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Au sporit 
productivitatea 
cu 38 la sută

sectorul 
brigada 
Plăviță 
la pre-

In luna iunie a. c. la
III al minei Aninoașa, 
condusă de minerul 
Gheorghe care lucrează 
gătiri a obținut succese de seamă.

Preocupați de înfăptuirea sar
cinilor trasate de cel de-al III-lea 
Congres al partidului, membrii 

■ acestei brigăzi au hotărît să-și 
îmbunătățească activitatea și să 
sporească pe fiecare schimb rif- 
nral de avansare. In acest scop, 
pe galeria din apropierea locului 
de muncă s-a montat o linie pro- 

' vizorie de 8—10 m. pentru ga- 
rarea vagonetelor goale și s-a 
plasat pe fiecare schimb cîte 4 

^oameni. Astfel, în timpul cît se 
V» xecută armarea, încărcarea și 
{"Mfeisarea vagonetelor pline pînă 

i^jXieria principală, la frontul' 
d*Lacru doi oameni lucrează în 
pHn. Acest procedeu a permis bri
găzii să sporească productivita
tea muncii cu 38 la sută și a dus 
la realizarea unei avansări în 
luna iunie de 60 metri. Obținînd 
aceste realizări, brigada condusă 
de minerul Plăviță Gheorghe și-a 
înscris numele pe panoul de o- 
noăre alături de celelalte brigăzi 
fruntașe. ale minei.

Inoul în vinge
♦ .
♦ Cînd a auzit vestea că noul
♦ aparat pentru captarea prafului
2 la perforare va face parte din in- 
2 ventarul sculelor brigăzii sale, 
iminerul Motroc Constantin a 
^kpat și fulgerat tot șutul. La 
T^Bbsirea din mină s-a dus direct 
2 la șeful sectorului VII investiții,
♦ unde lucrează.
2 —Brigada noastră e cea mai 
2 fraieră de la mina Lupeni, to-
♦ varășe inginer ?
♦ — Cine spune
2 asta ? i—,
♦
♦

♦ 
♦ 
«

Un singur nod legat ne glijent poate produce rebutareai < 
unui scul întreg de mătase. Cîtă muncă irosită și ce pierdere ? 
se înregistrează! Despre acest lucru depănătoarea Vădan A- 5 
muta, șefa unei brigăzi de ti neret de la Filatura Lupeni, vor- s 
bește deseori tovarășelor sale de muncă. ?

Fotografia noastră o prezintă pe tovarășa Vădan Anuța î 
demonstrind practic mejnbrel or brigăzii sale modul de legare ) 
a firelor prin care se evită scămoșarea și deci rebutarea seu- ) 
lului de mătase.

Dispozitiv automat conceput 
de muncitori

Hotărîrea muncitorilor de la 
U.R.U.M.P. de a contribui în mă
sură cît mai mare la înfăptuirea 
sarcinilor trasate de cel de-al 
III-lea Congres al P.M.R. își gă
sește expresia în realizările fru-
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Toate acestea au făcut ca a- 4 

paratele „Nemcsek“ pentru cap- ♦ 
tarea prafului

te așteptările. Deși perforau cu 
două perforatoare deodată ta 
care atașaseră dte un aparat, la 

, ort nu se mai răspîndea aproape 
deloc praful rezultai de la per
forarea rocii sterile. Aparatele 
captează 80 la sută din praful 
prpdus în timpul perforării gău
rilor ue mină.

— Noi, toți or- .• 
tacii din brigadă. .

— Păi de 
ce ?

— Pentru că pe brigada noas
tră a căzut pacostea să folosim«♦ — _

♦ drăcovenia aia de aparat pentru
♦ captat praful. Prevăd că o să ne 
2 încurce numai la baterea găuri- 
\~ior. Mal vedem noi depășire Ș’ 
2 cîșțig I...
9 . .Cîteva zile de-a rîndtil șe-
Z ful brigăzii a ținut-o morțiș. Nu 
2 și nu I La locul său de muncă
♦ să nu se facă experiențe fără
♦ sorți de izbîndă. Dar nici tînă- 
2 rul inginer Marinescu Ion care 
Z aprecia calitățile aparatului
♦ „Nemcsek", fabricat și folosit
♦ pentru prima dată ta noi in ța- 
2 ră, nu s-a dat bătut. Și i-a spu- 
J s-o brigadierului ca de la obraz:
♦ prea ești pesimist, tovarășe Mo-
♦ troc. E vorba de ceva nou intra 
2 dus în practica mineritului. Nici 
2 măcar nu ai văzut aparatul cum
♦ arată, cum funcționează, ce fo-
♦ loase aduce, și gata îi și dai cu 
2 vechiul cintec al rutinei. Cînd
♦ o să-l încerci la ort sînt con- 
« vins că ai să-ți schimbi părerea. 
2 Cuvintele șef ului de sector s-au 
J adeverit întocmai. Din primul mo-
♦ ment aparatele — de construc-
♦ (ie simplă, dar mai ales ușoare 
Z pentru purtat în mină — au stîr- 
X nit curiozitatea minerilor din 
J brigadă. Punîndu-le în functiu-
♦ ne ei au constatat, nu fără bu- 
2 curie, calitățile tehnice ale aces-, 
Z tora, calități care întreceau toa-

sa-șt cîștige pre- • 
țuirea cuvenită •

*
*

«
♦ 
«

de 2

țuirea
din partea mine
rilor de la pregă
tirile In sterili 
Ele sînt. un mij
loc modern ae

(.amboiere a Îmbolnăvirilor

moașe pe care colectivele secții
lor turnătorie, mecanică, ferărie 
și construcții metalice le obțin 
zi de zi în activitatea lor. Preo
cupați de îmbunătățirea calității 
produselor, muncitorii, tehnicienii 
și inginerii vin cu noi propuneri 
de raționalizări și inovații. Ast
fel, în secția de construcții meta
lice a intrat recent în funcțiune 
un dispozitiv automat de îndoire 
a flanșelor de 500 mm. pentru 
tuburile de aeraj minier, conce
put de tovarășii Cosma loan, 
Lupu Dumitru și Mihăilă Alexan
dru. înainte de a se aplica a- 
ceastă inovație, flanșele trebuiau 
încălzite, ceea ce necesita un ma
re consum de combustibil și timp 
de lucru îndelungat. In prezent, 
prin introducerea dispozitivului 
automat, s-a îmbunătăVt calita
tea flanșelor, ffmpul și mîna de 
lucru au fost reduse iar consu
mul de combustibil a fost com
plet eliminat. Aplicarea1 în. prac
tică a acestei inovații aduce sec
ției de construcții metalice eco
nomii

silicoză, de apărare a sănătății • 
minerilor. Despre acest lucru 2 
s-au. convins pe deplin minerul 2 
Motroc Constantin și ortacii săi 
în cele 10 zile de cînd folosesc 
aparatele „Nemcsek". Dar nu 
numai ei. Faima aparatelor care 
„înghit"' praful la perforare a 
făcut ocolul tuturor brigăzilor 
miniere de la investiții: Fiecare 
brigadier de la înaintările în 
steril visează să-și îmbogățească ♦ 
inventarul sculelor cu astfel de 2 
aparate. Șeful sectorului este zii- ♦ 
nic asaltat de brigadierf ca fiu- ♦ 
da Mihai, Motoci Tudor, Che- 2 
rebeț Ovidiu, Guță Nicotae și 2 
alții cu cereri de acest fel. Chiar ♦ 

minerii din brigada lui Goian 2 
7-ian, care folosesc perforajul 2 
umed, și cei din brigada tov. ♦ 
Cășuneanu Dumitru, despre ca- ♦ 
re se spune în sector că sînt spe- 2 
cialiști în metoda de perforare 2 
cil pulverizare de ceață artifi- ♦ 
cială a locului de muncă optea- X 
ză acum pentru folosirea apara- 2 
telor „Nemcsek". ♦

...Dacă soliciți acum pe mine- * 
rul șef de schimb Grăjdeanu Va- J 
sile din brigada lui Motroc ♦ 
Constantin să-ți arate aparatele • 
„Nemcsek" o faci în zadar. Nu 2

I. BALAN ♦ 
------------ ■ ♦ ♦ ♦ 

♦«♦♦♦•♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ »*»***•***«*«»«*«*«***«•***
(Continuare în pag. 3-a)

valoroase. • :
CĂLIN MARIN 
corespondent •

Cînd, la începutul acestui an, 
colectivul preparațieî Lupeni a 
primit indicii de plan, au fost 
unii care au clătinat din cap cu 
îndoială.

— Mult, prea mult, 
putem realiza aceste 
1959 am realizat la 
special o recuperare 
37,9 Ia sută: acum ni 
la sută... Am avut la recupera
rea globală 73,6 la sută; anul ît- 
cesta trebuie să realizăm 74...

încă din primele zile ale anu
lui, organizația de partid de la 
preparatie a început munca po
litică pentru mobilizarea întregu
lui colectiv de muncitori și teh
nicieni la mărirea continuă a 
procentului de recuperare. Sub 
îndrumarea organizației' de partid, 
comitetul sindical a organizat 
dezbaterea largă a sarcinilor de 
plan, tehnicienii au alcătuit un 
plan de măsuri tehnico-organiza- 
torice, mulți comuniști au trecut 
să lucreze la locurile de muncă 
hotărîtoare pentru producție, s-a 
organizat o largă întrecere socia
listă între muncitori, echipe, bri
găzi. secții.

...A trecut o jumătate de an 
de atunci. In cursul acestui se
mestru, muncitorii și tehnicienii 
preparafiei Lupeni au dat o bă
tălie îndîrjită pentru obținerea 
unei recuperări cit mai mari în 
cărbunele livrat de minerii din 
Lupeni, Uricani, Vulcan. Gîte nu 
s-au făcut în acest scop ! S-a pus 
în funcțiune un transportor cu 
raclete (crater) pentru șlam. Prin 
aceasta s-au redus pierderile de 
șlam și s-a putut pune nfai mult 
șlam în cărbunele special* A fost 
reconstruită o nouă baterie de 
Hotare, s-au înlocuit elevatoa
rele de bruți prin benzi, s-a in
trodus o sită curbă pentru deșla- 
marea prealabilă a cărbunelui 
mărunt — măsuri care au adus 
o contribuție serioasă la îmbu
nătățirea recuperării.

S-au luat și unele măsuri de 
mai mică însemnătate, la prima 
vedere fără o legătură directă cu 
recuperarea propriu zisă, dar ca
re au - influențat favorabil lupta 
pentru realizarea indicilor de re
cuperare. Astfel, la mediu dens, 
concentrația a fost redusă de la 
1,40 la 1,38. Ce a rezultat de 
aici ? Dintr-o dată s-a îmbună
tățit indicele de recuperare a șla- 
mului îneît acum se dă mai 
mult șlam de la flotatia de spe
cial, iar mixtele sint mai bune. 
In același timp, consumul de ba- 
rită a scăzut de la 4 kg. pe tonă

N-o să 
sarcini. In 

cărbunele 
medie de 
se cere 42

Ia î,5 kg. Apoi, după multe în
cercări, s-a trecut la înlocuirea 
parțială (25 la sută) a uleiului 
mediu cu petrol — care este mai 
ieftin — iar rezultatele sînt chiar 
mai' bune dtecît atunci cînd se' 
lucra numai cu ulei. Dacă în ia
nuarie recuperarea de cărbune 
special era de 41 la sută, iar în 
februarie de 40,4 la sută, pe luna 
mai indicele a crescut la 42,6 la 
sută ceea ce înseamnă mii de 
tone de cărbune pentru cocs date 
în plus.

Se mai pot enumera și alte ac
țiuni ale colectivului preparațier 
între care eliminarea unui ele» 
vator și prelungirea parcursului 
cărbunelui pentru a fi spălat mai 
bine, scoaterea unui clasor și in
troducerea flotării continue, tre
cerea la folosirea pompelor cen
trifugale pentru șlam, punerea la 
punct a procesului' de zețaj și 
altele. Toate acestea au făcut 
posibil ca și la recuperarea glo
bală să se obțină o recuperare 
de 76 la sută...

Colectivul preparatiei Lupeni a 
obținut și alte succese. De exem
plu, fată de 7,3 kWh energie e- 
lectrică consumată pe tona de 
cărbune preparată în ianuarie, 
pe luna mai, consumul a scăzut 
la numai 5,6 kWh/fonă, cenușa 
la sortul de 0—10 a scăzut de la 
48,4 la sută cît era în ianuarie 
la numai 44,1 la sută la sfîrșital 
lunii mai; umiditatea la sortul 
10—80 mm. s-a redus în aceeași 
perioadă de timp de la 8,9 la 
sută la 6,9 la sută, iar la șlam 
de la 27,1 (cît era planificat) la 
24,8 la Șută.

Cine a contribuit la obținerea 
acestor frumoase succese în luptă 
pentru o cît mai mare recupera
re? întregul colectiv de munci
tori și tehnicieni al preparatei 
Lupén' a căutat să lupte cu toa
te forțele pentru ca sarcinile de 
plan, indicii de recuperare să fie 
realizați și chiar depășiți.

Preparatorii din Lupeni sînt 
hotărîți ca și pe lunile următoa
re să îmbunătățească continuu 
indicii de recuperare — obiectiv 
principal al activității lor.

MIHAI ȘTEFAN

★=—

j In luna iunie colectivul sectorului III Vulcan și-a depășit 
; planul de producție cu peste 1900 tone de cărbune și cel de
♦ pregătiri cu peste 130 m. liniari de galerie. La aceste succese 
» și-a adus contribuția ș,i brig ada de pregătiri în cărbune con- 
ț’dusă de Lebădă Gheorghe.
4î

♦

r
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IN CLIȘEU: Minerii Rodllă loan, Cîrțog Ilie și Rozog 
Constantin din brigada lui Lebădă Gheorghe au ieșit din șut 
și așteaptă ca normatorul să le comunice rezultatul muncii lor 
rodnice.
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1 Teatrul de estradă 
din Deva în turneu 

în Valea Jiului 
Colectivul Teatrului de stat de 

estradă din Deva prezintă, înce- 
pînd de luni 4 iulie a. c. pentru 
minerii Văii Jiului, spectacolul 
muzical intitulat „Revista e a 
noastră“.

Spectacolul a fost cotat ca cel 
mai reușit din stagiunea 1959— 
1960 și a fost prezentat în peste 
40 din orașele tării, într-un tur
neu de 49 de zile.

Regia artistică aparține luî 
Bogdan Căuș și Mihai Maximi- 
lian, iar direcția muzicală maes
trului Sile Dinicu. La pupitru 
Ștefan Răduț.

De multă popularitate se bu
cură bucățile de proză : „Minia
turi“, „Maternitate“, „Socoteala 

acasă nu se potrivește cu cea. 
la... colectivă". Din coregrafie 
în montarea luî Sandu Fayer 
desprind „Dansul minerilor“ 

și „La cramă“.
Dintre tablourile de ansamblu 

„Prologul“ și „Fabricat în 
R.P.R.“ au cules aprecieri una-> 
nime peste tot pe unde au fost 
prezentate spectacolele.

Colectivul teatrului își începe 
turneul luni 4 iulie în localitatea 
Vulcan, apoi Aninoașa, Petroșani, 
Petrila, Lupeni, continuînd în 
celelalte centre ale Văii Jiului.



STEAGUL' ROȘU

I
I minerul 

Alexan- 
la sec- 

Anlnoa-

lor cald il

de asemenea o sală de

SFATURI PRACTICE

— Sa fiți cu
minți copii — 
Ie spune tatăl, 

'sărutinda-i, îna
inte de a pleca 
la șut. E un o- .» 

i bicei plăcut atît 
I pentru părinți 
'cit și pentruSu. 
lana și Sandi. 
Cînd
Koffal 
dru, de 
torul V
sa, se înapoiază 
de la lucru, co
piii ii ies în fn- 
timpinare și să
rutul
face parcă să

oboseala.^

nota : Spectatori... și în problemele 
gospodărești

Este neîndoielnic că tovarășii 
din conducerea asociației sportive 
Paringul Lonea își petrec adesea 
plăcut orele libere luînd loc, ală
turi de sutele de oameni ai mun
cii din localitate, în tribuna sta
dionului. Se vorbește, și cu te
mei că, toți, ar fi pasionați spec
tatori la competițiile sportive (să 
nu mai vorbim de fotbal!)

Că suporterii își simpatizează 
echipa favorită este un lucru 
bun. Rău este însă că rămîn 
spectatori șl în alte domenii pri
vind sportul. Mai concret în pro
blemele gospodărești. Astfel, dacă 
ii vei întreba pe acești tovarăși 
cînd va fi reparat acoperișul ($i 
chiar poarta de ia intrare) tri
bunei de la stadionul din Lonea 
primești răspunsul prompt; s-a 
pus chestiunea pe tapet și azi, 
mîine...

Trece azi, trece mîine; 
trecut zilele de mai bine 
ani de ctnd se discută în 
despre cartonul gudronat
fost zmuls de vînt de pe aco
periș. Practic nu se rezolvă ni
mic, In schimb umezeala a re 
zolvat putrezirea scindărilor dt 
pe acoperiș. Nu va mai trece mult 
pînă cind vor putrezi și băncile 
tribunei peste care curge în voie 
apa ploilor.

Este necesar să fie întrebați 
cei în sarcina cărora cade îng'i- 
¡fr-ea bazei sportive de la Lonea, 
^t au de gînd să mai 'ămlaă

au toi 
de doi 
ședințe 
care a

—O

In ajutorul turiștilor
Pe baza unei înțelegeri între 

Ufteiul Național de Turism ..Car- 
Ferate Romîne s-a 
acorde o reducere 
la sută la călăto- 
pentru turiștii in- 
fac excursii prin 

folosind servi-

pați‘' și Căile 
stabilit să se 
dp tarif de 50 
riile pe C.F.R. 

z dividuali care 
O.N.T. „Carpați 
căile cabanelor turistice.

La cererea agențiilor și filia
lelor O.N.T. „Carpați“, agențiile 
de voiaj C.F.R. și unele stații au 
torlzate eliberează bilete cu 50 
la sută reducere pe C.F.R. ace
lor turiști care efectuează ex
cursii cu itinerariul și programul 
stabilit de comun acord cu O.N.T 
„Carpați *. Biletele trebuie vizate 
la cabana unde turistul a fost 
cazat indiferent de durată sau 
de locul unde a luat masa. Bile
tele sînt valabile pe termen de 
maximum 30 de zile de la data 
plecării, turistul avînd dreptul 
la clte o întrerupere de trei zile 
atît la ducere cît și la întoarcere 
în stațiile C.F.R. care deservesc 
cabanele turistice. 

simpli spectatori în aceste-proble
me gospodărești ?! Harnicii mi
neri loneni vor ca la viitoarele 
manifestații sportive de pe sta
dionul lor să asiste in condiții 
bune. Posibilități materiale sînt. 
Carton gudronat se găsește. Se 
găsesc scînduri și pentru a în
locui pe cele putrede de pe aco
periș și, fără îndoială, că se gă
sesc și destui localnici care să 
sacrifice o oră, două într-o după- 
amiază pentru aceasta. Totul se 
poate dacă există bună voință. 
Atitudinea tovarășilor din condu
cerea colectivului sportiv dacă 
nu va înceta și dacă ei nu se vor 
hotărî, tn sftrșit, să facă treabă 
bună și In rezolvarea probleme
lor gospodărești le va aduce, pl- 
nă la urmă, chiar pe timp senin, 
un duș rece, după care ar putea 
teși cam... plouați.

PUȘCU GHEORGHE 
corespondent

chi- 
mo- 

di-

Unul din noile 
domenii de apli
care a maselor 
plastice a devenit 
în ultimul timp medicina.

In timpul unei operații, 
rurgul poate avea în orice 
meni nevoie să înlocuiască 
ferite părți și țesuturi ale orga
nismului omenesc. Acestea sînt 
păstrate cu grijă în soluții fizio' 
logice la o temperatură respec
tată cu strictețe. Au trecut însă 
două-trei săptămîini și cu toate 
aceste măsuri de precauție țesu
turile nu mai sînt folosibile.

In ultimul timp au Început să 
apară tot mai des țesuturi ale 
organismului uman confecționa
te din mase plastice.

Noile materiale nu intră în 
reacții chimice cu țesutul viu al 
organismului uman. Sortimentul 
iar mare și variat permite să se 
aleagă pentru fiecare caz în par
te materialul cel mai potrivit ca 
greutate specifică, compoziție și 
alte proprietăți. Organismul u- 
man se adaptează ușor la mate
rialele plastice. Polimerii, care 
sînt foarte rezistenți, au totodată 
nenumărat! pori prin care lichi
dele* care alimentează țesuturile, 
po» circula liber.

După o rănire, cînd se produce 
o scleroză sau ocluziune a va
selor sanguine, se întlmplă ade
sea că sîngele nu mai pătrunde 
în unele părți ale corpului. Sînt 
afectate vasele sanguine l Pînă 
nu de mult aceasta se termina 
printr-o amputare. In prezent 
însă din materiale plastice se 
confecționează proteze de vase 
sanguine — niște țevi elastice

Palatul copiilor 
din Phenian

La Phenian. în raionul central 
al orașului se află în curs de 
construcție un Palat al copiilor 
— un minunat dar pentru copiii 

‘coreeni.
Palatul copiilor va avea 11 e- 

iaje, va ocupa o suprafață totală 
de 25.000 m. p. și va avea înăl

țimea de 50 de metri. Partea ex
terioară a clădirii va fi îmbrăcată 
‘în marmură artificială, iar in
feriorul — în marmură naturală 
își artificială.

Palatul va avea 107 camere în 
jeare vor activa 57 diferite cer- 
’curi — tehnice, științifice, spor
tive etc.

Cabinetele tehnice vor fi uti
late cu strunguri, mașini de gău- 
*rit și alte mașini-unelte la care 
vor lucra copiii pentru a-și în
suși deprinderi de muncă. Pe lîn- 

- gă palat va funcționa un teatru 
cu 1.000 de locuri care, din punct 
de vedere al utilării sa-le tehnice, 
nu va fi cu nimic mai prejos 
decît un teatru profesional.

La Palatul copiilor se vor -con
strui 
sport și o,seră cu o suprafață de 
220 m. p..

: Expoziție de
J Pe zi ce trece șoferii au tot 
j; mai multă „bătaie de cap“ cu... 
1« bicicliștii. Numărul lor din ce

I în ce mai mare îngreunează 
; — spun șoferii — circulația 
; autovehiculelor. Șoferii nu au 

• însă de ce să se supere; șose- 
i lele largi și asfaltate sînt des- 
I tul de încăpătoare pentru toți 
♦ Mai degrabă ar putea fi supă- 
| raț; chiar bicidiștii (nu toți 
I ci numai cei care lucrează la 
IE. M. Lupeni). La toate cele

lalte întreprinderi din .raion, 
gospodarii au ținut pasul cu 
schimbările care au loc con
tinuu. De pildă, observînd spo
rirea numărului celor care vin 
la șut pe biciclete, gospodarii 
au luat măsuri pentru amena- 

| jarea unor șoproane cu rastele 
î pentru adăpostirea bicicletelor.

★e I

plastice în medicină

yase

subțiri, dar foarte rezistente. Ori- 
pît de complicată ar fî operația, 
cînd vasul este înlocuit cu o țea
va din- masă plastică — piața o- 
mului este salvată.

In Uniunea Sovietică, 
sanguine artificiale au fost rea
lizate pentru prima oară la Com
binatul chimic din Ohtin «dintr-un 
polimer polletilenic, care s-a do
vedit foarte adecvat pentru chi
rurgia plastică. Polietilena este 
rezistentă și elastică, absolut 
inofensivă și nu se resoarbe în 
țesuturile organismului uman.

Cu țevi de polietilenă pot fi 
înlocuite nu numai vasele san
guine, dar și trahea, bronhiile, 
esofagul.

Medicii aplică zeci de metode 
de tratare a tuberculozei pulmo
nare. Este necesară strlngerea a- 
celei părți din plămîni care a 
fost atacată pentru a ajuta cica
trizarea cavernei. In acest scop 
se foloseau parafină, gelatină, 
fîșii de cauciuc .Dar toate aceste 
materiale nu dădeau rezultate 
unele erau chiar dăunătoare- Ma
sele plastice au venit însă în a- 
jutorul medicilor. Profesorul 
•Igor Kolesnikov de la Academia 
medicală militară a folosit în a- 
cest scop globulețe goale din 
plexiglaș.

Refacerea oaselor fracturate în 
special la oamenii mai în vtrstă, 
este un proces de foarte lungă 
durată. Gîteodată, omul este ți
nut la pat luni de zile. Dar re
cent oamenii de știință sovietici

Cînd nu avem 
răcitor

• Cînd aducem carnea acasă 
și nu o gătim imediat, scoatem 
oasele, nu o spălăm și, după ce 
o sărăm, o păstrăm într-o cîrpă 
curată, umezită cu oțet, la întu
neric și în loc răcoros, pe ciment 
sau în pivniță, așezată într-o cra- 
tiță sau într-un vas de porțelan

• După ce fierbem supa pe care 
vrem s-o consumăm peste 2—3 
zile, scoatem zarzavatul și car 
nea din ea, le punem separat, 
întinse pe o farfurie, răcim supa 
fără capac și o păstrăm la ră
coare, fierbînd-o din nou a 
doua zi.

• Ficatul și creierul se curăță 
de pielițe și se pregătesc ime
diat : ficatul se prăjește, iar cre
ierul se opărește, putînd fi con
servate numai în această stare.

• Laptele, la care se adaugă 
două bucățele de zahăr la 1 litru 
sau un vîrf de cuțit de bicarbo
nat de sodiu, trebuie fiert dimi
neața și seara, timp de 1—2 mi
nute, pentru a-i asigura o con- 
servabilitate de 2—3 zile. Răci
rea laptelui se face imediat, in- 
troducînd vasul cu lapte fiert în- 
tr-un vas cu ană rece și mește
rind continuu. Numai laptele ră
cit • se ține acoperit.

• Untul se menține în stare 
proaspătă bine îndesat într-un 
borcan cu apă rece cu sare, care 
se schimbă zilnic.

• Brînza telemea se spală și

* •: *

Era foarte necesar acest lucru ♦ 
deoarece numărul bicicletelor ț 
crește mereu. Numai în luna J 
iunie de Ia magazinul din Pe- ♦ 
troșani s-au vîndut circa 260 • 
biciclete. *

Un singur gospodar însă se* 
pare că merge „pe jos" — șî ț 
anume cel de Ța Lupeni. Cu I 
toate că și aici numărul bici- * 
cletelor s-a mărit considerabil * 
acestea continuă să stea pe 1 
Jîngă ziduri ca la expoziție J 
de nu mai știe omul J 
care-î bicicleta lui. Ar fi tim- * 
pul ca șl gospodarul de la mi- î 
na Lupeni, dacă nu mai poate j 
ține pasul cu schimbările care *
an loc să-și cumpere o bielele- !
fă. Altfel, ar putea rămîne.. *
de căruță. *

%

biciclete ?

de bandaje 
reducerea timpului de ședere « 
bolnavului în spital. Osul frac-

au elaborat un 
mijloc care poate 
pune capăt folo
sirii a tot felul 

și cîrje și permite 
a 

turat este lipit solid în cîteva 
minute cu o masă plastică densă 
denumită „ostam“, Prin acest 
clei se sudează țesutul osos. Iar 
după 6 luni substanța pollmerică 
solidă poate fi înlocuită de osul 
nou.

Masele plastice au permis me
dicilor să obțină succese nemai- 
întllnite. Visurile îndrăznețe, ca
re pînă nu demult păreau utopice, 
fanteziste în zilele noastre devin 
realitate

In unele clinici din Uniunea 
Sovietică se folosesc asemenea 
aparate complicaite ca așa-numi
tele „inimi artificiale“ și „plă- 
mîni artificiali“, produse din po- 
limetilmetacrilat — o masă plas
tică cunoscută sub denumirea de 
sticlă organică. Aceste aparate, 
realizate în Uniunea Sovietică, 
permit operarea inimii bolnavu
lui. Jn timpul intervenției chirur
gicale inima este oprită, dar o> 
mul nu moare — „inima artifi
cială" pompează sîngele prin 
țevi dintr-o masă plastică spe
cială — policlorvinil.

La operațiile extrem de delica
te; în special la operarea unor a- 
semenea organe cum sînt creierul 
sau inima, este foarte important 
ca instrumentul chirurgical să nu 
reflecte lumina și să fie trans
parent Astfel de instrumente au 
fost confecționate din mase plas
tice. In prezent se produc din ma

se păstrează tntr-un vas acope* 
rit, tn care se introduce saramu* 
ră preparată dintr-un litru de 
apă fiartă și răcită, ia care s-au 
adăugat două linguri de sare.

• Dacă totuși vrem să improvi
zăm un răcitor, ne folosim de 
un căzănel în care punem gheață 
pisată amestecată cu sare (a- 
mestec ce produce o temperatură 
scăzută). Așezăm o placă meta
lică, eventual găurită, și pe a- 
ceasta punem vasele cu mîncare, 
între care putem pune de ase
menea cîteva bucăți de gheață. 
Acoperim căzănelul cu un șer
vet curat și îl așezăm la un loc 
răcoros și întunecos eventual în- 
tr-un ttîrdău cu apă.

Dacă vrem să 
îl fierbem du. 
prin strecură- 
tot atîta za- 

de fructe am

Băuturi răcoritoare
Suc de fragi. Se aleg 150— 

200 gr. de fragi, bine copți șl 
se terciuiesc într-o strecurătoare 
deasă. Zeama care se scurge se 
subțiază cu puțină apă sau cu 
sifon și se îndulcește cu zahăr. 
Se ține la gheață pînă ce se ră
cește și se bea imediat. Nu se 
păstrează mai multă vreme, fi
indcă fermentează, 
păstrăm acest suc 
pa ce l-am trecut 
toare, adaugîndii-i 
hăr cîtă cantitate 
avut și-l turnăm în sticle, pe ca
re le astupăm ermetic. In acest 
caz îl diluăm cu apă sau cu si
fon număr în momentul cînd îl 
bem.

Must de fructe diferite. Se pj*f*M 
sează sau se terciuiesc în \ , * 
curătoare fragi, zmeură. 
coacăze, afine sau strugur^t — 
după sezon. Zeama obținută se 
răcește la gheață, apoi se sub
țiază cu apa minerală sau cu si
fon și se îndulcește cu zahăr du
pă gustul fiecăruia

Sirop de vișine. Se curăță vi
șinele de codițe și de sfmburi șl 
se terciuiesc în strecurătoare. 
Zeama care se scurge se pune- 
la fiert, adăugîndu-î la un litru 
de lichid un kilogram de zahăr. 
Se ține pe flacără slabă pînă s® 
topește zahărul, apoi se dă pe 
foc iute șl se fierbe timp de 15-20 
minute, curățindu-se mereu spu« 
ma de deasupra. In timpul fier« 
tului se adaugă puțină zeamă de 
iămîie. înainte de a se îngroșa ' 
prea tare se ia siropul de pe P*’ 
și se toarnă cald în sticle. c£e 
nu plesnească sticlele, le încât, 
zim în prealabil în cuptor.

se plastice coaste, tendoane, ar
ticulații, iar din sticlă organică 
— chiar și cristaline de ochi.

Un loc deosebit în medicină 
îl ocupă așa-numitele rășini 
schimbătoare de ioni, sau ioniții. 
Aceste substanțe sintetice din po
limeri sînt capabile să purifice 
aerul și bazinele de apă de Im
purități, să concentreze aurul în 
apa de mare. Ele sînt folosite la 
purificarea pe cale industrială t 
antibioticelor, la tratarea ulceru
lui stomacal, gastritelor și al hî* 
peracidității. Gu ajutorul ioniților 
oamenii de știință sovietici au 
reușit să rezolve problema con
servării slngelui pe o perioadă 
mai lungă. Flltrînd sîngele prin
tr-o rășină specială schimbătoare 
de Ioni sînt îndepărtate sărurile 
de calciu și sîngele poate fi păs
trat fără să-și piardă calitățile 
sale prețioase.

Masele plastice sînt aplicate 
și la tratarea unor boli ca reu
matismul și radiculita. Industria 
sovietică produce în prezent pen
tru suferinzii de aoeste boli o 
„lingerie medicinală“ care prin 
aspectul ei exterior, nu se deose
bește de ioc de cea obișnuită 
Țesătura acestei Ungerii este 
produsă din polimerul „dorin“. 
Prin contactul ei cu corpul se 
produc curenți electrici slabi care 
au proprietăți curative.

In anii septenalului producția 
de polimeri va spori* de peste 7 
ori. Acest lucru deschide mart 
perspective folosirii maselor plas< 
tice în medicină. (Agerpres).



STEAGUL ROȘU 3

Conduși de partid, mergem cu pași 
siguri pe calea succeselor

In doi ani— 10 corsari de croitorie

lucru este ilustrat de 
pe care brigăzile de 
sectorul IV le-au ob- 
începutul acestei luni, 
spre mai bine făcută

In momentul de față, pentru 
minerii din Valea Jiului înfăp
tuirea sarcinilor trasate munci
torilor din industria cărbunelui 
de către cel de-al 111-lea Congres 
al partidului constituie o dato
rie de înaltă răspundere, de o- 
noare, căreia minerii sînt hotă- 
rîți să-și consacre toate forțele. 
Colectivul de muncitori, tehni
cieni și ingineri al sectorului IV 
de la mina Aninoasa desfășoară 
o. muncă rodnică pentru îndepli
nirea cu succes a acestor sar
cini. Acest 
realizările 
mineri din 
ținut de la 
de cotitura 
în organizarea lucrului la căr
bune și în pregătiri. Urmînd in
dicațiile organizației de bază și 
exemplul membrilor de partid, 
minerii din sectorul IV, printr-o 
mai bună organizare a muncii, 
în mare măsură datorită schim
burilor de experiență efectuate 
între brigăzi, au reușit să spo
rească în toate abatajele produc
tivitatea muncii în medie cu 
0,300 tone pe post. Față de lu
nile trecute, calitatea cărbunelui 
a fost îmbunătățită, iar prețul 
de cost pe tona de cărbune a fost 
redus simțitor. Aceste succese a 
situat colectivul sectorului IV al 
minei Aninoasa pe locul de frun
taș pe exploatare.

Față de posibilitățile existente 
rezultatele obținute nu mulțu- 
nțesc totuși colectivul sectorului 

ina’?ni. Zilnic, din partea mineri- 
toi. : tehnicienilor vin noi pro- 
pur și inițiative menite să îm- 
butfâfTațească procesul de produc
ție. Astfel, pentru a se reduce 
consumul de exploziv la abata- 
îele în care se lucrează cu pră
bușire și pentru a mări coeficien
tul de refolosire a lemnului de 
mină întrebuințat, brigada con
dusă de comunistul Iancu Vie* 
tor a trecut la răpirea jugurilor 
din abataj. Șuma economisită de 
această brigadă la lemn și ex-

NOUL
(Urmare din pag. l-a)

I
I săvrea nici in ruptul capului 

deschidă lada de scule, ferecată 
cu un lacăt cit pumnul. Cauza? 
ițareva poznaș din sector a lan- 

■ un zvon că cineva ar fi pre. 
i>tulit o tentativă de a le lua a- 
\ paratele. De aceea, cînd a pie- 
' cat In concediu, brigadierul a 

•' dai ordin sever șefilor de 
schimb:

— Să păziți „Nemcsek".urile

La închiderea cursurilor școlii serale 
economice de partid din Petroșani

Tn acest an cursurile școlii se
rale economice de partid din Pe
troșani au, fost frecventate de un 
număr de peste 90 membri și can
didați de partid și oameni ai 
muncii fără de partid, majorita
tea ocupînd funcții de răspun
dere. Scopul școlarizării In aceas
tă formă a învățămîntulul de 
partid este de a înarma pe 
cursanți cu cunoștințele economi- 
co-politice necesare ducerii la 
bun sfîrșit a sarcinilor ce le re
vin în cadrul întreprinderilor sau 
Instituțiilor respective.

Principalele materii care s-au 
predat au fost: economie politi
că, economie industrială și cons
trucție de partid. La lecțiile care 
prezintă o importanță mai mare 
au fost organizate seminarii.

Examenele de sfîrșit de an, care 
s-au terminat zilele trecute, au 
făcut t Lanțul muncii depuse în 
cursul anului. Ele au demons
trat încă odată că rezultate bune 
ia examene se pot obține numai 
în condițiile cînd cursanțil stu. 
diază în mod temeinic în tot 
cursul anului și nu numai în pe
rioada de pregătire pentru exa
menele de sfîrșit de an, fiind ne
cesară în același timp frecventa- 

ploziv se ridică ia peste 8.000 
lei.

Pentru a îmbunătăți transpor
tul la abatajele nr. 12, 13 și 14, 
din inițiativa agitatorului Rusu 
Gheorghe s-a reamenajat în mod 
voluntar linia ferată din galeria 
de bază a stratului 111. La în
demnul agitatorilor, minerii au 
mai efectuat în zile libere repa
rații importante la suitorul nr. 
13 din stratul 3, diferite lucrări 
de amenajare la rampele puțuri
lor, întinderi și suspendări de 
cablu.

Pentru a reduce timpul în care 
se face aprovizionarea cu mate
rialul lemnos, colectivul secto
rului nostru și-a propus să în
ființeze la suprafață, lîngă pu
țul Piscu, un mic depozit de a- 
provizionare. Recent, brigăzile 
fruntașe conduse de Moisiu Re- 
mus, Codrea Gheorghe, Barzu 
Gheorghe, Doroghi Florian și al
tele care lună de lună obțin e- 
conomii cuprinse între 3.000-9.000 
lei, s-au angajat să sporească 
economiile și să ajute practic 
celelalte brigăzi din sector să-și 
îmbunătățească activitatea în 
ceasta direcție.

Un sprijin prețios pentru 
lăturarea neajunsurilor care 
ivesc în timpul celor 8 ore de 
cru este dat conducerii sectoru
lui de agitatorii Bănică Gheor
ghe, Ceută Nandra, Ciecan Ale
xandru, Bacinscki Gheorghe sî 
alții. La sfîrșitul fiecărei zile de 
muncă ei sezisează ce greutăți 
au întîmpînat minerii, ce lipsuri 
s-au manifestat, propunînd în a- 
celași timp măsuri eficace șî o- 
peratlve pentru remedierea lor.

Exemplele enumerate, oglin
desc cu cîtă dragoste și spirit de 
răspundere fiecare muncitor din 
sectorul nostru este hotărît să 
muncească pentru îndeplinirea cu 
cinste a sarcinilor puse în fața 
industriei carbonifere de cel de-al 
Ilî-lea Congres al P.M.R.

POP IOAN 
secretar org. de bază sectorul IV 

E. M. Aninoasa

a-

In
se 
lu-

I

1 N V I N G E
ca ochii din cap l Nu care cum
va să facă picioare că v-ați dus 
pe copcă.

Și ortacii săi se conformează 
întocmai. O fac nu attt din mo. 
tlve de disciplină, cit din senti
mentul de a se ști cu conștiința 
împăcată că și la ei în brigadă 
este apreciat cum se cuvine noul 
în tehnica minieră. Noul care tn 
orice loc, în toate domeniile, se 
impune, învinge prin avantajele, 
binefacerile ce le aduce omului.

:F

rea regulată a cursurilor și semi- 
nariilor.

Răspunsurile multor elevi au 
fost bune, ele oglindind munca 
temeinică depusă pentru însuși
rea materialului predat. S-au e 
vidențiat prin răspunsuri bune, 
documentate și clare, tov. Avram 
Constantin, Bortea Aurelian, Gîr- 
joabă Victor, Țecu Traian, Gheor
ghe Dumitru din Petroșani, Mic- 
lea loan, Blendea Victor, Giuglea 
Gheorghe, Chirculescu Doina din 
Lupeni, Sîrbu Irina din Petrila, 
Traicu Lazăr, Popa Ștefan din 
Aninoasa și mulți alți tovarăși.

Tov. Avram Constantin, de pil
dă, a vorbit documentat despre 
acțiunea legii economice funda- 
mentale a capitalismului în im
perialism, dînd exemple concrete 
despre situația clasei muncitoare 
din țările capitaliste. Dezbătînd 
problema centralismului demo
cratic ca principiu fundamental 
al structurii organizatorice a par
tidului de tip nou, tov. Gîrjoabă 
Victor a tratat această problemă 
nu numai din punct de vedere 
teoretic ci prin exemple concrete, 
arătînd cum este organizat parti
dul nostru pe baza acestui princi
piu leninist.

In ultimii doi ani, la Lupeni 
s-au ținut 10 cursuri de croito
rie pe care le-au absolvit mai 
multe sute de femei casnice și 
tinere fete. Cursurile au fost con
duse de tovarășa Săbău Eliz a 
cărei strădanie a fost încununată 
de succes. Numai din ultimul 
curs care s-a încheiat de curînd, 
un număr de 11 cursante, însu
șind pe deplin 
și-au cumpărat 

își lucrează 
corp și pat.

tainele croitoriei, 
mașini de cusut 
singure lenjeria 
Printre aceste

Și 
de

--------- -—o---------------
Fiecare brigadă de mineri, un colectiv fruntaș

Cum obține brigada lui lonașcu loan 
avansări mari

fost în- 
lonașcu 
zile de

In luna aprilie a. c„ conduce
rea sectorului de investiții al 
minei Vulcan a înființat o bri
gadă de înaintări rapide. Condu
cerea acestei brigăzi a 
credințată minerului 
Ioan. Încă din primele 
lucru, brigada a dovedit că poa
te duce la îndeplinire sarcinile 
ce-i revin, să obțină înaintări 
rapide. Conducerea sectorului a 
asigurat brigăzii condiții bune de 
lucru, materiale suficiente șî la 
timp și i-a dotat locul de muncă 
cu o mașină de încărcat. înain
tarea rapidă a început prin să
parea unei galerii direcționale cu 
profil simolti spre Aninoasa la 
orizontul 630. Brigada, muncind 
cu însuflețire, a obținut în lu
nile aprilie și mai rezultate a- 
preciabile, avansările realizate 
depășind 80—100 m./luffă.

Nu de mult, la mina Vulcan 
au venit în schimb de experiență 
minerii de la sectorul de inves
tiții de la Petrila. Ei s-au inte
resat îndeaproape de felul cum 
muncesc minerii de la Vulcan, 
de metodele șl rezultatele obți
nute de ei, de felul cum își or
ganizează lucrul. Eî s-au intere
sat în special de feluT cum mun, 
cește brigada de avansări rapide 
a Iuî lonașcu Ioan. La Tocul de 
muncă, șeful brigăzii Ie-a expli
cat pe larg felul cum lucrează 
cu brigada sa.

— Noî. spunea lonașcu, avînd 
condiții bune de lucru, ne stră
duim ca să folosim din plin cele 
opt ore de muncă. La pușcare 
batem găuri lungi de cel puțin' 
2,5—3 m. In primul schimb, de 
exemplu, se perforează, se pușcă 
șî se evacuează sterilul, schimbul 
doi armează (cu armături meta
lice) și perforează, iar ultimul 
schimb pușcă din nou, încarcă 
sterilul și armează pe cît posibil 
ortul. Apoi, operațiile se repetă. 
Așa reușim să pușcăm de 2 ori 
în 24 de ore. In lunile aprilie șî

Marea majoritate a elevilor au 
dat răspunsuri bune, legate de 

problemele concrete, practice ale 
întreprinderii sau instituției un
de ei își desfășoară activitatea. 
Aceste rezultate nu sînt întîm- 
plătoare, ele fiind rodul muncii 
susținute începînd de la frecven
ță și pînă la studierea temeinică 
a materialului bibliografic. La 
anul II, de exemplu, numărul ce
lor care au obținut note bune și 
foarte bune trece de 80 la sută.

Au fost însă cazuri cind devii 
s.au dovedit a nu fi destul de 
bine pregătiți. Tov. Bonta Gheor
ghe de la Lupeni și Ventzel Ca
rol de la Vulcan nu au putut 
răspunde la unele probleme. Tov. 
Resiga Gheorghe, Ghenig Rudolf, 
Botisin Rudolf, Gava Sever, Kal
man Iosif, Mistrie Francisc, Nagy 
Ștefan s-au prezentat nepregătiți 
la examen, au dat răspunsuri sla
be. Aceștia și în cursul anului 
s-au abătut de la disciplina șco
lară lipsind în repetate rînduri 
fără motive bine întemeiate, nu 
au participat ia discuțiile de la 
seminarii. Au fost și cazuri de 
nerespectare a zilei programate 
pentru examen ceea 
ca în primele zile să se prezinte 
mai puțini cursanți decit s-au 

ce a făcut

cursante se află Enciu Eugenia, 
Hogman Ana, Müller Ana, Pe- 
chianu Smaranda, Hutzil Maria, 
Precup Maria, Szelasi Aurelia 
și altele.

La începutul lunii iulie a, c., 
comitetul de femei al orașului 
Lupeni, împreună cu conducerea 
clubului din localitate va des
chide un nou curs de croitorie, 
înscrierile au și început să se 
facă la secretariatul clubului

MARIA BÁLINT
corespondentă
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8FERTE DE SERÏIEIU
Filatura Lupani

in ziua de 14 
sediul între-

1

mai am obtinut o avansare de 
peste 80 m. pe lună.

Brigada lui lonașcu hotărîtă să 
obțină realizări din ce în ce mai 
mari, s-a angajat în întrecerea 
pentru titlul de cea mai bună bri
gadă de înaintări. Minerii acestei 
brigăzi nu precupețesc nici un e- 
fort în munca lor de zi cu zi, 
luptă ca prin rezultatele ce le 
obțin să cîștîge titlul de brigadă 
fruntașă. Ii găsești întotdeauna 
la locul de muncă cu mult înain
te de începerea șutului, se sfă
tuiesc asupra celor ce au de fă
cut, analizează lipsurile, cer aju
torul conducerii pentru a rezolva 
cu succes lucrurile. Toți sînt dis
ciplinați și caută să-și organize
ze lucrul cît mai judicios, să eli
mine timpii morți. Pînă acum, 
minerii din brigada lui lonașcu 
au excavat și armat peste 200 
m. în galeria direcțională spre 
Aninoasa. Din aceștia peste 40 
m. au fost realizați în a doua 
decadă a lunii în curs. Randa
mentul obținut în această peri
oadă depășește cu peste 20 la 
sută pe cel planificat.

Deunăzi, după ce au traversat 
nu fără greutăți o lucrare veche, 
minerii din brigada lui lonașcu 
s-au înțeles și au hotărît să ob- 
țină zilnic o avansare de peste 
3 m. Brigada a muncit cu mult 
etan, însuflețită de mărețele sar
cini de viitor puse în fața oame
nilor muncii de Congresul al 
II Mea al P.M.R. Roadele mun
cii însuflețite au început să se 
vadă. In ultimele 4 zile, brigada 
a obtinut o avansare medie de 

Și aproape 4 m. galerie excavată 
armată pe zi.

Minerii din brigada condusă 
lonașcu Ioan sînt hotărîțî ca 
viitor să dezvolte și mai mult 
aceste realizări pentru ca bri
gada lor să se situeze printre 
brigăzile de avansări rapide frun
tașe.

Organizează 
iulie 1960 la 
prinderii un concurs pentru 
ocuparea unui post de mais
tru principal în specialitatea 
prepararea viscozei, -sulfură 
de carbon și finisaj textil, 
fire vlscoză.

Candidați! trebuie să aibă 
la bază Școala medie tehni
că de maiștri ori 
chivalentă sau o 
12 ani în funcția 
în specialitatea

Candidați! vor
serviciul personal și învăță- 
mînt al unității pînă ia 1 
iulie următoarele acte:

Autobiografie.
Diplomă sau certificat de 

studii
Actul de vechime în func

ția de maistru.
Certificatul de naștere tip 

R.P.R.
Lămuriri suplimentare de 

Ia serviciul de organizare a 
muncii al întreprinderii.

o școală e- 
practică de 
de maistru 
respectivă, 
depune la

Lonea
în ziua de 

la Școala de 
pentru

1960
concursul 
următoarelor pos
se declară vacante

1 iulie 1960:
de maiștri

I

■ I
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de maiștri

prezen

de
pe

S. EKART

•i

planificat, pentru ca apoi în zi
lele următoare să se prezinte 
prea mulți dintr-odată, îngreu- 
nînd munca comisiei de exami
nare.

In concluzie se poate spune că 
marea majoritate a elevilor au 
dat dovadă de seriozitate și inte
res față de însușirea materialului 
predat, răsplătind prin rezultatele 
bune obținute încrederea pe care 
au avut-o organizațiile de bază 
și comitetele de partid care i-au 
trimis să frecventeze această for
mă a învățămîntulul de partid.

La obținerea rezultatelor bune 
un sprijin prețios a dat Biroul 
Comitetului raional de partid sub 
a cărui Îndrumare și control s-a 

întreaga activitate a 
contribuție de seamă 
și comitetele de partid i 
comitetele orășenești 
din Petroșani, Lupeni 
care au sprijinit mun-

desfășurat 
școlii, O 
au adus-o 
între care 
de partid 
și Petrila 
ca conducerii școlii, asigurînd o 
frecvență bună la cursuri.

Cel care au terminat școala au 
datoria de a traduce în viață cele 
învățate, ceea ce va contribui la 
îmbunătățirea muncii și obținerea 
de rezultate bune în producție, 

astfel la traducerea 
sarcinilor trasate 
111-lea Congres

«-
i

»

contribuind 
în viață a 
cel deal 
P.M.R.

de 
al

Exploatarea 
minieră

Organizează
25 iulie 
calificare 
ocuparea 
turi care 
de la data de

— Posturi 
mineri.

— Posturi 
electro-mecanici.

La concurs se pot 
ta persoane care posedă: 
Diplomă legală de maistru 
sau școli echivalate cu a- 
ceasta de Ministerul Invăță- 
mintului și Culturii sau

— Acte din care să rezul
te că la 1 iulie 1960 au avut 
12 ani vechime în funcția de 
maistru.

Informații suplimentare, la 
Serviciul Muncă și Salarii, 
telefon 83 al E. M. Lonea.

Cererile se vor depune Ia 
Secretariatul exploatării pî- 
nă pe data de 15 iulie 1960.

expirarea 
urmează a

pentru ne- 
atrage o

i] •» 
iî

N. POPON
consultant la cabinetul de partid

Petroșani

ANUNȚ
Unitatea> de locuințe șl lo

caluri din orașul Lupeni a- 
nunță pe toți locatarii din a- 
fara C.C.V.J. că în baza 
H.C.M. 1508 din 1953 art 
17 plata chiriei pentru locu
ință se face lunar, în termen 
de 10 zile de Ia 
lunii pentru care 
se face platai.

Orice întîrziere 
achitarea la timp
majorare de 0,5 fa sută pe 
zi, socotită la suma neachi
tată în termen.

Cei care pînă la data de 
10 iulie a. c. nu vor achita 
chiriile restanțe cît și cele 
curente, vor suporta sancțiu
nile prevăzute în decretul 78 
din 1952.

Sediul unității este în stra
da 1 Mai nr. 1 (lîngă moa
ră). Caseria este deschisă zil
nic între orele 7-14 iar mier
curea și vinerea și după- 
amiază între orele 17—19.

■je« •*



STEAGUL ROȘU

VIZITA LUI N. S. HRUȘCIOV 
IN AUSTRIA

Dejunul oferit de președintele Austriei
VIENA (Agerpres)' —
La 30 iunie președintele fede

ral ai Austriei, A. Schaerf, a ofe
rit un dejun în cinstea lui N. S 
Hrușciov, președintele Gonsiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., care se 
află în Austria într-o vizită ofi
cială.

La masă au luat parte N. P. 
Hrușciova, soția lui N. S. Hruș
ciov cu f£ca, A. N. Kosîghin. 
prim-vicepreședinte al Consiliu 
lui de Miniștri al U.R.S.S., E. A. 
Furțeva, ministrul Culturii al 
U.R.S.S.. A. A. Gromîko, minis
trul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., G. A. Jukov, președin
tele Comitetului de Stat al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
pentru legături culturale cu ță 
rile străine, S. A. Stepanov, pre 
ședințele Consiliului Economiei 
Naționale Sverdlovsk, V. I. Avi- 
lov, ambasadorul U.R.S.S. în 
Austria, consilieri și alții.

Din partea Austriei au partici
pat cancelarul federal J. Raab, 
vicecancelarul B. Pittermann, pre
ședintele Consiliului Național L. 
Figl, miniștri și alte persoane 
oficiale.

In timpul mesei, președintele 
Austriei, A. Schaerf și președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov au ros- 

•' tit cuvîntări.
————o---------------

Rolele govtmlDi sovietic aMe iiwaihi 
I. O. i., hitiéi li Wei

MOSCOVA 1 (Agerpres)
La 30 iunie N. P. Firiubin*, loc

țiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., a primit pe 
L. E. Thompson, ambasadorul 
S.U.A. la Moscova, și i-a remis 
nota guvernului sovietic adresată 
guvernului Statelor Unite ale 
Americă în legătură cu folosi
rea Berlinului occidental pentru 
pregătiri militare ale R. F. Ger
mane. In aceeași zi N. P. Firiu- 
bin a primit pe sir Patrick Reilly, 
ambasadorul Marii Britanii în 
U.R.S.S., și pe Maurice Dejean, 
ambasadorul extraordinar al 
Franței în U.R.S.S., cărora le-a 
înmînat note similare ale guver
nului sovietic adresate guverne
lor Marii Britanii și Franței.

In nota guvernului sovietic a- 
dresată guvernului S.U.A. în le
gătură cu folosirea Berlinului 
occidental pentru pregătiri* mili
tare ale R.F. Germane se arată 
printre altele: guvernul sovietic 
așteaptă ca guvernul S.U.A. 
care, așa după cum a declarat el 
însuși, poartă în prezent împre
ună cu Marea Brifanie și Fran
ța răspunderea pentru situația 
din Berlinul occidental, să pună 
capăt încercărilor guvernului R.F. 
Germane de a folosi Berlinul oc- 

I cidental pentru pre’gătirile sale 
militare și să ia măsuri pentru 
interzicerea unor asemenea ac-

- ___ O___ !

Guvernul U. R. S. S. 
recunoaște Somalia

MOSCOVA 1 (Agerpres) — 
TASS anunță :

• Guvernul U.R.S.S. a declarai 
ca recunoaște Somalia ca stat in
dependent și suveran.

In Mesajul de felicitare adre
sat de N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., lui Abdullam Issy, pri-. 
mul ministru al Somaliei, se spu
ne : „Uniunea Sovietică declară 
în mod solemn că recunoaște So 
malia ca stat independent ți su 
veran ți că este gata să stabi
lească cu ea relații diplomatice 
și să facă schimb de reprezentan
țe diplomatice".

In după-amîaza zilei de 30 iu
nie în piața eroilor din Viena a 
avut loc solemnitatea depunerii 
coroanelor de flori la placa me- 
morială în amintirea cetățenilor 
austrieci căzuți în lupta pentru 
eliberarea patriei lor.

In ciuda ploii, în piața eroilor 
s-au adunat numeroși cetățeni ai 
Vienei. Aici a sosit cu mașina 
N. S. Hrușciov însoțit de cance
larul federal J. Raab și de vice
cancelarul B. Pittermann. In timp 
ce fanfara militară intona un 
marș funebru, N. S. Hrușciov a 
depus la placa memorlală o mare 
coroană de flori.

Apoi N. S. Hrușciov a depus 
o coroană de flori în piața Sch- 
wartzenberg la Monumentul os
tașilor sovietici căzuți în lupta 
pentru eliberarea Austriei de sub 
cotropitorii hitleriști.

In momentul cînd N. S. Hruș
ciov părăsea piața Schwartzen 
berg el a fost salutat prin aplau
ze și aclamații de numeroși lo
cuitori ai orașului Viena care au 
asistat la ceremonia depunerii co
roanelor de flori.

Seara, N. S. Hrușciov și per
soanele care îl însoțesc au parti~ 
cîpat la o reprezentație de gală 
la Opera din Viena cu spectaco
lul „Flautul fermecat“ de W. A.
Mozart.

țiuni ilegale din partea guvernu
lui R.F. Germane.

In notă se subliniază că in pre
zent pe teritoriul Berlinului oc
cidental autoritățile din R.F. 
Germană recrutează locuitori ai 
acestui oraș pentru armata vest- 
germană. Se constată că de la 
8 ianuarie 1960 o lege federală, 
în baza căreia guvernul R.F. Ger
mane își asumă dreptul de a ce
re întreprinderilor din Berlinul 
occidental să execute comenzi mi
litare, se aplică deja în Berlinul 
occidental.

încercările întreprinse de gu
vernul R.F. Germane de a inclu
de Berlinul occidental în sfera 
măsurilor sale militariste nu 
urmăresc alt scop decît să agra
veze și mai mult situația din 
Berlin și din Germania și să du
că lucrurile pînă la conflicțe pe
riculoase.

Solemnitatea proclamării independenței 
, Republicii Congo

LEOPOLDVILLE (Agerpres).
La 30 iunie, a avut loc la Leo

poldville solemnitatea proclamă
rii independenței Republicii Con
go, cel mai mare stat din Africa 
ecuatorială. Salvele de tun și jo
curile de artificii au anunțat mii
lor de congolezi care se aflau în 
piețele și străzile frumos împodo-

Declarația provocatoare a amiralului 
american Burke

DJAKARTA 1 (Agerpres) — 
TASS anunță :

La 30 iunie, Harsono, purtă
torul de cuvîint al Ministerului 
Afacerilor Externe al Indoneziei, 
a calificat drept provocatoare de
clarația făcută la Haga de ami
ralul Burke, șeful statului ma
jor al forțelor maritime militare 
ale S.U.A., care a anunțat că 
Statele Unite sînt interesate în 
crearea unei baze militare în Iria
nul de vest.

Președintele Indiei 
a părăsit Moscova
MOSCOVA I (Agerpres) — 

TASS anunță :
In dimineața zilei de 1 iulie 

locuitorii Moscovei au condus cu 
căldură pe președintele Repu
blicii India, Rajendra Prasad, 
care a părăsit Moscova. In drum 
spre patrie, Rajendra Prasad, va 
vizita două republici sovietice 
din Asia Centrală — Tadjikista- 
nul și Uzbekistanul.

Luînd cuvîntul la aeroport 
Leonid Brejnev, a subliniat că 
vizita președintelui Indiei în U- 
niunea Sovietică, întîlnirile cu 
oamenii sovietici vor contribui 
fără îndoială la consolidarea 
continuă a prieteniei celor două 
state iubitoare de pace — Uniu
nea Sovietică și India — la con
solidarea eforturilor lor în lupta 
pentru pace și coexistență paș
nică.

In cuvîntarea sa președintele 
Indiei, Rajendra Prasad, a spus:

Am văzut cu ochii mei marile 
dv. realizări. Am fost mișcat da 
primirea caldă ce mî s-a făcut 
pretutindeni în țara dv. Aceleași 
sentimente, a remarcat Rajendra 
Prasad, sînt nutrite de popoarele 
Indiei față de poporul sovietic.

Sînfem pe deplin de acord, a 
spus în continuare Rajendra Pra
sad, cu conducătorii dv. că pro
gresul omenirii nu trebuie să fie 
oprit de consecințele unul război 
atomic, care ar duce ia distru
gerii îngrozitoare

Intensificarea înarmării Germaniei 
occidentale

BONN i (Agerpres).
In ultimul timp cercurile gu

vernante din Germania occiden
tală și-au intensificat activitatea 
în cadrul cursei înarmărilor.

Zilele acestea s-a hotărî! con
struirea în Renania inferioară a 
patru noi baze pentru lansarea 
rachetelor americane de tip 
„Nike“. Agenția A.D.N. sublinia
ză că pentru construirea celor 
patru noi baze au și fost rechi
ziționate terenurile necesare.

Paralei cu aceste noi construc
ții de rachetodroame, Bundes- 

bite din Leopoldville încetarea 
dominației coloniale și începutul 
existenței independente a noului 
stat african.

Populația capitalei congoleze 
sărbătorește cu bucurie acest e- 
veniment remarcabil din viața 
patriei sale. u

Subliniind că pînă în prezent 
Washingtonul se situa în mod 
formal pe o poziție neutră în pro
blema litigiului dintre Olanda și 
Indonezia în ce privește Irianul 
de vest, Harsono a atras atenția 
că declarația lui Burke nu este 
cîtuși de puțin o expresie a neu
tralității. „Această declarație are 
un caracter provocator față de 
Indonezia, deoarece este vorba 
despre crearea unei baze militare 
în Irianul de vest, care este par
te integrantă a Indoneziei“*

Fidel Castro: Cuba se va apăra, 
va lupta și va ieși învingătoare

HAVANA (Agerpres) — TASS 
anunță:

In cursul ultimelor trei săptă- 
mîni în toate provinciile din Cu
ba au avut loc conferințe ale 
muncitorilor din industria zahă
rului, în cadrul cărora au fost 
adoptate în unanimitate hotărîri 
care corespund nevoilor vitale ale 
dezvoltării economice a țării, sar 
clnilor apărării revoluției

Cei 500.000 de muncitori din, 
industria zahărului, care repre- 
zintă cel mai mare detașament 
al clasei muncitoare din Cuba, au 
hotărît în unanimitate să ridice 
productivitatea muncii, să mun
cească fără preget.

In orașul Artemisa (provincia 
Pinar Del Rio) a avut loc un 
miting la care au participat pes
te 100.000 de persoane. Fidel 
Gastro, primul ministru al Cubei, 
a rostit la miting o amplă cuvin

Luptele din Algeria
GAIRO 1 (Agerpres)
La Cairo a fost dat publici 

tații comunicatul comandamen
tului suprem al armatei de eli
berare națională a Algeriei cn 
privire la luptele care au avui 
toc în Algeria în perioada 20— 
24 iunie a.c.

In aceste lupte, se spune în 
comunicat, pierderile trupelor 
franceze s-au ridicat la 636 morți 
și 508 răniți. A fost distrusă o 
mare cantitate de armament a 
inamicului, au fost capturate tro
fee. 52 de militari francezi an 
trecut de partea armatei de eli
berare națională a Algeriei.

wehrul vest-german a început 
construirea de nor poligoane de 
tragere și de instrucție a unoF 
noi unități vest-germane de ge
niu și transmisiuni, echipate cu 
echipament modern de tip ame
rican în orașele Kleve, Wesel și 
în regiunea Rees.

Toate aceste noi acțiuni ale 
militariștilor vest-germani au 
loc în același timp cu intensifi
carea producției de armament în 
R.F.G. „Este evident, scrie zia
rul londonez „News Chronicle“ 
— subliniind amploarea acestor 
pregătiri — că acum Germania 
occidentală va deveni. în modi a- 
proape cert, principalul furnizor 
de arme pentru N.A.T.O.“.

PROGRAM DE RADIO.
3 iulie

PROGRAMUL I. 8,00 Clubul 
voioșiei, 9,10 Cîntă corul de copii 
al Radiofeleviziunii, 9,30 Teatru 
la microfon pentru copii, 11,10 
Formații artistice de amatori. 
11,40 Concert popular, 12,25 Ră
sună cîntecul și jocul pe melea 
gurile patriei, 13,10 De toate, 
pentru toți, 14,00 Concert inter
pretat de orchestra de muzică 
populară a Radioteleviziunii. 
14.30 Pagini alese din muzica u- 
șoară sovietică, 16,15 Drumeții 
veseli, 17,00 Muzică ușoară, 19.35 
Cîntă orchestra de estradă a Ra- 
dioțeleviziunii, 20,00 Teatru la 
microfon: „Trei prieteni“. A- 
daptare radiofonică de Ion Bar- 
na, 22,35 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 7,00 Muzică popu
lară romînească și a minorități
lor naționale, 8,00 „Ritm și me
lodie“, muzică ușoară, 8,30 Școa
la și viața, 9,30 „In excursie" — 
muzică ușoară, 9,50 Revista pre
sei străine, 10,30 Iriterpreți de 
muzică ușoară, 10,50 Retransmi
sia concertului popular al or- 

tare. Castro a subliniat că ace
leași monopoluri care au exploa
tat poporul cuban timp de peste 
50 de ani caută din nou să prin
dă Cuba în tentaculele lor să 
smulgă de la poporul cuban pă- 
mîntul și libertatea pe care le-a 
cucerit în lupta revoluționară, 
să-1 silească din nou să-și îndoaie 
spinarea de hatîrul îmbogățirii 
imperialiștilor. Tocmai în acest 
scop, a declarat el, în S.U.A. es
te examinat în momentul de fa
ță un proiect de lege criminal 
care acordă președintelui S.U.A 
dreptul de a reduce, după pro
pria-! apreciere, cota de import 
pentru zahărul din Cuba. Acest 
proiect de lege care încalcă acor
durile internaționale, a arătat 
Castro, este un pumnal care a- 
menință poporul cuban.

Totuși, a subliniat Castro, ni
mic nu poate astăzi îngenunchea 
poporul cuban. O nouă încercare 
de a ne sili să cedăm ar duce la 
o situație în care americanii vor 
pierde totul în Cuba. Ca răspuns 
la fiecare reducere a cotei, vom 
confisca’ una după alta fabricile 
3e zahăr aparținînd americanilor, 
îi vom lipsi de investițiile toi' 
de capital în Cuba. Cuba va re
nunța cu desăvîrșire și la impoy- 
tul de mărfuri americane .'/<* ,

Aceia care pregătesc o ag 
ne împotriva Cubei, a de® ral 
primul ministru în încheiere, tre
buie să știe că Cuba se va apăra, 
va lupta și va ieși învingătoare 
din această luptă.

------Q------

Țăranii japonezi se pronunță 
împotriva tratatului militar 

cu S. U. A.
TOKIO 1 (Agerpres). — TASS 

anunță:
La Tokio a avut loc conferind 

ța federației țăranilor din în
treaga Japonie. Delegații care au 
luat cuvîntul la conferință au 
condamnat linia guvernului care 
urmărește reducerea prețurilor de 
cumpărare la orez și și-au ex
primat neliniștea ‘ în legătură cu 
planurile guvernului* de a îiltiț)- 
tui așa numita „liberalizare a 
comerțului exterior. Ei au sub
liniat că importul de produse a- 
gricole americane influențează 
negativ asupra agriculturii țării.

Participantii la conferință s-au 
pronunțat de asemenea cu hotă- 
rîre împotriva „tratatului de se
curitate“ japono-american.

După încheierea conferinței, 
participantii s-au îndreptat spre 
parlament și spre ambasada a- 
mericană pentru a protesta îm
potriva alianței militare japono- 
americane.

chestrei simfonice a Filarmonicii 
de Stat „George Enescu“. 13,15 
Concert pentru oamenii muncii 
aflați la odihna, 14,30 La micro
fon : Satira și Umorul, 15.30 
Mari cîntăreți de operă, 16.00 
Vorbește Moscova ! 17,20 Con
cert de muzică ușoară, 18.00 In
terviu cu poetul chilian Pablo 
Neruda, 19,00 Muzică ușoară, 
20,05 Muzică de dans, 2.1,20 Pro
gram pentru iubitorii de reman
te, 22,00 Muzică de dans.

cinematografe
3 iulie

PETROȘANI - 7 NOIEM
BRIE : Oameni sau majuri; AL. 
SAH1A : Copiii minune; MUN
CITORESC : Fatima; PETRILA: 
Evghéni Oneghin; LIVEZENI; 
Căi greșite; VULCAN: Micii 
eroi; LUPENI : Nevăzut, necm 
noscut; BARBATENI: Un con
damnat la moarte a evadat; U- 
RICANI: In iureșul focului.
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