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In schimbul .comunistului Datcu Gheorghe lucrează și filato
rul Ascunselu loan. Tînăr, plin de elan și voie bună, zilnic rea
lizează depășiri între 15—18 la sută constituind un exemplu demn 
de urmat pentru colectivul Filaturii Lupeni. Cu acest tînăr se mîn- 
drește secția din care face parte.
. ---------------- O----------------

Minerii din Petrila valorifică rezervele 
interne

în- 
ale

Realizarea de cît mai multe 
.economii peste plan a devenit 
.un obiectiv de seamă în întrece- 
. rea pe care o desfășoară mine
rii din Petrila. La mina Petrila, 
sub îndrumarea organizațiilor de 
partid s-au format pe sectoare 
colective care au pornit să des
copere noi rezerve interne. In a- 
ceste colective desfășoară o rod
nică activitate peste 150 de mi
neri fruntași, tehnicieni și ingi
neri cu o bogată experiență în 
organizarea procesului de pro
ducție. N-a trecut decît o lună 
și ceva de la publicarea hotă- 

'rîrilor plenarei C.C. al P.M.R. 
din 13—14 iulie a. c. și un nu- 

,măr de aproape 150 de propu- 
«neri valoroase au fost deja 

jerise în cărțile de activitate 
acestor colective.

Este bine cunoscut faptul 
minerii petrileni în primele 
luni ale anului gospodărind 
grijă materialele, folosind i 
bine utilajele și ‘ ' “ “ț
calitatea cărbunelui au făcut e- 
conomiî la prețul de cost de pes
te 2.600.000 lei. Cele 150 propu
neri noi printre care reducerea 
numărului de posturi neproduc
tive, reducerea consumurilor spe-
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Grijă deosebită pentru 

calificarea tinerilor
Pe lîngă fiecare exploatare 

minieră funcționează școli de mi
neri care pregătesc anual cîte 
900 de mineri, ajutori mineri și 
artificieri.

Prin condițiile create pentru 
însușirea meseriei de miner, nu
mai din 1950 în Valea Jiului 
peste 17.000 de tineri s-au cali
ficat mineri, devenind muncitori 
înaintați cu un înalt nivel pro
fesional. Așa sînt brigadierii 
Diana Chițu. Apostol Vasile, 
Bucinschi Mihai, Vișa loan și 
mulți alții, cunoscuți azi pentru 
realizările 
tul luptei 
bune.

că 
: 7,
I cu 
mai 

îmbunătățind

lor frumoase pe fron- 
pentru mai mult căr-
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CONDIȚII DE VIAȚĂ 

MAI BUNE
Pentru crearea de condiții de 

trai tot mai bune oamenilor 
muncii mineri din Valea Jiului, 
în anii puterii populare s-au ri
dicat numeroase construcții so- 
cial-culturale. Pentru tinerii mi
neri s-au amenajat 7 cantine. 15 
cămine muncitorești cu 5000 dte 
paturi etc, In anii puterii popu
lare s-au înălțat în Valea Jiului 
blocuri cu 5000 apartamente. 
Dintre acestea aproximativ 3500 
de apartamente au fost reparti
zate tinerilor familiști.

.¿O

cifice, reducerea numărului gău
rilor de pușcare precum și alte 
propuneri tehnico-organizatorice, 
vor “'aduce economii de 1100 lei 
de fiecare salariat pînă la sfîr- 
șitul anului.

Numai prin îmbunătățirea ca
lității cărbunelui cu 2 la sută 
și podirea abatajelor cameră din 
stratul cinci cu jumătăți de lemn 
în loc de seîndură, în sectorul 
II se pot realiza pînă la sfîrșitul 
anului economii la prețul de cost 
al cărbunelui în valoare de peste 
500.000 lei.

Pe baza aplicării propunerilor 
înregistrate pînă acum, minerii 
din Petrila pînă la sfîrșitul a- 
nului vor contribui la economi
sirea miliardului de lei pe în
treaga țară, cu încă aproape 
1.200.000 lei.
—- ------ =oo+o^=~-------------------

Să acordăm atenția cuvenită 
organizării învățămîntului popular 

de limba rusă

acestui bogat te-

sovietice în • cele

In opera de construire a so
cialismului, oamenii muncii din 
patria noastră simt la fiecare 
pas roadele ajutorului frățesc și 
colaborării cu Uniunea Sovietică. 
Minele Văii Jiului sînt dotate cu 
numeroase mașini și utilaje mo
derne. -ăpoduse de uzine sovietice. 
Experiența înaintată a oamenilor 
sovietici ♦ constituie un ajutor de 
mare preț în realizarea sarcini
lor construcției socialiste. Știința 
și tehnica sovietică, cele mai îna
intate din lume, succesele epo
cale ale constructorilor comunis
mului, stîrnesc un interes deose
bit în țara noastră ca și în în
treaga lume.

Cunoașterea 
zaur științific, tehnic, a înainta
tei experiențe 
mai variate ramuri de activitate, 
impune cunoașterea de către tot 
mai mulți ' ’’
limbii ruse, limba constructorilor 
glorioși ai 
Literatura 
sovietică au îmbogățit tezaurul 
culturii mondiale cu comori fără 
egal. In limba rusă și-a scris ge
nialele sale opere marele Lenin. 
întemeietorul primului stat socia
list din lume. învățătorul și con
ducătorul proletariatului mondial. 
Iată de ce cunoașterea limbii ru
se constituie o vie dorință si în 
același timp o necesitate pentru 
tot mai mulți oameni ai muncii.

Pentru a răspunde acestei ne
cesități, Consiliul raional si con
siliile orășenești A.R.L.U.S., îm
preună cu Secția de învățămînt 
și cultură a Sfatului popular ra-

oameni ai muncii a

societății comuniste, 
clasică rusă și cea 
îmbogățit tezaurul
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Căi spre lumină
Descătușați de grija zilei de 

mîine, bucurîndu-se de condi
țiile materiale create de partid, 
tinerei generații a Văii Jiului îi 
sînt deschise larg porțile cultu
rii și științei.

In rîndul tineretului. din ra
ionul nostru există 5.000 artiști 
amatori și 3.000 de purtători ai 
insignei „Prieten tal cărții“. Cele 
14 cluburi sindicale. 13 cinema
tografe, bibliotecile, Școala popu
lară de artă etc. asigură condiții 
tot mai bune de culturalizare ti
neretului.

In urma noilor hotărîri ale 
partidului cu privire la îmbună
tățirea învățămîntului seral 
fără frecvență peste 500 de ti
neri muncitori s-au înscris la 
cursurile dte pregătire pentru în- 
vățămîntul mediu, iar cursul de 
pregătire pentru învățămîntul 
superior este urmat de 120 de 
tineri.
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Sectoare fruntașe
In lupta pentru cît mai mult 

cărbune energetic minerii de la 
Lonea obțin zi de zi noi și im
portante succese în muncă. Cele 
mai frumoase rezultate în aceas
tă lună le-au obținut minerii din 
sectoarele II și V ale minei care 
au extras, cu 3,17 tone și, respec
tiv, cu 273 tone de cărbune în 
plus față de sarcinile de plan 
la zi. Aceste rezultate se dato- 
resc organizării judicioase a 
muncii și ajutorului tehnic a- 
cordat de către conducerile 
(oarelor brigăzilor de mineri 
abataje.

Printre brigăzile care au 
tinut cele mai bune rezultate 
sînt cele conduse de Toacă Ște
fan și Timar Gheorghe de la sec
torul V care au extras cîte 200 
tone de cărbune supraplan, bri
gada condusă de Vraciu Gheor
ghe de la abatajul cameră 801 
din sectorul II care și-a depășit 
cu 130 tone dte cărbune planul 
său și cea condusă de Nedelcu 
Nicolae care a obținut un plus de 
180 tone de cărbune.

sec- 
din

ob-

»onal. acordă o mare atenție or
ganizării noului an școlar al în- 
vățămîntului popular de limba 
rusă. In noul an școlar e nece
sar să se organizeze mult

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

In cadrul lucrărilor de amenajări exterioare ale noilor cartiere, anul acesta constructorii tre
buie să execute pe toată Valea Jiului 60.290 m. p. tencuieli exterioare.

Constructorii de pe șantierul Petroșani au executat pînă acum în cartierul Dimitrov peste 
20.000 m. p. tencuieli exterioare, terminînd complet incinta !-a și peste 75 la sută dini incintele 
II și IV.

IN CLIȘEU: Vedere parțială a blocurilor 17 și 18 din cartierul Gh. Dimitrov. tencuite ex
terior anul acesta.

i

Sarcina centrala a constructorilor :

APARTAMENTE IEFTINE
ȘI CONFORTABILE !

Recent, Biroul Comitetului ra
ional de partid a analizat acti
vitatea întreprinderii nr. 1 de 
construcții și montaje Petroșani. 
Obiectivul principal al analizei 
l-a constituit problema reducerii 
costului construcțiilor de locuin
țe potrivit sarcinilor trasate de 
plenara C.C. al P.M.R. din 26— 
28 noiembrie 1958. Totodată, s-a 
avut în vedere crearea de pe a- 
cum a condițiilor pentru ca în 
viitor să se 
volum sporit 
locuințe.

Materialul _____
— pe care îl recomandăm să fie 
prelucrat pe șantierele de con
strucții — cuprinde un rezumat 
al analizei și cîteva din sarcinile 
pe care Biroul Comitetului raio
nal de partid, le pune în ■ fața 
muncitorilor, tehnicienilor și in-

poată executa un 
de construcții de

redactional de față

muncitorilor, tehnicienilor și 
ginerilor constructori.

Apartamente multe, 
dar încă scumpe

Constructorii din Valea Jiului 
au în acest an o sarcină sporită 
de predări — 884 apartamente 
în blocuri și case în șir — și în 
plus trebuie să execute un volum 
important de finisaje exterioare 
și amenajări la blocurile date în 
folosință anii trecuți. Concen- 
trîndu-și atenția asupra termi
nării construcțiilor și a finisaje
lor interioare și exterioare, co
lectivul întreprinderii nr. 1 dte 
construcții și montaje Petroșani 
a reușit să termine pînă la 23 
August peste 500 apartamente, 
ceea ce constituie un frumos suc
ces.

Organele locale de partid și 
de stat, oamenii muncii din Va
lea Jiului apreciază de aseme
nea eforturile depuse anul a- 
cesta de către constructori pen
tru amenajarea cartierelor date 
în folosință anii trecuți. Au că
pătat un aspect frumos cartie
rele noi din Lupeni și Pgtrila, 
o parte a cartierului Gheorghi 
Dimitrov din Petroșani, centrul linia călăuzitoare în toate ramu- 
orașului 
Aceasta 
depășirii 
terioare 
mestrul . . 
menajări.

Constructorii de pe șantierele 
Văii Jiului au făcut progrese și 
în ce privește reducerea costu
lui apartamentelor, în compara
ție cu anii 
la blocurile 
parter plus 
beton ușor 
apartament 
deviz) la 39.375 lei, deci cu 21.000 
lei mai ieftin decît costul mediu 
al unui apartament din blocurile 
construite în 1958 din blocuri de 
steril și prefabricate. Au fost re
duse într-o oarecare măsură și 
costul apartamentelor din blocu
rile construite după sistemele 
vechi de lucru datorită utilizării 
unor materiale de masă locale : 
bolovani, balast, nisip, 
termocentrală.

Totuși, constructorii 
Jiului lucrează încă 
n-au reușit să se încadreze în 
sarcinile stabilite de plenara 
C.C. al P.M.R., chiar și în ce 
privește apartamentele din blo
curile turnate din beton ușor mo
nolit.

Vulcan și alte cartiere, 
datorită realizării și 
planului la finisaje ex- 
(cu 6,5 la sută în șe
ii și la lucrările de a-

trecuți. De exemplu, 
din Petroșani, cu 
3 etaje, turnate din 
monolit costul unui 
revine (Ia preț de

cenușă de

din Valea 
scump și

întreprinderii cu 
primele șase luni

in amănuntele a-

se

In primul rînd s-a ajuni la 
aceste blocuri la un cost mediu 
pe apartament de 39.375 lei, in
diferent că apartamentul este cu 
una sau două camere. Or, ple
nara C.C. al P.M.R. din 26—28 
noiembrie 1958 și hotărîrile con
ferințelor regională și raională 
de partid stabilesc ca sarcină 
centrală a constructorilor redu
cerea costului unui apartament 
cu două camere și dependințe la 
sub 40.000 lei.

In al doilea rînd, cei 39.375 
lei reprezintă costul mediu dte 
deviz al unui apartament, cost 
care în practică a fost întrecut 
datorită depășirii cheltuielilor de 
producție ale 
2.888.000 lei în 
ale acestui an.

Fără a intra 
cestei depășiri nepermis de mari 
a cheltuielilor de producție 
poate aprecia că principalele 
cauze sînt lipsa unei acțiuni de 
masă pentru realizarea de eco
nomii la fiecare loc dte muncă, 
productivitatea scăzută la lucră
rile de finisaje și penalizările 
pentru imobilizările de fonduri1 
moștenite de la fostul trust nr. 7. 
Pe șantierele de construcții, din 
cauza activității nesatisfăcătoare 
a organizațiilor sindicale — lu
cru de care se fac vinovate și 
organizațiile de partid în frunte 
cu comitetele orășenești — nu
mai o treime dintre muncitori și1 
tehnicieni sînt antrenați în în
trecerea socialistă, iar concret la 
lupta pentru economii participă 
și mai puțini. De fapt problema 
economiilor nu este urmărită o- 
perativ și cu simț de răspundere 
nici chiar de către, unele condu-; 
ceri de șantiere (de exemplu, 
conducerea șantierului Uricani).'

Anul acesta, conducerea în
treprinderii de construcții a mers 
pe linia renunțării la unele uti
laje a căror exploatare nu era e- 
conomică. Sub un anumit aspect 
această măsură este justificată. 
TotuȘi trebuie ținut cont că 

rile de activitate este progresul 
tehnic — baza creșterii neîntre
rupte a productivității muncii și 
a ușurării efortului fizic al mun
citorilor. Apare deci ca nejustifi"- 
cată lipsa de preocupare a ingi
nerilor și tehnicienilor construc
tori, mai bine zis renunțarea, la 
mecanizarea tencuielilor interioa
re și exterioare, lucrări la care 
în Valea Jiului se obține în pre
zent o productivitate cu pînă Ia 
40 la sută mai redusă decît pe 
alte șantiere din regiunea noas
tră. Este necesar ca tencuirea 
mecanizată să fie reluată și să i 
se aducă asemenea îmbunătățiri 
care să o justifice și din punct 
de vedere economic, și calitativ ! 
De asemenea, este necesar să se 
extindă mecanizarea săpăturilor 
și a altor operații care cer un 
mare volum de muncă. Trebuie 
la fel extinsă mica mecanizare.

Să organizăm o acțiune 
de masă pentru economii

Sarcina principală care 
pune în prezent pe șantierele 
construcții este — alături

J
se 
de 
de 

predarea la timp a obiectivelor 
planificate — recuperarea pînă
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ÎN IMAGINI

Constructorii de mașini âin 
orașul Vlădimir au realizat un 
nou tractor cu roți, adaptat 
pentru plantațiile de bumbac.

Motonava din fotografie are 
corpul monolit din masă plas- 

\ tică. Acest mic vas are o ca- 
. pacilate de 15 tone. La fel de 

durabil ca și unul de oțel, 
corpul lui este de trei ori mai 
ușor.

La Moscova s-a construit o 
, galerie de escalatoare de su

prafață. Cele trei benzi tnobi- 
i le ale scării, cu o lungime to- 
11 tală de 210 metri, sini destina- 

| te să transporte un mare nu- 
: | măr de oameni de pe malurile 
¡J rîului Moscova pe șoseaua Vo- 

robtevstu. Escalatoarele sint 
! montate intr-un tunel de sticlă, 
i cu terase, care duce la stația

Cu ajutorul curenților de 
Înaltă frecvență, un disc obiș
nuit de patefon a putut fi trans
format îritr-unut „supermlcro- 
sillon". Folosind acești curenți, 
G. Vastiiev, șeful laboratorului 
de înregistrări acustice de la 
Conservatorul din Gorki, a Ob-
țtnut discuri care cîntă timp 
de patru ore

Acest corn bătut în argint 
călătorește acum dm Gruzta 
în S.U A. El a fost lucrat la 
Tbilisi de Marklen Kutateladze. 
După ce a citit cu îneîntare 
povestirea lui Ernest Heming
way „Bitrînul și marea", meș
terul gruzin a trimis cornul în j 
dar autorului acestei opere. >j

Dezvoltarea
In Uniunea Sovietică funcțio

nează regulat 67 de centre de te
leviziune și stații de retransmi
sie și peste 80 de instalații de 
retransmitere a emisiunilor de 
televiziune cu o putere mică. Gu 
alte cuvinte. în U.R.S.S. emisiu
nile de televiziune deservesc un 
teritoriu cu o populație de peste 
50.000.000 de locuitori. Toți oa
menii muncii din aproape toate 
capitalele republicilor unionale 
au posibilitatea de a viziona e- 
misiunile de televiziune.

Hotărîrea Congresului al XXI 
lea al P.&U.S., potrivit căreia 
pînă în 1985 urmează să se cons
truiască în U.R.S.S. aproape 100 
de noi stații de televiziune, este 
tradusă în viată. Pînă la sfîrșitul 
anului 1953, primul an al sep- 
tenalului, numărul stațiilor de te
leviziune și de retransmitere va 
fi de peste 85.

La sfîrșitul anului 1965, emi
siunile de televiziune vor deservi

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

O nouă victorie a constructorilor sovietici
Recent, noul combinat de înno

bilare a minereului din Krivoi- 
rog. dat în exploatare înainte de 
termenul stabilit, a dat prima 
producție de concentrat de fier. 
Construirea acestui gigant al 
industriei miniere reprezintă o 
mare victorie a constructorilor, 
montorilor, constructorilor de 
mașini șl a oamenilor de știință 
sovietici. Potrivit planului de

Sovhoz pe lingă un institut
Pe lingă Institutul de agricul

tură din Omsk a fost înființat 
pentru prima oară în Siberia un 
sovhoz, in care vor lucra numai 
studenți .Sovhozul a fost organi
zat pe baza legii adoptată anul 
trecut în U.R.S.S. cu privire la 
întărirea legăturii dintre școală 
și viață, lege menită să îmbună
tățească pregătirea specialiștilor.

Acestei gospodării studențești 
î s-au repartizat peste 20.000 ha. 
de pămînturi fertile, un parc de 
mecanisme, ferme zootehnice. In 
cursul anului aci vor lucra pe 
rînd toți studenții institutului care 
vor primi salarii pentru munca 
lor. In această perioadă ei vor 
urma cursurile teoretice prin sis
temul dc învățămînt fără frecven
ță.

Atomul pe malul Donului
Frumoase sint locurile ini re

giunea Voronej. Pe malul Donu
lui, bogat im ape, și ale »fluen
tului său — rîul Voronej, întin
derile de. stepă, pădurile și crîn- 
gurile alternează cu satele și a- 
șezările colhoznice. Există însă 
aici un loc unde peisajul obiș
nuit este întrerupt de un element 
nou, neobișnuit.

Privirea călătorului sezisează 
acest element nou de îndată ce 
automobilul a cotit pe o auto
stradă laterală. In fața ochilor 
îi apare orășelul muncitoresc al 
constructorilor, iar ceva mai de
parte se deschide priveliștea im
punătoare a unui mare șantier' 
industrial. Aici, in condiții ex
trem de favorabile, in imediata 
apropiere a Donului, se desfă
șoară lucrările de construcție a 
electrocentralei Voronej care va 
funcționa cu combustibil atomic.

Constructorii centralei electrice 
au început prin a crea oameni
lor condiții civilizate de locuit 
și de trai și prin crearea unei 
bune baze de producție pentru 
șantier.

Așezarea muncitorească a con
structorilor are aspectul unui 
oraș mare. Aici s-au constrittt 
cvartale de case de locuit, fru
moase și cu mai multe etaje. 
Străzile sint asfaltate. In așeza
re funcționează un cinematograf, 
un spital, o grădiniță de copii 
și creșe, o baie publică, o bru
tărie, o școală de muzică pentru 
copii, magazine.

Copiii vor începe noul an șco
lar intr-un local de școală con
struit pe bază de proiecte tip. 
Aici se desfășoară lucrările de 
construcție a unui nou complex

televiziunii
un teritoriu cu o populație de ces
te 90.000.000 de oameni.

Dacă în 1955—1958, în Uniu
nea Sovietică s-au construit In 
linii generale stații de televiziu
ne cu programe proprii, utilate 
special în acest scop, în actualul 
septenal se proiectează să se 
construiască, stații de retransmi
tere sare vor primi programele 
de televiziune de la puternicele 
telecentrnle prin linii de radio- 
releu și prin cabluri. La hotarul 
zonei de recepție sigură a stațiilor 
puternice se prevede să se cons
truiască instalații automate de 
retransmitere cu o rază de ac
țiune de 8—12 km. In total, în 
decursul septenalului se prevede 
să se construiască peste 300 de 
astfel de instalații.

In Uniunea Sovietică vor înce
pe încă în anul curent emisiuni 
experimentale de televiziune în 
culori.

stat, ei trebuiau să îndeplineas- j 
că în decurs de 40 de luni un vo
lum gigantic de lucrări. Majo- , 
ritatea acestor lucrări au fost în- 1 
deplinite în 23 de luni.

Planul septenal prevede con
struirea a cinci combinate de în
nobilare a minereului și a zece 
mine în bazinul Krivoirog. Noul 
combinat din Krivoirog este unul 
dintre primele vlăstare ale sep
tenalului.

Noul sistem de pregătire a ca
drelor a fost întîmpinat cu mult 
entuziasm de studenți. El va per
mite institutului să dea promoții 
de specialiști cu o înaltă califi
care.

- ■ - ♦ ♦ ♦ ♦ —-------—

Industria zahărului se dezvoltă
In perioada 1959—1965 capaci

tatea de prelucrare a fabricilor 
de zahăr din Uniunea Sovietică 
va creste cu 3,200.000 chintale 
de sfeclă de zahăr, ceea ce este 
echivalent cu dublarea capacități
lor întregii industrii de zahăr a 
U.R.S.S.

Construcția desfășurată de fa
brici de zahăr va permite ca pî
nă la sfîrșitul acestei perioade

« •••••••••«

de A. CERNISOV

spitalicesc, a unui stadion, a 
unui palat de cultură, a unei fa
brici de produse lactate. Așeza
rea va avea conducte de apă și 
canalizare, va fi termoficată și 
radioficată, aici va funcționa o 
centrală telefonică. Casele vor fi 
încălzite cu gazele primite de la 
Stavropol.

Oamenii care se pregătesc să 
folosească atomul în slujba sep
tenalului nu și-au precupețit e- 
forturilc pentru a crea șantieru
lui o bază de producție temeini
că, pentru mecanizarea lucrări
lor de construcție. Spre șantier 
a fost construită o linie de înal
tă tensiune cu o lungime de 50 
km. și o cale ferată de 25 km., 
o rețea de autostrăzi betonate.

In vederea satisfacerii nevoi 
lor șantierului a fost construită 
o fabrică de ciment cu o produc 
fivitate anuală de 150.000 111. c. 
A fost construită și a început să 
funcționeze c uzină de elemente 
de construcție prefabricate din 
beton armat cu o productivitate 
anuală de 35.000 m. c. O al*ă 
uzină produce utilaj nestandar
dizat din oțel inoxidabil. La toa
te aceste întreprinderi trebuie a 
dăugat marele inimiir de ateliere 
mecanice și alte ateliere care vor 
deservi șantierul.

Munca se desfășoară pe șan
tier Intr-un ritm trepidant. Pre
tutindeni sc văd macarale turn 
și macarale portal. Se înalță tot 
mai sus tubul de ventilație cu o 
înălțime de 120 metri. Sînt în 
curs de construcție corpurile prin-

Spărgătorul de gheată atomic „Lenin“.

Pe șantierul metroului din Kiev
Lucrările de construcție a pri

mei părți a metroului din Kiev — 
al treilea din Uniunea Sovietică 
după cele din Moscova și Le
ningrad, — au intrat în faza fi
nală. In tuneluri se așează șinele, 
începe montarea excalatoarelor și 
se execută lucrările de finisare a 
stațiilor. Prima parte a acestei 
căi subterane, pe care circulația 
va începe în 1960, va avea 8 sta
ții și e lungime de aproximativ 
10 km. Ea va face legătura între 
raionul industrial Octeabrski cu 
debarcaderul Niprului. Ulterior 
peste fluviu se va construi un pod 
special și trenurile vor circula de 
astădata l'i suprafață pînă la 
Darnița — un alt raion indus
tria] al orașului Kiev, situat pe 
malul stîng al Niprului.

Construcția metroului din Kiev 
se desfășoară în condiții geolo
gice dificile deoarece orașul este 
situat pe coline înalte, pe un le- 

producția de zahăr tos să creas
că în țară la 10.000.000 tone. 
Calculată pe cap de locuitor, a- 
ceasta înseamnă 41 — 44 kg. de 
zahăr anual în loc de 26 kg. cît 
se producea în 1958.

Datorită creșterii producției, 
nivelul consumului de zahăr pe 
cap de. locuitor va fi mai mare 
în Uniunea Sovietică decît în 
S.U.A.

cipale de clădiri: sălile mașini
lor și a reactorului, clădirile ad
ministrației. Se execută ample 
lucrări in domeniul aprovizio 
nării tehnice cu apă a centralei 
atomoelectrice. Trebuie menționat 
că noua centrală electrică va fo
losi apa Donului.

Puterea primului grup electro 
gen al electrocentralei in curs 
de construcție va fi de 210.000 
Kw. Nicăieri în lume nu există 
o centrală atomică de o aseme
nea putere ! Aici se instalează 
un reactor pe bază de neutroni 
termici, de tip apă-apă. Aceasta 
înseamnă că în reactor apa în
deplinește în același timp func
ția de agent termic și moderator 
de neutroni.

Schema tehnologică a produc 
ției de energie electrică la noua 
centrală se prezintă in felul ur
mător: apa (agent termic) care 
circulă prin zona activă a reac
torului la o presiune de 100 at
mosfere. se încălzește aici la 
275 grade. In generatorul de a- 
bur ea va ceda o parte din căl
dura necesară formării aburului 
ulii, iar acesta va pune in miș

care turbogeneratoarele centralei
Drept „combustibil“ va servi 

uraniul înnobilat. Greutatea to
tală a elementelor generatoare 
de căldură ale reactorului va fi 
de 44 tone, ceea ce va fi suficient 
pentru funcționarea fără întreru
pere a instalației timp de un an 
și iumătate.

Toate lucrările de dirH»re •» 
centralei electrice vor fi mecani
zate și automatizate, iar numă
rul personalului de deservire va 
fi mai mic cu 30—40 la sută fată 
de o centrală termică obișnuită 
de o putere similară. 

ritoriu unde au curs pe vremuri 
vechi affuienți ai Niprului.

Constructorii metroului au în- 
tîmpinat adesea pe traseu tere
nuri curgătoare. Din această cau
ză vestibulul intermediar și clă
direa pentru excalatorul uneia din 
stații, avînd înălțimea unei case 
cu cinci etaje, a fost construit 
la suprafață. După aceea, un u- 
riaș cilindru de beton armat a 
fost cobirît în pămînt și conso
lidat prin înghețare. Această me
todă a fost folosită pentru prior 
oară In practica construcției c 
metrouri.

------ —«»♦=» —

Orășele medicale 
în munții Kirghiziei
In împrejurimile orașului Frun

ze — capitala Kirghiziei sovie
tice, — s-au început lucrările de 
construcție a unui orășel medical 
care va ocupa o suprafață de 40 
hectare, înconjurată de un parc 
umbros. Aici se vor construi cor
purile de clădiri cu mai multe 
etaje ale spitalelor de neurologie, 
de boli infecțioase, de chirurgie 
și altele. Orășelul medical va 
grupa 15 clinici de diferite profi
luri. In acest complex va intra 
și Institutul de tuberculoză deja 
construit.

Orășele medicale au apărut în 
ultimul timp în localitatea Ala- 
medin, în valea rîului Ciui, la 
PokrovKa. în orașul petroliștii' 
Kocikor-Ata și în alte localitâ. 
din acest ținut muntos.

Nu este departe timpul cînd 
noua centrală electrică va fi pu
să în funcțiune. Ea va fi racor- 
daită la sistemul energetic unic 
al părții europene a U.R.S.S. E- 
nergia noii centrale electrice va 
fi folosită pentru nevoile indus
triei în continuă dezvoltare a re
giunii Voronej, precum și din 
regiunile învecinate, uentru ne
voile satelor colhoznice, pentru 
electrificarea liniei ferate a re
gionalei sud-est.

Centrala atomoelectrică de la 
Voronej va avea nu numai o des
tinație industrială. Ea va per
mite să se acumuleze experiență 
în exploatarea reacîorilor ener
getici de tip apă-apă, să se sta
bilească indicii ei tehnico-econo- 
mici. Aceste materiale vor con
tribui la stabilirea celor mai e- 
ficiente căi de dezvoltare a con
strucției d? centrale atomice în 
Uniunea Sovietică.

Constructorii sovietici de ma
șini, care pregătesc utilaiul des
tinat noii centrale eleUrc» ur
mează să soluționeze o seri» de 
probleme tehnice comolexc. Zo
na activă a reactorului, de niMg, 
va trebui să fie adăpostită in
tr-un corp de oțel de mare rezis
tentă cu im diametru de aproape 
ă ni. și înălțime de circa 12 m. 
Acest corp este calculat pentru o 
presiune a anei de 100 atmosfe
re Peacfoml are o greutate de 
420 tone. Uzina de turbine din 
Harkov produce pentru noua 
centrală atomică turbine de cîte 
7nnf)0 kw

Constructorilor centralei ato- 
nioelecfrice de la Voronel li s-a 
încredințat o sarcină de mare 
răspundere. Prin munca lor ei 
aduc o nouă și importantă con
tribuție la cauza măreață a fo
losirii energiei atomice în sco
puri pașnice.
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OAMENI GOSPODARI
Aaul acesta, vara nu prea 

ne-a răsfățat cu zile călduroase. 
Parcă In ciuda noastră, în iulie 
și august am avut parte 
multe și chiar săptămîni 
ploioase și răcoroase. Un 
rat timp de toamnă.

Acest lucru a pus pe 
?olectivul Centralei 
din Paroșeni, care 
înceapă pregătirile 
vederea amenajării 
uentru anotimpul nefavorabil 
oerioada de toamnă și iarnă, 
irmare, a fost format un colec

tiv de muncitori și tehnicieni în 
cadrul serviciului tehnic condus 
de tov. ing. Varvari Ioan. care 
după ce a cercetat amănunțit si
tuația uzinei a alcătuit un 
prinzător pian de măsuri.

în cadrul acestui plan 
trecute măsuri administrative 
revizuirea și curățirea canalizării 
de apă menajeră și drenaje, ins
talarea căminelor la canalele 
conductelor și rezervoarelor de 
păcură, revizuirea și repararea izo
lației hidrofuge de pe acoperișuri, 
desfundarea scurgerilor apelor de 
ploaie, curățirea coperișurilor clă
dirilor de materiale rămase de la 
diferite construcții. completarea 
geamurilor, izolarea contra în
ghețului a diferitelor conducte, 
revizuirea instalației de încălzire 
centrată., confecționarea de scule 
pentru îndepărtarea zăpezii și 
glieții și multe, alte asemenea mă
suri. Pentru executarea acestor

de zile
întregi 
a deva-

gînduri 
termoelectrice 
a hot arît 
necesare 
unității

să 
in 

lor

Ca

eu-

sínt
ca'

: Urmînd exemplul j 

fruntașilor | 
„ ♦ 

Demeter Augustin se mima- J 
ră printre cei mai tineri mi-1 
neri ai Văii Jiului. A venit la T 

’ mină de prin părțile Sîngeor-1 
giului de Pădure, la chemarea ’ 

i organizației U.T.M., în perioa- ♦ 
da anilor cînd din noua mină • 

j Uricani se scoteau din adîro- ♦ 
1 curi primele tone de cărbune I 
i cocsificabil.

La început a fost greu. Dar 
; nu s-a speriat. Citise despre 

faptele minerilor eroi din au- 
' gust 1929 de la Lupeni; citise 
despre marile transformări pe- 

; trecute în viața minerilor în 
; anii regimului de democrație 

populară... A venit și a învins 
' greutățile pentru că zi de zi 
i simțea alături de el umărul

*

:
♦

•
«minerilor mai vîrstnici ca Vas- 5 
cui Dumitru, Hritcan Vasile Jf cui Dumitru, Hritcan Vasile! 

"fruntași pe mină, a lui Ördögi 
Ioan maistru miner și mulți! 
alții. Cu adevărată grijă pă- J 
rintească minerii vîrstnici l-aiu * 
aiutat să învețe tainele mese- J 
riei de miner. Sprijinit de ei; 
a reușit ca în scurt timp să I 
devină miner și apoi șeful { 
unei brigăzi de tineret. +

• A îndrăgit mina. împreună * 
cu tinerii Molnas Gheorghe, j 
Vass Dominic. Kollno Elemer, î 
lacob Gheza, lancu Iul iu și al- ♦ 
ții. pe cei care i-a îndrumat să j 
îmbrățișeze această meserie • 
grea dar frumoasă și cu care * 
lucrează de 7 ani împreună, J 
au hotărît să continue întrece- • 
rea desfășurată în cinstea ma- ’ 

sărbători si să sape pînă ♦ 
_..uliii în fiecare*

♦ 
**
♦

» 
«> 
«

t«
i 
î

rii sărbători si _
la șfîrșitul anului ....... ........
lună cel puțin 30 m. liniari • 
neste olan.

— Cu cîteva luni îrr urmă
o

t

brigada noastră a primit 
sarcină de mare cinste : să

•

Î* sarcina ae mare cinste; să * 
xecute deschiderea stratelor d?

* cărbuni din partea nordică 
J zăcămîntultii de cărbune. Și 

1
p

a-

*
*

lucrări au fost desemnați res
ponsabili și termene — care nu 
depășesc 15 octombrie — pînă la 
care trebuie complet îndeplinite.

Pentru fiecare secție în parte 
au fost preconizate încă o seamă 
de măsuri în plus specifice sec
torului lor; la secția 261 modi
ficarea instalației de termoficare 
de la banda 1 pentru 
rea ei cu apă caldă, 
condiții optime de exploatare a 
complexului stației de descărcare; 
Ia secția 202 refacerea izolației 
termice la C-l, C-2, C-3 a bate
riilor de multicicioane și cicloa
ne praf, închiderea etanșă a ros- 
turiior dintre cicloane 
seu ; la secția 203 
instalației de dezgheț 
și decantorului aducțiunii secun
dare cu apă caldă, revizia și cu
rățirea turnurilor de răcire nr. 1 
și 2 și revizia instalațiilor res
pective de dezgheț, refacerea izo
lației termice la TA-1, TA-2 și 
TA-3 : la secția 205 izolarea ter
mică a ventilelor și vanelor 
de scurgeri, curățirea galeriilor, 
canalelor de cabluri și multe al
te măsuri care de asemenea tre
buie să fie terminate toate pî
nă cel mai tîrziu în cursul lunii 
octombrie.

Oameni gospodari, cu dragos
te și preocupare pentru bunul 
mers și funcționarea neîntrerup
tă a uzinei lor, muncitorii și teh
nicienii Centralei termoelectrice 
de Ia Paroșeni au pornit încă de 
pe acum la pregătirea uzinei lor 
pentru perioada de toamnă și 
iarnă. Ar fi bine dacă și alte 
colective de muncă din raionul 
nostru a: urma acest exemplu bun, 
pornind la acțiune din timp pen
tru 
tru

Să acordăm atenția 
cuvenită organizării 

învățămîntuiui popular 
de limba rusă 

(Urmare dini pag. l-a)

alimenia- 
punerea în

și plan-
executarea

p prizei

t

i

i
! :

!

pregătirea unităților lor pen- 
perioada de iarnă !

ȘT. Ml HAI
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Colocvîu! 
cercurilor politice 

ale cadrelor didactice

multe cursuri decît în anul șco
lar precedent.

Și în noul an școlar, 
mîntul popular de limba 
avea două forme. Prima 
o durată de studii de 3 
prinde 3 cicluri : ciclul 1 pentru 
cei care nu au mai învățat limba 
rusă, ciclul II și ciclul III. Cea 
de a doua formă sînt cursurile 
pentru avansați, la care urmează 
să participe absolvenți ai ciclului 
III sau cei cu cunoștințe echi 
valențe acumulate în decursul 
anilor. In aceste forme de învă- 
tămînt trebuie atrași în mod deo
sebit 
neri, 
tenție 
tru a 
ța la

învăță- 
rusă va 
fază, cu 
ani, cu-

muncitori, tehnicieni, ingi- 
studenti, acordîndu-se o a- 
deosebită tineretului. Pen
se asigura o bună frecven- 
cursuri, este necesar ca ele 

să fie organizate în sediile consi
liilor orășenești A.'R.L.U.S. și mai 
ales în cluburile întreprinderilor 
și instituțiilor.

Cursurile populare de limba 
rusă își vor începe activitatea la 
20 septembrie. Timpul este scurt, 
și pînă fa această dată trebuie 
luate toate măsurile pentru pre
gătirea noului an de învățămînt. 
Este indicat ca în ciclurile I. Iî 
si III să fie încadrați între 20— 
25 elevi, iar în cursurile pentru 
avansați între 10—20 elevi.

Din timp, consiliile orășenești 
A.R.L.U.S. împreună cu Secția 
de învățămînt și cultură, trebuie 
să asigure pentru fiecare curs 
profesori cu o calificare superioa
ră, recrutați exclusiv din rîndul 
cadrelor didactice care predau 
limba rusă în învățămîntul de 
stat. De asemenea e necesar să 
se procure materialul didactic ne
cesar. să se asigure săli cores
punzătoare.

In vederea asigurării unei în
drumări metodice a învățămîn
tuiui popular de limba rusă, pre
cum și pentru efectuarea unui 
control de calitate, în acest an 
școlar iau ființă comisii raionale 
și orășenești ale învățămîntuliil 
popular de limba rusă din care 
vor face parte reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă și ai Secției 
de învățămînt șt cultură. Ele îsi 
vor desfășura activitatea sub con
ducerea consiliilor A.RL.U.S. Or
ganizarea acestor comisii trebuie 
terminată pîriă‘ la 1 septembrie, 
deoarece ele au sarcina de a «e 
ocupa direct de organizarea în 
cele mai bune condițiuni a învă- 
tămîntului popular de limba ru
să.

Atragerea a cît mai mulți oa
meni ai muncii, mai ales tineri, 
la cursurile învățămîntuiui popu
lar de lirr.ba rusă trebuie_ să 
preocupe îndeaproape organiza
țiile de masă și în primul -înd 
organizațiile sindicale și U.T.M, 
Să 
mă 
cît 
la

Intrucît multe din cadrele di
dactice ale raionului nostru nu 
s-au aflat în localitate cînd s-au 
desfășurat colocviile de sfîrșit de 
an la cercurile de învățămînt po
litic — bazele marxism-leninis- 
mului -- Secția de învățămînt și 
cultură a Sfatului popular raional, 
împreună cu cabinetul de partid, 
organizează o nouă examinare de 
verificare a cunoștințelor. In a- 
cest scop, toate cadrele didactice 
din raion care au de susținut co
locviul se vor prezenta sîmbăta 
29 august a.c. la orele 10 în lo
calul cabinetului de partid din 
incinta Comitetului orășenesc de 
partid Petioșani, unde se vor 
desfășura probele de verificare.

SARCINA CENTRALĂ A CONSTRUCTORILOR :

popularizăm larg această ior- 
de învățămînt, să atragem 

mai mul ți oameni ai muncii 
învățarea limbii ruse '

l. B.
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j 
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Tinerii Baki Bendegúz și Gedeon iosif au absolvit abia de 
cîteva lunii Școala profesională din Petroșani. In prezent ei sínt 
muncitori la sectorul IX electromecanic al minei Lonea. Deși 
trecut decit o lună 
lectivului din care 
posedă dragoste de 
ți dau producție de

(N CLIȘEU-. Strungarii Baki Bendegúz 
rectificarea unui rotor de la un motor electric

n-a 
de zile de la angaijarea lor, ei au dovedit co- 
fac parte că sînt bine 
muncă. Ei își depășesc 
bună calitate.

pregătit! profesional și 
zilnic sarcinile de pian

ză la

O V

și Gedeon fosif lucrear 
de crațer.

Zi de sărbătoare
De 

dupa 
pregătirile pentru plecarea 
să. Muncitoarele

obicei în 
predarea

secția tineretului, 
mașinilor încep

aca- 
se grăbesc să 

ocupe locuri la cantină ori să-și 
ia copiii de la creșă sau cămin. 
Tinerele care sînt în majoritate, 
fapt pentru care secția depănat 
a și primit denumirea de secție 
a tinerelului, mai rămîn. Sala de 
garderobă prinde viață. Tetele 
care pînă mai, adineauri socoteau 
numărat de scuturi de mătașă da
te peste plan, acum rid. cîntă, 
discută. încearcă rochii, sandale, 
eșarfe cumpărate din primul a- 
vans luat asupra salariului mă
rit.

S-ar putea să nu fie așa, să nu 
se încerce o eșarfă, să nu se vor 
bească despre cea mai mare de
pășire a zilei, despre „Iarba 
rea" piesă în pregătire la clubul 
filaturii, sau despre echipa fe
minină de popice, despre surpri
zele care 
toamnă 2 
tinerețea, 
o trăiesc 
re ale Tiiaturii Lupeni.

Spre șfîrșitul șutului de care 
amintim, în garderoba secției au 
țost aduse trei buchete de flori. 
Ruican Eugenia în acea zi a de
pănat J03 kg. fire de 
Bălășoiu Aurelia 101 kg. iar Roff 
Maria, 96 kg. Erau cele mai mari 
depășiri ale zilei. Aceste tinere 
au închinat această zi primirii lor 
in rîndurile partidului.

le rezervă moda de 
Ar însemna sa negăm 
bucuria vieții pe care 
aceste tinere muncitoa-

mătasă.

APARTAMENTE IEFTINE $1 CONFORTABILE!
(Urmare din pag. l-a)

ln acea zi tinerele mame, so
țiile nu s-au grăbit să ocupe pri
mele locuri la' cantină ori să-și 
înilmpine soții, copiii. In acea zi 
in secția tineretului atmosfera era 
sărbătorească. Au fost de față 
toate depănătoarele. A venit și 
directorul filaturii, tovarășul Puș- 
rariu Emilian. iar din partea or
ganizației P.M.R. și de tineret a 
venit lovarășul Popouici Constan
tin. membru în biroul organiza
ției de bază, secretar al organi
zației [J T M Tinerele fete pri
veau cu admirație spre tovarășe
le lor de muncă Bălăsoiti Aurelia, 
Ruican Eugenia și ’Roff Mafia, 
'are cu o zi In urma au fost 
primite de adunarea generală a 
comuniștilor în rîndurile partidu
lui. Cu tontele ascultau cuvîntul 
tovarășului Pooovici Constantin 
care vorbea despre cinstea de a 
>i nrimit în rîndurile partidului. 
Bălășoiu Aurelia a fost primită 
candidată de partid după ce a 
dovedit ră este o bună responsa
bilă de 
’runlașiî.
:n fruntea depănătoaretor, 
trecut un an de alunei.
Eugenia și 
împreună 
..tirigaaa 
să. Toate 
experiența 
muncitoate, 
ridice fu nivelul 
fruntașe. Cu o 
șoiu Aurelia a 
bră de. partid, 
meni au ținut 
rească pi in 
frumoasele rezultate obținute 
ziua schimbului de . onoare, tova
rășele ¡or de muncă le-au dăruit 
flori însoțite de cuvinte pline de 
dragoste, de entuziasm tineresc.

brigadă, o muncitoare 
De atunci este, mereu 

și a 
Kuican 

Roff Maria lucrează 
în aceeași brigadă: 
păcii'', brigadă frunta- 
trel au împărtășit din 
lor celor mai tinere 

s-au străduit să le 
depanatoarelor 

zi în urmă Bălă- 
fost primită msm- 
Acest mare ¿verd

ele să-l săroăto- 
muncă, iar pentru 

în

la șfîrșitul anului a celor aproa
pe trei milioane lei pierderi din 
semestrul 1 și realizarea a cel 
puțin 600.000 lei economii. în
deplinirea acestei sarcini poate 
fi asigurată numai prin partici
parea efectivă a fiecărui munci
tor, tehnician și inginer con- 

la lupta pentru eco-

REA ȘI FOLOSIREA REZER
VELOR INTERNE!".

Organizarea întrecerii socia
liste cu obiective concrete și mo
bilizatoare va trebui să fie ur
mată de o vie popularizare a 
rezultatelor și inițiativelor mun
citorilor constructori, de o agi
tație politică de masă susținută. 
Pentru aceasta este necesar ca 
agitația vizuală să fie pusă Ia 
punct, iar colectivele de agita
tori să fie lărgite și instruite.

Lupta pentru economii nu tre
buie să se desfășoare în dauna 
calității. Conducerile șantierelor 
au obligația de a recepționa cu 
foarte multă exigență materia
lele sosite pe șantiere și în spe
cial. tîmplăria livrată de atelie
rele din Livezeni, care de multe 
ori lasă de dorit în privința ca
lității. De asemenea, trebuie 
luate toate măsurile pentru con
servarea materialelor sosite pe 
șantiere și pentru înlăturarea ri
sipei care se face la materialele 
de masă.

O atenție deosebită trebuie 
dată reducerii cheltuielilor de 
producție în cadrul întreprinde
rii 712 Livezeni, care a avut pier- 
deri în primul semestru al a-

nului de peste un milion lei. 
Muncitorii, tehnicienii și ingine-. 
rii, organizația de partid și cele 
de masă din această întreprinde
re trebuie să înțeleagă că din 
cei peste un milion lei pierdere 
se puteau construi zeci de apar
tamente si că sarcina de a redu
ce costul unui apartament la sub 
40.000 lei privește și pe colecti
vul întreprinderii din care fac 
parte.

M. LAZUR

structor 
nomii.

Biroul 
partid a 
șenești de partid, organizațiilor 
de bază de pe șantiere și din 
unitățile anexe, Consiliului sin
dical raional, organizațiilor sin
dicale și U.T.M. din construcții 
să treacă de îndată la organiza
rea unei acțiuni de masă pentru 
economii, cu obiective concrete. 
S-a indicat, de exemplu, să se 
lanseze în cadrul întrecerii so
cialiste lozinci de felul următor : 
„FIECARE MUNCITOR CON
STRUCTOR SA REALIZEZE 
CEL PUȚIN 500 LEI ECONO 
MII PE LUNA!" sau „FIECARE 
MUNCITOR. TEHNICIAN Șl 
INGINER CONSTRUCTOR — 
CEL PUȚIN CITE O PROPU
NERE PENTRU DESCOPER1-

aproape o lună j 
Cu aseme • 
întîmpinat • 

ziua< de 23 • 
pe mai de- « 
înaintașilor «

*
♦* 

ceasta sarcină am dus-o la în-* 
deplinire cu
înainte de termen, 
nea realizări am 
Ziua minerului și 
August. Urmînd și 
parte 
noștri — a spus Demeter Au- *

exemplul

{ gustin — precum și exemplu! * 
{minerilor vîrstnici de la mina!
*

4

î*»

să înoastră sîntetn hotăriți 
muncim cu și mai mult elan 
pentru a da patriei cărbune 
cocslficabil mai bun, mai mult 
și mai ieftin. Vom continua cu 
entuziasm întrecerea socia
listă.

X 1. D

♦
♦ 
« 
4
4
4

Comitetului raional de 
indicat comitetelor oră-

★

din Valea 
la construc- 
conforf abile, 
preț de cost

Oamenii muncii 
Jiului așteaptă de 
tori locuințe bune, 
de calitate și la un . 
cît mai redus. Dacă prin devize 
si modificări de prețuri la ma
teriale s-a putut reduce costul 
unui apartament cu zeci 
lei față de anii trecuti, 
strucțorii — prin efort 
— îl mai pot reduce cu 
țin 2—3,000 lei. Există 
aceasta destule rezerve 
si în privința utilizării materia
lelor. si a folosirii timpului de 
lucru și a creșterii productivită
ții muncii pe baza progresulm 
tehnic I

de mii 
și con- 
propriu 
cel pu- 
oenfru 
interne
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Președintele Austriei 
va vizita Uniunea 

Sovietică
MOSCOVA 27 (Agerpres).
La Moscova s-a anunțat 

mod oficial că dr. Adolf Schărf, 
președintele Republicii Austria, 
va întreprinde între 5 și 15 oc
tombrie 1959 o călătorie în 
U.R.S.S. Președintele Republicii 
Austria este invitat în U.R.S.S. 
de Kliment Voroșilov, președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

O delegație a Stalingradului 
va vizita Franța, Anglia 

și Belgia
SlALiNGRAD 27 (Agerpres) 
O delegație a orașului Ștalin- 

grad, condusă de Aleksandr Din- 
kin, președintele Comitetului exe
cutiv al Sovietului orășenesc 
siaHngrad, va face la începutul 
lunii 
tenie 
gia.

I

septembrie o vizită de prie- 
în Franța, Anglia și Bel-

Și

----- O------ .

Danemarca 
disensiunile din 

sînul N.A.T.O.
COPENHAGA 27 (Agerpres).
Ziarul „Land of Folk“ scrie 

într-un articol intitulat „Dane
marca și disensiunile din sînul 
N.A.T.O.“ despre divergențele 
dintre unii membri ai acestei 
organizații. „In perioada de ne
înțelegere și destrămare prin ca
re trece N.A.T.O. — se spune în 
articol — Danemarca, călăuzin- 
du-se după propriile ei interese, 
trebuie să-și revizuiască atitudi
nea față de această organizație 
militară. In condițiile neînțele
gerilor și confuziei, un foc izo
lat de armă poate tîrî Danemar
ca într-& aventură militară îm
potriva dorinței ei. Danemarca 
trebuie să-și dea seama că ea, 
mai mult ca oricine, este un pion 
în jocul militariștilor vest-ger- 
mani care caută să cucerească 
poziția de principală putere mi
litară și atotputernică în Europa 
occidentală. La acest joc pericu
los participă și cercurile reac
ționare cărora pînă în prezent 
guvernul danez nu le-a spus un 
nu clar și precis“.

-----O-----

Rodeziă și Nyassaland 
(rec prinfr-o gravă 

criză economică
NEW YCJRK 27 (Agerpres)

Salisbury 
„New York 

Federația

Corespondentul din 
(Rodezia), al ziarului 
Times“ relatează că . 
Rodeziei și Nyassalandului trece 
printr-o gravă criză economică 
care afectează largi pături ale 
populației. Scăderea prețurilor la 
cupru, unul din principalele pro
duse ale federației, a agravat pro
blema șomajului și a dus la o 
reducere generală a activității co
merciale. In același timp, costul 
vieții a continuat să crească.

Corespondentul subliniază că, 
africanii au de suferit deosebit 
de mult din cauza șomajului. Po
trivit cifrelor oficiale, care nu o- 
glindesc nici pe departe realita
tea, în agricultură există 14.000 
de șomeri africani, iar în cons
trucții șase mii numai la Nyassa
land.

Automatizarea și mecanizarea industriei sovietice 
în anii șeptenalului

planul septenal a trasat o sar
cină diametral opusă — ușura
rea la maximum a condițiilor de 
muncă ale oamenilor, reducerea 
duratei zilei de muncă și mic
șorarea numărului zilelor lucră
toare în săptămînă. De aceea,, 
cea mai mare parte a sporului 
de producție pe cap de locuitor 
trebuie să fie obținută pe baza 
progresului tehnic.

Mecanizarea complexă și au
tomatizarea combinatelor din 
Magnitogorsk, Kuznețk, Nijne 
Taghil și a uzinei „Dzerjinski“, 
proiectată pentru anii următori, 
va permite sporirea producției 
de fontă cu 880.000 tone pe an. 
Producția de laminate va spori 
cu 9.300.000 tone. Fondurile ce 
se învestesc în automatizarea 
proceselor de producție vor fi 
recuperate în mai puțin de doi 
ani.

In industria petroliferă se pro-

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS anunță:

La 26 august a avut loc la 
Comitetul de Stat pentru legă
turile culturale cu țările străine 
de pe lingă Consiliul de Miniș
tri al U.R.S.S. o conferință de 
presă organizată pentru ziariștii 
sovietici și străinii in cadrul că
reia Vladimir Lukin, vicepreșe
dinte al Comitetului de Stat pen
tru automatizare și construcții 
de mașini de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S., a de
clarat că mecanizarea complexă 
și automatizarea proceselor de 
producție sint principalele mij
loace hotărîtoare care asigură 
progresul «tehnic continuu în e- 
conomia națională a U.R.S.S.

Vladimir Lukin â declarat că 
creșterea productivității muncii 
nu poate fi realizată în U.R.S.S. 
prin intensificarea directă a 
muncii, cu atit mai mult cu cit

Ecoul internațional al schimbului de vizite
între N. S. Hrușciov și D. Eisenhower

Un discurs al lui R. Nixon
WASHINGTON (Agerpres) — 

TASS anunță :
La 25 august vicepreședintele 

.S.U.A., R. Nixon, a rostit un dis
curs la Minneapolis la Congresul 
legiunii americane — organizație 
reacționară din S.U.A. care se 
pronunță împotriva schimbului ce 
vizite între conducătorii S.U.A. 
și U.R.S.S. și împotriva slăbirii 
încordării internaționale.

Nixon a repetat în discursul 
său vechile afirmații despre ten
dința comuniștilor spre „domina
ție mondială’“ și despre pretinsa 
„activitate subversivă” desfășu
rată de partidele comuniste.

„Nu trebuie, a declarat vice
președintele S.U.A., să ne legă- 
năm în iluzia că pentru rezolva
rea divergențelor dintre noi si 
pentru asigurarea păcii este nece
sară doar o mai bună înțelegere 
între liderii sovietici și americani. 
Există contradicții adînci și esen
țiale de interese și ideologie care 
nu pot fi reglementate chiar dacă 
există cea mai mare bunăvoință 
și înțelegere.

In acest caz ce folos ar putea 
aduce această vizită ? Simplifi-

Un articol publicat în Pravda

cînd Hrușciov 
Unite, scrie au- 
crește simțitor 

publice față de

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS anunță :

„Pravda“ din 27 august a pu
blicat un articol semnat de V. 
Jukov care comentează reacția 
pe care o stîrnește în S.U.A. a- 
propiatul schimb de vizite între 
N. S. Hrușciov și D. Eisenhoi- 
wer. Pe măsură ce se apropie 
luna septembrie 
va vizita Statele 
torul articolului, 
interesul opiniei 
acest eveniment istoric. America
nii de rînd. cărora li s-a urît cu 
„războiul rece“ așteaptă cu mari 
speranțe ca vizita șefului guver
nului sovietic în S.U.A. și cea a 
președintelui american în U.R.S.S. 
să împrăștie norii negri care 
s-au adunat pe orizontul inter
național.

Arătînd în continuare că schim
bul de vizite între Hrușciov și 
Eisenhower are un ecou pozitiv 
în presa americană în rîndul oa
menilor politici și fruntașilor 
vieții publice, autorul scrie: in
teresul general al opiniei publi
ce americane față de apropiatul 
schimb de vizite face să spume
ge de furie politicienii care și-au 
ales ca meserie ațîțarea vrajbei 
și urei între Est și Vest. Duș
manii păcii uluiți de -primele in
formații în legătură cu schim
bul de vizite între conducătorii 
U.R.S.S. și S.U.A.. scrie V. Ju
kov, n-au dtezarmat, ei continuă 
să desfășoare propaganda răz
boinică răsuflată căutînd din 
răsputeri să întunece atmosfera, 
în preajma schimbului de vizite. 
Trebuie subliniat însă, arată au
torul. că eforturile lor, care a-

----------------------- *»*w*^^a '—

cînd cît se poate mai mult aceas
tă întrebare se poate spune : Nu
mai înțelegerea reciprocă, ea sin
gură, 
însă

■ poate duce la un război. In mă
sura
Hrușciov — N.R.) poate micșora 
posibilitatea unei asemenea neîn
țelegeri între părți, această vizită 
va spori șansele de reglementare, 
a divergențelor noastre fără răz
boi și de aceea ea merită să fie 
aprobată de poporul american“.

„Cred, a spus în continuare 
Nixon, că poporul american tre
buie să facă d-lui Hrușciov o 
primire amabilă atunci cînd va 
vizita Statele Unite.

Discuțiile dintre președintele 
Eisenhower și dl. Hrușciov vor 
fi în cel mai bun caz dificile, 

‘ deoarece ele. se vor referi la di
vergențe fundamentale și la inte
rese opuse. In numele cauzei pă- 

‘ cii, în condițiile echității pe ca
re o dorim cu toții, să ne stră
duim ca prin comportarea noas
tră aceste discuții să se desfă* 

i șoare în cea mai bună atmosferă 
posibilă

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

nu poate asigura pacea, 
lipsa înțelegerii reciproce

în care vizita lui (N. S.

I
I

mintesc uimitor de mult compor
tarea unui nefericit personaj din 
basm care plîngea în toiul ve
seliei generale, sînt reprobate cu 
hotărîre de către cercurile largi 
ale opiniei publice.

Nu se poate să nu fim de a- 
cord cu părerea exprimată de 
președintele S.U.A. Eisenhower, 
la conferința de presă din 25 au
gust. Răspunzînd celor care- cri
tică apropiatul schimb de vizite 
el a subliniat cu deosebire că 
este vorba de o chestiune excep
țional de serioasă, legată de 
soarta omenirii.

--------- » »-- -■ ■ ■■----------

R. F. G. intensifica ritmul de creare
a flotei de

BERLIN 27 (Agerpres).
Autoritățile din R.F.G. inten

sifică ritmul de creare a flotei 
maritime militare de submarine. 
După cum transmite agenția 
ADN, buletinul vest-german 
„Bundeswehr Korrespondenz“ re
latează că portul Neustadt din 
golful Lübeck (landul Schleswig 
Holstein) s-a transformat în 
principala bază de submarine 
din Marea Baltică.

La șantierele navale din Kiel, 
relatează agenția, se construiesc 
în prezent 12 submarine pentru 
forțele maritime militare vest- 
germane. In afară dte acestea, 
s-au făcut comenzi pentru con
strucția unor noi submarine de 
tonaj mic.

Agenția ADN arată că flota 
maritimă militară vest-germ3nă 

iectează efectuarea pe scară lar
gă a unor lucrări de mecanizare 
complexă și trecere la telecoman
dă a proceselor de extracție a pe
trolului. Acest lucru va îngădui 
sporirea extracției pe cap de lu
crător pină la 12.000—15.000 
tone, adică o va întrei în compa
rație cu anul 1958. încă de pe 
acum folosirea noii tehnici în in
dustria petroliferă îngăduie în 
R.S.S.A. Tătară să se obțină pe 
cap de lucrător ocupat în extrac
ția petrolului aproximativ 5.000 
tone, în timp ce în S.U.A. se ex
trag 2.500 tone 
crător.

Răspunzînd la 
riștilor, Vladimir 
cunoscut printre 
hotărît să se construiască în re
giunea Moscova o uzină electro
tehnică la care procesele de pro
ducție vor fi mecanizate și auto
matizate Ia maximum.

pe cap de lu-

întrebările zia- 
Lukin, a făcut 

altele că s-a

Sîntem gata să începem 
comerțul cu U.R.S.S.“ 

Declarația unui om de afaceri 
american

MOSCOVA 27 (Agerpres) — 
TASS anunță :

La 26 august, in cadrul unei 
întîlniri cu lucrătorii Camerei 
unionale de comerț din Moscova) 
Cyril Magnin, președintele so
cietății „Joseph Magnin Corn-' 
pany“ șeful delegației oamenilor 
de afaceri din San Francisco a 
declarat: „Sîntem bucuroși căi 
am venit în Uniunea Sovietică. 
Scopul nostru este de a, stabili i 
legături comerciale. Dorim să 
trecem de la cuvinte la fapte și 
sîntem gata să începem comerțul 

■ cu Uniunea Sovietică“.
Cyril Magnin a transmis lui 

Mihail Nesterov certificatul prin 
care se confirmă alegerea Came
rei unionale de comerț ca membră 
de onoare 
ționale de 
de comerț

a Academiei Interna- 
Comerț și a Camerei 
din San Francisco.
----- O------

2-iIele culturii romînești 
în R. S. S. Bielorusă

MINSK 27 (Agerpres) TASS
Intîlnirea oaspeților romîni cu 

oamenii muncii Tlin R.S.S. Bielo
rusă s-a transformat într-o puter
nică demonstrație a prieteniei de 
nezdruncinat dintre popoarele so
vietic și romín.

La 26 august membrii delega
ției romíné au participat la re
cepția dată de Asociația bieloru
să de prietenie și relații cultu
rale cu țările străine. Oamenii 
de cultură din R. P. Romina au 
stabilit cu conducătorii asocia
ției mijloacele de dezvoltare con
tinuă a legăturilor culturale.

Reuniunea consacrată zilelor 
culturii romînești a avut loc în 
Palatul cultural al sindicatelor, 
în foaerul căruia a fost deschisă 
o expoziție de fotografii care re
flectă realizările poporului ro
mín în dezvoltarea economiei și 
culturii.

sub- 
tone

submarine
dispune în prezent de două 
marine cu un tonaj de 250 
și de un mare submarin cu un
deplasament de 1500 tone, deși 
în mod oficial armatei vest-ger- 
mane îi este interzis să posede 
nave de acest tip cu un deplasa
ment mai mare de 350 de tone.

—o—

la amploare mișcarea 
de protest împotriva 

concentrării tineretului 
în Bundeswehr

BERLIN 27 (Agerpres)
Știrile care vin din Germania 

occidentală demonstrează că miș
carea de protest împotriva con
centrării în Bundeswehr a per
soanelor născute în 1922 capătă 
tot mai mult un caracter de ma
să. Ziarul „Neues Deutschland“ 
anunță că ta Rossnheim (Bava
ria) a avut loc o adunare a per
soanelor care urmează să fie 
concentrate. Cei 300 de partici- 
panți la c lunare au adresat mi
nistrului de război de la Bonn, 
.Strauss, o rezoluție de protest 
în care declară că nu doresc să 
fie din t;ou carne de tun. Un grup 
de 70 de persoane din Mainz, 
născute în 1922, au trimis lui 
Strauss o telegramă în 
exprimă hcîărîrea că nu 
vi sub comanda foștilor 
hitleriști.

La Heusenstein, landul 
persoanele născute în 1922 care 
urmează să țle concentrate în 
Bundeswehr au organizat o de
monstrație ae protest împotriva 
acestei măsuri.

In comuna Bischofsheim din 
liessen pînă în prezent la cen
trul de recrutare nu s-a prezen
tat nici unul din cei care au pri
mit ordine de concentrare.

care își 
vor ser- 
generali

Hessen.
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Trustul Alimentației 
Publice Locale
„Valea Jiului" 

Petroșani
Anunță publicul consuma

tor că a pus în vînzare prin 
toate unitățile sale un bogat 
sortiment de vinuri din di
ferite regiuni ale țării, pre
cum și țuică și rachiuri na
turale de bună calitate.

Băuturile se vînd pentru 
acasă direct din pivnițele de 
la Petroșani și Lupeni.

Risling de gostat Alba-Iu- 
lia cu 12 lei litrul.

Vinuri de masă Odobești 
5,50 lei litrul.

Țuică de prune cu 17,50 lei 
litrul.

i ATENȚIUNE!
Cu 3 lei! ’

B ■
* Un automobil Wartburg ■ 
î decapotabil, motociclete, tele- ! 
! vizoare, aparate de radio, *
■ frigidere, aragazuri, mașinii ■ 
Ț de cusut și spălat rufe și i
■ alte obiecte valoroase se vor • 
j distribui la concursul Prono- ■

expres din 30 august, pe lîn- • 
; gă premiile obișnuite în bani. ■
■ Detalii găsiți în prospec- ■ 
| tul tragerii ce se distribuie ■ 
! în mod gratuit la agențiile ■ 
£ Loto-Pronosport.
J Rețineți azi și mîine ulti- S 
' mele zile în care se mai pot ? 
1 depune buletine!

Trustul Alimentației 
Publice Locale 
„Valea Jiului" 

Petroșani
Anunță consumatorii săi 

că a pus în vînzare Zilnic 
prin cofetăriile și patiseriile 
ii-:: i-iitroșani, Lupeni, Uri- 
cani, Vulcan și Petrila iaurt 
la gheață cu 0,70 Iei paha
rul, lapte bătut cu 0,40 lei 
paharul, cafea cu lapte, ca
cao cu lapte, lapte dulce și 
alte produse lactate.

PROGRAM DE RADIO
29 august

PROGRAMUL I. 8,00 Din 
presa de astăzi, 8,30 Muzică 
populară romînească, 9,00 Muzi
că ușoară, 9,30 File din istoria 
luptelor pentru libertate și drep
tate ale poporului nostru, 10,15 
Noi creații ale compozitorilor 
noștri scrise în cinstea celei de 
a 15-a aniversări a eliberării 
patriei noastre, 11,03 Muzică de 
estradă, 12,00 Muzică corală din 
țări prietene, 13,05 Valsuri de 
Lanner și Waldteufel, 14,00 Pro
gram muzical dedicat fruntași
lor în producție din industrie șî 
agricultură, 14,30 „Uniți prin 
cînfec", 15,10 Muzică ușoară, 
15,31 Concert de muzică din o- 
pere, 16,15 Vorbește Moscova ! 
16,45 Cîntece, 17,25 Din muzica 
popoarelor, 18,00 Roza vînturi- 
lor, 18,30 Muzică ușoară romî
nească, 19,05 Noi înregistrări de 
cîntece populare romînești, 20,40 
Muzică de dans, 21,15 Cine știe 
cîștigă ! 22,00 Radiojurnal, bule
tin meteorologic, sport, 22,30 La 
sfîrșit de săptămînă, cîntec, joc 
și voie bună. PROGRAiMUL II. 
14,07 Mici piese distractive de 
compozitori sovietici, 14,30 Mu
zică populară romînească. 15,00 
Din concertele Decadei culturii 
din R.P.R. 15,30 Mari ansam
bluri de cîntece, 16,30 Muzică 
populară romînească, 17,00 Cîn- 
tăreți romîni de operă din tre
cut, 17,35 Muzică ușoară, 18,05 
Concert de muzică populară ro
mînească, 19,00 Știința în sluj
ba păcii. 19,40 Muzică din o- 
perete, 21,15 Muzică de dans.
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