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In cinstea zilei de 23 August
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Brigada de tineret condusă de comunistul Drob Gheorghe 
din sectorul II al minei Vulcan intîmpină ziua de 23 August cu 
realizări deosebite în muncă. Tinerii din această brigadă și-au 
depășit în această lună zilnic productivitatea planificată cu peste o 
tonă de cărbune pe post extrăgind astfel, de la începutul lunii au
gust, 450 tone de cărbune cocsificabil peste pian.

IN CLIȘEU: Tinerii ortaci ai minerului Drob Gheorghe, din 
Chimbul condus de tov. Szakacs Mihai, urmăresc din ziaful .,Stea- 

roșu“ rezultatele obținute de mirterii de la celelalte exploatări 
Valea Jiului în cinstea zilei de 23 August.
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Se îndeplinesc
cinstea zilei de 23 Augustîn

pe Șantierul 7 construcții din Lu- 
peni întrecerea socialistă se. des
fășoară cu avînt. In frunte se 
află brigada de fierari-betoniști 
condusă de comunistul Alexan
dru Constantin care pe trimes
trul II a luat drapelul de bri-
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Mulțumesc din•.

De la eliberarea țării noastre 
au trecut 16 ani. Conduși de 
P.M.R. oamenii muncii au înfăp
tuit lucruri minunate. Istoria pa
triei noastre nu cunoaște o pe- 
xjjadă care să se a-semuie cît de 
'CKj, în realizări cu perioada de 
după eliberare. In fiecare colț de 
țară se vede grija părintească a 
partidului pentru ridicarea nive
lului de trai material și cultural 
al celor ce muncesc. In acești 
ani, Valea plîngerii, a mizeriei 
și șomajului a devenit o vale a 
bunăstării ȘL .fericirii. Deschide
rea unor noi mine, redeschiderea 
celor vechi, mecanizarea și intro
ducerea tehnicii moderne, orașele 
noi, reconstrucția cartierelor, ne
număratele edificii de cultură ri
dicate in acești ani oglindesc 
înalta prețuire pe care partidul 
si guvernul o acordă azi mineri
lor. In acești ani luminoși, dato
rită grijii partidului, din rîridul 
minerilbr și a celorlalți muric1 
tori s-au format nenumărate ca
dre de nădejde, mineri cu înaltă 
calificare, adevărați maeștri • ai 
randamentelor sporite, tehnicieni, 
ingineri, constructori harnici ai 
societății socialiste.

Odată cu acești muncitori, ți
nuți înainte de eliberare 
na neștiinței am pășit și 
grija partidului pentru 
dată, pragul unei școli
Acest lucru a constituit doar în
ceputul. Condițiile noi create de 
regimul de democrație populară 
mi-au deschis porțile spre învă- 
țămîntul superior. Am devenit 
inginer iar mai tîrziu șef al mi
nei Uricani. Azi, a dispărut chi
pul hidos al exploatatorului și o- 
dată cu el mizeria, foamea, co
cioabele. și condițiile de muncă 
neomenești. Acum, îndrumați per-

în bes
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prima 
tehnice.
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angajamentele
gadă fruntașă pe șantier iar 
prezent își depășește" planul 
producție cu 50—60 la sută. Fie-'
î ari-betoniștî ca Risteă Gheorghe, 
Moruz Ociavian, Preda Viorel 
și alții au dat peste plan 600 kg. 
fier fasonat

V. CÎRSTOIU 
corespondent .

inimă partidului
manent de partid noi muncitorii 
conducem toată activitatea din 
întreprindere. Fiecare realizare 
ne este scumpă. Mulțumim parti
dului pentru viața îiberă, pentru 
condițiile create, pentru încrede
rea acordată.

Alături de ceilalți muncitori, 
nu voi precupeți nici un efort 
pentru înflorirea continuă a pa
triei noastre. Mă voi strădui din 
toate puterile să justific pe de
plin minunatul titlu de construc
tor al socialismului.

Itig. IOSIF PEȘIȚ
■ director — 'rfi i'rra Uridani

a®?

Blocurile mărețe ce se zăresc in vale nu sînt mai în virstă decît micuțul lor admirator. Cu 
mari eforturi el a urcat dealul pentru a putea contempla întreaga panoramă a orașului Petrila în 
care s-a născut. Strădania lui este răsplătită. Cit de frumoase sînt blocurile, străzile asfaltate, .și. 
rurile drepte de pomi privindu-le de aici de sus. Un copil de aceeași virată dacă ar fi privit din 
aceiași loc acum Î6 ani nu ar fi văzut decît cocioabe, străzi pline de noroaie și gropi, mizerie... Azi 
și. orașul are copilăria lui fericită, crescind tot mai frumos șt sănătos ca $1 copilul care-1 privește 
cu admirație.
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Cu randamente sporite
In lupta pentru a da oțelarilor 

hunedoreni tot mai mult cărbune 
cocsificabil, minerii de la Lupenî, 
antrenați în întrecerea socialistă 
în cinstea zilei' de 23 August ob
țin rezultate însemnate.

Astfel în perioada I —17 a lu
nii august, brigada minerului 
Giorgi Ioan de la sectorul I A, 
a obținut un randament sporit 
față de cel planificat cu 1,010 
tone pe post dfnd peste plan 103 
tone cărbune cocsificabil.

Brigada minerului Cotroază 
Ioan a dat peste plan 83 tone căr
bune cocsificabil pe seama de
pășirii randamentului planificat 
cu 1,400 tone pe post. Cu randa
mente spoirte între 1,100 și 0,700 
tone pe post au lucrat și minerii 
din brigăzile lui Velek Ioan șl, 
respectiv, Gligor Nicolae de Ia 
sectorul I A.

Minerii din brigada comunis
tului Muszta Alexandru de Ia 
sectorul II, deținătorii drapelului 
die brigadă fruntașă pe Valea 
Jiului' au realizat în această pe
rioadă o depășire a randamen
tului planificat de 0,900 tone pe 
post.

Brigăzile minerilor Damian 
Mihai și Balint Adalbert de la 
sectorul II și-au depășit randa
mentele planificate cu 0,480 tone 
pe post.

—=★=—

Cărbune de calitate
Colectivul minei Aninoasa an

trenat în întrecerea socialistă în 
cinstea zilei de 23 August; cea 
de-a 16-a aniversare a eliberării 
patriei! noastre, și-a îndreptat ar 
tenția asupra calității cărbunelui 
extras.

Astfel în periaaida 1—16 august 
granuîșțîa la cărbune de 0,10 
mm. este sub procentajul admis 
cu 6,4 la sută, umiditatea a 
redusă cu 2,4 la sută.

îmbunătățirea granulației

fost

a 
fost realizată prin pușca-rea ra
țională și folosirea judicioasă a 
explozivului. Astfel! în această pe
rioadă si-a realizat o economie 
de 0,015 kg. exploziv pe tona de 
cărbune, iar la capse s-a realizat 
o economie de 0,01 pe tona de 
cărbune.

Printre cei care s-au eviden
țiat tn lupta pentru calitate și e- 
conomii se numără brigăzile mi
nerilor Mănăilă Vașil’e și David 
Ioan de la sectorul I. Bulgaru 
Gheorghe de la sectorul

taciWtte celui de-al ffl-fea Congres 
al Uniuaii Tineretului Muncitor

In ședința <te dimijîeșța dat vi
neri în-continuarea dls&ițiilor pe 
marginea raportului C.C. ai' 
U.T.M. și a Comisiei Centrale de 
Revizie au luat cuvîntul tovară
șii : Teodor Coman, prim-secre-
tar al Comitetului regional U.T.M. Grele. 
Constanța, Viorica Ghiț, elevă In numele tineretului chinez a 
la Școala nr. 4 din Oradea, Ghe- salutat Congresul fov. Vang Vei, 
orghe Mihai, prim-secretar al Co
mitetului raional Tecuci, regiu
nea Galați. Tov. Dhimiter Brisku 
secretar al U.T.M. din R. P. Al
bania, a adus Congresului salu- tov. Ko San Zun, vfee-președin- 
tul tineretului albanez.

Au vorbit în continuare tova
rășii Virgil Raduliai}, directorul 
Școlii medii din Bicaz, regiunea 
Bacău, Mihaly Imre, student la 
Universitatea „Babeș-Bolyai“ din 
Cluj, Grigore Ciocan, prim-secre
tar al Comitetului regional U.T.M. 
Baia Mare, Vasile Pricop, maistru! 
la fabrica de rulmenți dm - Bîr- 
lad.

Țov. Danka Gheorghieva Iva- 
nova, secretar al C.C. al Uniunii 
Tineretului Comunjst Dimitrovist 
din R. P. Bulgaria, a adus sa
lutul tineretului bulgar, iar salu
tul tineretului cehoslovac a fost 
adus de tov. Ilona Pietropaolova, 
secretar al C.C. al Uniunii Tine
retului Cehoslovac.

O delegație a pionierilor din 
Capitală a salutat Congresul în 
numele purtătorilor cravatelor 
roșii. Ei au fost primiți cu căl
dură și dragoste de întreaga, &- 
sistență.

Au vorbit în continuare tova
rășii : Szabo Carol, prim-secretar 
al Comitetului regional Hunedoa
ra, Nicolae Costin, crescător de

LA ANINOASA

în zilele CoBgresului U. T. M.
In ziua cînd în Capitala patriei 

noastre ssau deschis lucrările ce
lui de-al , IlI-lea Congres al 
U.T.M., brigada de muncă patFio- 
tică ...a .tinerilor din sectorul ’.VI 
transport, al minei Aftinoasa', 
condusă de Crișan Iuliu — celei 
căreia dșunăzi i-a fost -decernat 
drapelul de brigadă fruntașă — 
a pornit la colectarea fierului 
vechi. In cele cîteva or€ d£ după- 
amiază 7000’kg. fier vechi a fost .
adunat așteptfnd - autocantioAdl < fiecare muncitor, 
să-l transporte la I.C.M. In ziua 
următoare, Bîrton Gheorghe, 
Zippenfenig Iosif, Asztaloș Emil. 
Garocel Constantin, S’ocs Arpad, 
Szabo Alexandru, Mircescu Du
mitru și toți ceilalți din brigada 
de muncă patriotică condusă de 
Crișan, lucrau însuflețiți la cură, 
țirea sălii, cazanelor de la club, 
la înfrumusețarea spațiilor verzi. 
In două zile — au fost efectuate 
peste 100 ore de muncă volunta
ră, de cea1 mai harnică brigadă de 
punea patriotică a tinerilor . ani- 
noseni

Exemplul lor l-au urmat și al
ții căci tinerii utemiști din sec
torul V, în dorința de a cinsti 
mărețul eveniment ce se desfă
șoară în aceste zile la București',

animale la G.A.S. Coțușca, regiu
nea Suceava, Domokoș Geza, re
dactor șef al gazetei „Ifjumun- 
kaș“, Pop Simion, scriitor.

A luat apoi cuvîntul tov. Con
stantin Tuiu, ministrul Industriei 

secretar al C.C. al Uniunii Tine
retului Comunist din R. P. Chi
neză. Salutul tineretului din 
R.P.D. Coreeană a fost , adus de 

te al C.C. al Ligii Tineretului 
Democrat din R.P.D. Coreeană. 
Tov. Heinz Weidemann, secretar 
al C.C. al Tineretului' Liber Ger
man a adus salutul | tineretului 
din R. D. Germană.

In numele scriitorilor din R. P. 
Romînă a luat cuvîntul poetul 
Marcel Breslașu.
. Au vorbit tovarășii: Iosif Ni- 
chita, prim-secretar al Comitetu
lui regional U.T.M. Timișoara, 
Olimpia Gorban, mulgătoare la 
G.A.S. Jedalia, regiunea Con
stanța, Avram Lăptoiu, prim-se-' 
cretar al Comitetului regional 
Galați, Miron Olteanu, vice-pre- 
ședinte al U.C.F.S.

Au mai adresat saluturi Con
gresului și tineretului din țara 
noastră: din partea Uniunii Ti
neretului revoluționar Mongol — 
tov. Miațav Harangerel, membru 
al C.C. al Uniunii Tineretului 
Revoluționar Mongol, din partea 
Uniunii Tineretului Socialist din 

- tov. Wfeslaw 
al Prezidiului 

Tineretului So- 
Polonă.

R. P. Polonă - 
Kiczan. membru 
C.C. al Uniunii 
cialist din R. P.

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

au colectat într-o singură zi 4.009 
kg. fier vechi, predîndu-1 I.C.M.- 
ului.

In aceste zile — și brigăzile 
de tineret din adîncul minei își 
intensifică eforturile pentru- cîf 
mai frumoase realizări. Tinerii 
din brigada lui Berey Dionisie 
au realizat într-o singură zi un 
randament de 6.30 tone cărbune' 
pe post — ceea ce întrece pe cel 
planificat cu peste două tone de 

în 
al

/ In „abatajul școală“ condus da 
Ungureanu Vasile — tîrtăr absol
vent al școlii de mineri — randa
mentul pe post a înregistrat 
zilele Congresului al IlI-lea 
U.T.M. peste 7 tone cărbune de 
fiecare post.

LICIU LUCIA

60.000 lei economii 
la prețul de cost

Minerii sectorului de investiții 
al minei Vulcan au obținut în 
luna iulie economii în valoare de1 
60.000 lei la prețul de cost, prinț 
depășirea planului de producție 
și reducerea consumurilor de ma-. 
teri ale. Cele mai mari economii I 
s-au obținut la lucrările de con-' 
strucții subterane și la lucrările 
geologice. Aceste rezultate se 
datoresc în marc măsură între
cerii pe profesii care se desfășoa
ră cu multă însuflețire în cadrul 
sectorului. In această întrecere 
fiecare brigadă luptă pentru a-șii 
organiza mai bine lucrul, să re
ducă consumul specific și de ma
terial și să obțină depășiri însem
nate de plan. Pe luna trecuta 
cele mai bune rezultate În între
cerea pe profesii le-au obținut 
brigăzile conduse de lk. Ale
xandru, Patt J Ștefari, liici Aurel, 
Btînzău Aurel și Bogdan Con
stantin.

Cititi în pagina 4-a
• Noul succes al științei și 

tehnicii sovietice în centrul 
atenției întregii lumi 
Manifestări în străinătate 
consacrate zilei de 23 Au
gust
Omul sovietic va fi primul 
care va pătrunde în cosmos 
Suprafața Moscovei se mă
rește de două ort șl jumă
tate



steagul; roșu

SUMARUL 
revistei „Flacăra“ nr. 33 

din 20 august W0 
Număr special închinat celei de-a 
16-a aniversări a eliberării patriei 

noastre de sub jugul fascist.
— Acum 16 ani — imagini fo

tografice din zilele lui august 1944-
— Un fotoreportaj de Fr. Ur- 

seanu despre inițiativa muncito
rilor de la uzinele „Ernst Thăl- 
mann“ din Orașul Stalin: „la 
fiecare secție — un nivel tehnic 
ridicat al producției 1".

—- Caravana păcii — 7.500 de 
kilometri sub steagul pății și 
prieteniei — un grup de turiști 
nioscoviți în excursie cu mașinile 
fn țara noastră

Pe teme externe
— Fantome de vînzare — pam

flet de Dan Deșliu despre macu
latura „literară“ a unor transfugi.

— Derută la Ermekeilkaseme 
— pamflet de I. Cioară — Peleri
naj la... Bonn — „Cazanul Sata
nei fierbe din nou“ — Ctnd ger
manii simpli n-au „simț național“.

— Campionat — foileton de V. 
Savin.

Literatură și artă
— Omul cu vioara — schiță 

de Qeorge Ciudan.
— Versuri de Alexandru Sa- 

hlghian. Al. Jebeleanu, Mihai 
Cosma.

—- „Cocorii călătoresc fără bu
solă“ prezentarea unui nou film 
romînesc.

Satiră $1 umor
— Un reportaj ultraobiectiv — 

de Al. Vi.anu.
— D-aÎe roboților — desene de 

E. Arno.
— Părerea lui Johny — ver

suri de L Atanșsiu Atlas
— Cu țepi.
— Cu și fără fard

De toate pentru toți
— O pagină de sport: Roma 

se pregătește să-și primească 
oaspeții la Olimpiadă, fotocares- 
pohdență din Italia și un articol 
de Al. Mirodan.

— Cuvinte încrucișate
— Moda.

SFATUL MEDICULUI

ABUZUL DE MEDICAMENTE
Medicina modernă caută să pre

vină bolile, in cazurile în care 
acest principiu nu poate ii apli
cat apare boala. Toi medicinei îi 
revine atunci sarcina să o trate 
ze. In acest scop ea folosește toa
te mijloacele care-i stau la dispo
ziție : pune organismul bolnav în 
repaus, administrează bolnavului 
un regim alimentar corespunză
tor la care adaugă medicamen
tele cele mai moderne.

Medicamente sînt considerate 
acele substanțe care acționînd a- 
supra organismului previn îm
bolnăvirea sau împiedică evolu
ția bolilor apăruțe, ori numai le 
ameliorează. Modul lor de acțiu
ne este diferit: unele ajută or
ganismul în lupta contra cauze
lor morbide, altele distrug direct 
microbii din organism, altele su
primă suferința dar nu lovesc 
în cauza bolii (calmantele).

Varietatea lor este mare fiind 
comercializate pînă în prezent 
140.000 tipuri de medicamente. 
In general medicamentele sînt 
substanțe străine pentru corpul o- 
menesc, mat mult sau mai puțin 
otrăvitoare, de aceea administra
rea lor se va face numai sub su
praveghere medicală.

Folosirea nacontrolată ori in
corectă de medicamente fie de 
către bolnavi fie de către persoa
nele sănătoase trebuie conside
rată drept abuz de medicamente.

Deseori, la o simplă indispozi
ție mulți apelează la farmacie 
pentru unul sau mai multe cal
mante, după care prin autosuges
tie se simt mai bine. Cred că în 
multe situații de acest gen, o 
scurtă plimbare ar fi avut ace
leași efecte, scutind organismul 
de a mai asimila medicamentul.

Nu este indicată folosirea me
dicamentelor recomandate de alți 
bolnavi ori prieteni cu suferințe 
asemănătoare, căci fiecare orga
nism, 3 re particularitățile lui, așa 
încît în medicină „nu există boli 

ci bolnavi“.

Hotărîrea Comitetului Central 
al P.M.R. cu privire la ridicarea 
nivelului tehnic al producției a 
fost primită cu mult interes de 
către colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni de la prepa- 
rația Lupeni.

Adunarea generală a organiza
ției de bază, ținută recent, la 
preparația Lupeni, a analizat a- 
mănunțit introducerea tehnicii 
noi în producție și a stabilit o 
serie de măsuri în vederea creș
terii continue a capacității de pre
parare, a ridicării recuperării în 
cărbune cocsificabil și îmbunătă- 
țirii fluxului tehnologic. In acest 
scop tov. Piso Pompiliu, ingine
rul șef »1 preparației, a prezen
tat adunării generale o dare de 
seamă cu realizările obținute de 
Ia începutul anului și un plan 
de măsuri pentru ridicare» nive
lului tehnic al preparării cărbu
nelui.

Planul de măsuri a constituit 
obiectivul principal de discuții al 
comuniștilor și activului fără de 
partid.

Din prima parte a referatului 
care cuprinde executarea unor lu
crări de primă necesitate, rezultă 
ca vor fi eliminate toate stran
gulările care ar putea să împie
dice buna desfășurare a procesu
lui de preparare al cărbunelui 
brut.

Asfel va fi executată o stație 
de ciclonare a șlamului care va 
asigura însilozarea șlamului și 
va elimina strangulările provoca
te de acest șlam în apele de cir
culație. Fiind o cantitate prea 
mare de șlame în circuitul spă
lătoriei se produc o serie de în- 
fundărî a conductelor și aparate
lor de spălare.

Prin construirea unei instala
ții pentru clasarea șlamului de la 
flotație se va putea înlocui par
țial barita prin șist de flotație, 
care va aduce economii la prețul 

Mulți bolnavi folosesc, pentru 
diverse suferințe aceleași tipuri 
de medicamente, sub motivul că 
le-a făcut bine anterior.

Aproape în legătură cu fiecare 
medicament găsim exagerări în 
practica zilnică.

Unele persoane sănătoase fac 
abuz de vitamine, de teama de a 
nu se îmbolnăvi. Excesul de vi
tamine este dăunător. Intre vita- i 
minele și alimentația obișnuită 
există o proporție, iar pe de altă 
parte administrarea mai multor 
vitamine deodată duce la efecte 
antagoniste ce neutralizează e- 
fectul lor.

Exagerările la penicilină, strep- 
tomicină și de alte antibiotice 
sînt la ordinea zilei. Mulți au o 
deosebită încredere în aceste me
dicamente a căror valoare nu 
poate fi subestimată, dar care nu 
slnt bune la toate bolile, nici la 
toate stările febrile. Ele nu ajută 
în stările de slăbire ale organis
mului, și am auzit mulți bolnavi 
spunînd: „fă-mi și o penicilină 
să mă mai întăresc“. Această so
licitare nu este medicală, nici 
științifică și nu corespunde ade
vărului. Făcînd penicilină fără 
motiv, bolnavul nu mai poate 
beneficia de ea dnd ar avea ne
voie în mod real.

O urmare gravă a abuzului de 
medicamente o constituie obiș
nuința la unele medicamente, ca
re administrate prelungit, orga
nismul simte nevoia de doze din 
ce în ce mai mari. Suprimîndu-le, 
bolnavul devine neliniștit, nu 
doarme, este agitat sau chiar le
șină. Aceste abuzuri sînt la cal
mante; morfină, opiu etc.

Asistența medicală fiind gra
tuita, medicamentele sînt gratui
te ori la un preț redus, recoman
dăm folosirea rațională și sub su
praveghere medicală a oricărui 
medicament orlrft de inofensiv 
ar. apărea el.

dr. GEORGE DIRLEA

de cost de peste 100.000 lei a- 
nual.

Măsura de a recicla produsul 
concasat de la sortare va duce la 
reducerea uzurii și evitarea în- 
fundărilor la rheo spălătoare prin 
eliminarea bucăților mari.

Pentru determinarea rapidă a 
cenușii cu ajutorul razelor X se 

.vor face încercări cu aparatul 
„CENDREX“ care va duce la re
ducerea timpului pentru analize.

O mare atenție se acordă îm
bunătățirii funcționării aparate
lor de preparare. Astfel mașinile 
de zețaj vor fi înzestrate cu auto- 
deșistoare, dlucînd la uniformiza
rea calității sorturilor preparate. 
Filtrele vor ff înzestrate cu pînză 
de relon lucru ce va aduce impor
tante economii la metalele nefe
roase.

Comuniștii prezenți la aduna
rea generală au venit cu propu
neri și s-au angajat să sprijine 
întrutotul aplicarea planului de 
măsuri pentru ridicarea nivelului 
tehnic al funcționării preparației.

Maistrul Enicu Gheorghe a a- 
rătat că în prezent, uzina noas
tră dispune de o capacitate mică 
de însiiozare a mixtelor și va fi 
necesară mărirea acestei capaci
tăți deoarece în viitor se va pre
para o cantitate mult mai mare 
de cărbuni bruți. Să se acorde o 
atenție mai mare eliminării re
buturilor care duc la o cheltuială 
în plus și muncă inutilă.

Tînarul lăcătuș Popescu Dumi
tru a arătat că pentru traduce
rea în fapte a planului de mă
suri va fi necesar să ia ființă 
cursuri pentru ridicarea califică
rii muncitorilor.

Comuniștii Regeny Pavel, Mol- 
dovan Nistor și alții au arătat 
importanța mare pe care o are 
introducerea tehnicii noi în pro
cesul de preparare a cărbunelui și 
s-au angajat să lupte pentru a- 
plicarea în fapt a măsurilor pre
conizate de adunarea generală în 
vederea obținerii rezultatelor do
rite.

P. DRAGAN 
corespondent

:In iureșul
i Unțbrele înserării încă nu se 
J lăsaseră asupra Urlcaniului 
f cînd grupuri de băieți și fete 
| au început să se îndrepte spre 
t școala nouă. In sălile de clasă 
| domnea o liniște deplină tulbu- 
♦ rată odată cu sosirea primului 
| grup. După el au sosit și altele 
I și odată cu ele in scurt timp 
t veselia și glumele tinerești au 
1' început să răsune In cele două 
1 săli de clasă unde se instala- 
Îseră tinerii.

|ntr-o clipă băncile școlare au 
* fost ridicate de la locul lor și 
ț aranjate intr-o parte a săli, iar 
♦ una din fete, mai grijulie, a 
t început să stropească cu apă pe 
î Jos. De fapt toate aceste schim- 
♦ bări aveau scopul de a pregăti 
I cele două săli in vederea* repe* 
2 tiției echipei artistice care se 
♦ anunțase cu o seară înainte că 
J va avea loc la scoală.
• Primii care și-au început re- 
; petiția au fost dansatorii. Cele 
j,sase perechi parcă se luaseră 
JIa întrecere între ele. Un ob

servator imparțial n-ar fi putut
2 stabili dintre dansatorii Hara-

La Intreprindorea toroatiert Patrofami se 
desfășoară o bogata activitate culturaladesfășoară o bogata activ

Răspînciirea presei 
ocupă un Ioc de frunte
Comitetul sindicatului forestier 

Petroșani acordă o mare atenție 
ridicării nivelului profesional al 
lucrătorilor forestieri. In acest 
scop, pe lingă alte măsuri s-a 
căutat ca un număr cit mai ma
re de salariați să fie abonați la 
publicațiile de specialitate. In pre
zent la publicațiile : „Muncitorul 
forestier“, „Revista pădurilor“ 
etc. sînt abonați peste 550 de sa
lariați. Paralel cu răspindirea pu
blicațiilor de specialitate s-au fă
cut cfteva sute de abonamente la 
presa locală și Ia presa centrală. 
Printre difpzorii voluntari care 
s-au ocupat cu simț de răspunde
re de distribuirea ziarelor pot fi 
amintiți tov. Bucur Verónica de 
la Lonea, Moisiu Ludmila în Pe
troșani, Soca Ana tn Lupeni, 
Boulescu Valentina la Cîmpu lui 
Neag și Sîrbu Octavian la Roșia.

ferințe.
înarmarea lucrătorilor forestieri 

cu cit mai multe cunoștințe con
stituie de asemenea o preocupare 
de prim ordin a comitetului sin
dical. Pentru a-i pune la curent 
cu problemele importante ridica
te de Congresul al 111-lea al 
P.MR. cu privire la patrimoniul 
forestier, s-a elaborat conferința : 
„Pădurea, marea noastră bogăție 
națională“. Această conferință a 
fost expusă în majoritatea punc
telor de lucru fiind urmărită cu 
viu interes de ascultători.

Pentru a ridica nivelul cunoș
tințelor de cultură generata al

MOT* De-ar putea să vorbească.,.
— Eu unul, zău că nu mai 

pot răbda — necheză un cal 
murg, închis într-un țarc de pe 
marginea Jiului și care apar
ține coloniei din Petrila. Or fi 
ei, minerii, bucuroși de meca
nizarea transportului din sub
teran dar eu unul îs tare su
părat. îmi place să muncesc și 
să trăiesc bine. Si cînd colo 
uite că sînt ținut aici ca un 
trîndav și nici tainul cel de 
toate zilele nu-1 capăt, de îmi 
ghiorăie mațele de foame.

Supărat foc murgul se apucă 
să mai roadă din scînduriie, 
stîlpîi și bîrnele țarcului, spre 
a-și alina foamea.

— Tu te jilîngi ditamai voi
nic ? Ce să zic eu că mai am 
de alăptat și pe un mînzuț — 
răspunse o iapă neagră între- 
rupînd pentru o clipă ronțăi
tul scîndurii.

— Mie foame — se auzi ne
chezatul subțirel al mînzului.

r epetiției 
Iambic Enadie sau Ene Con
stantin, Moni Farcaș, sau Ma- 
rioara Gîrbova care Joacă mai 
bine. Cu toții se străduiau să 
execute cit mai bine mișcările. 
De la suita de jocuri populare 
rominești din diferite regiuni 
ale țării au trecut la o suită 
de dansuri sovietice.

Cînd prima repetiție s-a ter
minat, au luat-o din nou de ia 
capăt cu același elan și voio
șie. Nici unui nu se piingea că 
a obosit.

In sala alăturată orchestra, 
in frunte cu Gavriș Vijdea, 
repeta de zor bucățile de mu
zică populară romînească, mu
zică populară sovietică șl mu
zică ușoară de compozitori ro 
mini șl străini. Ctnd Adam Tă- 
năsescu „lua“ vreo notă greșita 
la contrabasul pe care-l îmbră
țișa cu atita dragoste, frații 
Berchi îl apostrofau de îndată.

Dar, cum la orice orchestră 
se obișnuiește să aibă soliști 
vocali și instrumentali bineîn
țeles că și, aici sînt prezenți. 
Margareta ispas, loan lonescu, 

I

lucrătorilor forestieri, comisia 
culturală a sindicatului s-a în-, 
grijit ca în fața lucrătorilor fo
restieri să fie expuse și alte con
ferințe interesante. Astfel în tri
mestrul III al anului în curs s-au 
expus conferințele : „Cum șe for
mează ploaia, zăpada și grindi
na“, „Primul zbor de pe Pămînt 
în Lună“ etc. O mare atenție s-a 
acordat combaterii superstițiilor. 1 
In acest sens, cu ajutorul S.R.S.C. 
din Petroșani s-au prezentat în 
fața lucrătorilor forestieri confe
rințele : „Somnul și visele“, „Ști
ința și superstițiile“ și altele.

Munca cu cartea se bucură 
de multă apreciere

Concomitent cu celelalte acti
vități, comisia culturală a sindi
catului forestier s-a ocupat și de 
organizarea muncii cu cartța. 
Dorind să atragă un număr cît 
mai mare de cititori, în afară de 
biblioteca de la centru care nu
mără circa 500 volum* d* cărți, 
s au organizat 10 biblioteci de 
sector. Acestea la rîndul lor au 
organizat biblioteci volante la ma
joritatea punctelor de lucru unde 
se găsesc mai mulți lucrători fo
restieri. Bibliotecii*3 aflate la sec
toare numără în jur la 800 vo
lume de cărți, politice, beletristi
ce și tehnice care sînt mult cău
tate de cititori. Pentru a îmbo
găți fondul de cărți, comitetul 
sindical cumpără mereu cărți noi. 
Astfel, în luna august de pHdă 
bibliotecile se vor îmbogăți a 
cărți noi în valoare de 00 tai**

— N-are mama că ți-ar da. 
Așa că rabdă și tu mînzuț. A- 
poi se adresă murgului. 11 
auzi ? Spune, să nu ți se rupă 
inima de milă ?

— Putem noi să avem mila 
cu toptanul dacă cei ce răspund 
de noi ne-a-u pus la post ne
gru ? Și zicînd acestea, murgul 
închise ochii spre a nu vedea' 
iarba ademenitoare de pe dea
lurile de dincolo de Jiu care 
îl făcea să-i lase gura apă.

O fi avut „discuția” asta loc 
ori ba, nu prea are importanță. 
Cert e că chiar de a avut ioc, 
nu s-a făcut în grai omenesc, 
de asta e sigur. De ar fi fc*4. 
așa, nu încape îndoială căcțțr 
fi înțeles-o și tovarășul Bony- 
hay Adalbert și toți acei ce 
răspund de aceste animale și 
ar fi luat măsuri ca bieții cai 
să poarte „discuții“ pe aii 
teme...

sau Ecaterina Vascul desert- 2 
țese frunțile celor care au ve* î 
nit să-i asculte, cu cintecele ♦ 
lor. Pe aripile melodiei ne poar- 2 
tă soliștii executind cîntece I 
populare rominești și bucăți de j , 
muzică ușoară. Deocamdată bu- j 
cățile pe care le vor prezenta 2 
doresc să le tină în secret pînă î 
cind vor susține programul pe J 
estradele din Petroșani la con- ♦ 
cursul culturai-sportiv. 2

Pentru a fi programul întreg I 
nu lipsesc nici scenetele satiri- J 
ce cu prezentatorii lor. Brigada • 
artistică de agitație din Uri- 2 
câni este necruțătoare față de î 
lipsurile observate. Pentru spec- ♦ 
tatorii din Petroșani cît șl pen- I 
tru ceilalți din Valea Jiului au I 
pregătit mici surprize. t

* ‘

Seara a coborît încet, pe ne- * 
simțite, învăluind cu negura sa J 
Urlcaniul. Au mai rămas doar • 
cîteva ore pînă cînd o parte • 
din acești tineri, plini de elan 2 
care acum repetă de zor vor J 
coborî în adîncul minei pentru • 
a da din nou cărbune patriei « 
dragi... 2

C. COTOȘPAN ;
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Una din preocupările de seamă 
ale organizațiilor de partid din 
raion o constituie pregătirea te
meinică a noului an școlar al în
vățămîntului de partid, pînă la a 
cărui deschidere n-a mai rămas 
mult timp.

In majoritatea organizațiilor de 
partid din raionul nostru s-a 
muncit cu simț de răspundere, 
obtinîndu-se rezultate bune în 
ceea ce privește selecționarea și 
confirmarea propagandiștilor, în
cadrarea cursanților în diferite 
cercuri și cursuri.

In timpul care a mai rămas 
pînă la începerea anului școlar 
1960/1961 al învățămîntului de 
partid este necesar de a se face 
toate pregătirile în vederea asi
gurării bunei desfășurări a învă
țămîntului de partid și de a se 
înlătura unele lipsuri care mai 
există.

Organizațiile de partid trebuie 
să ia măsuri pentru mobilizarea 
propagandiștilor — care n-au fost 
pregătiți la Deva — la ședințele 
de instruire ce se vor organiza 
la cabinetul raional de partid, 
îneepînd cu data de 25 august 
a. c. De asemenea de pe acum 
să existe preocupare pentru sta
bilirea sălilor unde cercurile și 
cursurile își vor ține ședințele, să 
se procure materialul bibliogra
fic, să se organizeze întâlnirile 
dintre propagandiști și cursanți.

Pentru buna funcționare a cer
curilor de economie concretă și 
a cercurilor politice pentru mi- 
(țen este necesar de a se trece 
iît mai urgent la întocmirea pro
gramului acestor cercuri întrucît 
acest program trebuie să fie 
probat de Comitetul raional 
partid.

O atenție deosebită să se 
corde organizării cercurilor 
cursurilor, acoio unde încă nu 
ternii nat această operațiune. Tre
buie respectate indicațiile date in 
legătură cu extinderea cercurilor 
în care se studiază probleme e- 
conon ce: cercurile de economie 
concretă, de economie politică și 
cursuri serale, lucru care în unele 
locuri nu este respectat întocmai 
Astfel la unele întreprinderi nu
mărul cercurilor de economie 
concretă e mai mic față de anu! 
trecut, ceea ce nu poate fi admis. 
In raionul nostru există numeroa
se întreprinderi industriale în ca
re lucrează mulți ingineri, tehni
cieni, muncitori bine pregătiți și 
care pot fi încadrați în cercurile 
de economie concretă.

Continuîndu-se acțiunea începu- 
■’‘fk&de a se sta de vorbă cu fie- 

cari» membru și candidat de par
tid în vederea încadrării la în- 
vățămînt, trebuie să se munceas
că astfel înicît nimeni să nu ră- 
mînă în afara învățămîntului. In 

, această privință trebuie combătu
tă cu tărie atitudinea unor mem
bri de partid care încearcă să se 
sustragă obligației de a studia, 
cerînd încadrarea lor în cele mai 
simple forme de învățămînt, deși

a- 
de

a-
Și 

s-a

posedă cunoștințe pentru a putea 
studia în cercuri superioare,, Așa 
de pildă la U.R.U.M.P. sjau ma
nifestat tendințe din partea unor 
membri de partid cu o vechime 
de partid de 14—15 ani de a fii 
încadirați la un cerc de studiere 
a Statutului P.M.R., cum a fost 
cazul tov. Peter Ignat, Rub Iosif 
și alții.

Asemenea cazuri s-au întâlnit 
și la mina Petrila, unde unii 
membri de partid care anul tre
cut au studiat în forme mai su
perioare, în acest an au cerut să 
fie încadrați în cercuri de studie
re a Statutului P.M.R., sau unii 
ingineri' ca tov. Moșescu Gheor
ghe, Nicoară Eugen, au cerut să 
fie încadrați ia istoria P.M.R. în 
loc să ceară să fie încadrați în 
cercuri de economie concretă, e- 
conomie politică sau de etudiere 
a problemelor de bază ale teoriei 
marxist-leninirte. Trebuie să fie 
clar pentru toți membri de partid 
că ridicarea nivelului politic și 
ideologic este o obligație statu
tară și nimeni nu se 
trage de la aceasta, 
consimțămînt trebuie 
sensul că fiecare cere 
drat într-o formă de 
potrivit cunoștințelor 
sedă.

In unele locuri nu 
tenție încadrării la învățămîntul 
de partid 
varăși din activul fără de partid. 
Astfel la mina Lupeni pînă în 
prezent a 
țămînt un singur tovarăș din ac
tivul fără de partid.

Din rîndul activului fără de 
partid fac parte, cei mal buni oa
meni ai muncii fără de partid, 
care sprijină permanent activita
tea organizațiilor de bază de 
partid, de aceea este necesar ca 
o parte din aceștia să fie înca
drați la învătămîntul de partid.

Pînă la începerea noului an 
școlar al învățămîntului de partid 
n-a mai rămas «nult timp. Această 
perioadă să fie folosită din plin 
în scopul pregătirii temeinic» a 
învățămîntului de partid, de a- 
ceasta depinzînd în cea mal ma
re măsură 
curifor și 
an școlar.

poate sus- 
iar liberul 
înțeles în 
a fi înca- 
învățămînt 
ce le po-

s-a dat a-

a celor mai buni to-

fost încadrat la învă>

succesul activității cer- 
cursurilor în întregul

U. P.

de

La loc de frunte 
în realizarea 
de economii

Chertes Ariton cu echipa sa
reparații de la preparația Lupeni 
a pornit lupta pentru realizarea 
de economii. In cinstea zilei de 
23 August Stancu Gheorghe, Ku- 
tasi Adalbert, împreună cu șeful 
echipei s-au angajat să realizeze 
economii de materiale feroase, 
profilate, folosindlu-se de rezer
vele interne care le au la înde- 
mînă. La cea mai recentă lucra
re executată, la confecționarea și 
montarea podurilor de la benzile 
de claubaj, din cantitatea de fier 
cornier și fier U necesară echipa 
a economisit mai bine de jumă
tate, recuperînd restul materia
lului din fier vechi

Cu economiile realizate, prin 
recuperarea fierului vechi, echipa 
lui Chertes Ariton se situează 
printre cele mai bune echipe, a- 
lături de brigăzile fruntașe ale 
lui Drotzingher Andrei, Benedek 
Ștefan și altele de la preparați^ 
Lupeni.

născut a 
propunere 

imbună- 
calltății

dau în folosință

S-a 
noul 
pentru 
tățlrea 
firelor ? S-o stu
diem, pare a 
spune inginerul 
Vasile llie, șeful 
secției a II l-a 
din cadrul Fila- 
turii Lupeni, to
varășelor Farcas 
Erica prim-mai.; 
stru al secției, 
Moldova n Con
stanță, Albert 
Magda și Bor- 
dea Marfa bri
gadiere.

»

Se
noi obiective industriale

... — Alo 1 Serviciul produc
ției ? Aici șantierul Uricani. Am 
terminat complet nou ai casă a 
mașinii dle extracție și sistema
tizarea rețelei de energie electri
că. Pe trimestrul II ne-am înde
plinit sarcina de plan la toți in
dicii — valoric, fizic, producti
vitate, preț de cost, fond salarii.

... — Alo I Serviciul produc
ției ? Șantierul Vulcan anunță : 
este gata instalația de fasonat 
lemn, tabloul de distribuție de 
la puțul 8, podul bascul.

...In biroul 
producției de 
un dute-vino: 
cieni, ingineri 
utilaje, poartă 
despre amplasamente, proiecte, 
montaje. Pe mese stau vîrfuite 
dosare cu planuri, devize, nor
mative. Oamenii se frimîntă să 
găsească soluții, să rezolve pro
blemele care se ridică în munca 
de fiecare zî

Peste toată această frămîntare, 
sunetul telefonului aduce ecou de 
muncă avîntafă de pe cine știe 
ce colț îndepărtat al Văii noastre. 
Montori, electricieni, dulgheri, 
zidari. instalatori. împrăștiat!' 
prin toată Valea Jiului, lucrînd 
de multe ori pe vreun pisc izolat 
sau vale prăpăstioasă, ajiunță că 
în cinstea marii sărbători a po
porului nostru. 23 August, și-au 
terminat lucrarea încredințată, 
respectîndu-șî angajamentul luat.

șefului serviciului 
la O.C.M.M. este 
muncitori, tehni- 

se interesează de 
discuții înflăcărate

Grea este munca constructori
lor de la O.C.M.M. De cele mai 
multe ori lucrează în puncte izo
late, înălțînd diferite obiective 
industriale necesare minelor: ici 
un funicular de șist, dincolo o 
static de compresoare, un tablou 
de distribuție, ori o stație dle 
rambleu hidraulic. Expuși intem
periilor, luptând din greu cu ne
cazurile provocate de aprovizio
narea anevoioasă, în/tîrziațî de 
multele modificări cerute de ex
ploatări, constructorii de la 
O.C.M.M. depun eforturi într-a- 
devăr demne dle laudă ca să e- 
xecute lucru bun și la timp. De 
aceea, fiecare succes al lor. are 
un preț deosebit, merită laude.

Marea majoritate a colectivu
lui desfășoară o susținută între
cere socialistă în cinstea zilei de 
23 August. Echipele lăcătușilor 
Dornic Ștefan, Wiesenmaier Er- 
vin, Șzekely Iosif, Matefi Victor, 
Imre Bela, Bicskei Mihai, dul
gherii lui Di'oancă Ispas, Ulhelyi 
Emeric. electricienii lui Enăches- 
cu Ioan, Paraschiv Alexandru, 
zidarii Iui Tomșa Iosif, Kovacs 
Nicolae, Kumin Gheorghe, insta
latorul Borza Ioan, sudorul Stoi
ca Ioan și mulți alții nu și-au 
precupețit forțele în 
talie. Și, rezultatele 
ziat să se araite.

Pregăttadki-se de

această bă- 
nu au întîr-

Institutul de mine din Petroșani 
așteaptă un număr 

din rtndui tinerilor
In lumina Directivelor Congre

sului al III-lea al P.M R. privind 
dezvoltarea economiei naționale, 
Institutului de mine din Petroșani 
îi revin sarcini sporite. înfăptui
rea sarcinilor panului de 6 ani 
și ale planului de perspectivă, ne
cesită cadlre șl mai numeroase și 
de ingineri mineri cu o înaltă ca
lificare.

In acest sens a avut loc o re
profilare a institutului, mărin- 
du-se numărul secțiilor de spe
cialitate în cadrul facultăților. 
Astfel pentru noul an universitar 
în cadrul facultății de mine vor 
exista secțiile: exploatări mine
re, preparare și topografie, iar 
în cadrul facultății electromeca
nică minieră va exista secția 
mașini, utilaj minier,

Mărindu-se numărul secțiilor 
pe specialități va crește substan
țial și numărul de studenți ai a- 
nului I pentru noul an universi
tar.

Fiilor oamenilor muncii, tineri- fruntași în 
lor mineri și tehnicieni din pro
ducție care nutresc dorința de a 
învăța spre a devehi ingineri ai 
industrie miniere, le sînt asigu
rate toate condițiile.

în cadrul institutului, funcțio
nează eursuri de pregătire pentru 
candidat» care se vor prezenta 
la examenele de admitere din a- 
ceastă toamnă, fn fiecare zi, di
mineața și după-amiaza, cadre 
didactice din institut și din școli 
medii predau candidaților care 
frecventează acum aceste cursuri 
lecții de algebră, geometrie, fi
zică. Laboratoarele, sălile de curs, 
biblioteca sînt la dispoziția can
didaților pentru a se pregăti te-

sporit de candidați 
mineri și muncitori
meinic, în condiții cît mai bune, 
în vederea apropiatului concurs 
de admitere Zilele acestea a în
ceput un nou ciclu de cursuri de 
pregătire pentru 
se va încheia la 
tembrie

întreprinderile 
comandat o serie 
fii de muncitori care acum se pre
gătesc să intre în institut. Numă
rul tor este însă insuficient. In
stitutul așteaptă noi și noi can
didați, cărora le asigură condiții 
optime de învățătură spre a de
veni cadre cu o pregătire supe
rioară ale industriei noastre so
cialiste. De aceea organizațiile 
U.T.M. de la întreprinderile mi
niere, care sînt datoare de a se 
preocupa de ridicarea calificării 
tinerilor, trebuie ca în timpul des
tul de scurt care a mai rămas 
pînă la examenul de admitere să 
propună conducerilor întreprinde
rilor tineri

candidați care 
data de 5 sep-

miniere au re
de muncitori și

muncitori, tehnicieni, 
muncă, absolvenți de 
sau școli echivalente, 
recomandați să intre 
Alături de cei reco-

școli medii 
pentru a fi 
în institut, 
mandați de întreprinderi pot veni 
în institut fii ai oamenilor mun
cii care au pregătirea de bază co
respunzătoare.

Organizațiile U.T.M. de la în
treprinderile miniere sînt chema
te să ducă o muncă intensă și e- 
ficace cu tinerii care îndeplinesc 
condițiile cerute, îndrumîndu-i 
spre institutul de mine, pentru a 
îmbrățișa frumoasa profesie de 
inginer minier

Ing. NICOLAE ILIAȘ 
secretarul organizației de bază 

U.T.M. — asistent I.M.P,

O DORINȚĂ
împlinită

Ședința organizației U.T.M. de, 
ia sectorul II al minei Uricani 
luase sfîrșit. Cu acest prilej au| 
fost confirmate și două brigăzi 
noi de muncă patriotică. In sala 
de ședințe rămăsese numai tov. 
Scorpie Nicdlae, secretarul comi
tetului U.T.M. care transcria pe 
curat angajamentele tinerilor. 
Deodată în încăpere intră un grup 
de 6 tineri. Rămaseră într-un 
colț tăcuți, parcă așteptând ceva.

Terminînd de scris tov. Scor
pie Nicolae se ridțcă de pe scaun 
și adună hîrtiite împrăștiate . pe 
masă. Indemnîndu-se unui pe al
tul, grupul de tineri se apropie 
tot mai mult de secretarul comi
tetului U.T.M.

— Tovarășe secretar, noi...
— Ei ce s-a întâmplat, aveți 

vreo problemă neclară ?
— Ba nul ba nti! - excla

mară deodată mai multe voci.
— Atunci, ce stați așa de 

plouați ? — îi întrebă tovarășul 
Scorpie Nicolae nedumerit. Un 
tânăr cu chipul senin și ochii ne
gri, îndrăzneți, hotărî să descurce 
lucrurile.

— Știți, noi am vrea să deve
nim utemiști dar...

•— Dar ce, Ori poate biroul or
ganizației U.T.M. nu v-a îndru
mat ce trebuie să faceți în
trebă mirat tov. Scorpie.

— Ba da. Ne-a și ajutai să 
devenim fruntași în muncă, să 
studiem cărți, broșuri șî Statutul 
U.T.M. numai că în activitatea 
patriotică nu prea stăm bine. 
Asta-i! Și am vrea să ne înca
drăm și. noi într-o brigadă de 
muncă patriotică.

De la această întâmplare a tre
cut un timp. Tinerii cu pricina 
au fost încadrați în brigăzi de 
muncă patriotică. Zilele trecute, 
pentru munca lor rodnică în pro
ducție și în activitatea patriotică, 
Mihuț Vasile, Popa Gheorghe și 
Ducoiu Dragoși au fost primiți 
de adunarea generală în rîndul 
membrilor organizației U.T.M 
Intr-o altă adunare au fost pri- 
Triîțî și Sora Ioan, Pop Viorel și 
Cornean Victor. Deci toți cei șase 
tineri fruntași în prodeuție și ac
tivitatea obștească și-au văzut 
dorința împlinită.

sărbătoare, 
constructorii de la O.C.M.M. au 
alcătuit un frumos buchet de o- 
biectîve terminate pentru minele 
noastre: Tablou de distribuție la 
puțul 8, 
lemn, și pod-bascul la Vulcan; 
casa mașinii de extracție și sis
tematizarea rețelei electrice la 
Uricani; poduri bascule la Pe- 
triTa; partea de construcție a fu- 
nicularuluî 4—5 la Lupeni și alte 
asemenea lucrări.

...Telefonul sună la serviciul 
producției. El anunță noi' succese 
ale muncitorilor și tehnicienilor 
de Ia O.C.M.M., realizări cu care 
ei întâmpină sărbătoarea de la 23 
August.

instalație de fasonat

A. N. '

Economii de materiale
Brigada de instalatori de apă 

condusă de Istodor Vintilă pune 
în practică cu succes < lozinca de 
a construi mai ieftin.

în centrul atenției brigăzii a 
stat preocuparea de a reduce 
prețul de cost prin economii dej 
materiale, în special la lucrările' 
executate la blocurile din cvar- 
talul Viscoza III Lupeni.

In urma studierii planului pe 
teren de către șeful de brigadă 
s-a reușit ca la blocurile 23, 24, 
25, 26 să se economisească su. 
rha de 1350 lei, reprezentând va
loarea a 2500 kg. de plumb eco
nomisit.MIHAI STEFAN

■»
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NuhI succes al științei $1 tehnicii sovietice 
In centrul atenției întregit lumi

So-

Interes deosebit 
în Franța

PARIS 20 (Agerpres).
Lansarea de către Uniunea

vietică a celei de a doua nave cos
mice avînd Ia bord animale de 
experiență a fost întîmpinată cu 
un interes deosebit în Franța-

Ziarele de seară n-au reușit să 
informeze în primele lor ediții 
acest eveniment. De aceea prima 
sursă de unde francezii au aflat 
această noutate importantă din 
Uniunea Sovietică a fost radioul 
care a anunțat totodată că în 
cea de-a doua jumătate a zilei de 
19 august nava cosmică sovietică 
a trecut deasupra capitalei fran
ceze și că semnalele radio trans
mise de pe navă au fost înregis
trate de observatorul din Mew- 
don de lîngă Paris.

In seara de 19 august pe stră
zile orașului în fața chioșcurilor 
de ziare, în vagoanele metrou
lui din Paris puteau fi văzuți 
oameni citind cu interes în ulti
mele ediții ale ziarelor știrea că 
nava cosmică sovietică s-a pla
sat pe orbită.

Această noutate a stîrnit o a- 
devărată senzație în presă. Toa
te ziarele de seară au publicat 
această informație în prima pa
gină sub titluri mari. In ziarele 
„France Soir“ șî „Paris Presse 
l’Intransigent“ titlurile sînt tipă
rite cu Stere de afiș de-a lun
gul întregii pagini întîi.

la .loc cfe frunte numeroase 
a și comentarii consacrate noii 

domeniul lizări strălucite a științei și 
nicii sovietice? Se anunță că în

semnatei# stitutul japonez de cercetări pen- 
radioemițătorului instalat pe na
va satelit sovietică au fost re- 
cepțiouate și înregistrate pe ban
dă de magnetofon de posturile de 
radio Berlin.

Prof. Gerhard Becherer. direc
torul Institutului de fizică al U- 
nîversității din Rosfock, a subli
niat că acest nou succes remar
cabil al oamenilor de știință so
vietici constituie o continuare 
consecventă a progresului ce se 
semnalează 
în vederea 
cosmos, el 
nou că, în 
nea Sovietică a depășit Statele 
Unite.

Posturile de radio din R. D. 
Germană au transmis în repetate 
rîndurî informații dtespre lansa
rea celei de a doua nave cosmice 
sovietice. In emisiunile posturi
lor de radio s-a' subliniat marea 
greutate a navei, precum și fap
tul că pe bordul ei se află ani
male de cercetare.

fiind încă o confirmare convin
gătoare a activității rodnice 
oamenilor sovietici în 
cuceririi cosmosului.
A.D.N. transmite că

Agenția

știri 
rea- 
teh-

în Uniunea Sovietică 
zborului omului în 
vine să confirme din 
acest domeniu Uniu-

tru telecomunicații a recepționat 
dar primele semnale ale navei 
eosntioe «wietice, în timp < ce a- 
oasta (Burii deasupra Japoniei.

Ziarele arată în comentariile 
lor că Uniunea Sovietică deține 
ca și în trecut întîietatea în do
meniul cuceririi cosmosului subli
niind că toate lansările prece
dente de rachete cosmice în U- 
niunea Sovietică au fost încunu
nate de succes și au furnizat 
multe informații valoroase știin
ței universale, ziarul „Mainiți“ 
precizează că și de data aceasta 
nava cosmică sovietică are o 
greutate de 30 de ori mai mare 
decît satelitul american lansat 
recent.

Un nou pas înainte
BERLIN 20 (Agerpres).
Lansarea cu succes în Uniunea 

Sovietică a celei de a doua nave 
cosmice este apreciată în Repu
blica Democrată Germană ca

U. R. S. S. continuă 
să dețină întîietatea 

în domeniul 
cuceririi cosmosului
TOKIO 20 (Agerpres). 

anunță:
„încă un pas pe calea 

rîi cosmosului", „Uniunea 
tică a lansat o nouă navă
că“ — sub aceste titluri au apă
rut toate ziarele de sîmbătă din 
capitala Japoniei. Ziarele publică

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

TA ss

cuceri - 
Sovie- 
cosmi-

„Laika are urmași..“
BUENOS AIRES 20 (Agerpres). 

TASS anunță-:
Știrea lansării în U.R.S.S. a 

noii nave cosmice sovietice a fost 
transmisă la 19 august de postu
rile de radio din Buenos ‘ ires, 
în cadrul unei emisiuni speciale 
a ultimelor știri. Ziarul „Noti- 
cias Graficas“ publică această 
știre sub titlul „Laika are ur
mași“.

X.

Omul sovietic va fi ppimul 
cape va pătpunde în cosmos

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS anunță:

Toate posturile de radio pe 
unde scurte și observatorul astro
nomic din Uzbekistan efectuiază 
observații asupra zborului celei 
de a doua nave cosmice sovietice 
șî' îi recepționează semnalele, a 
declarat acad. Tasmuhamed Kârî 
Kîazo. Opinia publică mondială, 
a adăugat el, nici n-a avut timp 
să înțeleagă bine ultimele reali
zări ale științei și tehnicii sovie
tice în domeniul studierii cosmo
sului că a șî devenit martora u- 
neî noi victorii a savanților șî in
ginerilor sovietici.

Timofei Gorbacev, membru co
respondent al Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S., vicepreședinte al 
Prezidiului Filialei din Siberia a 
Academiei de Științe a U.R.S.S., 
și-a exprimat convingerea că pri
mul care va pătrunde în adîncu- 
rile universului va fi omul so
vietic.

Un nou și mare pas al omului

pe calea' spre cosmos — astfel 
denumește lansarea celei de a 
doua nave cosmice satelit sovie
tice omul de știință estonian Ian 
Einasto. Lansarea pe bordul na
vei cosmice a unor animale, a 
spus el, va contribui la obține
rea unor noi date prețioase cu 
privire la comportarea ființelor în 
starea de imponderabilitate.

Rofan Zverev, directorul ad
junct al Observatorului astrono
mic de la Pulkovo a subliniat 
îndeosebi importanța faptului că 
pe bordul navei at fost montat un 
sistem de radioteleviziune.

In declarațiile lor oamenii so
vietici subliniază semnificația 
faptului că în momentul' cînd! tri
bunalul sovietic a demascat pla
nurile clicii militare din S.U.A., 
condamnîndu-I pe spionul ameri
can Powers, a fost . lansată o 
nouă navă satelit ce dovedește 
întregii lumi forța puterii sovie
tice, munca creatoare, construc
tivă a poporului ei.

-O--------------- —

O crimă îndreptată împotriva 
întregi Ierni

BEIRUT 20 (Agerpres).
Comenttnd procesul spionului 

american Powers, observatorul 
ziarului libanez „An Nida“, Mo
hammed Dakrub, scrie că crima 
comisă de Powers este îndreptată 
nu numai împotriva Uniunii So
vietice, ci șl împotriva întregii 
lumi, deoarece ea ar fi putut pro
voca un . război mondial și, după 
cum se -știe, a dus la eșecul con
ferinței la nivel. înalt în care po
poarele îș! puseseră mari speran
țe. Observatorul subliniază că- 
S.U.A. au comis astfel de crime

nu numai 
sovietic, ci 
lui țărilor

deasupra teritoriului 
și deasupra teritoriu- 
arabe.

Adevărații vitiovați 
tac chitic 

WASHINGTON 20 (Agerpres). 
Agenția Associated Press a- 

nunță că nici Departamentul de 
Stat nici agenția centrală ue in- ( 
vestigații „care dirija zborurile 
avioanelor de spionaj „U-2“ dea
supra Rusiei“, n-au dorit să co
menteze soarta lui Powers după 
înebeterea procesului (te la Mos
cova.

>

Niniftiliil li iiiiiiilile 
coisacrsle zilei le Z3 hun

A1OSCOVA. Corespondentul A- 
gerpres transmite: In cinstea 
sărbătorii naționale a poporului 
romín, 23 August, Ministerul Cul
turii al U.R.S.S. a organizat un 
Festival al filmului romînesc. 
Deschiderea festivalului a avut 
loc în seara zilei de 19 august, 
Ia cinematograful „Hudojestven- 
nîi“, unul din cele mai mari ci
nematografe din Moscova.

La festivitate au participat nu
meroși artiști sovietici, reprezen
tanți ai Ministerului Culturii, 
membri ai corpului diplomatic. Au 
fost de asemenea prezenți Ntcolae 
Guină, ambasadorul R. P. Romí
né la Moscova, și colaboratori ai 
ambasadei, precum și o delega
ție de cineaști romîni, condusă 
de Ion Florea, director adjunct 
al Studioului București.

La 19 august a avut loc la 
Casa de cultură a Uzinei de rul
menți nr. 1 din Moscova o fes
tivitate consacrată celei de-a 16-a 
aniversări a eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist. Deschizînd 
festivitatea, Semion Muradiov. 
secrétar al ComitetuluF de partid 
al uzinei, a felicitat călduros în
tregul popor romín cu ocazia săr
bătorii sale naționale.

A vorbit apoi Gheorghii Cia- 
sovnikov, președintele Consiliu
lui de conducere al filialei Aso
ciației de prietenie sovieto-romî- 
nă de pe lîngă uzină.

Intîmpinat cu puternice aplau
ze, a luat apoi cuvîntul Nicolae 
Guină, ambasadorul P. Romí
né la Moscova.

Suprafața Moscovei se mărește 
și jumătate

Comentînd decretul cu privire 
la extinderea Moscovei președin
tele Sovietului orășenesc Mosco
va, Nikolai Bobrovnikov,, a comu
nicat că suprafața orașului: se va 
mări die la 35,6 mii la 87 mii hec
tare, adică de aproape 2,5 ori. La 
aceasta se va adăuga un teritoriu 
de circa 180.000 hectare de par
curi și păduri. Acest lucru, a sub- 
llnîMii, vi permite cMte'cursul 
septenaJylui să se înfăptuiască o 
grandioasă' construcție tfe'tocuin-. 
țe și de instituții culturale în’ 
oraș.

Extinderea Moscova, a subli
niat Bobrovnikov, va permite să 
se rezolve importanta problemă a 
micșorării densității populației in 
oraș.

de două ori
La Moscova a fost, dat, publi

cității decretul Prezidiului Sovie
tului Suprem al R.S.F.S.R. cu pri
vire la lărgirea perimetrului o- 
rașului Moscova. Teritoriul OTa- 
șului se va mări prin includerea 
cîtorva orașe aflate în apropierea 
Moscovei, a unor așezări munci
torești, rurale, centre populate și. 
localități cu vile din regiunea 
Moscovei.

Ca mărime 
tala U.R.S.S. 
mari orașe 
York, Londra,
tierele de locuințe 
pe o lungime de 
sud spre nord, și 
la est la vest.

a teritoriului capi- 
va depăși cele mai 
din lume —- New 
Paris, Berlin. Car- 

se vor întinde 
40 km., de la 
tot pe atît de

o

DEMISIA LUI LODGE
NEW YORK 20 (Agerpres).
După

France Presse, purtătorul de cu- 
vînt al Casei Albe a declarat că 
Henry Cabot Lodge și-a dat de
misia din funcția de delegat per
manent al Statelor Unite la 
O.N.U. Demisia sa va intra în 
vigoare de la 3 septembrie a. c.

Agenția subliniază că Lodge 
și-a dat demisia pentru a se con
sacra campaniei electorale, întru-

.....-_____ Q.

cum anunță agenția
cît el a fost desemnat candidat 
din partea partidului republican 
în postul de vicepreședinte al 
S.U.A.

De asemenea purtătorul de cu- 
vînt al Casei Albe a anunțat că 
președintele Eisenhower a accep
tat demisia lui Cabot Lodge și 
„are intenția să-l numească 
James Wadsworth, în prezent 
junct al lui Cabot Lodge, 
fruntea delegației americane 
O.N.U.“.

pe 
ad-
în 
la

Stare excepțională
PARIS 20 (Agerpres).
După cum transmit agențiile 

de presă, în noaptea de 19 spre 
20 august Modibo Keita, preșe
dintele guvernului Federației a- 
fricane Mali, din care fac parte 
fostele teritorii franceze .Senegal 
și Sudan a declarat „stare ex
cepțională“ și a demis din func
ția de vicepreședinte al federației 
pe primul ministru al Senegalu
lui. Mamadu Bir.

Luînd cuvîntul la. radio, Keita 
a declarat că anumiți lideri po-

în Federația Mali
litici 
ta tea 
rilor

După declarația lui Keita gu
vernul Senegalului condus de 
Dia, a proclamat independența 
Senegalului și a anunțat retra
gerea sa din cadrul Federației 
Mali.

Corespondentul agenției France 
Presse transmite din Dakar că în 
urma ordinului președintelui Kei
ta trupele au ocupat pozițiile cheie 
din capitala federației, Dakar.

încearcă să submineze uni- 
țării „sub pretextul alege- 
prezidențiale“.
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; caută spre angajare
Un inginer șef serviciu pre- 

ducție (inginer în una> din ra- 
| murile de activitate ale între- 
! prinderii; stagiu: 3—4 ani 

în funcții tehnice de speciali- 
! tate; salariu: 1.450 — 1.700 
[ lei).

Un inginer C.T.C. (inginer 
' în una din ramurile de acti- 

vitate ale întreprinderii; ,,'sta- 
1 giu: 2 ani ca inginer; sa- 
; iariu: 1.300—1.450 lei). 
! Un normator 
; (studii medii; stagiu: 2 
, în funcție de tehnician;
lariu: 850—1.125 Iei).

' Un magazioner moara 
' griu Lupeni (școala de 7

sau studii echivalente; stagiu 
de 2 ani în funcții adminis- 
trative; salariu: 575—700

> lei).
' Doi muncitori laborator — 
i moara de griu din Lupeni 
; (stagiu 1 am, în muncă de la- 
[ borator; salariu : 541—673
' lei).

Un muncitor laborator —
> fabrica de pline Petroșani 
¡' (stagiu I an in muncă de

laborator; salariu: 541—673 
tei).

tehnolog 
ani 
sa-

de 
ani
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PR06RAM DE RADIO
22 august

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Cîntece și jocuri 
populare romînești și ale miyr«l- 
■făților naționale, 9,30 TinS^ețea 
ne e dragă, 10,30 Muzică distrac
tivă, 11,03 Teatru la microfon: 
„La Răzeși“. Dramatizare după 
nuvela lui V. Em. Galan. 13.05 
Cîntece de luptă antifasciste, 
14,00 Concert popular, 15,50 Ver
suri închinate eliberării. 16.30 In- 
terpreți de muzică ușoară, 17,30 
Vreau să știu ! 19,31 Program
muzical pentru fruntașii în pro- 
diucție din industrie și agricul
tură, 20,45 Muzică populară in
terpretată de soliști și formații 
artistice de amatori, 21,30 „Ne-am 
înfrățit în luptă“, program de 
cîntece romînești și sovieti
ce: PROGRAMUL II. 14,30
Partidul în creația ' ’ de cîn
tece a compozitorilor noștri, 
15,00 Muzică ușoară romînească, 
16,30 Vorbește Moscova ! 17,00
Muzică populară romînească, 17,50 
23 August în istoria poporului 
nostru, 18,05 Compozitorii noștri 
cîntă viața nouă a patriei, 19,30 
Almanah științific, 20,40 Compo
zitori romîni șl sovietici cîntă 
marea prietenie, 21,30 Cîntece și 
jocuri populare romînești.

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

CINEMATOGRAFE
22 august

PETROȘANI — 7 NOIEM. 
BRIE : Intrigă și iubire; AL. SA- 
HIA : In pragul vieții; MUNCI
TORESC : Mingea; PETRI LA; 
Prima zi de pace; ANINOASA : 
N-am ucis; VULCAN : De sîtn- 
bătă pînă luni; CRIVIDIA : Soar
ta unui om; URICANI : Melodii 
de pe Neva.

Tiparul : „6 August" — PoficTafie


