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Un nou bloc 
la recepție...

Zilele trecute, constructorii’ 
șantierului „Viseoza“ din Lupeni 
au prezentai la recepție, în cin
stea zilei de 23 August, un nou 
bloc de locuințe pentru mineri, 
blocul 18 cu 36 apartamente. 
Construcția acestei noi clădiri a 
început încă din toamnă, iar în 
cursul iernii și primăverii s-au 
făcut lucrările de finisări interi
oare și exterioare (au fost exe
cutate și tencuielile exterioare). 
Ca urmare, încă 36 de familii din 
Lupeni se vor muta în locuințe 
noi, frumoase.

— = ★ = — 
Expoziție cu tema : 
„15 ani ai literaturii 

noastre"
De cîteva zile un colt al sălii 

de lectură a bibliotecii minerilor 
din Aninoasa s-a transformat în- 
tr-o expoziție cu tema „15 ani ai 
literaturii noastre“. Colectivul bi
bliotecii a pregătit pentru ziua de 
15 august, o seară literară inti- 

. tulată „23 August oglindit în li- 
‘eratura noastră“. Cu acest pri
lej se vor înmîna și brevetele șî 
insignele celor 27 de participanțî 
la concursul „Iubiți cartea" care 
s-au prezentat la examen.

E. OLTEANU 
corespondent 

— = ★ = —
Au contribuit 

la amenajarea hotelului
Orașul Petroșani are acum un 

hotel nou și. frumos unde vizita
torii ce sosesc în localitate au 
toate condițiile să se odihnească 
bine. La amenajarea lui au con
tribuit prin muncă voluntară nu
meroase femei. Printre acestea, 
se numără tovarășele Benea Va- 
leria. Bota Rozalia, Mihai Ema, 
Marian Terezia. Pușcaș Vera, 
Bordula Elisabeta. Dorodici Mar
gareta și altele care în cele 544 
de ore de muncă voluntară au 
confecționat 84 cearșafuri, 97 
fețe de pernă, 32 mileuri pentru 
noptiere și 24 fete de masă. Cal
culele făcute arală că prin mun
ca voluntară s-au economisit 1802 

MARI A IORDACHE 
corespondent

Cînd mina lor a fost distinsă 
cu Ordinul Steaua Republicii 
Populare Romîne clasa I-a. mi
nerii de la Lupeni s-au angajat 
să extragă peste plan pînă la 
finele anului 25.000 tone de căr
bune cocsificabil. De realizarea 
acestui angajament dfe onoare 
vor avea grijă să se achite îna<- 
inte de termen minerii din aba
taje. Sarcina de a pune la dis
poziția acestora locuri de muncă 
noi revine însă minerilor de la 
pregătiri. In prima decadă din 
august, multe brigăzi din pre
gătirile minei Lupeni. au obținut 
succese de seamă. Asa de pildă 
la sectorul I A. în galeria dte cap 
din 
lui
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Ia sută mai multi metri de ga
lerie decît avea planificat; bri
gada lui Onișor Nicolae care 
sapă preabataiul de la coperiș 
la frontalul 2 est din sectorul 
III și-a depășit sarcina cu 8 la 
sută, iar la planul înclinat din
tre orizontul 565 și 535 brigada 
lui Sirop Constantin de la sec
torul IV B a excavat cu 16,3 
m. c. mai mult decît avea pla
nificat. Au obținut succese de 
seamă în pregătirea noilor locuri 
die muncă brigăzile conduse de 
Gaboși Alexandru și Josa Ion de 
la sectorul I B, Angelescu Ion 
de la sectorul IV B. Sfitlic Ion 
de la sectorul IV A și multe alte 
hrigăzi.culcusul stratului 5 brigada

Velek Ion a excavat cu 3,6
----------------- O

urma reducerii prețurilor la unele bunuri de consum

G. D.

A crescut numărul cumpărătorilor
Din 10 august de cînd au fost 

afișate noile preturi reduse, ma
gazinele sînt mult mai aglome
rate. După ce se opresc în fafa 
vitrinelor care prezintă preturile 
noi alături de cele vechi, trecă
torii intră în magazine și majo
ritatea nu ies fără să cumpere 
ceva. Cea mai mare aglomerare 
este, în fiecare zi, la magazinul 
nr. .65, Oamenii sînt „ atrași de 
scăderea mare a preturilor la 
ceasurile de mînă „Pobeda“, 
„Start“, „Koma“, „Molnia" etc... 
care se vînd acum cu 20—36 la 
sută mai Ieftin. In prima zi a re
ducerii preturilor s-au vîndut 
aici mărfuri în valoare de 67.000 
lei și de atunci, media zilnică a 
vînzărilor este de 35.000 lei. Lu
crătorii de aici n-au cunoscut, 
încă, un număr atît de maire de 
cumpărători. Planul lunar al 
magazinului a fost realizat deja 
în primele 12 zile. Se cumpără 
mult nu numai ceasuri, dar și 
tot felul de bijuterii, 
geamantane. Acum 
zările în rate la 
fotografiat „Zorki“

discuri, 
încep și vîn- 
ap aratele de 
și „Orizont",

iată

a căror preț a fost de asemenea 
redus. Gestionarul magazinului 
povestește însă cu oarecare ne
mulțumire faptul că nu poate 
satisface și cererea de acordeoa- 
ne și hîrtie foto, din cauza ne
glijentei tovarășilor de la I.C.R.M. 
Petroșani care întîrzie să apro
vizioneze magazinul cu aceste 
produse.

Și la magazinul nr. 5 de con
fecții a crescut numărul cumpă
rătorilor. „Deși pentru magazi
nul nostru lunile de vară sînl 
slabe în vînzări— povestește 
gestionarul de aici — totuși în 
primele zile după reducera pre
turilor, mărirea numărului de rate 
și scăderea acontului, s-a înre
gistrat o creștere simțitoare a nu
mărului cumpărătorilor. In prima 
zi după reducerea preturilor s-au 
vîndut mărfuri cu bani gata în 
valoare de 42.000 lei. pe cîtâ 
vreme înainte de reduceri, vîn- 
zarea zilnică medie era de 20.000 
lei.

Peste tot — la magazinele cu 
produse industriale pentru copii, 
ia secțiile magazinelor care vînd 
produse de marochinărie și mase 
plastice, articole de uz casnic — 
a crescut simțitor numărul cum 
părătorilor.

I. FLORIN

De curînd dispensarul medical din Iscroni a fost înzestrat cu 
aparatură modernă în valoare dc multe zeci de mii lei. Acum Ia 
dispensar se pot face și examinări de laborator,

Iat-o pe tovarășa doctor Trușcă Elena, lucrind în laboratorul 
dispensarului la microscop

----------- o
Contribuția

Miercuri 12 august a. c„ din 
stația C.F.R. Petroșani, a luat 
drumul spre Pestiș o garnitură 
ducînd siderurgiștilor hunedo- 
reni cărbune cocsificabil. Atîl 
personalul locomotivei, respectit 
mecanicul Barau Ioan și fochis
tul Aldea Simion, precum și șe 
ful trenului. Gavrilă Ioan și frî- 
narul Gîdea Ioan s-au oferit sâ 
conducă acest tren în mod vo 
luntar în timpul lor liber. La o 
rele 12,43 trenul a părăsit sta-

cetepiștilop
tia. De menționat că și combus 
tibilul pe care l-a folosit locomo
tiva atît Ia dus cît și la întors 
este din cel economisit în aceas 
tă lună de personalul locomoti
vei, Economiile de combustibil 
precum și valoarea orelor de 
muncă voluntară efectuate de 
personalul trenului totalizează a- 
proape 3.000 lei. Astfel înțeleg 
ceferiștii din raionul nostru să 
contribuie la realizarea de eco- 
nomii cît mai însemnate.

In urmă cu cîtiva ani, gazuî rezultat din cocsificarea cărbune
lui lai uzina cocso-chimică a Combinatului Siderurgic Hunedoara se 
pierdea fără nici un rost. Prin construirea și darea în exploatare 
a secțiilor chimice care sînt prevăzute cu instalații speciale, gazul 
de cocs a început să fie valorificat pe scară tot mai largă, extră- 
gîndu-se din el o serie de produse chimice.

Fotografia de față reprezintă uni aspect exterior al instalației 
de rectificare a benzenului1 de la Combinatul Siderurgic Hunedoara^

DIN EXPERIENȚA COLECTIVELOR FRUNTAȘE

Măsuri simple
In toamna acestui an, colecti

vul de mineri și tehnicieni al mi
nei Cimpa I aniversează două e- 
venimenîe deosebite în „istoria“ 
sa : se împlinesc 30 de ani de cînd 
(în 1929) foștii stăpîni ai minei, 
speri ați de eroica grevă a mine
rilor din Lupeni, au procedat la 
concedierea minerilor care lucrau 
Ia Cimpa, închizîn'd mina și tot
odată se împlinesc 10 ani de cînd 
(în 1949), în urma indicatiîlor- 
partidului. și guvernului nostru 
privind continua dezvoltare a e- 
conomiei naționale, au fost înce
pute primele lucrări la Cimpa I 
pentru redeschiderea și redarea în 

. exploatare a acestei mine.
...Au trecut anii^ grei ai redes

chiderii cîrțd brigăzile de mineri 
nu făceau altceva de cît curățau 
dărîmături, pompau apa, rear- 
mau galeriile prăbușite, instalau 
mecanizme si utilaje noi. Acum 
în afară de unele porțiuni unde 
se mai fac curățiri în urma ve
chilor lucrări, s-ă treCut la px- 
ploatarea normală, curentă a căr
bunelui.

în munca sa de zi cu zi. har
nicul colectiv de aici obține re
zultate importante. Atenția 
preocuparea sa principală în aceas
tă perioadă este îndreptată spre 
sporirea continuă a extracției de 
cărbune prin mărirea randamen-
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• In anul 1958 numărul spitalelor a crescut de la 408 la 
500. iar numărul de paturi în spitale de la 30.294 la 91.811. 
Fată de 1938 numărul paturilor de spital , a crescut de 3,1 ori.

• Numărul global de paturi din toate tipurile de instituții 
spitalicești depășește cifra de 150.000. fată de 35.000 paturi e- 
xistente în anul 1938

• In anul 1958 revenea la o mie de locuitori 5,05 paturi, 
de 1,94 paturi cît revenea în anul 19,38.
• In anul . 1938 un medic revenea la 1895 de locuitori. As- 
un medic revine Ja numai 780 de locuitori.

• Numărul total de paturi de pediatrie din toate unită- 
existente. fără a îngloba

săptămînale. a crescut de la 
anul 1958.

• In anul 1938. din lipsa 
total de nașteri doar 0,7 la sută erau asistate de medici și 
46.3 la sută de moașe oficiale.

• In anul 1958 aproape toate nașterile au fost asigurate 
medic sau moașă.
• Mortalitatea generală, care timp de decenii s-a menținut 

scăzut în anul 1958 la 
anuală a numărului

cresele sau grădinițele de zi sau
2475 în anul 1938 la 23.095 în

unităților medicale, din numărul

de
iurul unui indice de 20 la mie. a 
glie, ceea ce reprezintă o scădere

în
la ,__
decedați de circa 140.000.

• Mortalitatea infantilă, care în 
nivel de 17—19 Ia sută, a scăzut în

8.7
de

trecut se menținea la .... 
___ __ _  m__ ... anul 1958 la 6.9 la sută.

• Durata medie de viată a crescut de la 42 de ani în anii 
1930—1931 la 63 de ani în anul 1956

• In ultimii ani febra '.ecurentă a fost lichidată, iar tula
remia si tifosul exantematic sînt pe cale de lichidare.

• Intre anii 1956 si 1958 s-au editat peste 10 milioane 
cărți și broșuri continînd literatură de educație sanitară.

• Astăzi există 203 statii de salvare dotate cu autobuse sa
nitare moderne, precum și cîte o stafie de aviație sanitară 
(Aviasan) în fiecare regiune, fată de 17 stafii de salvare e- 
xistente în anul 1938. (Agerpres) S.
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telor, iar în al doilea rînd spre 
realizarea de cît mai multe eco
nomii și reducerea prețului de cost 
pe tona dle cărbune. In ambele 
direcții minerii de la Cimpa au'’ 
obtinut anul acesta rezultate fru
moase.

De la începutul anului, condu
cerea minei Cinica I a a dicat în 
practică un principiu important 
în lucrările miniere: tormarea ti- 
nor brigăzi omogene, încadrate 
cu oameni calificați corespunză
tor cu sarcinile locurilor de ttnift- 
că și apoi permanentizarea aces
tor brigăzi ia aceleași puncte de 
lucru. Prin lichidarea schimbări
lor dese ale formațiilor de muncă 
de fa un loc la altul, s-a ajuns 
ca fiecare brigadă să-și cunoască 
temeinic sectorul ei de activitate, 
să se familiarizeze cu condițiile 
geologice ale punctului Ue mun
că.

Datorită acestui fapt, o seamă 
de brigăzi au reușit să obțină 
în abataje cameră un randament’ 
n- pînă la 7.8 tone pe post. 
Chiar în abatajele grele cum sînt 
cele din blocul II, (abatajele 209 
si 3101 unde se fac curățiri după 
lucrările vechi, se obțin randa
mente de cîte 3,2—3,75 tone Dft 
post, adică aproape dublu fața 
de condiții. Aici trebuie mențio
nat 
lîn 
log Nicolae. Eenkd Iosif. 
toș Iosif șî. artificierilor _ / 
Ton. Rech luliu 
care, s au îngrijit cu stăruință 
de asigurarea condițiilor materia
le necesare brigăzilor de mineri.

Rezulfafeîe bunei organizări se 
văd în depășirea sarcinilor de 
plan lunare cu 416—1102 tohe 
cărbune, pe primul semestru nl 
anului curent dîndu-se în nins 
4385 tone de cărbune peste plan, 
în același timp au sporit mult 
si randamentele obținute pe post 
prestat pe întreaga mină, afun- 
gîndu-se pe nrimul semestru'Ia h 
medie'de 1,036 tone post.,

,[junta pentru economii a stat 
de asemenea în centrul preocupă
rii'colectivului minei Cimpa I. 
Una din c.ăilc. urmate a fost re
ducerea' sistematică a fiecărui e- 
lement component al prețului de 
cost al cărbunelui.

In primul rînd. s-a pornit lupta 
centru economisirea lemnului. In 
acest scop maiștrii mineri veghea
ză cu strictețe la respectarea ma- 
nografiilor de armare iar la pră
bușiri, brigăzile răpesc armături
le de asigurare — juguri, îneît 
Ia atacarea noilor abataje timp 
de 2—3 zile se armează numai cu 
lemn economisit fără a se scoate 
nimic din depozit. Aceasta a adus 
economii de 1—2 lei pe tona ex
trasă. Apoi, prin folosirea din

aportul deosebit de prețios 
partea maiștrilor miner' Ra- 
'■ ' . -..............  T.ak.a-
' ‘ " • Mih dac

si Măgar I. Togn

MIHAI ȘT.

(Continuare in pag. 3-a)



2 STEAGUL1 ROȘU

45 06.660 STUDENȚI
In instituțiile de învățămînt superior din Uniunea Sovietică au 

început examenele de admitere.
Irt timpul pregătirilor în vederea noului an școlar s-au vădit 

trei particularități caracteristice ale dezvoltării școlii superioare 
sovietice. In primul rind este ca racieristic faptul că majoritatea 
tinerilor care au făcut cereri de înscriere în școHie superioare au 
o îndelungată practică de muncă în specialitatea pe care și-au a- 
les-o.

O altă particularitate, a noului an școlar coastă în aceea că 
a crescut considerabil numărul locurilor în anul I ai institutelor și 
universităților. Dacă anul trecut numărul studenților din anul I a 
fost de 440.000 persoane, anul acesta numărul lor depășește 470.000.

Insfirșit — a treia particularitate a noului an școlar o consti
tuie larga dezvoltare a rețelei de instituții de invăț&nint superior 
din estul Uniunii Sovietice, In ultimul timp, în republicile sovietice 
din Asia Centrală, Caucaz și Siberia s-au deschis numeroase insti
tute, în special tehnice.

Trebuie subliniat totodată că în ti.R.S.S. învață în prezent de 
patru ori mai mulți studenți decit în Anglia, Franța, R. F. Germană 
și italia luate laolaltă. Uniunea Sovietică ocupă în prezent primul 
loc din lume în ce privește numlrui de șco-Iile superioare sovietice și ritmul de*pregîftfre a lor.

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

Anual w) filme in culori

• O expediție arheologică♦
î

4
4
4

subacvatică
!I
4
4

♦
4

:
* ■'
* 
a' *
s
«
4* ,
0

»

O expediție organizată de 
Academia de Științe a R.S.S. 
Kirghize, care cercetează iun 
dul lacului Issîk-Kul, a desco- _ 
perit plăci lustruite, țevi din J 
ceramică și o fundație care a 1 

............................... t 4 
4

fost, probabil, temelia unui 
cuptor de ardere.

Membrii expediției vor veri
fica ipoteza oamenilor de ști
ință care au emis părerea că 
în antichitate si în evul mediu 
pe malul lacului Issîk-Kul au 

, locuit numeroase triburi no- 
► made ale căror așezări, în• 
J urma lăsării solului, au nime- j 
* rit în fundul actualului lac.

1

In raza portului fluvial liimki 
de pe rîul Moscova a îeceput 
construcția unui studio cinema
tografic de filme științifice-popu- 
lare. « M

Complexul pavilioanelor de 
filmare și al platourilor pentru 
filmări în natură al viitortfUri o- 
rășel al cinematografiei va ocu
pa un teritoriu de 9 ha. In ca
drul acestui complex, locul cen
tral va fi rezervat clădirii prin
cipale cu un volum die peste 
J00 m. c.

Pe teritoriul noului studio cf-

unde în vederea 
natură se amena- 

experimeníale,
nemalografic, 
filmărilor în 
jează cîmpuri 
mari sere si bazine de apă, vor 
putea lucra simultan 200 de 
grupe de filmări.

Noul orășel al cinema t ogi a- 
fiei va putea produce anual a- 
oroximativ 300 de filme în cu
lori pentru ecran lat, de lung și 
scurt metraj.

Lucrările de construcție a oi 
șeiului cinematografic de 
Himki se vor termina în 1961.

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

Irigarea unor hoî pămî«twri 
în Tacțpkistan
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Cînd iacul este liniștit, din Ș 

bărci se văd pe fundul lui ră- j 
mășițele unor vechi construc- • 
ții. Totodată adeseori valurile • 
arunca pe mal vase de pămînt, J 
chipuri sculptate _..i__
și obiecte de uz casnic din 
bronz.

de animale •
4
44I
4
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Tainele unui oraș 
dispărut

Oamenii de știință uzbeci au 
descoperit în raza actualului T 
oraș Djambul din Kazahstan ; 
ruinele vechiului oraș Taraz, * 
care în sec. IX—Xll-lea a fost j 
un important centru corner- ♦ 
cial la încrucișarea de drumuri ț 
din Kazahstan în Asia Cen- Ș 
trală. î

Cu prilejul săpăturilor au j

Construirea conductei magistrale de gaze 
Dnepropetrovsk - Krivoi-Rog

In sudul Ucrainei s-a terminat construirea conductei magistrale 
de gaze Dnepropetrovsk — Krivoi-Rog care va alimenta cu gazele 
naturale ieftine ale zăcăinîntului de la Șebelinka întreprinderile in
dustriale, minele și centrele populate din marele bazin de minereuri 
de fier Krivoi-Rog.

Traseul conductei de gaze, care are o lungime de circa 152 
km., traversează 25 de obstacole naturale și artificiale.

La construirea magistralei s- au folosit mijloace tehnice mo
derne. La săparea tranșeelor s-au folosit excavatoare cu mai multe 
cupe, de mare productivitate, realizate de inginerii sovietici. Suda
rea țevilor, care au un diametru mare, s-a executat automat, cu 
ajutorul aparatelor pentru sudură electrică.

Nivelul înalt de înzestrare tehnică a șantierului a permis ter
minarea lucrărilor de așezare a conductei cu două luni înainte de 
data fixată.

Gazele naturale ale zăcămîntuluî Sebelinka sínt folosite în zece 
orașe și centre populate din regiunea industrială de pe malurile 
Niprului. In numeroasele întreprinderi industriale din această re
giune gazele sínt folosite la încălzirea furnalelor și cuptoarelor 
Martin, la agregatele de încălzire din secțiile de laminare, la ter
mocentrale.

Numai în ultimii doi ani, gazele de la Șebelinka au înlocuit, 
Ia întreprinderile din regiunea Niprului, aproximativ 8 milioane 
tone de cărbune. Pentru a extrage această cantitate de combustibil 
ar fi trebuit să se construiască cel puțin 12 mine de c capacitate 
mijlocie, deservite de un personal de cîteva mii de oameni.

In prezent se construiește o conductă de gaze de 70 km. spre 
marele centru al industriei extractive — orașul Nikopol.

Liniile de conducte de gaze din regiunea Niprului sínt deser
vite de mai puțin de 150 de oameni, inclusiv personalul tehnico- 
ingineresc și aparatul administrativ. (Agerpres)

In Tadjikistan se termină lu
crările în vederea alimentării cu 
apă a văii Vahș, situată la fron
tiera cu Afganistanul — una din 
r ••«âcipalele regiuni producătoare 
de bumbac cu fibră fină din U- 
riiunea Sovietică. Aici, din su
prafața de 80.000 ha. de pămân
turi irigate, peste 60.000 ha. au 
fost valorificate în anii puterii 
sovietice, datorită construirii sis
temului de irigație din valea 
Vahș. In prezent canale ale a- 
cestui sistem se construiesc în 
regiunea Karalanga unde se află 
ultimele 6.000 ha. de pămînturi

nevaloriiicate din valea Vahș.
Pămînturile din Karalanga e- 

rau numite pînă în prezent pă- 
miaturi moarte din cauza conți
nutului neobișnuit de bogat de 
săruri din sol — 4 la sută. Ca 
urmare a desalinizării pămîntu- 
rilor. în primăvara viitoare pe 
această nouă întindere vor fi 
plantate primele 2.500 ha. cu 
bumbac, livezi de vii. Desalini
zarea se va realiza cu ajutorul 
ui 11 \aste rețele de drenaj ra
mificate. a cărei lungime este în 
prezent de 60 km.

(Agerpres)
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A PATRA DIMENSIUNE
—Luați-mă cu dv., Vladimir 

Konslantinovici, Doar mi-afi făgă
duit, îi spunea în fiecare zi Volo
dea lliușin celebrului aviator Kok 
kinaki.

Acesta încerca să facă pe supă
ratul, încerca să-l convingă pe 
Volodea să renunțe la ideile sale, 
spunea că este ocupat, dar de
geaba: Vo'odea lucra la aerodrom 
ca mecanic de motor și deservea 
avionul de legătură al lui Kok- 
kinaki. In vara aceea, vara anu
lui 1943, pe cind era în clasa 
l-X-a pI ișt spuse că trebuie cu ori
ce pre( să învețe să zboare.

Tatăl lui Volodea. constructor 
de avioane, vroia ca fiul său să 
urmeze aceeași cale. Fiul însă vt- 
sa să devină pilot de încercare. 
Numai asta și nimic altceva.

In cele din urmă Kokkinakt 
a cedat. L-a luat pe Volodea cu 
el într-un „PO-2". l-a învățat, cum 
să țină manșa N-a trecut mult 
timp și oriunde ar fi zburat Kok- 
kinaki cu avionul său, locul pilo
tului era întotdeauna ocupat de 
Volodea. Plin de admirație pentru 
elevul său, Kokkinakt îi dădea 
voie să facă nesfîrșite „țonouri" 
șl „vriuri".

Dar au mal trebuit să treacă 
mulți ani înainte ca lui Vladimir 
lliușin să i se fi încredințat pri
mul avion pentru a-l încerca.

„Risc cu ochii deschiși“ — așa 
¡spune Vladtmit atunci cînd vei- 
bește despre profesia sa.' Pentru a 
eîștiga dreptul la acest risc el a 
obținut aiploma de Inginer de a- 
vlație, titlu! de aviator sportiv și 
de aviator militar. Și, însfîrștt, 
după ce s-a familiarizat cu toate

tipurile de avioane existente pe 
atunct, tt început să lucreze ca 
pilot de încercare.

Așa a devenit Vladimir omul 
pentru care timpul este a patra 
și unica dimensiune. Atunci cînd 
se avîntă spre. înaltul cerului, el 
nu mai sezisează înălțimea. Ori
zontul dispare, dispar și noțiunile 
de lungime și lățime. Rămîne nu
mai timpul si doar atit.

uneori timpul se lungește și 
atunct ei se măsoară în sutimi de 
secundă. Așa s-a întîmplat oda
tă cînd la o mare altitudine mo 
torul s-a defectat. Ce să facă: Să 
sară ? Nu !'

Vladimir a planat brusc pen
tru a menține viteza. Nici că se 
putea o acțiune mai paradoxală. 
Se știe doar că pentru aterizai e 
este nevoie di • viteză redusă^ 
Dar pentru a micșora viteza pînă 
la aceea necesară aterizării era 
nevoie de r, rezervăjie energie. Cal
culele, analiza, hotărîrea — toate 
aceStea aa fost înfăptuite într-o 
sutime de secundă. Comenzile ira
diau literalmente din creer: „Nu 
micșora unghiul de planare1“ E 
încă prea devreme!“ „Micșorea
ză pînă nul prea tîrziu. încă pu
țin și ne vom împlînta în pămînt".

Jos, cel de pe aerodrom se aș
teptau la tot ce-i mai groaznic. 
Chipuri palide, priviri întoarse 
de la cer. Dar iată că din nou 
toți se uită în sus. In ultima cli
pă, cînd se părea că nu mai există 
scăpare, avionul a schimbat brusc 
unghiul de planare și, dobîndind 
viteza de aterizare, o porni spre 
fîșia de beton a aerodromului. 
Numai să nu greșească •

---------------------------o----------------------------

FILME NO I
„Viața altuia 

este în mîinile tale“

5
4

4

Mîinile prietenilor se întindeau 
către carlingă, Vladimir văzu 
cum tremurau buzele namilei de 
mecanic

Vladimir vroia să le spună ce
va prietenilor, să le dea curaj. 
In aceste trei minute doar nu a- 
vusese cînd să se mai gîndească 
la viața sa Iar ei. prietenii săi. 
se gîhdeau la dînsul, dar erau ne
putincioși să-t ajute. Mare spai
mă au tras. Ieșind din carlingă. 
Vladimir zîmbi:

— S-a terminat totul
Patru ani Vladimir a încercat 

și studiat avioane de serie. El a 
devenit un aviator experimentat 
și acum visa la treaba cea mai 
grea și mai primejdioasă pentru 
un pilot de încercare — să fie 
primul care să ridice în aer un 
avion nou.

!n ultimii doi ani, lliușin — 
inginerul s? sfătuia cu lliușin — 
aviatorul, făcînd calculele nece
sare unui zbor la mare altitudi
ne. Iar atunci cînd maiorul ame
rican Johnsor. a atins o altitudine 
record — 27.811 m„ maiorul so
vietic lliușin și-a pus în gînd să 
bată acest record. De două ori, 
monoplanid său cu un loc „T-431’‘ 
cu aripile în formă de triunghi, 
amintind de litera grecească „Del
ta" și cu us motor turboreactor, 
s-a ridicat mai sus decit avionul 
american.

Dar pentru a putea avea preten
ție la un nou record mondial, 
lliușin trebuia să atingă înălți
mea de 28.645 m., deoarece după 
regulile Federației aeronautice tn- 

rnatinncm recordul precedent

...este titlul noului film reali
zat de studioul Lenfilm.

La sfîrșitul anului 1957 s-a 
petrecut un eveniment care a e- 
moționat profund oamenii din 
toate țările: în orașul sovietic 
Kursk, a fost descoperit un mare 
depozit de muniții germane. Mii 
de obuze, mine și bombe gata să 
explodeze erau îngropate sub 
noile cartiere ale orașului, A- 
tunci, o mînă de soldați sovie
tici, riseîndu-și în orice moment 
viața, au transportat încărcătu
ra aducătoare de moarte într-un 
Ioc izolat și au aruncat-o în aer. 
Groaznicul „ecou al războiului“ 
a bubuit sub un cer liniștit. A- 
cest episod care evocă un trecut 
recent este oglindit în noul film 
sovietic „Viața altuia este în mîi
nile tale“. Autorii filmului — 
scenariștii L. Agranovici și A. 
Saknin și regizorul N. Rozamțev 
au recurs la contraste impresio
nante : o insulă a războiului — 
teatrul acțiunii eroilor filmului
- în mijlocul unui spațiu imens 

unde domnește pacea Oamenî 
simpli, absorbiți de ocupațiile 
lor cotidiene, se trezesc dintr-oda- 
tă în primele rînduri ale frontu
lui, dar ei trec cu curaj prin a- 
ceastă încercare grea.

Rolul personajului central al 
filmului — căpitanul Dudin, este 
interpretat de actorul Oleg Stri- 
jenov, cunoscut din filmul „Al 
41-lea“. El redă cu multă subti
litate drama psihologică a erou
lui său. Conducător al întregii 
acestei operații periculoase, că
pitanul Dudin este nevoit să as
cundă acest lucru soției sale ca
re în curînd va deveni mamă.

Filmul a fost realizat într-o 
manieră sobră.. laconică, apro
piată de genul filmelor documen
tare.

Jn stil comunist“
Studioul de îurnaîe de actua

lități din Leningrad a terminat 
turnarea filmului documentar de 
scurt metraj ..In stil comunist“1 
consacrat vieții și faptelor glori
oase de muncă ale Valentinei 
Gaganpva. erou al muncii socia
liste si ale tovarășelor ei de 
muncL filatoare la combinatul 
textil din Vîsne Voîocek.

Anaratul de filmat a urmărit 
pe filatoare — moinele filmului 
— Ia locul lor de muncă. în îm
prejurimile pitorești ale orașului 
Vîsne Voloonl.- nms“ «d chiar 
într-un atelier de mode

Filmul a fost realizat într-un 
termen extrem de scurt. 20 de 
zile. In curînd el va fi prezentat 
no ecranele Uniunii Sovietice.

trebuie depășit cu cel puțin 3 la 
sută.

...Noaptea celei de-a treia încer
cări. Toată seara, ca de fiecarp da
tă înaintea unui zbor de noapte, 
Vladimir dormise. Cînd felinarele 
de pe străzi. începuseră să se stin
gă, se așeză la volanul „Volgăi" 
sale si o porni spre Piața Insu
recției unde îl astenia ca de obicei 
inginerul de aviație Zuiev.

— 'lună seară, spuse, unui.
— Pună dimineața, — spuse 

celălalt
Am'indoi izbucniră în rîs.
O porniră agale. Lui Vladimir 

nu-i plăcea să gonească cu ma
șina ■ - viteza îi plăcea în văz
duh. Ascultau muzica, vorbeau 
despre cărți, despre pictură. Des
pre orice, mimai nu despre zbor. 
Și numai atur.cl cînd au ajuns in 
țața aerodromului Z-utev spuse:

— Cit despre avion, totul e în 
ordine

— M-am gândit să schimb lua
rea înălțimii — spuse lliușin.

lată șt aerodromul, lliușin îșt 
pune costumul pentru zborul la 
mari altitudini și pe deasupra un 
altul, de piele Semănînd cu un 
marțian în casca-i albă, ermetică, 
el se îndreaptă calm spre avion.

- Totul e în ordine — îi spu
ne mecanicul Vasta Soholev.

Din cauza căștii Vladimir nu 
aude cuvintele lui Vasia, ci doar 
le ghicește. Ii mai sfrînge o dată 
mina

F. în cvton, dă drumul la oxi
gen si la radio.

Zori de zi, ora 4.06. cu viteza 
supersonică el străpunge cerul în
că acotjeri.1 de tenebre.

Aiuns la 6.000 m nătrunde 
in raze'e soarelui, intîmpin'nd 
ziua nouă.

Altitudinea — 20 km. Pe cerul 
negru-violaceu nu se vede nici o 
stea Nici orizontul nu se vede

încă șapte kilometri. Senzația 
este ca șt cum te-ai da într-un 
scrînctnb. Aste înseamnă că încă 
puțin st ca surveni starea de im- 
ponde-ahf.litate

Atunci cînd simți că avionul a 
atins Plafonul, instrumentele ară
tau că cele trei la sută fuseseră 
atinse, ha chiar depășite.

Ura 4,30 Hiușin aterizează. 
S-au nreiucrat și rezultatele mă- 
sirrătorit. Cifre preliminară.: 287b0 
m.

Datele au fost precizate, lliu- 
șin s-a ridicai cu peste 1000 m. 
mai sus decit Johnson /
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VIAȚA BE P AR T ! D

Pentru o economie de 1100 lei pe cap 
de salariat!

In saila de apel și în alte lo
curi vizibile de la mina Petrila 
au apărut în acestezile lozinci 
cu conținut 
realizăm in 
conomie de 
exploatarea 
1,100 tone de cărbune pe cap de 
salariat pe întreaga exploatare'’ 
Alte lozinci cheamă pe fiecare 
muncitor, tehnician, inginer sau 
funcționar să facă propuneri în 
vederea reducerii prețului de 
cost ai cărbunelui.

Cuvinte puține, dar care expri
mă mult. Ele vorbesc în stil te
legrafic, concis, despre hotărî rea 
colectivului minei Petrila-, de a 
sprijini prin fapte noile măsuri 
elaborate de plenara C.C. 
P.M.R. din 13—14 iulie a. c. în 
vederea creșterii nivelului 
trai al celor ce muncesc.

Comuniștii din întreaga mină 
au dezbătut pe larg importan
tele sarcini ce se 
raportul prezentat 
din 13—14 iulie de 
Gheorghiu-Dej. In 
tetului de partid, 
generale ale organizațiilor 
bază în care au fost dezbătute 
documentele plenarei au luat cu- 
vintul sute de comuniști, care 
și-au exprimat hotărîrea de a fi 
în fruntea luptei pentru contri
buții cît mai mari la realizarea 
acelui miliard de lei economii 
peste pian pe întreaga țară pînă 
la sfîrșitul anului, în vederea a- 
copeririî în întregime a fonduri
lor necesare ansamblului de mă- 
suri luate de partid pentru creș

tea bunăstării poporului. Căile 
Jă realizare a acestor economii 
sînt arătate clar în documentele 
plenarei: utilizarea mai bună a 
capacităților de producție, eco
nomii de materii prime și mate
riale, descoperirea și valorifica
rea rezervelor interne...

Așa cum s-a stabilit, și ia mi
na Petrila s-a format un colectiv 
pe întreaga mină, precum și co 
lective pe sectoare formate din 
mineri, muncitori, tehnicieni și 
ingineri de frunte, cu sarcina de 
a studia, sub conducerea orga
nizației de partid și a organelor 
administrative, posibilitățile de a 
se obține o producție mai mare, 
de calitate mai bună și la un 
preț de cost redus, de a întocmi 

Î- planuri de măsuri pentru pune 
rea în valoare a acestor posibi
lități. In aceste colective au fost 
atrași peste 150 tovarăși între 
bre minerii fruntași Mihai Ște 

..J!n, Firoiu k»an, Kovacs Kolo- 
man, tehnicienii Schiler Grigore. 
Căpățînă Maria, inginerii Muru 
Emil, Cazacu Adrian ș. a. Cu 

sprijinul miilor de mineri și mun
citori cu care lucrează împreu
nă, tovarășii din aceste colective 
au pornit la muncă pentru des 
coperirea posibilităților de creș
tere a producției și pț/ductivită- 
ții muncii, de reducere a prețu-

---------------- o

fast dată Tn circulație
excavator. Pînă la urmă, oame
nii au învins: terenul alunecos 
a fost „prins“ iar în porțiunile 
mlăștinoase s-a făcut un blocaj 
puternic de bolovani pînă la c» 
adîncime de 1,5 m. (numai în 2 
zile s-au adus 320 m. c. piatră 
și balast).

Ca urmare a muncii neprecu
pețite, întregul pat al noii vari
ante a șoselei este gata, iar pa- 
vatorii Mitrana Ioan. Mitrana 
Marin, Vîrlan Dumitru, Vîrlan 
Alexandru și Vîrlan Vasile au- 
montat deja bordurile îneît nouai 
porțiune de drum a fost dată în 
circulație.

nou. „Tovarăși, să 
acest an 1.100 lei e- 
fiecare salariat din 
noastră !“. „Să dăm

al
de

desprind din 
la plenara 

tovarășul Gh. 
ședin ja corni- 
in adunările 

de

a.

de 
de

Varianta Paroșeni a
Una din lucrările deosebit 

grele care au fost executate
colectivul de muncitori și tehni
cieni de la șantierul de drumuri 
din Valea Jiului a fost porțiu
nea de 180 m. 1. șosea prin Pa
roșeni, trecînd peste terenuri a- 
lunecoase.

Șeful de lot Belcin Nicolaie, 
maistrul Teglaș Rafail, brigă
zile de tineri muncitori ale lui 
Totoianu Constantin, 
sile. Bîrlă Cornel au 
cu îndîrjire pentru a 
ceasta lucrare grea, 
terenul cu buldozerul, 
acesta n-a mai putui lucra din 
cauza noroiului a fost adus un

Kereji Va- 
muncit aici 
executa a-
S-a săpat 

iar cînd

Măsuri simple

lui de cost ți îmbunătățire a ca 
iit&ții producției.

Contribuția sectoarelor
In intervalul ce a trecut de la 

constituirea lor, colectivele din 
cadrul sectoarelor au desfășurat 
o activitate rodnică. Au fost în
tocmite proiecte de planuri de 
măsuri a căror aplicare va adu
ce mari economii, va da un pu 
termic imbold creșterii producti
vității muncii. In planul de mă
suri al sectorului I, spre exem
plu, se prevede ca numai prin 
reducerea numărului găurilor de 
pușcare printr-o mai bună pla
sare a lor, să se realizeze o eco
nomie lunară de 13.000 lei. Prin 
strîngerea a 10.000 kg. fier vechi, 
răpirea a 12 m. c. lemn lunar și 
folosirea Iui la stive în abatajele 
în figuri, precum și prin aplica 
rea altor măsuri se poate realiza 
în sectorul I o economie pînă ia 
sfîrșitul anului de 150.000 lei.

Și colectivele celorlalte sec
toare au făcut propuneri valo
roase, care oglindesc seriozitatea 
cu care ele se preocupă de scoa
terea în evidență și folosirea po
sibilităților de reducere a pre 
țului de cost. Mult interes a 
stîrnit propunerea», făcută de co 
lectivul sectorului II, de a se t- 
xecuta podirea abatajelor came
ră de pe stratul 5 nu cu seînduri, 
ca pînă acum, ci cu văndrugi. 
înlocuirea scîndurilor ia podire 
e indicată prin faptul că m. c. 
de văndrugi e cu 210 lei mai ief
tin decît seîndura, iar siguranța 
tavanului crește. Numai prin a- 
plicarea acestei măsuri în secto
rul II s-ar putea realiza piuă la 
sfîrșitul anului curent o economie 
de 150.000 lei. Aplicarea acestei 
propuneri alături de reducerea 
cenușii cu 2 la sută, de folosirea 
forezelor la săparea suitorilor, 
poate asigura realizarea în sec
torul II a unei economii de pes
te 500.000 lei. Strîngerea unor 
importante cantități de fier vechi, 
recuperarea liniei ferate și a ar
măturilor metalice de pe o serie 
de galerii care nu mai sînt folo
site, refolosirea cofrajelor la be- 
t o narea galeriilor, recondiționa- 
rea tuburilor de aeraj, confec
ționarea cotarilor de aer com
primat din tuburi vechi — iată 
doar citeva propuneri spicuite 
din planurile de măsuri ale co 
lectivelor din celelalte sectoare 
ale minei.

Numai pe baza celor cca. 150 
de propuneri făcute pînă acum, 
la mina PetrHa pot fi realizate 
în perioada ce a mai rămas pută 
la sfîrșitul anului economii în 
valoare de 1.150.000 lei.

rea folosirii resurselor de redu
cere a prețului de cost, creștere 
a productivității și îmbunătățire 
a calității cărbunelui. Aceste pro
puneri trebuie să fie mu numai 
centralizate, ci studiate cu toa
tă atenția pentru că multe din
tre ele pot fi aplicate nu numai 
în sectoarele unde au fost făcu
te, ci în întreaga mină. In sec
torul IV, de exemplu, s-au făcut 
puține, prea puține propuneri de 
măsuri. Nu se vorbește nimic de 
posibilitatea de a reduce consu
mul de exploziv, < 
pușcare, de răpire 
vechi, de recuperare 
materiale — măsuri 
tea aduce economii 
mii de lei. Podirea 
cameră cu jumătăți 
poaite face nu numai
II ci și în alte sectoare ale mi
nei, ceea ce înseamnă că econo
miile pe întreaga mină pot fi 
mult mai mari. Sînt multe ase
menea măsuri care făcute la un 
loc de muncă, sau într-un sector, 
ele pot fi aplicate în întreaga 
mină. Iată de ce este necesar ca 
propunerile făcute să fie studia
te cu toată atenția și generali
zate.

Este de asemenea necesar ca 
colectivele pe sectoare, după ce 
au făcut propuneri, să nu-și con
sidere activitatea încheiată. Ele 
să lupte pentru aplicarea propu
nerilor făcute, pentru descoperi
rea de noi rezerve interne de 
creștere a randamentelor, reali
zarea de economii și îmbunătă
țirea

capse etc. Ia 
a lemnului 

: a anumitor 
i care ar pu- 

de zeci de 
abatajelor 

de lemn se 
în sectorul

calității producției.

★

baza calculelor făcute pînă 
s-a apreciat că LA MINA

Pe
acum
PETRILA SE POATE REALIZA 
DE FIECARE ’’ 
ACEST AN O
PREȚUL DE COST DE 1.100 
LEI. Alături de extragerea peș
te plan a unei importante canti
tăți de cărbune, de creșterea ran
damentului pe exploatare la 
1,100 tone pe post, realizarea u- 
nei economii de 1.100 Ier pe cap 
de salariat a devenit un impor
tant obiectiv de întrecere al co
lectivului acestei mine. Un obiec
tiv care prin intensificarea con
tinuă a luptei pentru descoperi
rea și folosirea rezervelor de re
ducere a cheltuielilor de produc
ție, poate fi nu numai îndeplinit 
ci și depășit cu mult.

î. BRANEA

SALARIAT IN 
ECONOMIE LA

»
i

Dacă i s-ar cere să-și scrie au
tobiografia, inginerul Blaj Traian 
nu s-ar răbda să nu răspundă:

— Ce-ar putea să intereseze din 
autobiografia mea > Faptul că 
dintr-un fiu de miner, fost tăie
tor de lemne în pădure, am ajuns 
mecanic șef la mina Vulcan ? A- 
cesta nu este un fapt izolat în 
zilele noastre. Fiii minerilor, altă
dată batjocoriți, au ajuns profe
sori, ingineri, maiștri. E suficient 
să ai voință și nici un obstacol 
nu-ti stă în cale..

Biografia inginerului Blaj Tra
ian ar reprezenta numai un rînd. 
poate și mai puțin din cartea 
groasă. ;; biografiilor acelora pen
tru care 23 August a însemnat 
deschiderea unui drum nou în 
viată

...Blaj îndrăgise cartea de mic 
copil. Dar după 7 clase terminate 
în 1939 a trebuit să se despartă 
de școală. Stăpîni ai tării erau 
încă moșierii și capitaliștii A luat 
în mînă în locul cărții securea și 
joagărtil, devenind tăietor de lem
ne în nădure. Iama, lucra pe la 
cine putea, cu ziua. In casă lor 
țărănească, care-i numai te un 
„pas“ de mina -Vulcan, se ..ins
talase” sărăcia. Mina închisă l-a 
lăsat pe tatăl lui Traian pentru 
multă vreme pe drumuri, fără lu
cru

In a dona zi a anului 1945 Tra
ian a trăit c mare bucurie: a ¡ost 
primit ca muncitor necalificat 1a 
Țesătoria din Vulcan. Muncitorii 
și mai ales comuniștii care l-au 
remarcat repede hărnicia și dra
gostea de carte, i-au dat sfaturi. 
Rbi Traian devenise membru al 
U.T.C.-ului. Auzea tot ma> des 
vorbindii-se printre muncitori des
pre marile prefaceri ce vor urma.

In 1950 a- fost chemat la orga
nizația de partid. Cîtiva tovarăși 
l-au sfătuit să plece la școală. 
Cînd a auzit că este vorba de o 
scoală specială de 2 ani te Timi
șoara, care pregătea cadre de mun
citori pentru facultăți, 
speriat. ¡1 evt teamă că 
face față. Setea de carte l-a în
demnat să aleagă totuși

s-a cam 
i nu va

demnat să aleagă totuși scoate 
In multe nopți albe la școală 
Blai Tr-iian șe străduia să nu-i 
facă de rușine pe c?i ce 1-au tri
mis acolo.

Anul 1953 îl găsește pe Blaj 
Traian student la facultatea mun

*-*♦!>

Pentru studierea temeinică 
și generalizarea propunerilor 

valoroase!

Colectivul constituit pe întrea
ga mină a trecut la centralizarea 
propunerilor de măsuri făcute de 
colectivele pe sectoare în vede-

- 1 OOOQ—. -----------

rezultate frumoase
(Urmare din pag. I-a)

plin a capacității utilajelor sau 
făcut economii la amortizări de 
1,22—2,02 lei tonă, și tot așa la 
salarii prin îeducerea posturilor 
neproductive, la costuri curente 
și alte capitole, ceea ce a dus în 
cele 6 luni ale primului semestru 
Ia reducerea prețului de cost al 
cărbunelui cu 6,8 Iei pe tona ex
trasă și realizarea unor economii 
în valoare de 277.378 lei.

Harnicul colectiv de la mina 
Cimpa I nu se oprește însă ta 
aceste rezultate. însuflețit de

măsurile plenarei C.C. al P.M.R. 
din 13 — 14 iulie, el și-a luat an- 
gaiamente sporite în muncă ; ex
tragerea în semestrul II a încă 
2500 tone cărbune în plus, redu 
cerea prețului de cosi al cărbune
lui cu 2,95 lei pe tonă, obținerea 
unui randament mediu de peste 
1 tonă pe post și realizarea a 
încă 122.622 lei economii. Și de
pășirea planului în luna iulie cu 
2,8 la sută ca și cele 5.000 lei 
economii realizate sînt o mărtu
rie că și noile angajamente v;r 
fi îndeplinite.

SPICUIRI
din samarul revistei »Flacăra“ nr. 33 

din 15 august
— Ați auzit de colosul zbură tor ?
— Știți ce este introscopiă ? '
— Dar felul cum trebuie folosite lumina șT umbra în foîografie ?
— Ce știți despre „Fantomele unei nopți de august?“. 
Răspunsuri la aceste întrebări găsiți în revista „Flacăra" 

33, care mai cuprinde:
— 4 planșe în culori cu imagini din munții Apuseni,
— Fotoreportaje din India, Indonezia și Coreea populară.
— Convorbiri cu regizorul Ion Șahighian, compozitorul Radu 

Paladi și scriitorul Teod'or Mazilu.
De

cuvinte
modă.

nr,

asemenea revista „Flacăra“ mai publică satiră și umor — 
încrucișate — die vorbă cu medicul — sfaturi practice

citorească a Institutului de mine 
din Petroșani. Omul și-a găsit 
locul. Din primul si pînă în ul
timul an de studente Blaj a fost 
bursier. Ga răsplată a străduinței 
de care a dat dovrdă a primii 
și bursă republicană

An de an. după ce a devenit 
inginer, Blaj Traian a fost pro
movat în munci de răspundere 
tot mai maii, unde șt-a făcut cu 
prisosință datoria. Mecanic de 
sector, șef de atelier, șeful raio
nului de pontai al minei, iar de 
la 1 iunie anul acesta, mecanic 
șef al minei Vulcan. In anul 
1957 inginerul Blaj Traian a fast 
primit 
partid

Blaj 
atunci 
ner ci . 
obștesc din cei mai vrednici El 
este nn propagandist fruntaș. La 
cercul special pentru mineri el 
este ascultat cu atenție de mi
neri și mulie din sfaturile lui au 
ajutat pe aceștia să lucreze mai 
spornic. Țăranii din Valea Arsu
lui, acel țar ini în mijlocul cărora 
Traian a copilărit, cu care a tost 
tăietor de lemne în pădure și » 
împărțit amarul zilelor din trecut, 
l-au ales deputat în sfatul popu
lar. Traian nu le-a înșelat încre
derea. A ajutat la electrificarea 
cătunului și din case au fost scoa
se lămpile vechi cu gaz. De a- 
tunci încoace țăranii și-au cum
părat aparate de radio. La tntîl- 
nirile cu deputatul lor țăranii se 
tînguiau de lipsa apei potabile. 
Deputatul a mobilizat pe cetățe
nii Iomșcu Petru, lonașcu Cons
tantin, Bogdan Gbeorghe. Bănceu 
Ștefan alții la săparea canalu
lui pentru introducerea rețelei de 
apă potabilă. Blaj Trai'an nu s-a 
eschivat sâ pună mîna la treabă. 
Singur a montat conducta. „Un 
Inginer trebuie să facă de toate" 
— le spune< zîmbind cetățenilor

Desore faptele din fiecare zi ale 
tînărului inginer Blai Traian, 
despre preocupările lui se not 
snune multe lucruri demne de Iau 
dă. Toate sînt făcute cu dragă 
inimă. „Ori cît de mult aș face 

spunea inginerul Blaj — șl 
ori ce sarcină aș îndeplini, cred 
că este prea puțin pentru a răs
plăti ceea ce 
mie și tuturor 
trîa noastră”.

în rîndurile membrilor de

Traian este cunoscut de 
nu numai ca un bun ingi- 
și ca un activist pe tărîm

partidul mî-a dat 
tinerilor din pa-

C. MORARII
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Lucrările de 
asfaltare a stră
zii principale din 
Aninoasa se des
fășoară din plin. 
Pînă acum, au 
fost puse bordu
rile și amenajat 
patul drumului 
pînă dincolo de 
stadionul sportiv 
iar panglica nea
gră a asfaltului 
este întinsă pînă 
în dreptul locu
ințelor din colo 

Czukor".
CLIȘEU : 

Vederea unei 
părți din locali
tate, frumos a- 
menajatâ, unde 
lucrările de as
faltare au fost 
deja terminate



4 STEAGUL ROȘU

DIN LVEN1MINTELI EXTERNE IA ORDINEA ZILEI
Președintele Ho Si Mia 

a sosit la Pekin
PEKIN 13 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

China Nouă, la 13 august a so
sit la Pekin 
Ho Si Min, 
Vietnam.

înainte
Si Min a 
partea de

cu un avion special 
președintele R. D.

de a sosi Ia Pekin Ho 
vizitat regiunile din 
nord-vest a Chinei.

* = — i

Succesul obținut 
de două filme sovietice 

la New York
NEW YORK 13 (Agerpres).
Corespondentul agenției TASS, 

V. Ozerov relatează : In perioa
da în care a fost desch ă Expo
ziția realizărilor U.R.S.S. în do
meniul științei, tehnicii și cultu
rii, la cinematograful „Mayfair“ 
din New York au fost prezen
tate cu un mare succes filmele 
documentare panoramice sovieti
ce : „întinsă ești patria mea“ și 
„Oglinda fermecată“. Marele in
teres manifestat de publicul a- 
merican fată de aceste filme este 
demonstrat de faptul că în 42 
de zile ele au fost vizionate de 
aproximativ 100.000 de ameri
cani. Filmele au fost primite cu 
căldură de publicul american și1 
au fost bine apreciate de presai 
din New York. De fiecare dată, 
în timpul prezentării filmelor, în 
sală s-au auzit aplauze priete
nești.

Scena din filmul „Oglinda fer
mecată“ în care este înfățișat 
N. S. Hrușcjov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
tăind panglica la inaugurarea 
hidrocentralei „Lenin“ de la 
Kuibîșev, a fost întîmpinată cu 
aplauze. Ziarul „New York He
rald Tribune“ explică marele 
succes de care s-au bucurat fil
mele sovietice prin faptul că a- 
ceste filme' „oferă acelora dintre 
noi care îi cunosc pe ruși numai 
după informațiile cu privire la 
conferințele politice la nivel înalt, 
o imagine mai clară despre țara 
și poporul ei“.

Guvernul Chilian studiază problema restabilirii 
relațiilor diplomatice și comerciale cu U.R.S.S. 

și alte țări socialiste
BUENOS AIRES 13 (Agerpres). — TASS anunță:
Ziarul „El Siglo“ relatează că Vergara Donoson, ministrul A- 

facerilor Externe al Republicii Chile, a declarat ziariștilor: „Gu
vernul chilian studiază în mod serios problema restabilirii rela
țiilor diplomatice și comerciale cu Uniunea Sovietică si alte țări 
socialiste“

Pentru restabilirea relațiilor cu aceste țări s-a pronunțat și se
natorul A. Faivovici, El a subliniat că „restabilirea legăturilor cu 
țările lagărului socialist este inevitabilă“ si a comunicat că s-a 
discutat această problemă cu președintele Republicii și cu minis
trul Afacerilor Externe care, după cum a subliniat el. îi acordă o 
atenție deosebită și sînt gata să întreprindă măsurile necesare 
pentru rezolvarea ei

e-s-“~ș-s-e-e

0 Interesantă descoperire a unui 
savant sovietic în domeniul astronomiei

MOSCOVA 13 (Agerpres) — 
TASS anunță:

In numărul său de miercuri 
ziarul ..Izvestia“ relatează despre 
o interesantă descoperire în do
meniul astronomiei. Cu ajutorul 
radiotelescopului de la Pulkovo 
— cel mai mare din lume — tî- 
nărul om de știință sovietic I. 
Pariiski, a descoperit în centrul 
Galaxiei noastre un nucleu dens 
compus din gaze ionizate fierbinți. 
Potrivit calculelor omului de 
știință, densitatea acestui nucleu 
depășește de sute de ori densita
tea medie a materiei cosmice, iar

Vii proteste împotriva hotărîrii Franței de a 
experimenta bomba atomica în Sahara

ROMA 13 (corespondentul A- 
gerpres transmite:)

Hotărîrea guvernului francez 
de a experimenta bomba atomică 
în Sahara a produs o vie îngri
jorare în ■ rîndul opiniei publice 
italiene. Ziarul „L_ Giorno“, re- 
levînd pericolul raăiațiiilor ato
mice pentru Italia, scrie că oa
menii de știință italieni conside
ră că industria metalurgică fran
ceză nu dispune de posibilitatea 
creării unor mijloace care să îm
piedice, răspîndirea radiațiilor 
tomice din Sahara spre 
învecinate.

Ministrul subsecretar 
al Sănătății, De Maria, 
rat că dacă Franța 
menta în Sahara propria sa bom
bă atomică, exploziile nucleare vor 
afecta Italia și în special sudul 
Italiei care este expus vînturilor 
care bat dinspre Sahara

Pericolul pe care-1 reprezintă 
pentru Italia experimentarea bom
bei franceze în Sahara a fost re
levat și înti-un comunicat al a- 
genției oficiale de prseă „Italia” 
în care se menționează de ase
menea că autoritățile italiene l-au 
avertizat pe președintele De Gaul- 
le în timpul recentei sale vizite 
în Italia despre acest pericol.

Ziarele „Unita”, „Avânți“,

dimensiunile lui sînt de patru mii 
de ori mai mici decît diametrul 
căii lactee. El este totuși atît de 
departe îneît 
străbate decît 
ani.

In interiorul acestui rug cosmic 
temperatura medie se apropie de 
10.000 grade. După toate proba
bilitățile, ea este menținută de 
radiația emisă de. un mare nu
măr de stele calde disimulate în 
interiorul acestei nebuloase.

Atomii ionizați de hidrogen ca
re intră în această nebuloasă au 
o masă de 10.000 de ori mai ma
re decît masa soarelui, abstracție 
făcînd de masele atomilor neutri 
și de multitudinea de stele.

După cum au arătat observa- 
punctul 

din centrul 
înconjurat 

un în-

lumina nu poate 
în 25 de mii de

TASS

a-
regiunile

de stat 
a decla- 

va experi-

„Paese” și o serie de alte orga
ne ale presei italiene cer ca gu
vernul italian să se pronunțe îm
potriva experiențelor cu arma a- 
tomică pe care Franța se pregă
tește să le efectueze în Sahara.

In țările din Africa
CAIRO 13 (Agerpres) 

anunță :
Reprezentanțele Camerunului. 

Ugandei, Nvasalandului, Rodeziei 
de sud și altor țări africane afla
te sub dominația colonială au a- 
dresat delegațiilor p.articipante la 
Conferința de la Monrovia a ță
rilor independente din Africa un 
mesaj în care declară că sprijină 
cu hotărîre rezoluțiile adoptate de 
conferință. Conferința s-a pronun
țat pentru acoi darea cît mai grab
nică a independenței țărilor co
loniale din Africa, a condamnat 
politica dusă de Franța în Alge
ria și a protestat împotriva in
tenției Franței de a efectua expe- 
rinte cli arma atomică în Saha
ra

„0 orlmijdie serioasă 
pentru popoarele Africii

poarele Africii și un nou obsta
col în încheierea cu succes a Con
ferinței de la Geneva în proble
ma încetării experiențelor cu ar
ma nucleară.

Refuzul guvernului francez de 
a acorda libertate poporului al- 
gerian și intenția de a experimen
ta bomba atomică în Sahara, 
scrie „Islah’, vin în contradicție 
cu năzuințele și speranțele afri
canilor. Ziarul salută hotărîrile 
Conferinței de la Monrovia a ță
rilor independente din Africa, în
dreptate împotriva experiențelor 
nucleare și care confirmă unitatea 
crescîndă a popoarelor africane.

Chemarea F.D.I.F. către 
femeile din întreaga lume

Pentru eliberarea lui Manolis Glezos 
și a celorlalți patrioți greci

KABUL 13 (Agerpres) TASS 
anunță :

Influentul ziar afgan „Islah“ 
se pronunță împotriva experiențe
lor cu bomba atomică franceză 
în Sahara. Ziarul le consideră ca 
o primejdie serioasă pentru po-

MOSCOVA 13 (Agerpres) — 
TASS anunța:

La 12 august, la Casa priete
niei cu popoarele din țările străi
ne a avut loc o adunare în cadrul 
căreia juriștii din Moscova au 
protestat împotriva sentinței ile
gale pronunțate împotriva lui Ma
nolis 
erați
nare

Glezos și celorlalți demo- 
greci. Participantii la adu- 
au adoptat o rezoluție în

care cheamă pe juriștii din toate 
tarile să continue lupta pentru 
eliberarea lui Manolis Glezos și 
a celorlalți patrioți din Grecia.

Noi, se spune în rezoluție, ne 
alăturăm tuturor oamenilor cins
tiți din lume care cer anularea 
deplină a sentinței și eliberarea 
democraților greci. Salutăm pe 
juriștii greci care au apărat cu 
curai drepturile și interesele pa- 
triotilor greci.

BERLIN 13 (Agerpres) TASS 
anunță:

Federația Democrată Interna
țională a Femeilor sî-a exprimat 
într-o declarație sprijinul fată de 
lupta femeilor africane împotriva 
proiectatelor experiențe cu arma 
atomică pe care intenționează 
Franța să Ie efectueze în Sahara. 
F.D.I.F. subliniază că aceste ex
periențe reprezintă un mare pe
ricol pentru pacea mondială și 
pentru viață populației africane 
F.D.I.F. își reînnoiește chemarea 
adresată în 1958 femeilor din în
treaga lume de a acorda tot spri
jinul femeilor africane în lupta 
lor împotriva acestor experiențe.

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

Fără participarea R. D. Germane 
nu poate fi discutată nici o problemă 

privitoare la Germania

Declarațiile unui jurist grec
ATENA 13 (Agerpres)
D. Papaspiru, cunoscut jurist 

grec, fost ministru al Justiției, 
a condamnat rușinoasa represiune 
judiciară împotriva lui Manolis 
Glezos, eroul național al Greciei 
și. împotriva celorlalți democrati, 
cerînd imediata lor punere în li
bertate.

★

Cooperativizarea 
agriculturii în 
R. D. Germană

BERLIN 13 (Agerpres)
In Republica Democrată Ger

mana continuă procesul de coope
rativizare a agriculturii. Potrivit 
agenției A.D.N., cei peste 398.000 
țărani uniți în 9.577 cooperative 
agricole de producție (cap), lu
crează peste 2,6 milioane hectare 
pămînt. adică 40,5 la sută din 
întreaga suprafață arabilă a Re
publicii. In cursul lunii iulie s-au 
înscris în cooperativele agricole 
de producție 4.290 oameni. In 
prezent 252 de comune din R.D. 
Germană sînt complet cooperati- 
vizate. !n 795 de sate cooperati
vele agricole de producție lucrea
ză 80 la sută din pămîntul ara
bil.

Procesul lui Glezos și primejdia 
pe care o creează pentru legile 
și libertățile noastre, scrie Papas- 
piru în ziarul „Elefteria” nu și-au 
pierdut actualitatea.

Dună ce a subliniat că guver
nul Karamanlis poartă o grea 
răspundere pentru „plăsmuirea ca
zului Glezos“, Papaspiru arată 
că acest „caz", a prejudiciat pres
tigiul internațional al Greciei.

In încheiere, Papaspiru 
abrogarea tuturor 
tionale, revizuirea 
civile a proceselor 
oameni politici și 
libertate.

cere
legilor excep- 
în tribunale 
intentate unor 
punerea lor în

BERLIN 13 (Agerpres).
Comitetul pentru politica ex

ternă al Camerei Populare din 
R. D. Germană a aprobat rapor
tul ministrului Afacerilor Exter
ne, L. Bolz, cu privire la rezul
tatele conferinței de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe.

După cum anunță Agenția 
ADN, comitetul a condamnat po
ziția ostilă păcii și periculoasă 
pentru poporul German, a dele
gației Bonnului la conferința de 
la Geneva, care s-a ridicat pe 
toate căile la această conferință, 
împotriva politicii înțelegerii re
ciproce și destinderii încordării 
internaționale.

Conferința de la Geneva a a-

ratat că fără participarea R. D 
Germane nu poate fi discutată 
nici o problemă privitoare la 
Germania, a declarat Comitetul 
pentru politica externă al Came
rei Populare.

țiile, nucleul constituie 
cel mai strălucitor 
Galaxiei. El este 
din toate părțile de 
veliș de electroni care se depla
sează cu viteze apropiate de vi
teza luminii în limitele puternice
lor i’cîmptiri magnetice ale nebu
loasei. Și aceștia emit unde de 
radio ji lumină. Diametrul regiu
nii ocupate de aceste particule de
pășește de zeci de ori dimensiu
nile părții centrale a nebuloasei. 
Strălucirea radiației descrește 
treptat spre margini. Dimensiunile 
nucleului sistemului nostru stelar 
coincid cu dimensiunile nucleului 
stelelor al uneia din galaxiile 
vecine — nebuloasa Andromed'“' 
descoperită recent cu mijloa 
optice de omul de știință ameri
can Baade.

Descoperirea lui Pariiski a iost 
făcută cu ajutorul radrotelescopu- 
lui instalat la observatorul astro
nomic principal de Ia Pulkovo al 
Academiei dp științe a U.R.S.S.. 
care lucrează în gama undelor 
centimetrice.

— = ★ =—
Impresiile unui senator 

chilian despre 
Uniunea Sovietică

BUENOS AIRES 13 (Ager
pres). — TASS anunță:

Senatorul chilian Angel Fai- 
vovici. care a vizitat de curînd 
U.R.S.S.. a vorbit ziariștilor des
pre impresiile sale în urma călă
toriei. Senatorul chilian a fost 
uimit de uriașa amploare și 
avîntul dezvoltării economice d... 
U.R.S.S. și de caracterul gran
dios al planului sepfenal de dez
voltare a economiei.

Vorbind în termeni elogios} 
despre activitatea Academiei de 
Științe a U.R.S.S., Faivovici a 
subliniat în același timp că Uni
versitatea din Moscova „consti
tuie ultimul cuvînt în domeniul 
învățămîntului superior“.

„Regimul sovietic a îmbunătă
țit considerabil situația poporu
lui“. „Rușii, a spus în încheiere 
senatorul chilian, doresc pacea. 
Nu numai poporul, ci și condu
cătorii lui doresc pacea“.

PROGRAM DE RADIO
15 august

Ku-Klux-Klanul în acțiune !
NEW YORK 13 (Agerpres)
Ziarul „New York Herald Tri

bune“ publică o informație des
pre un nou atac rasist petrecut 
în orașul Wilmington (statul De
laware). Zilele trecute în casa so
ților Rayîield, singura familie de 
negri din cartierul Collins Park, 
a explodat o bombă pusă de mem
brii Ku Klux-Klanului. Explozia 
a dărîmat o bună parte din etaj 
și a avariat restul casei. Subli-

niind că este cea de a doua bom- 
«bă pusă în această casă de un 
an de cînd s-au mutat actualii 
locatari, „New York Herald Tri
bune“ relatează că în acest timp 
familia Raytield a fost continuu 
șantajată și amenințată de ra
siști. In fiecare noapte, scrie zia
rul, au avut loc demonstrații în 
fata casei iar în curte au fost 
arse cruci, semnul prin care Ku 
KIux-Kianul își anunță atacurile 
împotrivi cetățenilor negri.

PROGRAMUL I. 7,15 Muzică 
ușoară, 8,00 Din presa de astăzi. 
8,30 Muzică, 9,00 Concert de di
mineață, 9,30 File din istoria 
luptelor pentru libertate și drep
tate ale poporului nostru, 10,00 
Cîntece din trecutul de luptă al 
poporului nostru, 11,03 Concert 
de estradă, 12,00 „Săptămîna 
muzicii coreene“, 13.05 Muzică 
ușoară romînească și sovietică 
în interpretarea soliștilor și for
mațiilor noastre, 14,00 Program 
muzical dedicat fruntașilor în 
producție din industrie și agri
cultură, 15,10 Muzică ușoară ro
mînească, 15,35 Program inter
pretat de cîntăreți de operă din 
țări prietene, 16,15 Vorbește 
Moscova! 16,45 Noi înregistrări 
de cîntece. 17,25 Muzică popu
lară romînească, 18,00 Roza vîn- 
turilor, 18,30 Interpreti romîni 
de muzică ușoară care au con
certat peste hotare, 19,05 Pentru 
iubitorii de romanțe, 20,40 Mu
zică de dans. 21,15 La microfon : 
Satira și umorul. 22,00 Radio
jurnal, buletin meteorologic și

sport, 22,30 La sfîrșit de săptă- 
mînă, cîntec, joc și voie bună. 
PROGRAMUL II. 14,07 Muzică 
ușoară de Elly Roman, 14,30 
Cîntece și jocuri populare romî- 
nești, 15,36 Cîntă corul C.F.R. 
Giulești, 16,42 Muzică populară 
indiană, 18,05 Dezvoltarea miș
cării artistice de amatori în anii 
regimului de democrație popu
lară, 19,40 Muzică din operete 
romînești. 20,10 „Din trecutul 
muzicii romînești“ : Ciprian Po- 
rumbescu — montaj, 21,15 Mu
zică de dans.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Amigo; AL. SAHIA: 
Fata în negru; LONEA : Celcaș; 
PETRILA: Nauris; ANINOASA: 
Lupta nu s-a sfîrșit; VULCAN: 
O slujbă importantă; LUPENI: 
Răsfățatul; BARBATENI : Un 
nou număr de atracție; URI- 
CANI: Orașul liber.
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