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Toate brigăzile de tineret să devină 
colective de muncă fruntașe!

Realizarea de economii In centrul 
atenției colectivelor de muncă

20.000 lei economisiți la construirea unui bloc
Ca răspuns la măsurile luate 

de partid în vederea ridicării ni
velului de trai al celor ce mun
cesc muncitorii constructori de 

. pe șantierul de locuințe nr. 1 
Petroșani, s-au angajat să recupe
reze total pierderile la prețul de 
cost din primul semestru al a- 
cestui an și să realizeze pînă >a 
sfîrșitul anului cel puțin 150.000 
lei economii. Pînă acum ei au 
recuperat 530.000 lei din pierderi, 

Realizările cele mai frumoase 
în lupta pentru economii le-au 
obținut brigăzile conduse de co
muniști. Brigada complexă condu
să de tov. Irinoiu Ioan s-a anga-

jat să termine 15 apartamente 
într-o lună. Brigada Iui a turnat 
în prima jumătate a lunii sep
tembrie 9 apartamente. Astfel el 
va reduce și costul construcțiilor, 
realizînd la un bloc circa 20.000 
lei economii. Succese importante 
în reducerea prețului de cost ob
ține și brigada de instalatori con
dusă de comunistul Andraș Ște
fan, brigada lui realizează lunar 
economii de materiale de circa 
10 la sută. Fruntașe în lupta pen
tru economii sînt și brigăzile con
duse de tov. Găvan Petre, ute- 
miștii din brigada tov. Gyulay 
Ioan și alții.

Pentru Î.IOO lei economii de fiecare om
Lozinca lansată de comitetul 

de partid al minei Petrila de a 
se realiza 1.100 lei economii de 
fiecare salariat pînă la sfîrșitul 
anului e însușită de toate brigă
zile acestei exploatări .Minerii a- 
nalizează cu multă atenție posibi
litățile de reducere a consumuri
lor specifice de materiale, făcînd 
propuneri concrete.

Principala atenție este îndrep
tată înspre reducerea consumului 
de material lemnos. In sectorul 
III brigăzile de tineret întreprind 
acțiuni pentru recuperarea mate-

Prin recuperări
Tovarășul Rădoi Ioan face par

te din activul fără de partid al 
organizației de bază nr. 7 de la 
mina Aninoasa.

In ultimul timp, echipa tova
rășului Rădoi a lucrat la confec
ționarea armăturilor de fier ne
cesare asigurării galeriilor din
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La îndemnul 

organizației de partid
De cîteva zile, biroul organi

zației de bază nr. 15 de la mina 
Lupeni și-a îndreptat atenția asu
pra rampei de descărcare a ma
gaziei nr. 7 deoarece aici era o 
situație care îngreuna buna apro
vizionare a minei. De-a lungul 
liniei ferate se găseau împrăștiate 
o sumedenie de materiale: armă
turi de fier într-o parte, scocuri, 
tamburi de cablu sau cărămizi 
pe de altă parte, ocupau mai în
treaga rampă. Depozitarea era fă
cută în pripă, fără spații bine 
determinate pentru fiecare mate
rial în parte. Aceasta provoca 
mari greutăți la descărcare și 
crea neajunsuri prin intrarea în 
locație a vagoanelor C.F.R.

La propunerea organizației de 
bază, muncitorii din sector au 
stivuit din nou toate materialele. 
punîndu-Ie în ordine.

Rampa se poate folosi acum 1a 
capacitatea ei normală.

A. N1CHIFORBL
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Succese 
ale preparatorilor
Colectivul de la preparația 

Lupeni continuă să obțină re
zultate prețioase în întrecerea 
socialistă.

In prima jumătate a lunii sep
tembrie colectivul preparației a 
reușit să îmbunătățească recu
perarea globală a cărbunelui, 
livrînd patriei peste 500 tone 
cărbune în afara planului. Cele 
mai semnificative rezultate le-au 
obținut sortatorii conduși de 
Rusu Petru, maistrul de trans
port Gali Adalbert, cu schimbul 
pe care îl conduce, inginerul de 
tură Borsay Ernest, Szilagyi E- 
lisabeta și alții care dețin dra
pele de fruntași tn întrecerea 
socialistă.

rialului lemnos din lucrările vechi 
spre a-1 folosi din nou la arma
re. Brigadierul Cepălău, a cărui 
grupă lucrează la frontal în sec
torul IV, a sezisat conducerea 
sectorului că i se trimite lemn 
de 4—5 m. — mult prea lung 
dte cît cel necesar. Pentru a evi
ta risipa, el a cerut să i se re
partizeze numai lemn de 3—3,5 
m. Brigăzile de mineri conduse 
de tovarășii Enache Chiriță, Pe- 
ter Victor și altele se îngrijesc 
ca o parte din materialul folosit 
Ia armare să fie procurat din re
cuperări.

de materiale
subteran. Reușise și pînă atunci 
să facă economii importante, dar 
el și ortacii săi Punea Ipșif și 
Stoker Carol nu erau mulțumiți. 
Erau convinși că pot face mai 
mult.

Și într-adevăr au găsit solu
ția : să confecționeze moaze pen
tru puțuri din material recuperat. 
Materialul l-au găsit în vechiul 
postament al mașinii de extrac
ție al puțului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. Din el au confecționat 
15 moaze economisind trei mii 
kg. fier, aducînd astfel sectoru
lui o economie de 4.500 lei.

De asemenea echipa tovarășu
lui Rădoi Ioan a mai înscris o 
victorie în lupta pentru econo
mii : Prin modificarea armătu
rilor de fier compuse din patru 
segmenți pentru armarea gale
riilor, se economisește unul din 
cei patru segmenți ce alcătuiesc 
armătura. In același timp, prin 
modificarea sistemului de armă
tură se mărește randamentul 
muncii la armarea galeriilor.

Intre edificiile importante din regiunea noastră se situează și Casa raională de cultură din AlbaIntre edificiile importante din regiunea noastră se situează și Casa raională de cultură din Alba 
lulia (clișeul de față), creație specifică regimului de democrație populară menită să contribuie la 
descoperirea și stimularea de noi talente din rindul muncitorilor și țăranilor.
lulia (clișeul de față), creație specifică regimului de democrație populară menită să contribuie Ia
descoperirea și stimularea de noi talente din rindul muncitorilor și țăranilor.
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IN VIZITĂ
De vreo zece ani de tind a 

luat pensia, lanoși baci s-a dus 
să-și petreacă bătrinețeie în liniș
te într-una din comunele din Re
giunea Autonomă Maghiară. Pen
sia a fost bună, iar acum e și 
mai bună. Dar așa-i minerul. Ori- 
tii de bine ar trăi îl apucă din 
tind în tind dc-rul de mină și a- 
tunci musai să oină măcar să 
simtă izul cărbunelui, să mîngîie 
cu mîini tremurînde de bunic bul
gării mari strălucitori. Așa că a 
dus lanoși baci dorul frumoase
lor meleaguri lonene aproape ze
ce ani bătuți pe muche. Dacă era 
după el ar ]i venit în fiecare an. 
dar pas de te înțelege cu baba

Se vede treaba că pînă la ur
mă munca de lămurire a prins 
că bătrîna s-a lăsat îndupleca
tă așa că mai acum cîieva zile 
bătrînul se plimba deja prin Lo 
nea.

Cînd l-au văzut cîțiva cunos- 
cuți au dat din cap a mirare.

— Noroc Ianoș baci, da’ 
mai faci ? Nu te-am văzut de 
car de ani.

— Ce să fac ? Acum stau 
mă minunez. Azi dimineață m-am 
sculat cu noaptea în cap cu gîn- 
dul să dau o raită. Am tras la 
liyuri cel ce stă într-unul din blo
curile de sus de către Cimpa. In 
care dintre blocuri zău că nu 
știu. M-am c-am încurcat că 
tare-s multe și mîndre. In orice 
caz stă acum mai bine ca un in
giner de pe vremuri. Are un ra
dio fain din ăla cu patefon, ara
gaz, mașină de spălat și mobilă 
din acea făcută la Arad.

Cei din jur au prins a ztmbi. 
Cu asemenea semne „particulare" 
cam greu de aflat despre care 
miner din Lonea e vorba. Apa
rate de radio, aragazuri, mașini 
de spălat, ori mobilă frumoasă 
au doar mulți muncitori de aici

— Apăi el lucră la un abataj 
din sectorul II de-i mecanizat de 
ți-e mai mare dragul — continuă 
Ianoș baci.

Ascultătorii au pornit din nou să 
zîmbească, de Ianoș baci mai, mal 
să se supere. In gînd i-au revenit 
acele vremuri cînd minerul cu li
ntițe primitive trudea din greu 
pentru a umple buzunarele capi
taliștilor nesătui și parcă nu-i ve
nea să creadă tind a auzit că a- 
cum toate abatajele sînt mecani
zate, transporturile așijderea.

După două zile, într-unul din 
trenurile ce urmau să plece din 
Petroșani urca și Ianoș baci. Să 
ducea să povestească și babei 
despre schimbările de aici și la 
anul să vină amîndoi.

D. CR1ȘAN

8 luni ale a-

In mo- 
obține- 
rol în

tinerești 
organi

Analizînd contribuția tineretu
lui din Valea Jiului la îndepli
nirea sarcinilor de pian pe a- 
nul 1959 plenara Comitetului 
raional U.T.M. Petroșani, care a 
avut loc zilele trecute, a subli
niat că tineretul din raionul nos
tru însuflețit de exemplul mo
bilizator al comuniștilor, a mun
cit cu elan pentru îndeplinirea 
angajamentelor pe care și le-a 
luat. Tineretul minier, încadrat 
în formele tinerești de muncă a 
extras în primele 
nului 55.260 tone

- de cărbune pes
te plan. In frun
tea luptei pentru 
mai mult cărbu
ne s-au situat 
brigăzile de tineret conduse de 
Cîrciumaru Victor, Enache Ghi- 
riță, Cristea Aurel, Toacă Ște
fan și altele. Prin colectarea a 
peste 2.050.000 kg. fier vechi și 
alte acțiuni de folos obștesc, cît 
și prin intensificarea luptei pen
tru reducerea prețului de cost ti
nerii din Valea Jiului au reali
zat pînă la 1 septembrie a. c. 
2.160.300 lei economii, 
bilizarea tineretului la 
rea acestor succese un 
semnat au avut formele 
de muncă. In acest an 
zațiile U.T.M. s-au preocupat 
mai mult de crearea de noi bri
găzi și alte forme tinerești de 
muncă. S-au constituit de la în
ceputul anului încă 112 brigăzi 
și 6 sectoare de tineret iar nu
mărul brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică a ajuns la 133

Cu toate acestea în activita
tea brigăzilor de tineret din 
Valea Jiului mai există nume 
roase lipsuri. Mai sînt multe 
brigăzi, mai ales la exploatările 
Lupeni, Vulcan și altele care ră- 
mîn lunar sub plan. La Lupeni 
numărul brigăzilor de tineret 
care nu-și îndeplinesc sarcinile 
depășește în unele luni cifra de 
30 -40, La mina Lupeni au fost 
înființate în acest an' 40 de bri
găzi noi. Dar ce a făcut comi
tetul U.T.M. de la mină pentru 
ca aceste brigăzi să devină frun
tașe, să nu rămînă sub plan ? 
Despre aceasta tov. Bonta Gheor
ghe, responsabilul cu problemele 
de producție în comitetul U.T.M. 
de la mina Lupeni și ceilalți to
varăși din Lupeni n-au vorbit 
nimic în plenară. Mai mult, tov 
Bonta a întrebat diacă n-ar pu
tea include în rapoartele lunare 
trimise, la Comitetul raional 
U.T.M. și celelalte brigăzi de 
producție de la mină. Astfel ar 
fi recuperat minusul care se ra
portează în situația lunară a. 
brigăzilor de tineret. Formalism 
în conducerea brigăzilor de ti
neret se manifestă și la alte or
ganizații U.T.M. din raion și 
chiar la Comitetul raional 
U.T.M. In referatul prezentat la 
plenară de tov. Geamănă Con
stantin s-au criticat mai ales or
ganizațiile U.T.M. care au creat 
puține brigăzi de tineret, pos
turi U.T.M. de control etc. Mai 

Pe mar^nea plenarei 
Comitetului raional 
U., T. M. Petroșani

puțin s-a vorbit însă despre ac
tivitatea depusă pentru întări
rea formelor tinerești dte muncă; 
existente. S-a arătat, spre e- 
xemplu, că au fost create pu
ține posturi utemiste de control. 
Este adevărat, la mina Lupeni, 
de pildă, unde lipsa de discipli
nă și de calificare a unor ti
neri este o cauză a nerealizării 
planului de către unele brigăzi, 
nu există nici un post utemist 
de control. Dar este adevărat și 
faptul că la multe exploatări’ 

deși există pos
turi U.T.M. ele 
au o activitate 
slabă, nu stimu
lează lupta tine
rilor pentru rea-

lizarea de economii, pentru spo
rirea randamentelor etc. Nu s-a' 
vorbit suficient în plenară nici 
de mobilizarea tineretului pentru 
realizarea de economii, sarcină; 
de primă importanță care stă în 
prezent în fața oamenilor mun
cii. Din cele 6.200.000 lei eco-, 
nomii prevăzute în planul de mă
suri al Comitetului raional U.T.M. 
pe acest an s-au realizat doar 
2.160.300 lei, deci nici jumătate. 
Era bine dacă s-ar fi dezbătut, 
cauzele care au dus la nereali- 
zarea acestui obiectiv și căile 
care să ducă la depășirea lui.

In înfăptuirea angajamentelor, 
pe care și le-au luat exploatările 
miniere din Valea Jiului în cin-. 
stea zilelor de 7 Noiembrie și 
30 Decembrie, tineretului din ; 
raionul nostru îi revin sarciniI 
de mare . răspundere. Ca tinerii; 
să-și aducă din plin contribuția ; 
la realizarea acestor angajamen
te organizațiile U.T.M. trebuie 
să muncească mai bine cu for-* 
mele tinerești de muncă, să a- 
sigure ca ele să devină colec
tive de muncă fruntașe și să' 
aibă în centrul preocupării lor 
realizarea de economii.

I. DUBEK

Cantități sporite 
de bunuri industriale 

de consum 
pentru toamnă și iarnă

In aceste zile oamenii mun
cii pot găsi în magazine cele 
mai diferite bunuri industriale 
de consum pentru toamnă și iar
nă.

Pînă la sfîrșitul acestui an 
vor fi realizate alte produse noi, 
printre care zece articole de țe
sături de bumbac specifice sezo
nului de toamnă și iarnă și 75 
articole de țesături de lînă în 
desene și culori variate, pentru 
costume bărbătești și paltoane 
pentru femei, bărbați și copii. 
O parte din țesăturile de lînă 
vor fi fabricate în amestec cu 
fire de relon. Muncitorii din in
dustria tricotajelor vor introdu
ce în fabricație, în următoarele 
luni, 115 articole și modele de 
tricotaje.

Toate aceste noi articole, îm
preună cu cele existente, sînt fa
bricate în cantități sporite în 
comparație cu cele realizate în 
ultimul trimestru al anului tre
cut. Față de această perioadă se 
produc în plus 4 milioane m.p. 
țesături de bumbac, 260.000 ar
ticole tricotate din lînă și bum
bac, peste 600.000 perechi de în
călțăminte de piele, aproape 
200.000 perechi de încălțăminte 
de cauciuc. Producția de țesă
turi de lînă pentru confecții de 
toamnă și iarnă crește cu aproa
pe 200.000 m. p. Da-torită măsu
rilor luate pentru buna aprovi
zionare a populației cu articole 
pentru toamnă și iarnă produc
ția din următoarele trei luni va 
întrece la toate produsele media 
trimestrială din acest an.

(Agerpres),

Citiți în pag. IV-a
• VIZITA LUI NIKITA SER 

GHEEVICI HRUȘCIOV 
IN S.U.A.

• Cea de-a iX-a ședință a 
Comitetului Permanent al 
Adunării Reprezentanților 
populari din înțjeagapopulari 
Chină. N
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II B LICITATE
între-

MICA P
CUMPĂRAȚI FLIT...
...care înafară de alte 

buințări poate fi folosit cu suc
ces și la păstrarea și conserva
rea prăjiturilor (după metoda 
cofetăriei „Minerul“ din Petro
șani care nu s-a îngrijit să a- 
copere prăjiturile la deparazita
rea făcută de Sanepid). De pră
jiturile date cu flit nu se va mai 
atinge nimeni, ele fiind astfel 
păstrate intacte (și bineînțeles 
vîndute doar... consumatorilor).

SE CAUTA...
...o groapă cît mai mare, în 

care să fie depozitat pămîntul 
transportat din cartierul Gheor- 
ghi Dimitrov din Petroșani. Pînă

---------------- O
NOTE

y 
» 

atunci pămîntul este aruncat în* 
spatele blocului 15, unde locu-î 
ințele din Lunca nr. 7 sînt a-j 
menințate de... inudație, dato-j 
rită astupării canalelor de scur-i 
gere. y

ANUNȚ... •
...Sanepidul din Petroșani a-f 

duce la cunoștința tuturor că lo-j 
cui de sub podtul de peste Ma-j 
leia (iîngă halele din Petroșani)! 
nu este destinat depozitării gu-y 
noaielor, ca vespasiană etc, iar? 
pînă se va construi aici un gard! 
de protecție de către sfatul popii-• 
iar orășenesc (I.G.O.) este ne-I 
cesar să mai treacă... apă mul- y 
tă pe Maleia.

PRIVIRE IN VIITOR I
i

pe pămînt ;

B A L U R I...
In ultima vreme, în cadrul clu

bului U.R.U.M.P., a clubului 
„Jiul“ și în halele din Petro
șani s-au organizat o serie de 
baluri pentru tineret. De obicei 
aceste baluri, pînă nu de mult 
erau precedate de programe ar
tistice sau alte manifestări cu 
caracter educativ, iar în săli se 
intra pe bază de invitații, care 
erau împărțite doar fruntașilor 
în producție și în activitatea ob
ștească etc.

In ultima vreme acest obicei 
a fost uitat, organizatorii ur
mărind doar cîștigul, neglijînd

c

„OMUL NERVOS“ ȘI AFIȘAJUL
Mai deunăzi, în urma pățanii

lor sale de la cinematograf și 
stadion. întâmplări pe care le-am 
publicat în numere anterioare ale 
ziarului, „Omul nervos“ se afla 

la plimbare. Prin acest mijloc 
încerca să se reconforteze, în 

urma oboselii de pește zi, însă îi 
era imoosibil. Un fapt divers, în 
aparență mătunt, îl făcea să se 
încrunte uneori și cu o mișcare 
bruscă să-si întoarcă capul de la 
vreun afiș sau vreo inscripție.' 
Oare de ce ?

Pentru a ne da seama de mo
tivul încruntărilor „Omului ner
vos“, să mergem în urma lui, 
poate astfel vom reuși să vedem 
ceea ce îl supără.

„Omul nervos" se află chiar în 
fața blocului magazin din car
tierul Gh. Dimitrov. Privește clă
direa cea frumoasă, magazinele, 
dar deodată își întoarce privirea 
contrariat. Ce-o fi văzut. A ! Dai

Se pare că a zărit tăblița pe 
care scrie „Birou administrativ 
a blocurilor“. Iși continuă dru
mul către oraș. Dar abia ajunge 
în apropierea maternității, că din 
nou fața îi vădește o ușoară tul
burare. Prima dată i se înalță 
sprîncenele, apoi cu ochii tăcuți 
mici, ca și cînd s-ar fi ferit de 
soare, citește de pe panoul aflat 
chiar în fața unității amintite 
o lozincă adresată lucrătorilor 
din comerț (?1) care se încheie 
astfel: „îmbunătățiți aproviziona
rea la timp al oamenilor muncii“.

Iși continuă drumul cu foarte 
mult calm, dar la numai cîțiva 
pași îl întâmpină un afiș (lipit 
pe gard unde de tapt afișajul 
e interzis!) care îl anunță des
pre meciul de fotbal dintre Jiul 
Petroșani — Știința Cluj, care de 
fapt a... avut loc acum aproape 
o lună. Printr-o ușoară scutură- 
tură din cap, de parcă ar avea 
un șoc, „Omul nervos“ trece mai 
departe, dar numai pînă în fața 
Școlii medii mixte din Petroșani, 
pentru că acolo îi atrage atenția 
un anunț lipit pe ușă care cere 
elevilor ca într-p anumită zi să 
se prezinte în curtea „Șc. Afedii 
Mixte...“. Se pare că aici s-a su
părat mai rău. Acest lucru re
zultă din dubla încruntare și din 
iuțirea pașilor. Dar spre nenoro
cul său, pentru că ajuns în fața 
chioșcului de distribuire a ziare
lor (vizavi cu parcul „Filimon 
Sîrbu“) un alt anunț îi tulbură 
tihnă. Se anunță un curs de croi
torie. Aproape de încheiere se spu
ne : „Cursurile se țin la 15 sec- \ 
tembrie irevocabil". t

Se pare că „Omul nervos“ din >

nou se supără. Și supărările îi 
continuă pentru că aiișe, Inscrip
ții, panouri ale căror text e scris 
anapoda și agramat găsește mai 
la tot pasul : pe la magazine, la 
cinematografe

Oare cei ce 
blicitatea n ar 
că pe „Omul 
rări ? E greu 
„Biroul administrativ al blocuri
lor“ sau „îmbunătățiți aprovizio
narea la timp a oamenilor mun
cii" ? Secretariatul Școlii medii 
mixte din Petroșani nu se gîn- 
clește că anunțurile sale se adre
sează în primul rînd elevilor, celor 
ce sînt în perioada cînd trebuie 
să învețe corect limba romînă ? 
Nu cunoaște faptul că, cuvîntul 
„școală“ (și mai ales într-un alt 
caz decît nominativul!) nu se 
abreviază, că n-au ce căuta tna* 
jusculele de la începutul cuvintelor 
ce urmează după cuvîntul „școa
lă" ? Comitetul de femei care _a- 
nunță cursurile de croitorie (cu 
durată de ctâeva luni 1) nu poate 
înțelege că ele nu se vor țfne lâ 
15 septembrie (și nicidecum sec- 
tembrie) ci abia atunci vor înce
pe ?

Fără îndoială că toată lumea 
poate înțelege aceste lucruri ele
mentare, însă e vorba de o crasă 
neglijență în formularea textelor 
afișate.

Ar fi bine dacă cei vizați s-ar 
gîndi la remedierea acestor nea
junsuri, nu de alta dar supără, 
chiar și în cazul cînd omul e... 
calm. Dar mi-te atunci cînd e 
nervos ?

etc.
fac agitația și pu- 
putea să-l scuteas- 
nervos" de supă- 

să se scrie corect

Oamenii rămași 
stăteau nemișcați. in liniște a- i 
proape că se auzea tic-tac-ul ♦ 
cronometrului. i>i iată că a su
nat comanda. A răsunat zgo
motul. strident al motorului, a 
început asaltul înălțimilor.

Pilotul de încercare, aflin- 
. du-se intr-o cabină ermetică ț 
* aude numai șuieratul aerului.

Prin apărătorul transparent ai 
căștii el urmărește ce este mai 
important: variometrui arată 
viteza maximă a ascensiunii, 
înălțimea crește cu o viteză ui
mitoare. In curînd datorită scă
derii presiunii șt rarefierii ae
rului cabina s-a umplut de fu
mul provenit din 
Aviatorul se află 
siralosțeret-

La o altitudine 
nimeni în lume nu s-a. ridicat 
cu avionul, pilotul a fost ur
mărit cu încordare de medic, 
iar starea lui generală a fost 
înregistrată de zeci de apara
te și instalații perfecționate.

Acest salt impetuos al omu
lui spre stratosfera nu l-am 
urmărit pe un aeroport. Lu
crurile s-au petrecut în încăpe
rea unuia din institutele de 
cercetări științifice. Condițiile 
zborului în stratosfera au fost 
create pentru aviator în came
ra de presiune.

Medicii iși încep cercetările 
cu trimiterea animalelor la mari 
înălțimi. Apoi noile modele de » 
echipament pentru mari ultitu-.ț 
dini sînt încercate de aviatori ♦ 
In camera de presiune. La inul- ț 
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D C î N T E Cț 
cu totul educația celor prezenți ♦ 
la baluri, ceea ce a dus 
rie de dezordini (beții, 
luri, admiterea 
inși îmbrăcați 
polit etc.).

Ar fi timpul 
aceste baluri... 
țîile financiară 
cultură ale Sfatului popular ra-y 
ional neadmițînd de acum îna- ♦ 
inte organizarea de baluri fără * 
invitații și programe cultural-* 
educative. î

M. AVRAM *
elev j

Școala profesională Petroșani t

♦ 
y 

dej 
Și»

la o se- ♦ 
scanda- ■ 
a unor j 
cosmo- f

4

să se curme cu j 
cu cîntec, sea- ‘ 
și învățămînt- '

în sală 
indecent,

DE TOATE««« AMESTECATE
năoară. 100 grame cîrnați 
porc, nu-ți mai poate pune 
din celelalte, pentru că însușii 
100 de grame e cantitate mică,* 
dar la un kg. un debrețin sau* 
doi nici că se bagă de seamă I f 
(Cel puțin așa crede vînzătoa-î 
rea I) j

Ar fi bine să bage de seamă» 
conducerea O.C.L. Alimentara și* 
să ia măsuri de cuviință, ca vîn-* 
zătoarea să nu mai servească j 
de toate... amestecate. Să dea j 
deci ceea ce i se cere și ceea ț 
ce s-a achitat la casă I

V.
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Să zicem că te duci la ma
gazinul alimentar nr. 10 (res
ponsabil tov. State) din Petro
șani. Să mai zicem că după ce 
te-ai uitat în jur veri cîrnați de 
porc cu 22 lei kg., debrețini cu 
18 lei kg. și încă o categorie de 
cîrnați cu ceva mai ieftini. Ho
tărăști să cumperi o cantitate 
oarecare din cîrnațul de porc 
(dar cel puțin o jumătate de 
kg. pentru că altfel nu iese la 
socoteală... vînzătoarei). Cam ce 
amestec ar avea vînzătoarea în 
afacerea asta ? Doar 
și atîta !

Da’ de unde! Are 
calcule pe care însă 
putea observa pe loc, 
acasă. Cum adică ? Foarte sim
plu. Te duci acasă și desfaci, să 
zicem, pachetul în care se află 
kilogramul de cîrnați de porc. 
II desfaci și te dumirești: în pa
chet găsești cîrnați de porc, o 
bucată sau două de debrețini și 
o cantitate mai mică, numai așa 
ca să fie, din cîrnațul cel mai 
ieftin.

Ia să 
desfăcut 
susține 
nici o 
asta ? Are. Dacă cumperi, bu-

te servește

ea și alte 
nu le vei 
ci numai...

A,
4
♦

condensare.
în condițiile

la care încă

♦ 
i 
t ♦ 
i 
i
♦ 
* 
f 
tț 
f
Í

dini sini încercate de aviatori

fimi mari se cere în special a- 
stgurarea unei mari capacități 
de lucru n echipajului. Costu- 4 
mele și căștile trebuie să fie 
confortabile șl rezistente. Este 
necesar ca aviatorul îtnbrăcînd 
echipamentul să se simtă nor
mal la otice temperatură.

Medicii, oamenii de știință, 
în afară de observațiile prin vi
zor.

« 
♦ 
t*
Í
i

vedem dacă după ce-ai 
pachetul mai poți oare 

că vînzătoarea nu are 
socoteală în tărășenia

ȘTBATO ca...
...puii de cetacee (neamul ba

lenelor) au cel puțin mărimea 
unui sfert pînă la jumătate din 
corpul mamei ? Aceasta poate 
să-i nască, deoarece nu are oa
sele centurii pelviene.

...cormoranii și pelicanii cînd 
prind pești mai mari îi aruncă 
în aer, pentru ca în cădere să 
intre cu capul în... gît ? Altfel, 
înghițindu-i cu solzii în răspăr, 
le-ar provoca rănirea esofagu- 
lin

...kaguanul, un mamifer din 
insulele Filipine și Sunde, are 
un fel de parașută, formată din 
cutele pielii, pe care o folosește 
la „zborul“ dintr-un copac în 
altul ?

...rața sălbatică poate trăi 100 
de ani ?

...girafa are 6 metri înălțime, 
3 metri pînă la umăr, 2,5 m. 
lungime și ’/s tonă greutate ?

*

zboară la mari altitudini ♦ 
„se înalță" în camerele de 
presiune, afiînd ei însuși sune
tele nedescoperite ale stratos- 
ferei.

PE URMELE
La Moscova s-a aflat nu de 

mult că expediția etnografică din 
Caucaz a dat de urmele captai- 
rului („omul zăpezii'1). Expe
diția oamenilor de știință din 
Moscova, sub conducerea profe
sorului S. M. Lukomski, doctor 
în științe fizico-matematice, con
tinuă căutarea captatului în 
munții Daghestanului.

Captar în limba avară înseam
nă „om sălbatic". Primele reia* 
țări autentice despre omul săl
batic din Daghestan aparțin lo- 
cotenent-colonelului din serviciul 
medical Vazghen Karapetian, 
care a anunțat comisia pentru 
studierea problemei „omului ză
pezii“ despre aceasta ia sfîrși- 
tul anului 1958. El a povestit 
profesorului B. F. Porșnev că în 
perioada octombrie-decembrie din 
anul 1941 a fost mutat cu uni
tatea sa in regiunea muntoasă 
a Daghestanului. Odată el a 
fost chemat să examineze un om 
straniu prins în munți.

Ființa ce am văzut-o stă parcă 
și acum în fața ochilor mei, po
vestea locotenent-colonelul Kara
petian. In fața noastră se afla 
un om de sex mascul gol, des
culț, Nu încape în discuție că era 
un om, toate trăsăturile lui erau 
omenești. Dar pieptul, spatele și 
umerii erau acoperiți cu păr de 
culoare maro închis, această bla
nă amintind de aceea a ursu
lui, lungimea părului fiind de 
2—3 cm. Mai jos de piept părul 
era mai subțire și mal fin. Bra-

*
i
4
i
4
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țele erau vînjoase, cu păr rar. 
palmele și tălpile erau lipsite 
de păr. Pe cap avea păr lung, 
pînă la umeri, acoperindu-i par
țial șl fruntea, la piept părul s-a 
dovedit a fi foarte aspru. Nu a- 
vea barbă și mustăți, toată fața 
îi era acoperită cu un păr rar, 
în jurul gurii părul fiind scurt.

Omul stătea drept, cu miinile 
în jos. Înălțimea lui depășea 
înălțimea medie — era de apro
ximativ 180 cm. In general era 
voinic, cu umeri lăți, cu muș- 
chiulatura dezvoltată. Era un 
uriaș cu pieptul puternic dez
voltat. Privirea sa era aceea a 
unui animal șl în general pro
ducea impresia unui animal. 
Stătea nemișcat uitîndu-se fix, 
clipind foarte rar.

In februarie a. c.. Comisia A- 
cademiei de Științe a U.R.S.S. 
a primit o scrisoare de la V. K. 
I>eontev, inspector de vînătoare 
în Daghestan. El a anunțat că 
printre muntenii din Daghestan 
circulă povești despre o ființă 
antropoidă — denumită captar. 
După povestirile localnicilor, a 
spus Leontev, captării locuiesc 
în munți în apropierea ghețari
lor și zăpezilor. Ii întîlnești foar
te rar.

in aceeași scrisoare Leontev 
informează că ia 8 august 1957 
traversînd o trecătoare el a în
noptat acolo. In timpul nopții, 
în apropierea focului a răsunat 
un strigăt straniu care nu se
măna nici a urlet sau răget de

ZĂPEZII”
fiară. Nici o pasăre nu putea S 
scoate asemenea strigăt. Un om ' 
nu putea striga astfel. )

Contânuînd drumul în ziua < 
următoare Leontev a înnoptat ( 
din nou în munți într-o vale, în* t 
conjurată de stânci dintre care C 
unele erau acoperite cu zăpadă.)
in seara acestei zile Leontev a)
văzut captarul.

Ca înălțime trecea de doi me
tri. Hotărînd să-i rețină Leon
tev a încercat să-l rănească îm- 
pușdndu-1 
că nu l-a 
fugit.

— Vara 
profesorul 
ani, ibraghin Gadjiev 
geam pe o cărare îngustă de 
munte la piață. Pe neașteptate, 
în fața mea la vreo 20 de me
tri a apărut de după o stâncă 
un captar, ființă uriașă, păroa
să, de sex bărbătesc, barase dru
mul și stătea rinjind amenință
tor. Captarul nu se dădea la o 
parte din drum. Poate că-și a- 

pâra copiii. Aceasta s-a întâmplat 
la amiază și am observat foar
te bine captarul. Gadjiev s-a în
tors și a plecat pe o altă cărare.

Cei întorși din expediție po
vestesc de asemenea despre bă- 
trînul vînător Gadji Gamzatov 
care întâlnește de multe ori cap
tarul pe cărările de munte:

— Captarul este înalt șl pu
ternic, cei mai puternic animai, 
toate fiarele se tem de el, spu
nea vînătorul, el este stăpînul 
munților, stăpînul pădurii.

în picior, dar se vede 
nimerit și captarul a

trecută — povestește 
unei școli de șapte 

mer-

J
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CURIOZITĂȚI
Lăcomie: In stomacul unei 

știuci pescuite în Irlanda s-au 
găsit 5 păsări acvatice adulte.

Somonul este un... meteorolog: 
Somonii, în special masculii a- 
cestei specii, devin foarte agi
tați în preajma ploilor, 
cătorii își dau seama că 
ori se agită acești pești, 
ma o ploaie torențială.

Cunos- 
de cîte 
va ur-

Cutremur de pămînt j 
în regiunea 

lacului Baikal ; 
seara zilei de 29 august j 

<
In

a. c. s-a produs uh puternic 
cutremur în regiunea lacului 
Baikal (Siberia de est). Zgu
duirile cutremurului au fost 
simțite ia Ulan-Ude, Irfcutsk, 
Cita și în alte localități. <

Epicentrul cutremurului du-1 
pă date preliminare, se găseș- < 
te in regiunea Baikalulni mij-' 
lociu pe malul său sud-estk1 
cu populație rară la gura rîu- > 
lui Selenga (ia o distanță de 
4400 km. de Moscova). ?

Primele zguduiri subterane i 
au fost înregistrate la ora 201 
și 11 minute (ora Moscovei).1 
In epicentru puterea cutremu-1 
rtilui a fost pe dt Se pare de 
gradul 8—9. <

Cutremurul nu a pridnuit < 
distrugeri și jertfe omenești. 

Comentând cauzele cutremu
rului, profesorul seismolog 
Evgheni Savaransk a remar
cat că lacul Baikal se găsește 
în zona unor procese tectonice 
intense care pe aceste terito
rii se manifestă prin ridica
rea și coborirea succesivă a 
unor sectoare din scoarța pă- 
mîntului. Aceste procese de
curg lent în diferite epoci de 
dezvoltare geologică a pămîn
tul ui. Treptat ele produc ten
siuni interioare hi 
(contracții, dilatări, 
ieri). Aceste tensiuni elastice 
se distribuie inegal și provoa
că rupturi și crăpături în di
ferite părți ale scoarței a că
ror formare este legată de a- 
pariția cutremurelor

Ultimul cutremur 'mare din 
delta rîufui Selenga a fost în
registrat cu aproximativ 100 
de ani în urmă, la 12 ianua
rie 1862 și a ajuns la gradai 
al 9-lea. Cutremurul a fost 
urmat de o apreciabilă cobo- 
rire a. deltei riutui Selenga.

scoarță 
incovo-

»

i

l
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S' APROVIZIONAREA DE IARNA. A OAMENILOR
MUNCII POATE $1 TREBUIE SĂ EIE ÎMBUNĂTĂȚITĂ !

-A- * --
Măsurile plenarei C.C. a<l P.M.R. din 13—14 iulie cu pri

vire ia sporirea salariilor, mărirea substanțială a pensiilor și 
reducerea prețurilor la 2600 de sortimente de produse indus
triale și alimentare au dus la creșterea considerabilă a ni
velului de trai al celor ce muicesc. Creșterea puterii de cumpă
rare a tuturor categoriilor de oameni ai muncii pune In fața 
comerțului socialist sarcina de a desface mărfuri din abun
dență și de bună calitate. Cum ne aflăm în apropierea iernii, 
cînd potrivit obiceiului, harnicele gospodine se aprovizionează 
pentru iarnă, raidui-anchetă de față are drept scop să anali
zeze modul în care unitățile de desfacere O.A.D.L.F. șl Gos
tat s-au achitat de această sarcină.

De asemenea e necesar ca în ședința Comitetului execu
tiv al Sfatului popular raional ce va avea loc astăzi și în care 
se va analiza modul in care se desfășoară aprovizionarea oa
menilor muncii să se scoată ia iveală toate lipsurile și să se 
vină cu propuneri

★

$
I
3

4

concrete pentru remedierea lor.

Pentru creșterea capacității 
de însilozare

Pentru un bun gospodar apro
pierea iernii este privită sub as
pectul pregătirilor care au mai 
rămas de făcut ca intemperiile 
iernii să nu-i producă surprize 
neplăcute. Problema aprovizio
nării populației din Lupeni și 
Orașul nou — Uricani cu cartofi, 
legume, fructe și zarzavaturi pe 
tot timpul iernii pentru condu
cerea subcentrului O.A.D.L.F. din 
Lupeni trebuie să constituie o 
preocupare specială, 
vedere faptul că în 
au crescut cerințele.

La Lupeni există un siloz cu o 
pacitate de 30 vagoane care 

^nă în prezent nu a fost folosit 
decît doar pentru însilozarea li
nei cantități de 25 vagoane de 
cartofi. In vederea folosirii pe de
plin a capacității silozului o echi
pă de dulgheri cu o zi în urmă 
a terminat amenajările care s-au 

.cerut a fi făcute.
La Lupeni mai există posibili

tăți de însilozare care ar trebui 
să fie folosite. La Grafit, ctt unele 
amenajări, s-ar putea asigura de 
asemenea însilozarea unei însem
nate cantități de cartofi. Fostul 
depozit aprozar este potrivit loc 
de însilozare a 4 vagoane de me
re; bineînțeles dacă i se fac a- 
menajările necesare. Dar acest

avîndu-se în 
ultimul timp

:S-a ușurat munca; 
descărcătorilor ;

• •
♦ Nu trece o zi ca pe rampa J 
I* de descărcare a subcentrului • 
î O.A.D.L.F. din Lupeni să nu • 
J sosească vagoane încărcate cu X
♦ rădăcinoase, fructe, varză, cea- J 
1 pă, cartofi etc. Îndată ce so- ♦ 
î sesc vagoanele descărcătorii •
♦ încep operațiunea de descărca- * 
X te a produselor sosite și de 'ut- * 
Ș cărcarea lor în camioanele pu- • 
j se la dispoziție de subcentru. X 
ț Operațiunea aceasta în ultimul X 
X timp se face și noaptea ca la J 
X lumina zilei, datorită măsurilor j 
1 luate de conducerea subcentru- X

♦♦ 
X:

lui. Cu puțin timp în urmă va
goanele care soseau se descăr- 
cau la lumina lunei sau a unor 
palide lămpi de petrol. Munca 
in întuneric era anevoioasă în- 
tîrziind descărcarea vagoanelor. 
Din această cauză s-au plătit 
C.t-.K. ului locații pentru vagoa. 
nele nedescărcate în timpul 
prevăzut.

Apropiindu-se timpul de apro
vizionare de iarnă a populației 
din Lupeni și Orașul nou — 
Uricani, timp în care descăr- 
cătorit de vagoane au foarte
mult de lucru noaptea, condu- J 
cerea subcentrului O.A.D.L.F. ♦ 
Lupeni a venit în ajutorul lor > 
asigurînd descărcarea vagoane- J 
lor la lumina electrică. Cu o- J

I 
I
x 

i

•
î jutorul unui cablu prelungitor i 
J prins cu o clamă de vagon, X
• cîte un bec electric luminează J 
X fiecare vagon în parte și astfel • 
X ușurează munca descărcătoti- • 
j lor. Prin ușurarea muncii de X X noapte a descărcătorilor sub- • 
X centrul din Lupeni a creat con- ♦ 
J diții de reducere a timpului de » 
J descărcare a vagoanelor și deci X
• a locațiilor. !

dé 
de

local este folosit ca depozit 
mobilă, iar pentru însilozarea 
mere subcentrul Lupeni a primit 
un local care ar corespunde per
fect pentru depozit de mobilă, dar 
nicidecum pentru însilozare de 
fructe. Nu s-ar putea trece la 
mutarea depozitului de mobilă în 
curtea detașamentului pentru so
luționarea problemei de asigura
re a populației în perioada de iar
nă cu fructe, mai ales că și ca
pacitatea de înmagazionare a lo
calului este dublă ?

Și la Uricani trebuie studiate 
posibilitățile existente pentru a- 
sigurarea însilozării unei canti
tăți de cartofi și alte produse cu 
atît mai mult cu cît pentru locui
torii Orașului nou — Uricani a- 
provizionarea cu cele necesare 
pentru iarnă se face cu mai multă 
greutate datorită depărtării de 
oraș. La unitatea 23 din Orașul 
nou — Uricani se pot însiloza 
vreo 4 vagoane de cartofi și s-ar 
tnai găsi locuri corespunzătoare 
pentru acest scop numai să exis
te. preocupare din partea celor în 
drept. Sfaturile populare din Lu 
peni și Uricani prin spațiul loca
tiv, vor trebui să pună la dispo 
ziție locurile cele mai potrivite 
în vederea asigurării creșterii ca
pacității de însilozare iar sub
centrul O.A.D.L.F. d’n Lupeni să 
treacă de îndată la amenajările 
localurilor destinate acestui scop, 
deoarece timpul este scurt și în- 
silozările se cer a fi făcute acum 1

Aprovizionarea localităților periferice 
nu trebuie lăsată pe planul al doilea 
In anii puterii populare Uri- 

caniul a ieșit din anonimat. Sa
tul de altădată aruncat 
margine a Văii Jiului a 
un centru minier cu mii 
cuitori.

In vederea unei bune 
zionări a oamenilor muncii de 
aici, în noul oraș minier au fost 
deschise numeroase unități de 
desfacere ale comerțului de stat. 
Numai pentru aprovizionarea cu 
legume, fructe și zarzavaturi 
funcționează trei magazine ale 
Oficiului de aprovizionare și des
facere cu legume și fructe. La 
amplasarea lor s-a ținut seama 
ca ele să cuprindă toate cartie
rele orașului.

Aruncînd o privire de ansam
blu se poate spune că aprovi
zionarea cu legume, fructe și 
zarzavaturi s-a îmbunătățit mult 
față de anii trecuți. In linii ge
nerale aprovizionarea cu roșii 
pentru conserve de iarnă a fost 
terminată. Rareori se întîmplă 
ca din magazine să lipsească 
ardei, vinete, ceapă, struguri și 
alte mărfuri de sezon.

Nu același lucru se poate spu
ne însă de felul în care unită
țile de desfacere sînt aprovizio
nate cu cartofi, piersici, varză și 
alte produse. Și lipsa lor se sim
te deîndată prin ridicarea pre
țurilor, la aceste produse pe pia 
ța neorganizată.

Este cunoscut faptul că uni
tățile de desfacere ale legume
lor, fructelor și zarzavaturilor 
au rolul de regulator al prețu
rilor. Acest rol l-ar putea înde
plini cu succes toate magazinele 
O.A.D.L.F. din Uricani și în spe 
cial cel din piață. Cum s-o facă 
însă cînd el stă majoritatea tim
pului închis, chipurile din lipsă 
de marfă. Gestionarul Popescu 
loan s-a complăcut în această 
situație. Dovadă că în perioada 
2—9 septembrie nu a făcut nici 
o notă de comandă la depozit, 
închis a fost în dimineața de 15 
septembrie 
gurul caz) 
rul 27 din
(gestionară 
ind închise

într-o 
devenit 
de lo-

aprovï-

(și acesta nu-i sin- 
și magazinul numă- 
cartierul Sterminos 
Vaida Etelca). Fi
la aceeași oră două

--------- LT?.' ' 1 =—r*<

SUPĂ
Gestionara Petrescu 

este supărată. Supărați 
cumpărătorii. Gestionara 
supărată pentru că are o ladă 
cu piersici și nimeni nu solici
tă din ele, iar cumpărătoarele 
sînt supărate pentru că piersi
cile sînt degradate. Supărarea a- 
ceasta o face pe gestionară să 
spună cu amărăciune:

— Ce vină port eu că sînt 
stricate ? Doar așa le-am primit 
de ia depozitul nr. 1 din Petro
șani cu o zi în urmă. Și într-o

Maria 
sínt și 

este

RARE
singură zi nu s-au putut strica. 
Dacă cei de la depozit au trimis 
marfa ca bună, pot eu s-o arunc? 
Cine va suporta costul ei ?

Gestionara Petrescu Maria de 
la unitatea de desfacere a legu
melor și fructelor nr. 18 din Vul
can are dreptate cînd spune că 
într-o singură zi nu se pot de
grada niște piersici, dar cum de 
a primit marfa degradată și cum 
crede că s-ar găsi cineva șă cum
pere un lucru stricat numai pen
tru ca ea să nu rămînă cu pa
guba ?

-

magazine nu e deci de mirare 
că al treilea era foarte aglome
rat și o parte din gospodine re 
nunțau la cumpărături.

Lipsuri sînt și în ceea ce pri
vește păstrarea mărfurilor. Deși 
magazinul cu numărul 23 este 
spațios și are numeroase încă
peri pentru păstrarea mărfuri
lor, totuși ele nu sînt conserva
te în bune condițiuni. Zeci de 
kilograme de fasole, dovlecei și 
pepeni verzi alterați stau arun
cate în grămezi emanînd un mi
ros neplăcut. Or, numai așa nu 
trebuie îngrijit un magazin fru
mos cum e cel cu nr. 23. Ges
tionara Bărcan Ilinca, dovedeș
te însă o slabă preocupare față 
de păstrarea produselor, a loca
lului, bun al întregului popor.

La buna aprovizionare a lo
cuitorilor din Uricani ar putea 
contribui deschiderea unui ma- 
igazin de desfacere 
ale gospodăriilor 
stat.

Sfatul popular a 
calul corespunzător 
ceva, iar președintele comitetu
lui executiv a și stat de vorbă 
cu tovarășul Țucher care răs
punde de gospodărirea clădiri
lor. De făcut nu s-a făcut nimic 
în această direcție deoarece to
varășul Țucher așteaptă „docu
ment“ scris pentru a elibera în
căperile respective care de fapf 
stau nefolosite de multă vreme..

Cele arătate în articol par 
chestiuni de mică importanță, 
dar rezolvarea lor ar diuce fără 
îndoială la o mai bună aprovi
zionare a oamenilor muncii din 
Uricani cu legume, fructe și zar
zavaturi, la ridicarea nivelului 
lor de trai.

Cîfe ceva 
despre piețe

Piețele din Valea Jiului ca 
puncte de desfacere a produselor 
a gr o-aliment are oferă cumpărăto
rilor priveliștea apropierii toam
nei. Legume, fructe, zarzavaturi, 
produse oferite de unitățile G.A.S., 
li.A.C., O.A.D.L.F. și producători 
sînt cumpărate în cantități mari. 
Ochii cumpărătorilor însă privesc 
și aspectul propriu-zis al pieții nu 
numai al mătfurilor.

Hala din Petroșani construită 
în anii puterii populare este o 
mliidrie a cetățenilor acestui o- 
ras. Curată, frumoasă, oferă posi
bilitatea de desfacere a diferite
lor produse. Hala este des vi
zitată de organele Sanepid.

Aninoasa are o piață amena
jată tot în acești ani de viață 
nouă. Ce-i drept este mică, dar 
și aci domnește curățenia. Piețe 
noi mat sînt în Uricani și Lu
peni.

Aspectul pieții din Lupeni în a- 
ceste zile este 
puternic cu 1 
Petroșani sau
sa.

Aici parcă 
administrative care să vegheze a- 
supra curățeniei. Adevărate băl
toace sînt formate din cauză că 
scurgerea apei, provenită din ploi 
este împiedicată de maldăre de 
asfalt depozitate pe malul Jiu
lui. Partea dinspre Jiu a pieții 
fiind „ocupată" cu asfalt un nu
măr însemnat de producători își 
desfac mărjurile la gura pieții 
împiedicînd circulația mașinilor și 
a căruțelor cu mărfuri și în ace
lași timp strictnd aspectul pieții.

E așa de greu ca sfatul popu
lar și organele Sanepid să facă 
ordine în piața din Lupeni cînd 
interesele cer acest lucru ?

0 NOUA THABERE 
u „m ci nr*

Se acordă peste 7.000 câș
tiguri constînd din:

— Biblioteci (mobilier și 
cărți); Televizoare; Aparate 
de radio; Motociclete; Cea
suri de mină, precum Și alte 
obiecte de valoare, vă oferă 
tragerea IH-a „Cartea cu 
premii“ din 15 noiembrie 
1959.

! IMPORTANT DE ȘTIUT 
Prețul unui loz este de 3 

j lei, și se pot procura în 11- 
i brării, prin difuzorii de car

te din întreprinderi, institu
ții și comune, precum și de 
la magazinele cooperativelor 
sătești.

Lozurile necîștigătoare vor 
J fi preschimbate în cărți.

cu produse 
agricole de
și găsit 
pentru

lo- 
așa

într-un contrast 
aspectul halei din 
a pieții din Antnoa-

n-ar exista organe

Gospodăria agricolă colectiva am comuna Semnic regiunea 
Craiova a adus uni nou transport de ardei, gogoșari, vinete și 
alte produse. Abia desfăcute, și după cum se vede în clișeu cum
părătorii și-au și făcut apariția. E și normal. Marfa e de bună 
calitate și ieftină.

RAIDUL a fost organizat de 
secția corespondenți a ziaru
lui nostru cu concursul co
respondenților voluntari Gă
van Elena, Vascul Dumitru, 
Drăgan Petru, Cîrstoiu Va
lentin și Nyaradi Agneta.

ii 0. 0. L. Produse j 
Industriale

:: a deschis cu data de 11 sep- •• 
tembrie 1959 în clădirea Sfa- i 

j: tului popular al orașului ii 
I ■: Petroșani (lingă magazinul i 
• ij de fierărie) o unitate nouă :■ 

¡i prin care desface o serie de ț:
■ ii mărfuri cu prețuri reduse

ii între 30 și 50 la sută ca de :• 
ii exemplu:
■: Reșouri (plite) electrice, ii
ii de la 83,50 lei, la 55 Iei; ;j 
ii creioane dermatograf, de la

15 lei, la 7 lei; perii de un- :: 
ii ghii nyloni import, de la 22 :■ 
ii lei, la 15 lei; perii de păr 
ii import pentru femei, de la ii 

, ii 45 lei, la 28 lei; bricege cu ii 
țrfj două lame tip festival, de ■: 
Îiî la 17,50 lei, la 12 lei; lămpi ii 
U: de gătit fără fitil, de la

ii 108 lei, la 54 lei; lămpi de
>■ gătit fără fitil emailate, de •• 
ii la 150 lei, la 75 lei; briche- ■■ 
iî te de buzunar, de la 43 Iei, ii
i Ia 25 lei; patefoane, de La ii

ii 370 lei, la 250 lei; discuri,
' ii de la 8 lei, la 4 lei; Jucării i;
j ■! ca: mori de vînt, de la ii

10,60 lei, la 7 lei; mașini de ,j: 
îJi gătit cu aragaz de la 15 lei, ••
1 ■■ la 10 lei; trăsurică cu cal ii-z:;
: ■; tografiată, de la 7 lei, la !;■ 
I;i 5 Iei. ii
' i‘ș Vizitați acest magazin și :: 
' aprovizionați-vă din timp cu ii 
! ii articole folositoare și juca- ii 
| ii rii pentru pomul de iarnă ! ii

I
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ANUNȚ ?
Se aduce la cunoștin- 
tuturor celor intere-

n

ta 
sați că s-a deschis casa 
de odihnă „Parîngui“.

Accesul la casa de odihnă 
„PARINGUL" se va face cu 
autocamioanele I.R.T.A. care 
vor pleca din fața restauran
tului Minerul în fiecare sîm- 
bătă după-amiază la oreie 
17 și 18 și duminica la orele 
6, 17 și 18.

Casa de odihnă „PARÎN- 
GUL“ vă asigură cazarea în 
condițiuni optime precum și 
un bogat sortiment de mîn- 
căruri și băuturi.
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In italia iobîbiMIoi 
îs veiimle!

Incepînd cu ziua de 
17 septembrie a. c. pe 
podul Iscroni, de pe dru
mul național nr. 66 A Is
croni - Uricani circulația 
este întrerupta între fi
rele 20-6 cînd se va lu
cra la reconstrucția po
dului.
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Dineul oferit Ia ambasada sovietică
WASHINGTON 17 (Agerpres). — TASS anunță:
In seara de 16 septembrie N. S. Hrușciov, pre

ședintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și so
ția sa, Nina Petrovna Hrușciova, au oferit la am
basada sovietică din Washington un dineu în cin-

stea lui D. Eisenhower, președintele S.U.A. și a 
soției sale, doamna Eisenhower.

In timpul dineului N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și D. Eisenho
wer, președintele S.U.A., au rostit cuvîntări.

Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov

N. S. Hrușciov 
a produs o uriașă impresie 

asupra opiniei publice americane

Domnule președinte! Doamnă 
Eisenhower! Doamnelor și dom
nilor 1

Aceasta este a doua zi a șe
derii noastre pe pămîntul Sta
telor Unite ale Americii. Nu 
știu cit de mulțumiți sînteți de 
oaspeții dv. dar oaspeții sínt 
foarte mulțumiți de gazdele lor. 
Vizita în țara dv. ne face plă
cere, dar nu vă temeți, nu voi 
cere prelungirea duratei vizitei 
mele la dv. (animație). In ce 
privește timpul, posibilitățile 
mele sínt limitate. Chiar a doua 
zi după ce mă voi înapoia din 
Statele Unite voi pleca cu avio
nul în China. Acolo se va săr
bători cea de-a 10-a aniversare 
a Republicii Populare Chineze. 
Voi pleca acolo, nu pentru a pu
ne la cale un complot, ci pen
tru a sărbători o mare zi națio
nală a Chinei populare.

împreună cu prietenii mei am 
petrecut astăzi o zi plăcută. Dv. 
sînteți desigur niște mari exploa
tatori, căci ne-ați exploatat bine 
de tot (animație, veselie). Dl. 
Lodge a fost împuternicit să 
facă aceasta și el ne-a stors toa
te puterile (rîsete). Nu știu cît 
de mulțumiți sínt exploatatorii 
de noi, dar de data aceasta ex
ploatați! sínt mulțumiți de ex
ploatatori (rîsete).

A fost interesantă vizita noas
tră la Institutul de agricultură, 
la centrul dv. științific. El e 
mîndria dv. Am văzut acolo a- 
nimale, păsări — ele sínt mi
nunate ! Și nu am avut impre
sia că elé ar fi protestat că re
prezentăm o țară socialistă în- 
tr-o țară capitalistă. Ele au în
țeles necesitatea coexistenței (rî
sete).

Am mai vizitat astăzi Clubul 
național al presei. Ziariștii sínt 
oameni expansivi, plini de vioi
ciune. Dv. și cu mine, domnule 
președinte, putem să înțelegem 
situația fiecăruia dintre noi 
atunci cînd ne întîlnîm cu zia
riștii (rîsete). In orice caz, du
pă cum vedeți, sínt teafăr și ne-

Domnule președinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
Hrușciov!

Doamnelor și domnilor !
Sînt încredințat, domnule pre

ședinte, că toți oaspeții ameri
cani care se află astăzi aici do
resc ca în numele lor și al meu 
personal să exprim mulțumirile 
noastre dv., și soției dv., pentru 
ospitalitatea ce ne-ați acordat. Pî- 
nă în prezent nici un șef al gu
vernului sovietic nu a vizitat 
Statele Unite, pe de altă parte 
vizita mea Ia ambasada sovietică 
este prima vizită a unui preșe
dinte al Statelor Unite la am
basada sovietică din Washington.

Așa dar, putem considera că 
aici a început o eră nouă ceea 
ce înseamnă mai mult decît sim
plu) fapt că am luat o masă îm- 
preipiă. Am avut întîlniri care, 
sper, că pot însemna cel puțin 
începutul șfătîmării gheței des
pre care ați vorbit. Cu toate a- 
cestea trebuie să formulez obiec- 
țiuni la unele din observațiile fă
cute de dv. Ați spus că veți ple
ca în China după întoarcerea în 
Uniunea Sovietică. Dacă voi veni 
în Uniunea Sovietică, eu nu o 
voi părăsi pentru a pleca de acolo 
în China.

In timpul vizitei dv. în Ame
rica veți vedea cum trăiește po
porul nostru. Veți vedea oameni 
ai muncii, funcționari de cele mai 
diferite profesii și ocupații. Veți 
vedea că ei nu reacționează la 

vătămat și consider că aceasta 
este un semn bun pentru felul 
în care a decurs întîlnirea. Iar 
ce vor scrie ei despre toate a- 
cestea, vom afla mîine. Acest 
lucru nu-1 pot ghici. Acolo au 
fost fel de fel de oameni, deci 
și relatările vor fi diferite (a- 
nimație, veselie).

Apoi am vizitat orașul Wa
shington. De data aceasta nu 
mă voi mai plînge de domnul 
Lodge. Am văzut puține lucruri 
pentru că am avut foarte puțin 
timp la dispoziție. Am văzut însă 
cea mai frumoasă parte a ora
șului — este un oraș minunat. 
Am vizitat monumentul lui Lin- 
coln, am adus omagiul nostru 
acestui om, cel mai uman, din 
istoria Statelor Unite, a cărui 
amintire va rămîne vie de-a lun
gul secolelor, ca luptător pentru 
libertate.

Am mai avut o convorbire cu 
membrii Comisiei senatoriale 
pentru Afacerile Externe. Nu 
știu dacă senatorii sînt mulțu
miți de mine, nu pot vorbi în 
numele lor, dar eu sînt mulțu
mit și consider că aceasta e 
deja pe jumătate un succes (a- 
nimație). Dacă și senatorii sînt 
mulțumiți de mine aș considera 
că succesul este deplin. Dar nu 
știu dacă lucrurile stau astfel.

Cred că exprim părerea tutu
ror prietenilor mei care mă în
soțesc afirmînd că sîntem foar
te mulțumiți de seara aceasta 
și de prezența dv., domnule pre
ședinte, de prezența soției dv. 
și a colegilor dv. la un dineu 
atît de solemn. Poate pentru că 
o doresc atît de mult, de aceea 
îmi exprim convingerea că sosi
rea noastră la invitația dv., 
domnule președinte — altmin
teri nici nu am fi venit' — și 
apropiata dv. vizită în țara noas
tră, va contribui la încălzirea 
relațiilor internaționale; gheața 
„războiului rece“ mi numai că 
a căpătat fisuri, dar a început 
si să se sfărîme.

Cred că prin eforturi comune 
ne vom atinge țelurile pentru 

Cuvîntarea lui D. Eisenhower
ceea ce le facem noi semn, că ei 
nu ascultă de ordine. Dar ei vor 
afla fără îndoială că sistemul dv. 
se deosebește de al nostru și vor 
căuta să învețe cîte ceva de la 
dv.

Cred, de asemenea, că și dv. 
veți învăța cîte ceva de lă ei. 
Poporul nostru este un popor pa
triot, noi îl iubim, firește deoa
rece este poporul nostru, un po
por mare.

Ridic cupa în sănătatea dv. ca 
conducător al Uniunii Sovietice. 
Aș dori să spun următoarele: 
Poporul american dorește să afle 
de la dv. despre poporul dv. astfel 
încît nu numai cele spuse de dv. sau 
de mine sau de vreunul dintre

Cea de-a IX-a ședință a Comitetului 
Permanent al Adunării Reprezentanților 

populari din întreaga Chină
PEKIN (Agerpres)
După cum transmite agenția 

China Nouă, la cea de-a IX-a șe
dință a Comitetului Permanent al 
Adunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină a celei 
de-a doua legislaturi s-a notărît 
ca în cinstea celei de-a 10-a ani
versări a proclamării R. P. Chi
neze să fie amnistiați criminalii 
de război care s-au aflat în ser
viciul clicii lui Cian Kai-și și al 
¿tatului marionetă „Mancijou- 

a topi într-adevăr gheața și a 
crea condiții normale de viață 
pentru popoarele noastre și re
lații bune, de prietenie, între 
statele noastre.

Ridicînd cupa cu șampanie, 
rog pe toți oaspeții să-mi ur
meze exemplul. Toastez pentru 
președintele Statelor Unite, nu 
știu dacă am dreptul, dacă îmi 
permiteți, însă noi vă conside
răm un bun prieten al nostru. 
Ați dovedit că sînteți de o scru- 
pulozitate extremă, nici nu știu 
dacă se potrivește acest cuvînt 
pentru a exprima exact modul 
cum v-ați îndeplinit datoria cînd 
ați fost comandantul trupelor 
aliate în timpul celui de-al doi
lea război mondial. Cînd veți 
veni în țara noastră, veți simți 
căldura cu care vă va înconjura 
poporul nostru. V-aș ruga însă 
ca atunci cînd veți simți aceas
tă căldură să nu separați po
porul de guvern, așa cum în
cearcă unii s-o iacă. Aceasta este 
o separare foarte greșită, deoa
rece în țara noastră guvernul 
exprimă și înfăptuiește ceea ce 
gîndește și dorește poporul.

Dacă poporul exprimă un sen
timent de simpatie, prin urmare 
șt guvernul este de aceeași pă
rere. Nici nu concep că această 
unitate ar mai trebui pusă la 
îndoială. In timpul vizitei dv. 
în U.R.S.S. vă veți putea con
vinge cît de strîns unite sînt la 
noi poporul și guvernul; ne în
țelegem dintr-o privire. Fie ca 
cei care se îndoiesc să vină la 
noi și să se convingă I

Ridic cupa cu șampanie și vă 
rog să beți pentru sănătatea dom
nului președinte, pentru sănăta
tea doamnei Eisenhower, pentru 
sănătatea dv., dragi oaspeți și 
domni, pentru toți cei prezenți 
aici. Deși acest vin este rece, fie ca 
relațiile noastre să devină mai cal

de, fie ca atmosfera să se încălzeas
că pentru a topi gheața „războiu
lui rece“ și a asigura condiții 
favorabile coexistenței pașnice în
tre state, între popoarele noas
tre. In sănătatea dv. (aplauze).

colaboratorii noștri, dar întreagă 
această cunoaștere reciprocă cu 
caracter de masă să poată duce 
la o împăcare, la o înțelegere re
ciprocă, astfel încît nor să creăm 
o lume mai bună, în care să dom
nească dreptatea, astfel încît în
treaga lume să prospere.

Sper că așa va fi în întreaga 
lume și în special între cele două 
țări ale noastre.

Ridic paharul în sănătatea d-Iui 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., în sănă
tatea soției domnului Hrușciov, 
în sănătatea tuturor celor de fa
ță ! (Aplauze).

Dineul s-a desfășurat îrrtr-o 
atmosferă caldă, destinsă.

go“, persoanele care au săvîrșit 
infracțiuni contrarevoluționare și 
infractorii de drept comun care 
s-au îndreptat și au pășit pe ca
lea cea bună.

Participanții la ședință au dis
cutat și au sprijinit în unanimi
tate propunerea C.C. al Partidu
lui Comunist Chinez prezentată 
de Mao Tze-dun, președintele 
C.C. al P.C. în legătură cu aceas
tă problemă. |

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
Corespondență specială.

„Reprezentantul și conducătorul 
unei societăți avînd o energie și 
un dinamism colosal“, — așa 
sintetizează „New York Post“ 
uriașa impresie pe care a pro
dus-o N. S. Hrușciov în scurta 
perioadă a vizitei sale în Sta
tele Unite în rîndul cercurilor 
celor mai largi ale poporului a- 
merican. Presa americană, pă
rerile observatorilor politici, se 
axează invariabil pe două gru
puri de probleme: pe de o par
te argumentele clare, fundamen
tate, prezentate de N. S. Hruș
ciov în cuvîntările sale, apro
bate de masele largi ale poporu
lui american, pe de altă parte 
interesul stîrnit de conducătorul 
guvernului sovietic „acest om 
excepțional de vioi, jovial, in
teligent“ îl caracterizează cores
pondentul unei agenții ameri
cane. Deși au trecut două zile 
de la ampla sa cuvîntare ros
tită la Clubul național al Pre
sei din Washington și deși pri
mele 24 de ore ale șederii sale 
la New York oferă multe ele
mente comentatorilor presei a- 
mericane și străine, ziarele re
vin totuși asupra acestui eveni
ment memorabil cum este apre
ciată cuvîntarea conducătorului 
sovietic în fața numerosului grup 
de ziariști americani. „De la tri
buna Clubului național al pre
sei, scrie într-un articol redac
țional ziarul „New York World 
Telegram And Sun“ — au luat 
cuvîntul numeroase personalități 
capabile. Dar puține s-au putut 
compara cu Hrușciov — el a a- 
rătat ce om excepțional de ca
pabil, plin de încredere și hotă- 
rît este“.

Opinia publică americană de 
cele mai diferite categorii și 
convingeri politice își înmulțeș
te aprecierile pozitive la adresa 
propunerilor pline de realism 
ale Uniunii Sovietice care ur
mărește să creieze un climat se
nin în relațiile dintre cele două 
mari puteri, să lichideze defini
tiv atît „războiul rece“ cît și ur
mările sale. Cunoscutul ziarist 
american Walter Lippman, re
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„O manifestare a unei 
minunate arte în domeniul 

construcției rachetelor“ 
LONDRA 18 (Agerpres).
Lansarea celei de-a doua ra

chete cosmice sovietice este o
„manifestare a unei minunate 
arte în domeniul construcției 
rachetelor și în ceea ce pri
vește dirijarea și controlul lor 
precis“,

scrie în paginile revistei engle
ze „New Scientist“ prof. Borul 
Massey, președintele Comitetului 
național pentru studierea spa
țiului cosmic.

„Datele obținute de racheta 
rusă pot avea o uriașă impor
tanță, scrie „New Scientist“. 
Oamenii de știință englezi au 
felicitat din toată inima pe 
ruși și la aceste felicitări se 
alătură și revista“.

începe era marilor călătorii 
interplanetare

PARIS 18 (Agerpres).
Prof. Paul Laberenne subli

niază în săptămînalul „France 
Nouvelle“ uriașa importanță a 
noului succes obținut de știința 
și tehnica sovietică în cucerirea 
cosmosului.

După lansarea rachetei sovie
tice pe Lună, declară Laberenne. 

marcă tocmai în această ordine 
de idei următoarele: „Domnul 
Hrușciov a venit aici să discu
te serios cu președintele. Să 
convingă poporul american că 
deși este în competiție cu el, nu 
este dușmanul lui. El nu are in
tenția de a ne distruge, ci de a 
ne depăși în toate domeniile dez
voltării materiale și spirituale“. 
Față de aceste constatări Wal
ter Lippman, cere o politică rea
listă care să renunțe însfîrșit la 
„evitarea discuției cu Rusia și 
adoptarea de rezoluții de con
damnare a comunismului“.

La fel de semnificativă este 
părerea cititorilor de rînd ai zia
relor americane care și-au în
mulțit în aceste zile scrisorile 
lor adresate redacției diferitelor 
ziare americane pentru a-și ex
pune poziția. „Eu consider, scrie 
de pildă cititorul ziarului „New 
York Herald Tribune“, Frank 
Christopher din orașul Falls 
Church că prezența lui Hrușciov 
în Statele Unite și vizita ulte
rioară a lui Eisenhower în Ru
sia pot fi ocazii unice de a e- 
vita incalculabilele efecte ale 
unui război nuclear. Chiar dacă 
sîntem opuși comunismului tre
buie să recunoaștem că Hrușciov 
este conducătorul politic al unuia 
dintre cele două mari state cr’ 
mai puternice din lume. Trebu.. 
găsită o alternativă războiului. 
Altminteri pericolul nu numai că 
va continua dar, desigur, va 
crește“. Intr-adevăr alternativa 
apare acum tot mai evidentă po
porului american — relații de 
colaborare cu Uniunea Sovieti
că, o politică de coexistență și 
întrecere pașnică.

A doua parte a zilei de joi a 
fost consacrată la New York, 
cum se spune aci în marele cor
tegiu de ziariști — contactelor 
cu lumea economică. După de
junul oferit de primarul New 
Yorkului și după discursul care 
s-a bucurat de o primire atît de 
călduroasă în rîndul participan- 
ților, N. S. Hrușciov a fost oas
petele lui Averell Harriman, 
mare industriaș american, fost 
ambasador al S.U.A. în U.R.S.». 
și care nu de mult a vizitat 
niunea Sovietică.

„programul de studiere a cos
mosului va fi înfăptuit și mai 
repede decît ne-am putut gîndi 
pînă acum“.
Imediat ce va ti soluționată 

problema înapoierii rachetelor 
pe pămînt poate începe era ma
rilor călătorii interplanetare“.

„Succesul lui Lunik-2“
MEXICO CITY 18 (Agerpres) 
Ori unde se adună mexicanii, 

scrie ziarul „Ovaciones“ ei dis
cută fapta uriașă care a adus 
glorie cercetătorilor și oameni
lor de știință sovietici. Toți sînt 
de acord că

succesul lui Lunik-2 reprezin
tă unul din cele mai impor
tante evenimente ale secolului 
nostru.

„Triumful comunismului“
DELHI 18 (Agerpres),
Ziarul „Svadhinata" publică 

un articol de fond consacrat 
lansării cu succes de către U- 
niunea Sovietică a rachetei cos
mice în Lună în care scrie că 
știința sovietică nu tinde spre 
război și distrugere. Ea se pro
nunță pentru pace, pentru noi 
descoperiri în numele progresu
lui omenirii. Acest zbor cosmic, 
subliniază „Svadhinata“

reprezintă triunțful comunis
mului.
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