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Cresc realizările minerilor 
in întrecerea socialistă

Fruntași în producția de cărbune

Colectivul minei Le
nea întețește avîntul în
trecerii socialiste pentru 
a se prezenta la Ziua 
minerului și 23 August 
cu realizări în producție 
cît mai frumoase. De la 
începutul lunii iulie și 
pînă în prezent, ei au ex
tras din abataje 
tone de cărbune 
plan situîndu-se 
colectivele fruntașe 
bazinul Văii Jiului

producției de 
Productivitatea 

realizată în a-

1320 
peste 
între 

din 
în

sporirea 
cărbune, 
muncii 
"“ită perioadă la mina 

i se apropie de 
tone/post, și în- 

cea planificată 
30 kg. cărbune

f ckastă 
s» 

trece
cu peste 
pe post.

pe

Sectoarele II; III 
V au dat partea cea mai 
mare de contribuție la 
obținerea acestor succese. 
Sectorul II și-a depășit 
planul pînă la 25 iulie 
cu 390 tone de cărbune, 
sectorul III cu 547 to
ne, iar sectorul V cu 520 
tone. Pe panoul frunta
șilor în producție din a* 
ceste sectoare figurează 
în iulie numele brigăzi
lor conduse de Crețu 
Gheorghe și Molnar 
Traian de la sectorul II, 
Solovan loan, Pășcălău 
Ioan și Vasiu Aron de 
la sectorul III, 
Simion, Danciu 
Toacă Ștefan și 
la sectorul V.

Și

Petric 
Moise, 

alții de

Roadele muncii însuflețite
A devenit un lucru o- 

bișnuit pentru minerii de 
la Petrila ca să-și rea
lizeze ritmic sarcinile de 
plan- Datorită acestui 
fapt ei înscriu pe grafi
cul producției realizări 
tot mai însemnate. In 
perioada 1 —28 iulie, de 
exemplu, din 
minei au fost 
peste plan 1126
cărbune energetic. Sporul 
de producție a fost ob
ținut pe seama creșterii 
productivității muncii, in
dice care pe mină a a-

cărbune

abatăjele 
extrase 

tone de

tins 1,293 tone
Fruntași pe ex- 
sînt
III 
III, 
de 

au realizat ran
damente de peste 6 tont? 
cărbune pe post. Tot pe 
baza creșterii randamen
tului, brigăzile de mineri 
conduse de Bartha Fran- 
cisc și Cardaș Gavrilă 
din sectorul IV au 
tras în luna curentă 
mult de 500 tone 
cărbune peste plan.

pe post, 
ploatare 
toarelor 
sectorul 
brigăzile 
cameră

minerii sec- 
și IV. La 

bunăoară, 
la abatajele

ex- 
mai 

de

Au redus consumul de lemn
Colectivul minei Vul

can a căpătat o bogată 
experiență în privința 
reducerii consumului de 
lemn de mină. De la în
ceputul anului ei au fă
cut o economie de lemn 
de aproape 2 m.c. la o 
mie tone de cărbune ex
trase, 
are la 
tezelor

Această reducere 
bază sporirea vi
de avansare în

ex-abataje precum și 
tinderea armării metalice. 
In abatajele frontale, de 
exemplu, se realizează vi
teze de înaintare cu 10 
m. mai mari decît în 
1960. De remarcat este, 
de asemenea, faptul că 
în acest an la mina Vul
can s-au armat metalic 
3 abataje frontale și cir
ca 5000 m.l. de galerii.

Citiți în pagina !V-a:
• Vizita iui N. S. Hrușciov la Kursk.
• U.R.S.S. a lansat satelitul artificial al Pămîntului „Cos

mos-7“.
• Succese In îndeplinirea planului de stat al R.D.G.
• Prof. Alexandr Serebrov despre cauzele apariției tumori

lor canceroase și posibilitățile de combatere a lor.

( La Viscoza Lupeni recepționarea produc- 
Iției finite cere multă atenție. Avînd o bură ) 

pregătire profesională Galu Maria și Loy - 
Frida îndeplinesc cu cinste această sarcină.

IN CLIȘEU : Galu Maria și Loy Frida la 
< sfîrșitul celor 8 ore de muncă lingă stocul 
? de bobine recepționate.
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Pe șantierul Livezeni

Din zori și pînă-n noapte
Noul cartier Livezeni 

se dezvoltă continuu; pe 
locurile unde în urmă 
cu 6 ani se întindea o 
cîmpie s-au înălțat deja 
64 blocuri cu peste c 
mie de apartamente, o 
școală cu 16 săli de cla
să, s-au amenajat pavi
lioane comerciale și o u~ 
nitate P.T.T.R. Lucrările 
însă continuă, 
sfîrșitul anului, 
vor construi 
curi cu cea. 
mente și o 
mică.

Cum se 
munca pe acest impor- ' 
tant șantier ? lată cîteva 
aspecte luate în timpul 
unei zile de muncă.

Pină la 
aici se 

încă 15 blo- 
400 aparta- 
centrală ter-

desfășoară

C oarele își ridică gea- 
na de lumină peste 

culmile Parîngului pri
vind spre cîmpia Liveze- 
niului; oare s-au trezit 
oamenii ? Da, s-au tre
zit I Primele „rîndunele“

zidarii 
Moga 

Galigber Ștefan,

pe șantier sînt 
din brigăzile lui 
loan,
Arsoi Anghel, Nagy De- 
Zideriu și Pop Ffăhcisc. 
Deși e dimineață devre
me, ei au venit deja și 
tată-i sus pe schele zi~ 
dind 
curi.
gadă 
cina 
plus 
rie.

de zor noile blo- 
Zilnic, fiecare bri- 
își depășește sar

de plan, zidind în 
3—5 mc- de zidă-

□ azele fierbinți încep 
1' să încălzească aerul. 

Este perioada cea mai 
potrivită de lucru pen
tru tencuitorii interiori 
căci acum „prinde“ mor
tarul. De aceea, brigă
zile lui Roșu Dumitru, 
Kinal loan, Rădulescu 
Marin dau zor; vara es
te cu precădere sezonul 
tencuitorilor. Roadele nu

ȘT. MIHAI
(Continuare în pag. 3-a)
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Galeria principală de coastă a minei Dîlja pe care o sapă brigada de înaintări con 
dusă de minerul Demeter Augustin avansează în fiecare lună în adîncuri cu peste 100 de 
metri. In urma minerilor, echipa de panligări condusă de Ferenczi Ștefan înaintează cu a- 
menajarea liniei ferate. IN clișeu : Șeful echipei (primul din dreapta) cu muncitorii Cic 
Petru, Totoașă Iulian, Garaiac’u Constantin și Hațeganu loan lucrînd la montarea liniei 
ferate duble.
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| Unde mergem azi ? |
• Stadionul „Minerul" ; 

din Lupeni va găzdui du- ■ 
rnânică la orele 17,30 întîl- | 
nirea de fotbal dintre Mi- I 
nerul Lupeni și Wisniut e 
Karl Marx Stadt. In des- 
cjiidere vor juca echipele 
de pitici ale asociației Mi- j

’ nerul și tineretul gazdelor t 
cu Minerul Vulcan.

• La clubul central al ș 
sindicatelor din Petroșani 
va avea loc un program 
închinat deschiderii Festi
valului Mondial al Tinere
tului și Studenților de la 
Helsinki.

• Clubul minerilor din 
Petrila va găzdui începînd

S cu ora 9 dimineața con- 
■ cursul formațiilor artistice 
. de amatori din Valea Jiu- 

Iui și raionul Hațeg.

— ----
AZI ÎNCEPE LA HELSINKI

AL VIII-lea FESTIVAL 
AL TINEREȚII ȘI PĂCII

Azi se deschi
de la Helsinki

de-al VIII- 
Festival

cel 
lea 
Mondial al Tineretului și Stu
denților pentru pace și priete
nie, cel mai important eveni
ment din acest an al mișcării 
de tineret și studențești din 
lumea întreagă.

Festivalurile mondiale ale ti
neretului și studenților pentru 
pace și prietenie au devenit o 
tradiție scumpă a tinerei gene
rații, care marchează contri
buția sa susținută la lupta po
poarelor pentru pace. Acum 15 
ani, la Praga, a avut loc primul 
Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților. Exprimînd 
năzuința fierbinte de pace a 
celor ce-și pierduseră în răz
boi părinții și frații, a milioa
nelor de victime ale fascismu
lui, 17.000 de tineri din 72 de 
țări au venit în acele 
capitala Cehoslovaciei, 
rînd minunata tradiție 
valurilor tineretului și
ților închinate păcii și priete
niei. La manifestările cultu
rale ale primului festival și-au 
dat concursul 3.459 de tineri. 
De atunci au avut loc încă 6 
festivaluri mondiale ale tine
retului, la Budapesta, Berlin, 
București, Varșovia, iar în a- 
nul 1957 la Moscova, măreața 
capitală a constructorilor co
munismului. La cel de-al VI- 
lea Festival mondial au parti
cipat 34.000 de tineri din 131 
de țări reprezentînd mai mult 
de 1.000 de organizații de tine
ret și studențești. Ultimul Festi
val Mondial al Tineretului și 
Studenților s-a desfășurat a- 
cum trei ani, pentru prima da
tă într-o țară capitalistă, în 
Austria. La cel de-al VII-lea 
festival de la Viena au venit 
18.000 de tineri din 112 țări,

VIOREL FAUR 
secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M. Petroșani

zile în 
inaugu- 
a festi- 
studen-

reprezentînd 
1200 de organi
zații.

Cel de-al VIII- 
lea Festival de

la Helsinki are loc în condi
țiile în care mai mult decît 
oricînd au crescut și s-au în
tărit forțele care apără pacea, 
care luptă pentru zădărnicirea 
uneltirilor imperialiste. Tinere
tul din lumea întreagă nu poa
te și nu vrea să asiste nepăsă
tor Ia acțiunile agresive între
prinse în Occident. Strîngîn- 
du-și rîndurile, întărind neîn
cetat unitatea lor de luptă, oa
menii cinstiți de pretutindeni 
pot să bareze drumul ațîțăto- 
rilor la război. La această luptă 
tineretul îșl aduce o contribu
ție importantă.

Cel de-al VIII-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților va fi o sărbătoare a 
cîntecului, dansului, a bucu
riei de a trăi, dar mai mult ca 
orice o manifestare a hotărîrir 
tineretului lumii de a lupta cu 
energie pentru o pace trainică.' 
Despre puternicul răsunet al 
ideilor Festivalului vorbește 
faptul că 1.400 de organizații' 
de tineret și-au dat adeziunea 
Ia impunătoarea manifestare 
de la Helsinki.

Ca și la celelalte Festivaluri 
ale tineretului și studenților, și 
de această dată, tineretul pa
triei noastre va fi prezent la 
marea sărbătoare.

La minele, întreprinderile, pe 
șantierele de construcții, în mij
locul elevilor și studenților. în 
cluburile muncitorești din Va
lea Jiului au loc în aceste zile 
conferințe, simpozioane, con
cursuri „Drumeții veseli" ini
țiate de organizațiile U.T.M. 
pe tema festivalului.

In întîmpinarea acestui e- 
veniment, tinerii Văii Jiului au

(Continuare în pag. 3-a)
---------------- O-----------------

Cu angajamentele la economii 
îndeplinite

Muncitorii și teh
nicienii de la mi
nele, preparațiile 
și uzinele C.C.V.J. 
acordă o atenție 
deosebită realizării 
de economii. Spo
rind simțitor pro
ductivitatea mun
cii și reducînd 
cheltuielile de pro
ducție ei au reușit 
ca în primul se-

mestru al anului 
să obțină economii 
suplimentare la 
prețul de cost în 
valoare de 8.806.000 
lei. Fruntași în 
lupta pentru eco
nomii sînt minerii 
de la Petrila. Re- 
ducînd preful de 
cost pe tona de 
cărbune extrasă ei 
au economisit în

acest timp 815.000 
lei, cu 65.000 lei 
mai mult față de 
angajamentul a- 
nual. La rîndul 
lor, minerii de la 
Uricani au reali
zat economii pes
te plan de 260.000 
lei, depășindu-și 
astfel angajamen
tul luat pe acest 
an cu 10.000 lei.
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Mîinile omului
Dealurile și-au dat mina, 
Unind prin lucitoare paralele 
Brațele lor de metal ridicate în aer 
Ca niște catarge fără vele
Telegarii sloboziți ai materiei 
Aleargă ca noteîe pe coardele viorii 
Milioane de volți, tot atîtea lumini 
Se aprind seara și se sting odată cu
De undeva, ca un al șaselea simț
Împingînd pe artere metalice forța atomului 
Liniștite și sigure de ele,
Acționează mîinile omului, mîinile omului.

I. C1OCLEI

zorii

Decor schimbat
Pe aici odată vîntul foșnitor 
Ciuta cu timbrul lin ca de tenor 
Un cîntec trist cu notele răzlețe 
Pierdute printre crestele semețe 
Dar murmurul acesta de copil ' 
L-a întrerupt sosirea lui april’ 
Cu-n freamăt viu, prelung de viață 
Crescut în zori și adăpat cu rouă 
Și intr-o bună zi țîșni spre stele 
Din șantier, pădurile de schele 
Și-apoi, printre aleile cu zgură 
Crescu un orășel miniatură...
Decorul s-a schimbat, în fapt de seară 
Cînd vîntul printre blocuri se strecoară 
Privește la micuțul cu lungi gene 
Cum răsfoiește cărți cu Cosînzene 
Și ascultă apoi povești cu „a fost odată 
Un smeu, un făt-frumos, un sfarmă piatră"... 
Acest decor e nou și totuși vechi îți pare 
Cînd altul și mai nou răsare.
De-abia-I privești o clipă și 
Apare altui. Cine-1 schimbă ?

nouă

apoi 
Noi.

M. CALIN
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De ziua ta, ortace
Prietenii cărții au pă

răsit sala de lectură a 
clubului. De cutind și in 
sălile de jocuri distracti
ve s-a lăsat liniștea și 
fivunericuî. Numai în bi
roul directorului clubului 
e lumină încă. Se discută 
cu pasiune. Responsabila 
culturală 
comitetul 
minier, 
teatru și 
bului nu l 
montajul literar 
zat pentru Ziua 
lui care acum li 
greu de realizat.

— Montajul ar fi da
rul cel mai frumos oferit 
minerilor de ziua lor de 
către formațiile noastre. 
Intr-adevăr nu e ușor de 
realizat. Rămîne să mai 
discutăm mîine cu opera
torii și electricienii pen
tru jocul de lumini, și 
artiștii...

— Dar cum stăm 
restul programului ?

pregă-

de pe lingă 
sindicatului 

instructorul de 
directorul clu- 

pot să renunțe la 
pceconi- 
mineru- 
se pare

se
Și 

clu-

Gligor Au- 
electricianul 
sectorul II 
va oferi 

un

— Soliștii 
tesc intens, 
directorul 
bului zîmbi mul
țumit cînd își a- 
minti de cîntecul 
lui 
rei, 
din 
care
minerilor 
cîntec din fol
clorul nou, mi
neresc. Zîmbetul 
îl însoți și cînd 
trecu în revistă 
repertoriul bogat 
al soliștilor Ma
ria Cocman și

cu

cu

Alexandru Gaboș și, 
ales, al îndrăgitului 
list Uțu Iancu, cel 
la faza raională a 
cursului „Pe plaiuri 
nedorene" a ocupat 
mul loc- Recitatorii se 
pregătesc și ei intens, con
tinuă directorul. Sînt 
convins că poeziile „Sil
vester Andrei salvează a- 
batajul“ și „Minerii" se 
vor bucura de mult suc
ces, după cum se va bu
cura și suita de dansuri 
ardelenești. De mîine 
vom începe repetiția cu 
brigada, 
munca și 
minerilor 
mul lor 
dacă de 
gramul va fi 
„de ziua ta, ortace“ tre
buie să ne străduim ca 
spectacolul nostru să fie 
Intr-adevăr unul din da
rurile pe care minerii 
aninoseni le vor primi 
cu bucurie de ziua lor.

LICIU LUCIA

mai
șo

ca re 
con- 
hu- 
pri-

Ea va data 
viața nouă a 

noștri, entuâas- 
nestăvilit. Iar 
astă dată pro- 

intitulat 
tl

Lupenenii au fost la înălțime
Sala mare a clubului C.C.V.J. 

din Petroșani devenise, zilele 
trecute, neîncăpătoare. Mulți, 
tare mulți tineri din întreaga 
Vale a Jiului au venit aici 
să-și susțină favoriții. Nu e- 
rau întreceri sportive și nici 
artistice, ci un concurs „Dru
meții veseli" avînd ca temă 
festivalurile mondiale ale ti
neretului și studenților orga
nizat de Comitetul orășenesc 
U. T. M. din Petroșani. Con
cursul a început. Juriul, 
format din inginerii Marco - 
viei Leon, Ioniță loan și Jer- 
ca loan, Începe să pună în
trebări.

— La ce dată și unde se va 
deschide cel de-al 
Festival Mondial al 
lui și Studenților ?

După cîteva clipe
Niculescu Pe- 
răspunde si-

întărire a priete- 
din lumea în- 
a pus întrebări 
domeniu.
și răspunsurile

Vin-lea 
Tineretu-

re, concurentul 
tre din Uricani 
gur :

— Al VUI-lea

de gîndi-

Festival Mon
dial al Tineretului și Studen
ților se va deschide în ziua 
de 29 iulie la Helsinki, capi
tala Finlandei. Ropotul de a- 
plauze ce a urmat a confir
mat justețea răspunsului.

— Cîți tineri au participat 
la cele 7 festivaluri anterioa
re ? — urmează' o altă între
bare.

Concurentul Dinu 
din Lupeni răspunde 
în cîteva cuvinte.

— Peste două sute
------------------ .......... ...............................

GATA DE CONCURS
In sfirșit a sosit și ziua mult 

așteptată. Aici la clubul din 
Petrila se vor întrece cele mai 
bune ansambluri artistice de 
amatori din Valea Jiului și ra
ionul Hațeg. Printre formațiile 
cărora le-a revenit această 
cinste, se numără și aceea de 
muzică ușoară a clubului mun
citoresc din Vulcan. Dar cît 
s-a muncit pînă să se ajungă 
aici! Repetiții și iar repetiții 
și cu cît se apropie data con
cursului ele sporeau în inten-

LA BRAȚ CU TINEREȚEA
Dacă intr-un loc sînt doi tineri 

fi mai vine fi al treilea veselia e aici 
fi molipsește încet, încet fi pe cei 
mai virstnici. Așa spunea odată 
cineva — și avea dreptate. Uite, 
nu mai departe decît aseară. Ple
casem de acasă cu gîndul să jac 
o plimbare. Simțeam nevoia să 
respir aerul curat al parcului, să 
văd zâmbetul jericit al oamenilor. 
Pe stradă m~a oprit un prieten.

— Ce faci, nu vrei să vii la 
club ? — mă întrebă — jucăm 
șah și dansăm.

lată-ne îndreptîndu-ne pașii 
către clubul sindicatelor. Intrăm. 
Afară e mult zgomot de mașini, 
de căruțe, de oameni. Viața pul
sează în oraș prin toate arterele

In clădirea clubului^ te simți ca 
acasă. Fețe voioase și binevoitoare, 
oameni cu care poți lega ușor o 
discuție despre muzică, despre li~ 
'teratură, despre sport și atîtea lu
cruri care preocupă pe orice tînăr. 
Intrăm la întîmplare, într-o sală. 
Aici e liniște. Fețe grave și gtn- 
ditoare aplecate asupra meselor 
combină de zor în minte mișcă
rile cele mai avantajoase cu care 
să-l facă mal pe adversar. Sîntem 
în sală de șab. Dar adversarul nu 
se dă bătut cu una cu două. Are 
și el combinațiile lui. E «iez un 
tînăr pe care-l cunosc bine. Nu de 
mult a terminat cursurile școlii se
rale. Mare amator de șab, tînărul 
s-a cufundat cu totul în calculele 
partidei sale. E Kirmayer Fran- 
cisc, electrician la I.C.M.M. și, cine 
știe, poate viitor inginer. Dar să 
nu anticipăm. Sînt atîtea meserii 
pe care le poate îmbrățișa un tî
năr... Așa cum îl pasionează șahul 
tot atît de atras se arată și de me
seria lui. Să încerci numai să legi 
o discuție contradictorie cu el. Te 
tace „mat" în cîteva minute dacă 
nu ești bine documentat asupra 
lucrurilor. Am „chibițat" si noi I

Apoi lăsăm 
să-și termine 
Ai crede că

la cîteva partide, 
„fețele gînditoare" 
partidele în liniște, 
tinerii aceștia serioși nu știu să 
fie veseli dar ta înșeli. Să în
ceapă numai muzica să ante. 
Pînă atunci să mergem la popice. 
E un contrast între sala din care 
am ieșit fi asta. Acolo eram 
lumea tăcerii, pe cînd aici...

Bilele se rostogolesc aruncate 
toată forța pe pista de asfalt 
izbesc în grămada de popice.

— ...Cinci, ...șase, ...opt.
Cine-i tînărul acesta care 

pregătește să arunce bila ? A, 
E Ghening loan, strungar. Ce 
cruri frumoase ies din mîinile
Strungul se supune docil miinilor lui 
de parcă ar avea viață. Nu s-a 
întîmplat niciodată să dea vreo 
piesă rebut sau să întîrzie 
comandă din cauza lui. Și 
iată-l, a aruncat bila cu o 
care sigură—

— Nouă, bravo lani I La tine 
și str,..-.gul și bila „merg' tot a-- 
tît de bine

Din sala de dans se aud mu
zicanții acordîndu-fi instrumente- 

. le. Apoi muzica „atacă" partitura. 
..A fost deajuns o melodie"... In
trăm în sala de dans. N-a apucat 
muzica să se „încălzească" și pe
rechile au și început să se învîr- 
tească pe parchetul lucios.

în

cu

Sa 
da. 
lw 
lui.

vreo 
acum 
miș-

— Dumneavoastră nu dansați ?
— Ba da, dar neinvitată ?
— Sînteți invitata mea. Pe 

Ioana Ruxand o cunosc de mult. 
E lăcătuș ajustor la U.R.U.M.P. 
Nici nu-ți vine să crezi că fata 
asta mică la trup care se lasă cu 
grație condusă în dans e atît de. 
aprigă atunci cînd e vorba de 
lucru. Ioana își depășește lună de 
lună sarcina de plan cu 15—20 la 
sută. Și e totodată o bună acti
vistă pe tărîm cultural. In jur 
perechile se învîrtesc cu toată 
voioșia tinereții întipărită pe față.

T oți sînt tineri și fiecare își 
are viața lui, aspirațiile lui. Nu
mai aici toți au un punct comun: 
veselia. A fost de ajuns o 
melodie ca „fețele grave" 
si părăsească jocul de șah și să 
se antreneze în veselia generală.

In timpul dansului se 
prietenii și, cine știe, 
gînduri de viitor.

E atît de frumoasă tinerețea 1 
E atît de minunat să trăiești prin
tre acești tineri, si le cunoști su
fletele, năzuințele, bucuriile. Pleci 
de aici cu o mare satisfacție. Ești 
fi tu unul dintre ei. In seara asta 
ai dansat, ai rîs, ai glumit, ai fă
cut tot ce-i șade bine tinereții, iar 
mîine vei începe o zi nouă, cu alte 
bucurii.

„Șase băieți și o fată
...este titlul și chiar perso

najele din momentul drama
tic pe care cea mai tînără for
mație de teatru a clubului din 
Aninoasa ii pregătește pentru 
sărbătoarea de la 23 August. 
Repetițiile au început de mult 
sub conducerea regizorului a- 
mator Lany Emerik. Printre 
debutanțî, aninosenii îl vor

Stelîan 
prompt

de mii.

pe Com- 
cinta Ia 
îi ținea 

iar

sitate. Să-1 fi văzut 
lodi Dodi cum mai 
saxofon l siics Iosif 
isonul la țug-trombon, 
Zavețki Victor sufla în trom
petă mai ceva decît fiul re
gimentului. La ghitara elec
trică, tangou! „Dragostea 
noastră" cîntat de Vasiu Ni
colae te îndemna la dans. Dar 
la repetiții e de obicei nu
mai muzică așa că...

Marea majoritate a instru
mentiștilor sînt mineri ori me
seriași de la mină, 
e vorba de frumos, 
ca-i tare frumoasă, 
zarea lui participă 
ziasm și intelectualii. Așa că 
din ansamblul vulcănenilor 
face parte și profesoara Iacob 
Margareta. Inginerul Berodia 
Silviu cîntă la contrabas, iar 
trio de acordeoniști este for
mat din Baban Nicolae, Sem- 
csic Francisc și Tătaru Vale- 
riu. Formația e completată la 
baterie de Dragoș Cornel, Iar 
la maracase de Tuhuț Mihai.

La concurs, formația se pre
zintă cu un repertoriu format 
din trei bucăți. Tangoul „Dra
gostea noastră", cîntecul so
vietic „Rasgavor" și „Un cîn
tec de dragoste".

Dar cînd 
și muzi- 
la reali- 
cu entu-

— Foarte bine — spune e- 
xamina torul.

Cum toate festivalurile ti
neretului au constituit un bun 
prilej de
niei tinerilor 
treagă, juriul 
și din acest 

întrebările 
continuă. Toți cei 16 concu- 
renți s-au dovedit bine pre- ■ 
gătiți. La sfîrșit, juriul acor
dă locul I reprezentanților o- 
rașului Lupeni, care au dat 
cele mai multe răspunsuri e- 
xacte. Locul II a fost ocupat 
de cei de la Uricani, iar pe al 
treilea s-au situat reprezen
tanții Petrilei. Petroșănenii și 
cei din Aninoasa au primii 
mențiuni.

La individual, locul I a fost 
ocupat de tînărul Bojin Aurei 
tot de la Lupeni. După cum se 
vede, lupenenii au fost la înăl
țime. Dar nici ceilalți nu s-au 
lăsat mai prejos. Concurențll 
și spectatorii au plecat de la 
concurs cu un bagaj de cunoș
tințe, și acesta-i esențialul.

V. FERARU .
------- _=©=_

Cartea — tovarăș r 
îndrăgit ’%ec

Setea de cultură a celor 
mulți e nepotolită. Zil
nic numeroși oameni ai 
muncii din Petroșani, tineri și 
virstnici, își îndreaptă pașii 
spre biblioteca centrală. Unii 
preferă cărți politice, alții teh
nice sau de literatură.

Serile literare, recenziile, șl 
alte acțiuni cu cartea le dez
voltă gustul de citit, îi ajută 
să cunoască cele mai noi cărți 
apărute.

In perioada ce a trecut din 
acest an, în fișele acestei bi
blioteci au fost înscriși peste 
2300 cititori care în această 
perioadă au citit mai bine de 
35.000 cărți. Fondul de cărți 
al bibliotecii a fost îmbogățit 
în ultimul timp cu noi volu
me în valoare de peste 6.000 
lei.

La răspîndirea cărții în rin- 
durile muncitorilor o contri
buție importantă aduc cele 23 
cercuri de citit și cele 15 >’ } 
blioteci de casă <--- - -*
fășoară activitatea 
rasului.

Printre cei mai 
tori ai bibliotecii 
muncitorii Gheorghieș Nicolae 
de la I.C.M.M. Petroșani, Bako 
Victor și Biro Eduard de la 
E.M. Petrila precum și Gruia 
Elisabeta, gospodină din Pe
troșani, Pretorianu Gabriela, e- 
levă Ia Școala medie din lo
calitate și mulți alții. Pentru 
ei ca și pentru majoritatea 
muncitorilor din Petroșani șt 
împrejurimi, cartea a devenit 
un tovarăș îndrăgit.

C. IOAN 
corespondent

care-și de 
în raza o-

buni citi- 
se numără

leagă 
poate fi

L CHILEAN

recunoaște șl pe sudorul Vișan 
Iile cunoscut în hărnicie șl ac
țiuni patriotice și pe Podaru 
I., Radu E., Popa E. și alți 
tineri care-și petrec timpul 
liber plăcut și util aducînd o 
mică contribuție la măreața 
operă de culturalizare a ma
selor.

Dotată In permanență cu noutățile care apar în aproape 
s toate editurile, biblioteca clubului muncitoresc din Uricani 
? cunoaște o tot mai mare afluență de cititori. In semestrul 
' I din acest an procentul celor care împrumută și citesc 
) cărți de la bibliotecă a crescut cu peste 17 la sută față de 
< aceiași perioadă a anului trecut.
> IN CLIȘEU : Bibliotecara Cazan Georgeta completează
> o nouă fișă cititorului Drăgătoru Mugurel, cea veche fiind 
■ completă.
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Pe șantierul Livezeni

Din zori și pînă-n 
noapte 

(Urmare din pag. l-a) 
întîrgie să se arate: blocul A ZE
RO este complet terminat, iar la 
B ZERO și altele lucrările sînt 
înaintate: zilnic se execută peste 
plan 5—13 m. p. tencuială de bu
nă calitate.

~2_ina este în toi. Intr-un colt 
al șantierului se lucrează la 

un nou obiectiv; centrala termi
ca — construcție mare, migăloasă, 
cu buncbere etajate, 16 cazane și 
2 coșuri de jurn. Cu atenție, bri
gada fierar-betonistului Horvath 
Ludovic montează armăturile de 
fier, face legături, îmbinări.

ătre sfîrșitul șutului, oamenii 
încep să strîngă uneltele, să 

stivuiască materialele rămase, pun 
în ordine locul de muncă. Dar 
nu toți, lată'i pe instalatorii lui 
Sacbelarie Nicolae. La blocul A 
ZERO ei mai execută montaje, 
instalații, își aduc contribuția la 
realizarea angajamentului colectiv : 
blocul să fie predat la 23 Au
gust, în loc de 30 septembrie cum 
prevede planul. In același scop, 
lutecuță suplimentar și mozaicarii, 

parchetarii, zugravii; an
gajamentul luat va fi rsepectat!

j nserarea își lasă umbrele pes- 
1 te șantier. Oamenii de pe 

schele au plecat, dar forfota au
tocamioanelor n~a încetat. Ma
șinile șoferilor Steles cu Troian și 
Tudor Constantin sint intr-o ade
vărată întrecere; care face mai 
multe transporturi. Și in timp ce 
lordache Dumitru, lonescu Ghe~ 
orgbe, Aniță Leon și Vreja loan 
descarcă la cărămidă, Sava An
drei, Chiriș Iulian, Preda Vasile 
și Bujor golesc mașina lor 
de nisip. Fiecare mașină a făcut 
deja cîte 17 transporturi diferite.

KJ oaptea a cuprins întregul Li~
• ” vezeni. La blocurile locuite 

luminile se sting pe rînd. Oare 
doarme și șantierul ț Nu. Mais
trul Covaci loan îndrumă cu a~ 
tenție munca brigăzilor de beto- 
nări din schimbul 11, care toarnă 
fundațiile noilor blocuri. La sta
ția de mortar, unde colergangul 
șifajpmpa țăcăne necontenit, e- 
cmț>a de serviciu prepară mortar 
,— cîte 15—18 mc. pe noapte — 
și aprovizionează toate trocurile 
zidarilor pentru ca a doua zi dimi
neață zidarii să găsească mor
tarul la îndemînă și să poată lu
cra din plin.
F ...O zi din munca rodnică a u- 
~nui șantier, a harnicilor cons
tructori care înalță noile blocuri 
de locuințe pentru mineri!

Din abatajele sectorului — numai cărbune de calitate
In prima jumătate a anu

lui curent, colectivul sectoru
lui I al minei Lonea a desfă
șurat o muncă susținută pen
tru a trimite industriei noas
tre socialiste cărbune mai 
mult și de bună calitate. In 
acest scop, organizația de 
partid din sector a dus o sus
ținută muncă politică în rln- 
durile minerilor, arătindu-le că 
este in propriul lor interes să 
găsească soluții eficace în ve
derea reducerii conținutului de 
șist in cărbune.

Biroul organizației de bază 
analizează periodic felul cum 
se duc la îndeplinire obieeti - 
vele prevăzute în planul de 
măsuri tehnico-organizatorlce 
cu privire la Îmbunătățirea 
îalității cărbunelui, dînd tot- 
xîată indicații prețioase acolo 
înde se manifestă lipsuri.

Nu de mult, organizația de 
>ază a analizat munca depusă 
Jentru realizarea unei produc- 
11 de bună calitate. Cu aceas- 
;ă ocazie a reieșit că rezulta- 
;ele obținute în semestrul I 
ilnt bune: conținutul de ce- 
jușă în cărbunele extras este 
Rai mic față de aceeași peri- 
>adă a anului trecut. Cu toate 
cestea, din abataje se mai 
trecoară uneori cărbune de ca- 
itate necorespunzătoare. Con- 
rolul calității * producției la 
rontul de lucru nu este la

Al Vffl-lea Festival al tinereții și păcii
(Urmare din pag. l-a) 

întreprins entuziaste acțiuni de 
muncă patriotică. Ei au colec
tat 1140 tone fier vechi, au e- 
fectuat peste 60.000 ore de 
muncă patriotică, realizînd e- 
conomii în valoare de peste 
700.000 lei. Merită să fie subli
niat exemplul tinerilor de la 
preparația și Viscoza Lupeni. 
preparația Petrila, LC.M.C. 
Vulcan care, în întâmpinarea 
festivalului, au efectuat peste 
3.500 ore de muncă voluntară.

In toate cele 233 organizații 
U.T.M. din Valea Jiului au fost 
ținute conferințe pe teme le
gate de Festivalul mondial al 
tineretului, iar pe localități 
s-au desfășurat concursuri 
„Drumeții veseli" pe tema 
„Festivalurile mondiale — tra
diție scumpă a tineretului lu
mii**. La aceste concursuri s-au 
evidențiat mulți tineri, între 
care Argint Nicolae, Labă loan, 
Bojin Dumitru, Stăncioiu loan. 
Beserman Ioan și alții. Cu mult

---------------©

Reprezentanții tineretului
din Valea Jiului la festival

Delegația tineretului din patria 
noastră care participă la cel de-al 
Vin-lea Festival Mondial al Ti
neretului de la Helsinki cu do
rința de a contribui la întărirea 
prieteniei și dezvoltarea colabo
rării tineretului lumii în lupta 
pentru pace, numără 350 persoa

înălțimea sarcinilor. Au fost 
perioade din acest an în care 
colectivul sectorului a pierdut 
sute de tone drept penalizare 
pentru depășirea procentului 
admis de șist. In ultimele două 
luni, brigada din abatajul nr. 
9 a avut rebutate 35 vagonete 
de cărbune pentru șist, cea din 
abatajul lui Burdea loan 22 
vagonete cărbune, iar brigă
zile conduse de Farkaș loan, 
Burdea Nicolae și Băiănescu 
Mănăilă cîte 14 vagonete de 
cărbune fiecare.

Pe tema îmbunătățirii cali
tății cărbunelui, biroul orga
nizației de bază a recomandat 
conducerii sectorului și comi
tetului de secție să organizeze 
schimburi de experiență la lo
curile de muncă între șefii de 
brigăzi și de schimb. S-au gă
sit procedee eficace în orga
nizarea controlului calitativ. 
In abatajul nr. 8, de pildă, șe
ful de brigadă Berindei Aurel 
pretinde responsabililor de 
schimb să ia In primire la 
sfîrșitul șutului cantitatea de 
steril aleasă și depozitată în 
abataj. Periodic în brigadă se 
țin convorbiri operative cu ca
re prilej se analizează rezul
tatele obținute pe schimburi 
în ce privește alegerea șistu
lui vizibil. In abataj a pornit 
o întrecere vie între mineri. El 
se străduiesc să aleagă cit mal

succes s-a desfășurat și con
cursul „Cine știe să recite mai 
multe poezii patriotice și revo
luționare".

In toate localitățile Văii Jiu
lui au fost organizate duminici 
cultural-sportive dedicate Fes
tivalului mondial. Cele mai 
reușite duminici cultural-spor
tive au fost cele de la Petrila, 
Lupeni și Uricani. La acțiunile 
întreprinse pînă acum de or
ganizațiile U.T.M. în întimpi- 
narea festivalului au partici
pat peste 8500 tineri, eviden- 
țiindu-se utemiștii Florea Flo
rian, Niculescu Petru, Drăghici 
Ioan. Voicu loan și alții. La 
adunările organizate pe tema 
..Festivalurile mondiale, tradi
ție scumpă a tineretului lumii** 
și la întâlnirile cu delegații din 
Valea Jiului la Festivalul de la 
Helsinki au participat peste 
3000 de tineri.

Gîndurile celor pește 18.000 
tineri și tinere din Valea Jiu
lui se îndreaptă acum spre Hel
sinki, care timp de 10 zile este

ne. Din delegație, alături de cei
lalți tineri fruntași în producție, 
învățătură și activitatea obștească, 
fac parte și doi reprezentanți ai 
tineretului din Valea Jiului : tâ
nărul miner șef de brigadă Marin 
Dumitru din Lupeni și studenta, ! 
fruntașă la învățătură, Torsan 1
Persida de la I- M. Petroșani.

mult șist vizibil. In ultimele 
două luni, această brigadă a 
obținut cele mai frumoase rea
lizări pe sector în ce privește 
calitatea producției.

Incepînd din luna iunie a.c. 
și brigada condusă de tov. 
Burdea Nicolae din abatajul 
nr. 7 s-a evidențiat în ce pri
vește calitatea cărbunelui. Aici 
șeful de brigadă, împreună cu 
tovarășii Porca loan, Burdea 
Ilie, Rusu Eugen și alți agi
tatori organizează convorbiri 
cu muncitorii arătînd pe bază 
de calcule urmările ce se pot 
resfringe asupra activității e- 
conomice a minei dacă steri
lul ales s-ar fl strecurat în 
cărbune. Asemenea convorbiri 
au avut loc șl în fața grafi
cului de întrecere. Cu ocazia 
unor astfel de discuții s-au dat 
exemple de muncitori fruntași 
în alegerea șistului din cărbu
ne, cum sint minerii Policluc 
Dionisie, Marinciuc Vasile, Flo- 
rescu Petru, ajutorul de miner 
Șoit Avram și alții care folo
sesc din plin ciocanul de aba
taj pentru a putea extrage 
cărbune bulgăros, ceea ce ușu
rează alegerea șistului. In ur
ma activității rodnice desfă
șurate de agitatori, luna tre
cută ortacii lui Burdea Nico
lae nu au avut rebutat nici 
un vagonet de cărbune pen
tru șist. Cu răspundere au

Pnu reparații 
executate la timp 
și de bună cali
tate. tinerii din 
atelierul de între
ținere a parcului 
de vagonete al 
sectorului VIII 
de la mina Lonea 
aduc o contribu
ție de oreț la 
realizările colec
tivului minei.

Iată-i în cli
șeu pe tinerii 
Popa loan, Popa 
Dumitru. Răduca 
Aurel, Balog Ni- 
colae și Tincă A- 
leXandru din e* 
chipa de reparat 
vagonete a tova
rășului Zripcea 
Ștefan în timpul 
lucrului.

capitala tineretului lumii, u- 
rind participanților la cel de-al 
VIH-lea Festival deplin succes 
în îndeplinirea misiunii lor no
bile de soli ai păcii și priete
niei.

-----  —=Q=—

Finisajele — pe primul 
plan

Construcția celor trei noi 
blocuri — P, R, s din Vulcan, 
cu un total de 120 apartamen
te — a ajuns in stadiul de fi
nisaj interior. Colectivul lo
tului de aici, sub conducerea 
maistrului Corcian Otto, exe
cută din plin lucrări interioa
re. Astfel, la blocul P a fost 
terminată tencuirea interioară 
Și turnarea mozaicurilor, iar 
la blocul R, brigada de dul
gheri a lui Căplescu Nicolae 
montează acoperișul. Paralel 
cu dulgherii, zidarii lui Po
pescu Teodor și Cristache Ioart 
execută tencuirea interioară a 
ultimului etaj.

Lucrări importante se des
fășoară și la bloteul s, unde e- 
chipele lui Măndoiu Ioan, Teo- 
dorescu Vasile și Mohaci Ion 
execută tencuieli interioare la 
primele tronsoane ale clăJdirii, 
iar harnica brigadă condusă 
de Șumlanschi Vasile lucrea
ză la acoperirea clădirii. In a- 
celași timp, grupul de insta
latori condus de maistrul Gur- 
gu Constantin execută din plin 
lucrările ce îi revin.

Blocurile respective vor ft 
date in folosință minerilor din 
Vulcan încă în acest an.

muncit in această privință! mi
nerii din brigada lui Farkaș 
loan, Băiănescu Mănăilă.

La propunerea comuniștilor, 
în sector s-a introdus un re
gistru de evidență a calității 
pe abataje. In funcție de ca
litate se apreciază stimulen
tele în întrecerea socialistă atit 
brigăzilor cit și maiștrilor mineri 
ce răspund de activitatea bri
găzilor respective. Noua formă’ 
de evidență a calității produc
ției, cit și stimulentul mate
rial, au făcut ca întrecerea 
socialistă să se desfășoare cu 
avînt sporit. Numai brigada 
lui Farkaș Ioan a ales și de
pozitat luna trecută în aba
taj 216 m. c. steril, cea a lui 
Burdea loan 80 m.c., iar mi
nerii lui Berindei Aurel 43 m.c. 
de steril.

O influență pozitivă asupra 
calității are și faptul că s-a 
îmbunătățit și asistența teh
nică. La unul sau două locuri 
de muncă este repartizat cîte 
un tehnician care atunci cînd 
se constată că nu se alege șis
tul ia măsurile corespunză
toare.

Colectivul sectorului este 
hotărît ca în cinstea Zilei mi
nerului și a zilei de 23 Au
gust să îmbunătățească și mai 
mult calitatea producției. Do
rința colectivului este ca și pe 
viitor din abatajele în care 
lucrează să iasă numai căr
bune de calitate.

Z. ȘUȘTAC

• PUBLICITATE

ANUNȚ ;
;! T.C.M.C. :

grupul de șantiere j 
; Coroiești - Vulcan ■ 

■: angaj’ează imediat :
ȘOFERI

CU PRACTICA

Exploatarea 
minieră Lupeni
Ține în zilele de 30 și i;

31 iulie a. c. la sediul ex- ii 
i ploatării un concurs pen- i;

tru ocuparea următoarelor ȘJ 
posturi :
— MAIȘTRI MINERI
— PRIM-MAIȘTRI MINERI ■:
— MAIȘTRI MECANICI

Se pot prezenta la con
curs absolvenți ai școlilor :j 
tehnice de maiștri sau ai ii 
școlilor echivalate și' ii 
maiștri care la data de 1 ;• 
iulie 1956 au avut o vechi- 
me de 12 ani în această ii 
funcție.

Cererile de înscriere îm- i: 
preună cu actele, precum 
și orice informație se pri- ii 
mese Ia biroul personal al iț 
exploatării.

T. A. P. L.
Petroșani anunță* *

Recrutează elevi absol- 1 
venți ai școlii medii de cui- i 
tură generală cu examen , 
de maturitate pentru școa
la tehnică comercială, în i 
vederea pregătirii de con
tabili pentru comerț. Du- ■ 
rata de școlarizare este de 
2 ani, în orașul Craiova.

Solicitanții trebuie să 
aibă vîrsta între 11—25 ani 
împliniți la 1 octombrie 
1962; să corespundă din 
punct de vedere medical.

Solicitanții care doresc 
a se înscrie se vor prezenta 
la serviciul de cadre al 
T.A.P.L. Petroșani, avînd 
asupra lor următoarele ac
te : diploma de maturitate 
in original, certificatul de 
naștere (copie legalizată), 
buletinul de identitate.

☆

GOSPODINE
Cumpărați de la bufetul 

„Gospodina" din halele 
Petroșani diferite sortimen
te de semipreparate cu pre
țuri avantajoase.

De exemplu: cirnați de 
porc — 20 lei kg.; carne 
tocată pentru chiftele ■— 
14,20 lei kg.; came tocată 
pentru mici — 17,50 lei kg: 
sărmăluțe în foi de viță 
cu carne — 15,30 lei kg.

Vizitați cu încredere noul 
nostru magazin !

☆
La restaurantul nr. 23 

„TRANSILVANIA** 
din Petrila servim zil
nic, pe bază de abo
namente săptămînale 
și lunare, meniu fix sau 
meniu pensiune la pre

turi convenabile
Abonamentele se fac la 

responsabilul unității.



STEAGUL ROȘU

Vizita lui N. S. Hrușciov la Kursk Sporește producția 
industrială a Bulgariei

înțelegere cu privire 
la încetarea focului 

în Laos
VIENTIANE 28 (Agerpres).
La 27 iulie, la ședința Co

misiei de armistițiu din Laos 
s-a ajuns la o înțelegere cu 
privire la încetarea focului, pe 
baza căreia trupele celor trei 
părți rămîn pe pozițiile lor, 
iar părțile își asumă* obliga
ția de a nu spori forțele ar
mate și armamentele lor și de 
a nu se ataca unele pe altele.

SUCCESE III IHDEPLiniREfl 
PLHNULUI DE SUI 11 8.D.D.

BERLIN 2? (Agerpres).
După cum anunță agenția 

A.D.N., Consiliul de • Miniștri 
al R. D. Germane a analizat 
îndeplinirea planului econo
miei naționale a republicii pe 
primul semestru al anului 1962. 
Karl Mewis, președintele Co
misiei de Stat a Planificării a 
arătat în raportul său că vo
lumul producției industriale a 
fost în 
la sută 
ție cu 
toare a 
obținut 
dustria 
giei, industria chimică.

această perioadă cu 7 
mai mare în compara- 
perioada corespunză- 
anului precedent. S-au 
rezultate bune în in- 
cărbunelui, metalur-

al PSmfntului „Coswos-T1

un nou satelit 
Pămîntului —

satelitului sînt 
științifice

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
JASS transmite :

La 28 iulie 1962 în Uniunea 
Sovietică a fost lansat cu suc
ces pe orbită 
artificial al 
„Cosmos“-7.

La bordul 
instalate aparate 
destinate continuării cercetării 
spațiului cosmic în conformi
tate cu programul anunțat de 
agenția TASS la 16 martie a.c.

Potrivit datelor preliminare, 
satelitul s-a plasat pe o or
bită cu parametrii: perioada 
inițială de revoluție — 90,1 
minute; îndepărtarea maximă 
de suprafața Pămîntului (la 
apogeu) — 369 km.; îndepăr
tarea minimă (la perigeu) — 
210 km.; unghiul de înclinație 
al orbitei față de Ecuator — 
65 grade.

Sub semnul solidarității 
cu revoluția cubană

cu 
al Cubei în 
recepție cu 
9-a aniver- 
naționale a 
La recepție

SANTIAGO, Chile 28 (Ager
pres).

La 26 iulie însărcinatul 
afaceri ad-interim 
Chile a oferit o 
ocazia celei de-a 
sări a insurecției 
poporului cuban. 
au participat numeroși lideri 
politici chilieni precum și con
ducători ai sindicatelor oame
nilor muncii chilieni. In ace
lași timp, în capitala țării pre
cum și în toate provinciile au 
avut loc manifestații de soli
daritate cu revoluția cubană.

MONTEVIDEO 2V (Agerpres). 
Oamenii muncii din Uru

guay au sărbătorit ziua de 26 
iulie — cea de-a 9-a aniversa
re a insurecției naționale din 
Cuba.

Cu prilejul acestei date Cen
trala unică a muncitorilor din 
Uruguay, Federația studenților 
universitari și mișcarea pentru 
sprijinirea revoluției cubane au 
organizat solemnități la care 
au participat nu numai locui
tori din Uruguay, ci și repre
zentanți ai țărilor vecine. La 
aceste solemnități au sosit de 
asemenea solii Cubei eroice: 
Armando Hart, ministrul în- 
vățămîntului, și Haydee San-

KURSK 28 (Agerpres). — 
,TASS transmite:

N. S. Hrușciov, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al 
P.C.U.S., președintele consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., a 
sosit la 27 iulie la combinatul 
de minereu de fier Mihailovka, 
din regiunea anomaliei mag
netice de la Kursk.

Aci, în centrul R.S.F.S.R., 
geologii sovietici au explorat 
zăcăminte de minereu de fier 
extrem de bogate, care au fost 
apreciate la cîteva zeci de mi 
liarde tone. In regiunea ano-

PIERDERILE DE AUR 
ALE S.U.A.

WASHINGTON 28 (Agerpres).
Agenții France Presse rela

tează că, potrivit unui comu
nicat al Ministerului de Fi
nanțe al S.U.A., pierderile de 
aur ale Statelor Unite pe săp- 
tămîna încheiată la 25 iulie 
s-au cifrat la 90.000.000 dolari.

De la începutul anului tota
lul pierderilor de aur ale S.U.A. 
se ridică astfel la suma de 
682.000.000 dolari, iar de la 
25 iulie 1961, la 1.049.000.000 
dolari.

La bordul satelitului se află 
un emițător radio care func
ționează pe frecvența 19,994 
MHz. La bordul satelitului e- 
xistă, de asemenea, un sistem 
radiotehnic pentru măsurarea 
precisă a elementelor orbitei, 
precum și apârataj radiotele- 
metric pentru transmiterea pe 
Pămînt a datelor privind func
ționarea dispozitivelor și a a- 
paratajului științific instalate 
lă bord.

Analiza primelor date obți
nute arată că aparatajul insta
lat la bordul satelitului func
ționează normal. Urmărirea 
satelitului șl recepționarea in
formației telemetrice se efec
tuează de către punctele te
restre ale complexului de co
mandă și măsurători situate 
pe teritoriul Uniunii Sovietice.

0----------------

tamaria, una din conducătoa
rele Federației unice a femei
lor cubane.

La jnarele miting care a a- 
vut loc au luat cuvîntul En
rique Pastorino, conducătorul 
Centralei unice a muncitorilor 
din Uruguay, Rodney Aris- 
mendi, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Uruguay, Vivian 
Trias, secretarul general al 
Partidului Socialist din Uru
guay, Enrique Erro, liderul gru
pării politice a partidului na
țional.

BUENOS AIRES 28 (Ager
pres).

După cum informează agen
ția Prensa Latina, la 26 iulie, 
ziua insurecției naționale a 
poporului cuban în capitala 
Argentinei au avut loc mari 
mitinguri și demonstrații 
solidaritate cu revoluția 
bană.

Purtînd uriașe pancarte
care scria „Cuba da, yankeii 
nu" demonstranții au străbă
tut principalele străzi ale ca
pitalei argentiniene scandînd 
lozinci în favoarea revoluției 
cubane.

O demonstrație similară a 
avut loc în orașul Bahia 
Blancâ.

de 
cu-

pe

maliei de la Kursk se constru
iesc o serie de mine.

Mina de la Mihailovka a și 
fost dată în exploatare. In a- 
ceastă regiune geologii au des
coperit aproximativ 500 mili
oane tone minereu concentrat. 
In ceea ce privește cuarțitele 
conținînd pînă la 33—48 la 
sută fier, zăcămintele cunos
cute de aceste minereuri se 
ridică la 9 miliarde tone.

Nikita Hrușciov a luat cu
noștință de mersul lucrărilor 
în vederea lărgirii minei de la 
Mihailovka și de munca mi
nerilor.

■=

Prof. lleiapili Sorehrov despre tainele apariției tumorilor 
taoteroase sl posibilitățile be tombatere a lor

MOSCOVA 28 (Agerpres). —
Cunoscutul oncolog sovietic 

prof. Alexandr Serebrov, vice
președinte al Congresului in
ternațional de oncologie, care 
și-a încheiat lucrările la 28 
iulie, a declarat următoarele 
unui corespondent al agenției 
TASS : principala problemă a 
congresului a fost problema 
cauzelor și condițiilor de apa
riție a tumorilor canceroase. 
Mulți s-au interesat de rolul 
virusurilor ca agenți ai can
cerului. După cum au arătat 
referatele, în timp ce s-a sta
bilit cu certitudine că la ani
male tumorile spontane pot fi 
provocate realmente de viru
suri, nu se poate afirma ace
lași lucru în privința forma
țiunilor maligne la om. Știin
ța nu a progresat deocamdată 
mai departe de ipoteze cu pri
vire la originea virotică a can
cerului la oameni.

„După.părerea mea, a sub
liniat prof. Serebrov, materia
lele expuse la congres au în
tărit teoria pluralității cauze
lor care determină evoluția 
cancerului*'.

După părerea prof. Serebrov, 
de la biochirfiiști pot fi aștep
tate mari descoperiri referi
toare la mecanismul de apa
riție a cancerului. Succesele 
apreciabile în domeniul sin
tezei dirijate a proteinelor per
mit să se facă această afir
mație.

Omul de știință sovietic con
sideră că trebuie să fie lărgit 
frontul cercetărilor asupra 
imunității anticanceroase, în- 
trucît experiențele în această 
direcție, efectuate în ultimii 
ani au dus la rezultate pozi
tive.

_=©=_

PARIS. La Paris a fost dată 
publicității o scrisoare semna
tă de 30 de cunoscute perso
nalități feminine ale vieții pu
blice franceze în care se cere 
eliberarea imediată de către 
Franco a femeilor spaniole a- 
restate după mișcarea de pro
test care a avut loc la Madrid 
la 15 mai împotriva politicii 
fasciste a guvernului franchist.

BERLIN. Intr-o scrisoare a- 
dresată curții supreme din 
Karlsruhe (R.F.G.) Comitetul 
luptătorilor din mișcarea an
tifascistă de rezistență din 
R.D.G. a cerut să fie imediat 
pus în libertate Ludwig Land- 
wehr, președintele Organiza
ției din Saxonia Inferioară — 
a Uniunii persoanelor persecu
tate de naziști.

BRASILIA. Ministrul de jus
tiție al Braziliei, Candido de 
Oliveira, a ordonat confisca
rea în întreaga țară a cărții 
Iui Hitler „Meîn Kampf", edi
tată pentru a treia oară în 
limba portugheză și difuzată 
de cercurile fasciste braziliene. 
Măsura guvernului a fost luată 
la cererea Asociației foștilor 
combatanți din Brazilia.

Consiliul de 
Bulgare, a 
primul se- 
1962 planul

SOFIA 28 (Agerpres).
Direcția centrală de statis

tică de pe lingă 
Miniștri al R. P. 
comunicat că în 
mestru al anului 
producției industriale globale 
a fost îndeplinit în proporție 
de 102,4 la sută.

In comparație cu primul se
mestru al anului 1961, produc
ția industrială globală a cres
cut cu 9,2 la sută. In anul în 
curs au fost lărgite suprafe
țele agricole, a fost sporit 
șeptelul de vite.

După ce a subliniat că baza 
asistenței în caz de cancer o 
constituie, ca și înainte, tra
tamentul complex, adică apli
carea unor metode chirugicale 
în combinație cu mijloacele 
chemoterapice și actinice, prof. 
Serebrov a spus: „Reține o 
deosebită atenție noua meto
dologie de acționare asupra 
tumorilor cu ajutorul unor ra
diații de mare energie. Progre
sul tehnic în domeniul radio- 
terapiei permite să se dirijeze 
dozele necesare de radiație a- 
supra oricărei regiuni a cor
pului, aproape fără să.se vă- 
tămeze țesuturile sănătoase".

„Discuțiile comune, schim
burile de păreri, întîlnirile și 
convorbirile la Congres au a- 
propiat oamenii de știință", a 
declarat prof. Serebrov. „Du
pă părerea generală, acesta 
este unul dintre cele mai de 
seamă rezultate ale Congresu
lui. Doar știm că numai prin 
forțele unite ale oamenilor de 
știință din 
menirea va 
de cancer".

întreaga lume o- 
putea fi izbăvită

1
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La cel mai scăzut
28 (Agerpres). 

navale engleze, 
din 

United

LONDRA
Șantierele 

relatează corespondentul 
Londra al agenției 
Press International, au ajuns 
la cel mai scăzut nivel de pro
ducție din istoria lor, cu ex
cepția anilor de război. încă 
în 1956, relatează corespon
dentul, Anglia a cedat locul 
Japoniei în ceea ce privește 
tonajul lansat la apă, dar abia 
în cel de-al II-lea trimestru 
al acestui an ea a pierdut în- 
tîietatea în ceea ce privește 
tonajul aflat în construcție.

La conferința armatorilor 
englezi din 24 iulie s-a arătat 
că, potrivit registrelor de co
menzi din ultimele 12 luni, co
menzile noi reprezintă doar ju-

PROGRAM
30

Sfatul 
din o- 
ne e 

inspirate 
luptă al po
li,03 Muzică 
Muzică ușoa- 
12,30 Melodii 

PROGRAMUL I. 7,30 
medicului, 8,30 Muzică 
perete, 9,00 Tinerețea 
dragă, 9,20 Lucrări 
din trecutul de 
porului nostru, 
din opere, 12,00 
ră romînească,
populare romînești, 14,00 Con
cert de estradă, 14,30 Muzică 
populară din Moldova, 16,15 
Vorbește Moscova 1 17,30 Prie
tena noastră cartea, 19,00 Al
manah științific, 21,15 Tribu
na Radio, 21,25 înregistrări 
muzicale de la „Festivalul de 
folclor al țărilor din Balcani 
și din zona Mării Adriatice" 
— București 1962. PROGRA
MUL II. 13,00 Din muzica po
poarelor din Africa, 13,22 So
liști și formații de muzică u- 
șoară, 15,30 Concert de muzi
că populară sovietică, 17,00 
Muzică ușoară de compozitorii

O noua provocare 
a ultrareacționariior 

vest-ber!inezi
BERLINUL OCCIDENTAL 28 

(Agerpres).
In seara zilei de 26 iulie pe 

porțiunea vest-berlineză a căii 
ferate urbane, care aparține 
R. D. Germane, au fost incen
diate două cabine ale revizo
rilor de cale. Această nouă 
provocare a ultrareacționarilor 
din Berlinul occidental, orga
nizată în scopul menținerii în
cordării politice, este în legă
tură directă cu atentatele au
torităților vest-berlineze la 
drepturile legitime ale R. D. 
Germane în privința adminis
trării căii ferate urbane din 
Berlin.

—
Dr. Martin Luther 

din nou are^*'’4
NEW YORK 28 /preș).
Agenția Associated Press a- 

nunță că dr. Martin Luther 
King, cunoscutul luptător al 
populației de culoare din 

pentru apărarea drep- 
cetățenești, a 

pentru a treia 
ultimelor nouă 
în închisoarea 

statul Georgia.

fost a- 
oară în 
luni și 
din AÎ-

să ia con- 
în drept 

părăsească 
membrilor 
îndepărta

S.U.A. 
turilor 
restat 
cursul 
închis 
bany,

King împreună cu alți nouă 
negri încercase să intre în 
clădirea municipalității orașu
lui pentru a sta de vorbă cu 
reprezentanții autorităților în 
legătură cu problema integră
rii rasiale. Un ofițer de poliție 
i-a împiedicat însă 
tact cu autoritățile 
ordonîndu-le să 
clădirea. La refuzul 
delegației de a se 
ei au fost arestați.

nivel de prodtKS 3
mătate din media anuală a 
comenzilor din ultimii ani. La 
sfîrșitul lunii iunie pe șantie
rele navale din 
landa de nord se 
strucție nave cu 
tal de 1.292.146 
reprezintă cu 67.151 tone mai 
puțin decît în primul trimes
tru al acestui an.

Din cauza acestei situații 
șantierele navale se închid u- 
nul după altul, muncitorii ră- 
mînînd fără slujbe. G. Ranney, 
directorul societății de con
strucții navale „John Brown 
and Comp." a declarat că în 
viitorii cinci ani se vor mai 
închide încă cîteva șantiere 
navale engleze.

Anglia și Ir- 
aflau în con- 
un tonaj t<, 
tone ceea ce

RADIODE 
iulie

Emanuel 
selovski,

Ionescu și Vasile Ve- 
19,00 Melodii popu

lare romînești, 19,40 
zitorul săptămînii" : 
Borodin — opera 
Igor" — în montaj 

„Compo- 
Alexandr 
„Kneazul 
muzical-

literar (emisiunea I), 21,30 Lec
tură dramatizată. 22,00 Mari 
cîntăreți de operă.

CINEMATOGRAFE
30 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Numai o glumă: AL. 
SAHIA: Șoferii iadului; PE- 
TRILA : Nu te lăsa niciodată; 
ISCRONI: Un meci neobișnuit: 
ANINOASA: Strada Șeiller 'tr. 
8; VULCAN: Cîntecul porum
biței cenușii; CRIVIDIA: Pes
cuitori în ape tulburi; URI- 
CANI: Flăcări în taiga.

*_________________ —R. —


