA (Agerpres). TASS 
transmite : La 19 august guvernul 
canadian ? adresat Mmisterului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
prin intermediul ambasadorului 
său la Moscova D. M. Johnson o 
întrebare dacă președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, nu ar putea să 
facă o vizită oficială în Canada 
după terminarea vizitei sale în 
S.U.A. Andrei Gromîko, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., a 
Drintit pe ambasadorul canadian 
și i-a dat răspunsul pentru a fi

transmis guvernului Canadei. In 
răspuns se spune:

După încheierea vizitei lui Ni- 
kita Hrușcîov în S.U.A., conducă- 
torul guvernului sovietic urmează 
să participe la alte acțiuni impor- 

----h care fuseseră 
înainte. In 
este posibilă 
Hrușcîov în 

Guvernul so-

tante și urgente 
proiectate încă mai 
aceste condiții nu 
o vizită a lui N.S. 
Canada în prezent.
vietic mulfumește guvernului Ca
nadei pentru intenția de a invita 
pe președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. într-o vizită o- 
ficială în Canada.

O-

Darurile trimise de N. S. Hrușcîov

Greva muncitorilor metalurgiști 
din Statele Unite a intrat 

în cea de-a șaptea săptăinînă

copiilor
TOKJl) (Agerpres). — După 

cum transmite agenția Kiodo 7u- 
sin. membrii clubului copiilor, din 
orașul Osaka au primii în dar 
de la N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri 
tJ.R.S.S.. două lăzi mari cu 
carii.

Acest dat a fost trimis ca 
puns ia rugămintea adresată lui 
N. S. Hrușciov de către Hosino,

al
iu-

japonezi
directorul clubului, de a face cu
noscute copiilor japonezi jocurile 
copiilor sovietici și modul în care 
aceștia întimpină 
nului nou. Printre

, carii inimoase de
' pentru pomul de
tablouri.

Copiii japonezi
mare bucurie darul conducătorului 
guvernului sovietic

sărbătoarea A- 
daruri sínt ju- 
lemn. jucării 
iarnă, albume.

au primit eu

o-

Industria cărbunelui din Ruhr
trece printr-o

BONN (Agerpres) — Potrivit 
datelor oficiale în 13 districte din 
Ruhr numărul șomerilor a crescut 
cu 126 la sutâ în perioada iulie 
1957 — iulie 1959.

criză gravă
Industria cărbunelui din 

subliniază ziarul „Neue 
Zeitung“, trece printr-o 
gravă — cea mai gravă din cei 
peste I0G de ani de existentă a 
acestei industrii.

Ruhr, 
Rhein 
criză

De aproape două luni și ju
mătate 530.000 de muncitori din 
industria metalurgică a Statelor 
Unite se afiă în grevă, cerîncl îm
bunătățirea salariilor rămase mult 
în urma costului vieții. Această 
grevă, de o neobișnuită ascuțime 
urmează gravelor conflicte econo
mice dintre patronii și muncito
rii din industria cauciucului; 
grevei muncitorilor din aviație 
care a paralizat patru mari com
panii aeriene de transport; ne
gocierilor încordate din industria 
de automobile, considerate cele 
mai ascuțite din ultimii 20 de 
ani și altor greve ca cele din in
dustria textilă sau din industria 
minieră din sud, unde multe în
treprinderi au fost dinamitate si 
multi greviști împușcați.

Acesta este fundalul economic 
pe care a izbucnit greva oțelari- 
lor, care poate fi considerat unul 
dintre cele mai grave conflicte e- 
conomice înregistrate în Statele 
Unite.

S-ar părea, la prima vedere că 
magnații industriei metalurgice, 
de la începutul grevei si pînă a- 
cum, au avut mult de suferit 1 
Dar. după cum arată însăși pu
blicațiile americane, patronii au 
luat „măsuri“ pentru ca în aceas
tă perioadă de timp, adică pînă 
cînd muncitorii vor fi nevoiți să 
reia lucrul să nu piardă nici un 
dolar.

Se știe că în industria metalur
gică erau stocuri uriașe de oțel 
care nu au putut fi desfăcute pe 
piața' mondială, datorită concu
rentei Germaniei occidentale, Ja
poniei, Suediei, Elveției, Franței. 
Olandei si mai ales Angliei.

Așteptîndu-se la o grevă de 
lungă curată» în urma nesatisfa- 
cerii repetatelor cereri ale mun
citorilor oțelari, businessmenii in
dustriei metalurgice americane 
s-au înțeles cu companiile con
sumatoare de oțef să-și dubleze 
comenzile. Astfel, în momentul

Dragoste atlantică
După cum asigura conducăto

rii politici din Ankara, trupele a- 
merieane încartiruite pe teritoriul 
Turciei ar apăra civilizația occi- 

de ,,barbaria 
. Cu acest prilej se 
că între „apărători” 

și populația turcă s-a statornicit 
o dragoste înduioșătoare.

E. desigur, un lucru de mirare 
că Turcia, care de cînd lumea e 
socotită o țară orientală, a nime
rit în rîndul statelor occidentale 
și chiar „atlantice“. Dar și mai 
surprinzătoare sînt formele în 
care se manifestă din ambele 
părți această civilizație atlantică.

„Soldați americani în stare de 
ebrietate acostează femei — scriam 
la sfîrșitul lunii iulie ziarul tur
cesc „Tercflman“; soldați ameri
cani în stare de ebrietate rănesc 
cu cuțitul pe trecători; soldați 
americani în stare de ebrietate 
fac uz de armă și ucid... Aceste 
ticăloșii se repetă atît de des. în- 
cît soldatul american în stare de 
ebrietate va personifica în curînd 
atacurile, violurile și nelegiui
rile“.

Un alt ziar, „Yeni Giin”. se 
plînge că „americani beți rup 
steaguri turcești... Ei săvîrșesc 
acte de contrabandă și de huliga
nism și manifestă lipsă de res
pect față de demnitatea naționa
lă a tm clor“.

Asemenea fapte sînt atît de 
numeroase, încît pînă și ziarele 
din Istanbul au amintit „priete
nilor lor” că răbdarea turcilor 
poate avea margini. Dar după a-' 
cest avertisment. Ta 27 iulie doi 
soldați americani au profanat la 
Izmir monumentul lui Kemal A- 
taturk. Gîteva zile mai tîrziu. la 
Istanbul niște americani beți au 
provocat o încăierare, au rănit 
un cetățean turc, și trecătorii a- 
bia au putut pune mina pe huli
ganii yankei.

dentală atlantică 
răsăriteană“, 
subliniază

se 
să 
a- 
au

Curînd, a sosit un moment 
cînd turcii și-au pierdut cu ade
vărat răbdarea. La Izmir a fost 
descoperită o bandă de mari con
trabandiști, din care făceau parte 
patru militari americani. Ei fă
ceau negoț la bursa neagră și sco
teau .-lin țară milioane de lire 
turcești.

De data aceasta, după. cît 
pare, poliția turcă a hotărît 
dea ea o lecție de „civilizație 
tlantică ". Americanii arestați
fost aruncați într-o închisoare 
subterană și maltratați. Sergentul 
King a relatat că polițiștii l-au 
spînzurat cu capul în jos și, du
pă un vechi obicei de pe vremea 
sultanilor, 1-au bătut la tălpi. Colo
nelul american Wilkensen, care 
i-a vizitat pe arestați, a declarat 
că i-a găsit pe King și pe un alt 
american, Mc-Cuistion, în „stare 
gravă“.

Acest incident încă nu s-a în
cheiat. Dar. indiferent ce sfîrșit 
va avea cazul bandei de contra
bandiști americani, " .
dragostea și prietenia atlantică 
au apărut în adevărata lor lumi
nă.

civilizația,

Un prost obicei
Cînd John Cabot a fost numit 

ambasador al Statelor Unite în 
Brazilia, presa americană l-a re
comandat ca pe un „diplomat de 
carieră“, care știe foarte bine 
cum să sc poarte în țara în care 
este acreditat. Această caracteri
zare a rămas valabilă timp de 
aproape trei luni, pînă ce noul 
ambasador a organizat la Rio de 
Janeiro o conferință de presă pen
tru a explica politica Statelor 
Unite.

După ce a vorbit despre poli
tica țării sale, Cabot a trecut pe 
neașteptate la cu totul altă te
mă — relațiile dintre Brazilia 
și Unifluea’ Sovietică. încâlcind

normele diplomatice elementare, 
„diplomatul de carieră“ s-a apu
cat să dea guvernului brazilian 
sfaturi destul de nepotrivite, și 
anume, să nu restabilească rela
țiile normale cu Țara Sovietică. 
Ambasadorul a recurs chiar la un 
soi de amenințare, declarînd că 
Brazilia trebuie ,,să cîntărească 
consecințele“ unei eventuale nor
malizări a relațiilor cu U.R.S.S.

Acum cîțiva ani o asemenea 
conduită a unui diplomat de la 
Washington în capitala unei țări 
sud-americane ar fi trecut, poate, 
neobservată : imixtiunea în aface
rile oricăruia dintre statele ame
ricane intrase în obiceiul repre
zentanților departamentului 
stat și devenise 
obișnuită.

„Diplomatul de 
n-a ținut seama că 
schimbat. Declarația lui a provo
cat indignare și proteste în Bra
zilia. Cabot a fost criticat cU ve
hemență de deputății brazilieni 
Lyicio Hauer, Moreira, Rocha și 
alții. Presa din Rio de Janeiro 
a calificat declarația lui ca o în
cercare „de a dicta Braziliei ce 
are de făcut1', la fel ca pe vrc- 
muri. Ziarul „Ultima Hora“ îl 
invită pe Ga bot să înțeleagă că 
p»porul brazilian^ are o conștiință 
destul de matură și că nu mai 
vrea că se împace cu rolul pasiv 
de executant al voinței altora. Iar 
săptămînalul „Novos Rumos“ a 
pus, cum se zice, punctul pe i;

„Cînd vor înceta, în sfîrșit, 
Statele Unite să se amestece în 
treburile noastre interne? Cînd 
vor renunța oare ambasadorii a- 
mericani la prostul obicei de a 
da sfaturi pe care brazilienii nu 
le cer ?“„

Pe cît se pare, nu numai Bra
zilia șî, de bună seamă, nu nu
mai țările din America Latină 
așteaptă răspunsul la aceste în
trebări

(Din „Timpuri noi")

izbucnirii grevei, stocurile de oțel 
erau uriașe și deci timp de 2—3 
luni capitaliștii erau puși la a- 
dăpost de „neplăceri“ continuînd 
să încaseze beneficii fabuloase 
prin desfacerea stocurilor. Așa că 
în timp ce 500.000 de oameni 
nu-și mai pot cîștiga nici hrana 
zilnică, trăind din ajutoarele pri
mite de la muncitorii din alte 
ramuri economice, magnații oțe
lului își petrec vremea fără gri
jă, aștep,tînd ca oamenii să se 
„cumințească“.

Totuși, ar fi greșit să credem 
că această mare grevă declarată 
de oțelarii americani, ar fi pro
vocată numai de cei cîțiva cenți 
în plus la salariul fiecărui mun
citor pe care i-a cerut David Mc 
Donald, președintele sindicatului 
oțelarilor. Fa “are rădăcini mult 
mai adinei. Muncitorii s-au să
turat de faimosul „mod de viață 
american“ unde o mînă de mari 
trustmeni, cocoțați la conducerea 
statului, exploatează crîncen mi
lioane de muncitori. Ei doresc 
altă viață, lipsită de exploatare, 
fără greve și conflicte sociale.

Acest substrat l-au înțeles multi 
oameni din Statele Unite și chiar 
însuși președintele Eisenhower 
care s-a grăbit să adreseze mun
citorilor metalurgiști „apeluri e- 
moționante“ de a relua lucrul prin 
negocieri cu patronii. Muncitorii 
însă cunosc prea bine politica 
bancherilor pentru a se lăsa și 
de data aceasta înșelați.

Printr-o luptă dîrză care stîr- 
nește admirația tuturor oameni
lor cinstiți din lume, ei au su
portat marile lipsuri timp de a- 
proape 3 luni de zile si nici pînă 
astăzi nu au reluat lucrul. Stocu
rile de oțel fiind pe sfîrșite, patro
nii așteaptă cu groază o paralizare 
completă a industriei metalurgice 
și a’industriei de mașini și deci 
vor fi puși în situația să satis
facă cererile muncitorilor.

Agenția .France Presse trans
mite că scăderea simțitoare a 
stocurilor de oțel sub limitele 
normale va atrage după sine în 
cursul săptămînilor viitoare gra
ve perturbări în celelalte ramuri 
industriale consumatoare de 
Producția de oțel în cursul 
tămînii 
S.U.A. a_ 
față de 1.715.000 tone produse în 
săptămîna corespunzătoare a anu
lui trecut.

In momentul de față patronii, 
marii bancheri ai oțelului, deți- 

de răspundere în 
caută să sî-

i. L n.l. l. Pmiojaoi
Recrutează absolvenți 

școlilor medii 
cialitățile :

— Contabil 
merț

— Merceolog 
duse industriale 
încheind angajamente pentru 
trimiterea la școli de specia
litate cu durata de 2 ani.

înscrierile se fac pînă în 
ziua de 10 septembrie 1959 
la sediul I.C.R.T.I. Petroșani, 
str. Mihai Viteazul nr. 5.

pentru
pentru
pentru

ai 
spe-

co-
pro-

trecute realizată 
scăzut la 343.000

otel.
SŰD- 

în 
tone

nînd posturi 
conducerea statului
Iească guvernul să aplice faimoa
sa lege Taft-Hartley potrivit că
reia muncitorii vor fi trimiși la 
lucru cu ajutorul politiei.

GH. CRETU

de
o îndeletnicire

carieră“ însă 
vremurile s-au

REDAGȚIA §1 ADMINISTRAȚIA: Petroșani. Str. Gh. Gheorghia-Dej nr. 56. Tel. : interurban 322.
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ULTIMA ZI 
la concursul special 

Pronoexpres!
Numai pînă azi, la ora 12 

vă mai puteți depune bule
tinele la acest concurs spe
cial, Ia care se vor distri
bui în mod gratuit valoroase 
premii în obiecte ca : un au
tomobil Wartburg decapotai- 
bil, motociclete, televizoare, 
aparate de raidio, frigidere, 
aragazuri, mașini de cusut 
și spălat rufe etc.

Rețineți, numai pînă Ia 
ora 12 vă mai puteți depune 
buletinele dvs.

Trustul Alimentației 
Publice Locale
„Valea Jiului" 

Petroșani
Anunță publicul consuma

tor că a pus în vînzare prin 
toate unitățile sale un bogat 
sortiment de vinuri din di
ferite regiuni ale tării, pre
cum și țuică și 
turale de bună

Băuturile se 
acasă direct din . 
la Petroșani și Lupeni.

Risling de Gostat 
lia cu 12 lei litrul.

Vinuri de masă 
cu 5,50 lei litrul.

Țu’că de prune cu 
litrul.

rachiuri na
talitate.
vînd pentru 
pivnițele de

Albai-lu-

Odobești

17,50 lei

!■
■ 
I 
:

ANUNȚ
Cu începere de la 20 li 

august 1959, GOSTAT Hu- E 
nedoara deschide un depozit •; 
de vinuri cu vînzare în piv- |î 
nițele clubului A. S. I. T. |: 
din orașul Petroșanii (intra- ii 
rea prin str. Horia). Depo
zitul dispune de un mare 
sortiment de vinuri naturale, 
care se vînd zilnic la prețuri 
convenabile.

I *

PROGRAM DE RADIO
30 august

PROGRAMUL I. 7,15 Muzică 
ușoară, 8,30 Fragmente din ba
letul „Gayaneh“ de Haciaturian, 
9,00 Teatru la microfon pentru 
copii, 10,00 Muzică, 10,35 Din 
literatura țărilor de democrație 
populară, 10,50 Muzică din ope
rete, 12,10 Muzică ușoară sovie
tică, 13,10 De toate, pentru toți, 
14,00 Concert de muzică popu
lară romînească, 14,45 Muzică 
ușoară de compozitori romîni, 
16,10 In vîrtejul jocului, 16,40 
Concert de muzică ușoară, 17,15 
Concert simfonic; 18,00 Muzică, 
19,35 Soliști de frunte ai muzi
cii populare romînești, 20,00 
Teatru la microfon : „La porțile 
dimineții“. Scenariu radiofonic 
de Radu Vișan și Lucian Tarco, 
22,00 Radiojurnal, buletin me
teorologic si sport. 22,30 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 7,00 
Răsună cîntecul și jocul pe me
leagurile patriei, 8,00 Muzică u- 
șoară, 8,30 Clubul voioșiei, 8,50 
Din muzica popoarelor, 10,00 
Concert distractiv, 10,50 Concert 
Haydn, 12,07 Muzică populară 
rusă, 12,32 Concert de estradă,
13.15 Orchestre și soliști de mu
zică populară romînească, 14,30 
La microfon : Satira și umorul,
15.15 Muzică, 16,15 Arii celebre

din opere, 16,45 Vorbește Mos
cova 1 17,30 Formații artistice 
de amatori, participante la cel 
de-al V-lea concurs pe țară, 
18,00 Muzică ușoară imprimată 
pe discuri „Electrecord“, 18,30 
Concert popular de muzică ro
mînească, 19,15 Muzică ușoară, 
20,05 Program de romanțe, 20,35 
Muzică dte dans, 22,00 Fragmen
te din concertul orchestrei de 
dans a Radiodifuziunii maghia
re. ce a avut loc cu ocazia îm
plinirii a 10 ani de existență.

--- O---  .$ 
CINEMATOGRAFE

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Lady Hamilton; AL. SA- 
HIA: Edes Anna; LONEA: In 
întîmpinarea fericirii; PETRILA: 
Căi greșite; ANINOASA: Ivan 
Brovkin se însoară; VULCAN : 
Cei 44; LUPENI : Oleko Dtin- 
dici; BARBATENI ; Alo ?... 
greșit numărul 1; URICANI: 
de neuitat.

----- O-----
LOTO CENTRAL

La tragerea Loto central 
ziua de 28 august a.c., au 
extrase numerele :
54, 65, 61, 53, 55, 69, 45, 23, 44

Ați 
Ani

din
¡ost

Tiparul : „6 August“ — Poligrafie
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Luerâule Conferinței
i aiunii Interparlamentare

Cuvîntarea tovarășului
VARȘOVIA. Corespondentul A- 

gerpres transmite:
In cea de-a doua zi a lucră

rilor Conferinței Uniunii Inter
parlamentare, care are loc la 
Varșovia, în numele delegației 
romîne a luat cuvîntul acad, 
prof. Petre Constantinescu-iași, 
președintele grupului național 
romîn, conducătorul delegației.

Relevînd că politica externă a 
R. P. Romîne este pusă în slujba 
păcii și a colaborării între țări 
și popoare, vorbitorul a subliniat 
strînsele relații bazate pe prin
cipiile prieteniei, cooperării 'și 
într-ajutorării existente între 
R. P. Romînă și țările socialiste 
și inițiativele guvernului romîn 
pentru stabilirea unor relații de 
bună vecinătate cu statele avînd 
un sistem politic și social diferit 
de cel al R. P. Romîne.

Vorbitorul a arătat că guver
nul romîn a acordat și continuă 
să acorde o atenție cu totul deo
sebită stabilirii și dezvoltării re
lațiilor pașnice, de colaborare și 
bună vecinătate între statele bal
canice. El a luat în acest sens 
multiple inițiative vizînd trans
formarea Balcanilor într-o zonă 
a păcii.

Subliniind că propunerile gu
vernului romîn au avut un larg 
ecou internațional și au fost în- 
tîmpinate favorabil de guvernele 
Bulgariei, Albaniei și Iugoslaviei,

HOTA

P. Constantinescu-iași
precum și de cercuri largi ale po
porului grec, vorbitorul a scos 
în evidentă caracterul 
politicii R. P. Romîne, 
de să asigure pacea și 
dă relațiile dte prietenie 
poare.

In continuare, P. Constanti- 
nescu-Iași a subliniat sprijinul 
deplin pe care guvernul romîn 
îl acordă propunerilor sovietice 
cu privire la încheierea Tratatu
lui de pace cu cele doua state e- 
xistente actualmente în Germa
nia și la demilitarizarea Berli
nului occidental. Arătîndi că R. P. 
Romînă depune eforturi susținu
te pentru dezvoltarea legăturilor 
cu țările din Europa occidentală 
și cu S.U.A. șeful grupului par
lamentar romîn a trecut în re
vistă acțiunile inițiate de guvern 
pentru lărgirea relațiilor econo
mice și culturale cu aceste state. 
In încheiere acad. prof. P. Con- 
stantinescU-Iași a arătat că gru
pul parlamentar romîn își con
sacră toate eforturile cauzei 
sigurării păcii în lume.

activ al 
care tin- 
să extin- 
între co

a-

O-----

Vizita președintelui 
D. Eisenhower în Anglia
LONDRA (Agerpres). — In 

cadrul vizitei pe care o între
prinde în -Marea Britanic, la 28 
august, președintele S.U.A., Ei
senhower, a fost oaspetele regi
nei Elisabeta a Il-a a Angliei la 
castelul Balmoral, în apropiere 
de Aberdeen (Scoția).

După cum anunță agențiile de 
presă occidentale, sîmbătă 29 au
gust președintele va începe dis
cuțiile cu primul ministru brita
nic Macmillan.

La 28 august la Londra a a- 
vut loc prima conferință de pre
să organizată în legătură cu vi
zita președintelui S.U.A., D. Ei
senhower, în Anglia.

Răspunzînd la o întrebare în 
legătură cu întîlnirea de vineri 
dintre Lloyd, ministrul Afaceri
lor Externe al Marii Britanii, șl 
Herter. secretarul de stat al 
S.U.A., Hope a declarat că sco
pul acestei convorbiri a constat 
într-un schimb prealabil de pă
reri în preajma tratativelor din
tre Eisenhower și Macmillan.

ROMA. Corespondentul Ager- 
pres transmite:

Sub auspiciile Asociației Ita- 
lia-Romîma șî ale Consiliului 
municipal al localității Sulmona, 
în regiunea Abbruzzi au fost or
ganizate o serie de manifestări- 
închinate prieteniei dintre Italia- 
și R. P. Romînă.

A fost de asemenea organizată 
o expoziție a afișului de spec
tacol în R. P. Romînă. Pentru 
zilele acestea sînt programate în 
continuare o serie de manifestări 
— .printre care deschiderea unei 
Expoziții a teatrului romînesc, 
duminică 30 august, organizarea 
la 3 septembrie a unui concert 
de muzică romînească la Teatrul 
Comunal din Sulmona. a unei 
conferințe despre viata și opera 
poetului latin Ovidiu la 5 sep
tembrie.

★

Trustul Alimentației 
Publice Locale 
„Valea Jiului“ 

Petroșani
Anunță publicul consuma

tor că a pus în vînzare prin 
toate unitățile sale un bogat 
sortiment de vinuri din di
ferite regiuni ale țării, pre
cum și țuică și rachiuri na
turale de bună calitate.

Băuturile se vînd pentru 
acasă direct din pivnițele de 
la Petroșani și Lupeni.

Risling de Gostat Albai-lu- 
lia cu 12 lei litrul.

Vinuri de masă Odobești 
- - j,5d le» litrul.

i'ufcă de prune cu 17,50 Iei 
litrul.

Sub titlul „Romînia pe caleai 
socialismului“, ziarul „Unita" 
publică un amplu articol pe cinci 
coloane semnat de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, 
Prezidiului Marii 
tionale a Republicii 
mîne.

președintele 
Adunări Na- 
Populare Ro

Expioziile atomice 
și bietele animale
Exploziile atomice americane 

la maie altitudine, făcute cu 
titlul de experiență, au cauzat 
cîteva surprize. Puterea lor de 
a provoca orbirea este, se pare, 
mult mái mare decît s-a crezut. 
Senatorul Albert Gore. membru 
al partidului democrat din Tenne- 
ssee. a făcut cunoscut de curînd 
că în cursul unei experiențe e- 
fectuate deasupra insulei John- 
ston, niște iepuri, aftați la o dis
tantă considerabilă au fost orbiți 
într-o clipă, avînd ochii arși, da
torită străfulgerării unei bombe 
cu hidrogen. La o mie de mile 
(peste 1.800 km.), exploziile pot 
încă provoca orbirea.

Faptul acesta nu constituie 
singurul prilej de alarmă. De 
multă vreme, diferite comisii a- 
mericane strîng informații cu 
privire la efectele exploziilor a- 
tomice asupra organismelor vii. 
Comisia pentru energia atomică 
dispune de un buget de 17 mi
lioane de dolari (ce va fi urcat 
în curînd la 20 de milioane) pen
tru a efectua asemenea expe
riențe și întreține o armată d«e 
600Ó de porci pe an într-un loc, 
în alt loc mii de șoareci, în altă 
parte mai multe sute de cîini, 
pentru a studia, de pildă, pri
mejdia radiațiilor atomice sau a 
absorbției regulate a stronțiu- 
lui 90.
• Cercetările ar fi intensificate 
cu atît mai mult cu cît — po
trivit părerii Comisiei pentru e- 
nergia atomică și a ziarului 
„New York Times“ — „concen
trarea stronțiului 90 pe suprafa
ța Statelor Unite e mai mare 
decît în orice altă parte a lumii, 
iar cantitatea precipitațiilor de 
particule radioactive e cu mult 
mal ridicată decît se prevăzuse“.

Un alt subiect de îngrijorare: 
datele biologice sínt adunate... 
prin experiențe făcute pe șoareci, 
de pildă, iar șoarecii nu sínt 
ființe omenești.

Există un mijloc foarte simplu 
pentru a face să scadă concen
trarea strontiului 90 
Unite, prin încetarea 
atomice în Nevada... 
părți. In perspectiva 
liri a armei atomice

Sosirea la Moscova a unei 
delegații guvernamentale 

a R. P. Chineze
MOSCOVA (Agerpers). TASS 

transmite :
Răspunzînd invitației guvernu

lui sovietic, joi seara a sosit la 
Moscova pe bordul unui avion 
„Tu-104“ delegația guvernamen
tală a Republicii Populare Chi
neze, condusă de Si Cijun-siun, 
locțiitor al premierului Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze. 
Membrii delegației vor lua cu
noștință de Expoziția realizărilor 
economiei naționale a U.R.S.S. 
și vor întreprinde o călătorie 
prin tară.

A. I. MIKOIAN, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului dte Miniș
tri al U.R.S.S., a primit la 28 
august un numeros grup de oa
meni de afaceri din statul Cali
fornia (S.U.A.), membri ai Ca
merei de comerț și ai Asociației 
pentru comerțul internațional din 
San Francisco. In cursul unei 
convorbiri prietenești au fost a- 
bordate problemele îmbunătățirii 
relațiilor sovieto-americane și în 
primul rînd a relațiilor comer
ciale dintre cele două țări.

CIU EN-LAI, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze 
a primit la 28 august pe preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Mongole, J. Țedtenbal 
și pe membrii delegației de par
tid și guvernamentale a R. P. 
Mongole, care s-a oprit la Pekin 
în drum spre R. D. Vietnam și 
India.

ULAN BATOR. Cu prilejul 
celei de-a 15-a aniversări a eli-

berării Romîniei de sub jugul 
fascist, la Ulan Bator s-a des
chis sub auspiciile Comitetului 
pentru apărarea păcii șî Comi
tetului pentru prietenie și relații 
culturale cu străinătatea din 
R. P. Mongolă o expoziție de fo
tografii înfățișînd succesele ob
ținute de R. P. Romînă în 15 ani.

PUTERNICELE PLOI TROPI
CALE care au căzut în insula 
Honschiu (Japonia) au provocat 
mari inundații în urma cărora au 
murit aproximativ 20 persoane, 
84 au dispărut și 200 persoane 
au fost rănite.

UN MARE INCENDIU LA 
ANKARA. In noaptea de 27 au
gust în cartierele vechi ale ora
șului Ankara a izbucnit un mare 
incendiu. Focul a distrus apro
ximativ 300 depozite de cheres
tea, 40 ateliere pentru prelucra
rea lemnului și o serie de ma
gazine de mobilă.

I. (. R. 1.1. Peliosani
Recrutează absolvenți ai 

școlilor medii pentru spe
cialitățile :

— Contabil pentru co 
merț

— Merceolog pentru pro
duse industriale 
încheind angajamente pentru 
trimiterea la școli de specia
litate cu durata de 2 ani.

înscrierile se fac pînă în 
ziua de 10 septembrie 1959 
la sediul I.C.R.T.I. Petroșani, 
str. Mihai Viteazul nr. 5.

i

ȘTIRI DIN TARILE BE BEMOCBAÎIE B0BIILARA
R. D. GERMANA construi de asemenea prima 

acentrală atomo-electrică 
Cehoslovacă.

R.

în Statele 
exploziilor 
și în alte 
unei a-bo- 
ar înceta 

deîndată alarmele provocate de 
simple ,,experiențe“, iar porcii

si iepurii ar nutea fi redati des
tinației lor alimentare, cîinii fi
ind înapoiați vînătorilor și cio
banilor. iar șoarecii podurilor.

(din revista „Orizonturi“}

tone
Proiectanții șantierului naiva! 

„Mathias Thesen“ din Wismar 
au elaborat proiectul unor nave 
transoceanice cu o capacitate 
de 750 călători și 1.000 tone în
cărcătură. Acestea vor avea o 
lungime de 175 metri, o greu
tate de aproximativ 18.500 tone 
și o putere de 16.300 C.P.

R. CEHOSLOVACA

Baza energetică 
a Slovaciei

înainte de eliberare Slovacia 
dispunea de o slabă bază ener
getică, insuficientă pentru dez
voltarea industriei pe scară lar
gă. De aceea una din principa
lele sarcini a fost dezvoltarea 
bazei energetice a Slovaciei.

In 1958 producția energetică 
a Slovaciei a fost de 3,882 mi
liarde kWh, față de numai 433 
milioane kWh, în 1937.

După 1951 baza energetică a 
Slovaciei a cunoscut o dezvol
tare uriașă. Au fost construite 
10 noi hidrocentrale iar alte trei 
sînt in curs de construcție. Mari 
termocentrale au fost construite 
la Novaky, Bratislava, Zvolen 
etc. Numeroase centrale electri
ce vor fi construite pe rîul Vah 
și pe Dunăre. In Slovacia se va

R. P. UNGARA

Un plan urbanistic 
de 15 ani

La Budapesta se află in curs 
elaborare un plan urbanistic 
15 ani privind dezvoltarea 
P. Ungare. Institutul ungar 
sănătății puWice efectuează 
acest scop experiențe intere

sante. Astfel, se întocmește o 
hartă care consemnează inten
sitatea zgomotului în 300 dife
rite puncte ale capitalei, pre
cum și o statistică a vehicule
lor care produc cel mai mare 
zgombt. Planul analizează de 
asemenea diferitele tipuri de 
case de locuit din punct de ve
dere al aerisirii, al conținutului 
de praf și umiditate al aerului, 
precum și posibilitățile unei 
mai. bune expuneri la soare a 
locuințelor, cu limitarea maxi
mă a zgomotelor din stradă.

de 
de 
R. 
al 
în

R. P. BULGARIA

Avînful industriei 
chimice

In ultimii 10 ani industria 
chimică a R. P. Bulgaria a ob
ținut mari succese. La sfirșitul 
celui de-al doilea cincinal — în 
anul 1957 — producția sa glo
bală a crescut de 17 ori în com
parație cu anul 1939. S-a reali
zat reconstruirea radicală a 
vechilor întreprinderi, s-au con
struit numeroase fabrici și u- 
zine chimice moderne de îngră-

șaminte minerale, acid sulfuric, 
sodă calcinată și caustică, ce
luloză, carbid, sulfat de cupru 
și multe alte produse care se 
importau în trecut. In prezent 
R. P. Bulgaria satisface pe de
plin nevoile sale de sodă cal
cinată, sodă caustică și colofo
nita și exportă importante can
tități din aceste produse.

R. P. CHINEZA

Dezvollarea 
industriei textile

In prezent R. P. Chineză pro
duce de 3,5 ori mai multe fibre 
și aproximativ de trei ori mai 
multe țesături decît în 1949. 
Ritmul actual de dezvoltare a 
industriei textile a R. P. Chine
ze depășește ritmul de dezvol
tare a acestei industrii în ma
joritatea țărilor capitaliste.

Producția de oțel 
atinge noi culmi

Intre 11 și 15 august produc
ția zilnică de oțel și oțel lami
nat a R. P. Chineze a atins cel 
mai înalt nivel din acest an.

Această realizare este rezul- 
noii campanii pentru mai 
oțel și de mai bună cali- 
la un preț de cost mai re- 
care se desfășoară în pre- 
cu mult avînt în industria

tatul 
mult 
tate, 
dus, 
zent_ ____  ___ _____ _______
siderurgică chineză. J

Producția de oțel obținută în( 
zilele de 1—15 august a fost cu / 
17,4 la sută mai mare decît a- ! 
ceea din primele cinci zile ale ) 
acestei luni; producția de fontă ) 
— cu 7,1 la sută, iar producția } 
de laminate de oțel cu 21,9 la / 
sută mai mare. (

<

PROGRAM OE RADIO
31 august

PROGRAMUL I. 8,00 Concert 
de dimineață, 8,30 Muzică de ba
let. 9,10 Cîntece, 9,30 Orchestre 
de muzică populară din diferite 
orașe ale țării, 9,57 Fragmente 
din opera „Haensel și Gretel“ 
de Humperdinck, 11,03 Muzică 
de estradă, 11,30 Vorbește Mos
cova ! 13,05 Cîntece despre bri
gadieri, 14,00 Prelucrări de fol
clor ale compozitorilor noștri, 
15,10 Muzică ușoară din țări 
prietene, 16,33 Din folclorul po
poarelor, 17.45 Concert de muzi
că ușoară, 18,20 Noi creații ale 
compozitorilor noștri scrise în 
cinstea celei de-a 15-a aniversări 
a eliberării patriei, 19,20 Concert 
de muzică populară romînească, 
20.00 Teatru la microfon : „Joe 
Hill“ de Barrie Stavis, 21,25 Cîn
tece, 21,40 Muzică ușoară, 22,00 
Radiojurnal, buletin meteorologic 
și sport. PROGRAMUL II. 14.07 
Muzică corală din țări prietene. 
14,30 Muzică ușoară sovietică. 
15,00 Program muzical dedicat 
fruntașilor în producție din in
dustrie și agricultură, 16,15 Con
cert de estradă, 17,35 Piese vo
cale de popularitate, 18.05 Con
cert de muzică populară romî
nească, 19,40 Muzică din opere
tele lui Franz Lehar, 20.40 Mu
zică ușoară.. 21.15 Muzică de 
dans.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Cîntecul matrozilor; AL. 
SAH1A : Taina lui Zemskov; ma
tineu : Scara în spirală; PE- 
TR1LA : Căi greșite; ANINOA- 
SA : Ivan Brovkin se însoară; 
VULCAN : Cei 44; LUPENI : 
Oleko Dundici; URICANI : A- 
migo.
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