
águl roșu
Organ al Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional

Sâptăm'ma CRUCII ROȘII

fi

$ 
M)
$ 
C'' 
î<

DONATOR DE ONOARE”
In cadrul Săptămînii Crucii 

Roșii, ziua de azi este închi
nată donatorilor voluntari de 
sînge. Cinsteai care li se face 
acestora este pe deplin meri
tată. Cu o părticică din sîn- 
gele lor, donatorii voluntari 

(tț pun la îndemîna medicilor po- 
sibilitatea transfuziilor de 
sînge, acest mijloc minunat cu 

',7 ajutorul căruia au fost salva
ți te de la moarte multe vieți o- 
f menești.

Ințelegînd să-și ajute aproa- 
pele aflat în suferință, dona- 

l» torii voluntari de sînge dove- 
$ dese prin această acțiune o 
W înaltă ținută moral-cetățeneas- 
8 că-

Azi, de ziua lor, donatorii 
Î voluntari de sînge din tot ra

ionul se vor întîlni într-o a- 
W dunăre festivă care va avea 
W loc la Sfatul popular orășe- 
1? nesc Petroșani la orele 17. 
u Cu acest prilej tov. dr. Lăpă- 

datu Constantin, — medic e- 
>v> merit — va vorbi celor pre- 
i» zenți despre importanța și ro- 
$ Iul donărilor de sînge. Tot în 
W această ședință festivă se vor 
« înmîna celor mai activi dona
ți tori voluntari de sînge insig- 

na „Donator de onoare“, dis- 
i» tincție din partea Comitetului 
77 Central al Crucii Roșii.

Ne vom îndeplini angajamentul

Pentru a face cunoscută expe
riența sectorului II de la mina 
Petrila, sector care deține „Cas
ca de aur a tehnicianului“, un 
redactor al ziarului nostru a a- 
vut o convorbire cu inginerul 
Felea Liviu, șeful sectorului, ca
re a relatat unele din măsurile 
tehnico-organizatorice luate de 
conducerea sectorului, măsuri 
care au permis ca sectorul să 
se situeze în fruntea întrecerii 
socialiste pe bazinul nostru.

ÎNTREBARE: Care au fost 
principalele măsuri tehnico-orga
nizatorice luate de conducerea 
sectorului în perioada 1 Mai - 
23 August ?

RĂSPUNS : Ne-am dat seama 
că în întrecerea socialistă cu ce
lelalte sectoare productive din 
bazinul carbonifer al Văii Jiu
lui, colectivul sectorului nostru 
are de luptat cu „adversari“ des
tul de puternici. De aceea de la 
bun început am pus accentul pe 
organizarea minuțioasă a mun
cii în fiecare abataj. Am anali
zat posibilitățile fiecărei brigăzi 
și în raport de acestea ne-am 
luat angajamentele. Pot spune 
că în momentul de față toate 
brigăzile noastre sînt bune. Nu 
avem brigăzi codașe și aceasta 
datorită faptului că noi ne-am 
condus după indicațiile Confe
rinței raionale de partid, adică 
brigăzile să fie întărite cu mem
bri și candidați de partid, ele să 
fie omogenizate. Așa a fost, de 
exemplu, schimbarea șefilor de 
brigăzi Böte Pavel cu Cosma 
Ernest și Hangu Ioan cu Toth 
Ioan. Cunoscuții șefi de brigăzi 
Crainic Pamfil și Bartha Fran- 
cisc, au fost trecuți la alte bri
găzi slabe din sectorul IV. In 
această perioadă am crescut șefi 
de brigăzi tineri care astăzi pot 
să facă față la orice loc de mun
că. Așa sînt de exemplu, briga
dierii Păsărică Nicolae, Firoiu 
Ioan, Cristea Nicolae și alții. 
De altfel trebuie să arăt că da
torită muncii cu oamenii și aju
torului tehnic acordat brigăzilor, 
din anul 1957 sectorul nu a ră
mas în nici o lună sub plan. La 
lucrările de pregătiri am avut 
cazuri cînd am rămas în urmă.

Proletari dfa toate țările, iubiși ¡
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La lupta muncitorilor turnători de la U.R.U.MJ». pentru rea
lizarea de economii prin reducerea rebuturilor o contribuție im
portantă aduce și comunistul Dalhos Luca, unul dintre cei mai 
buni muncitori ai secției modelărie, care execută modele de bună 
calitate. IN CLIȘEU: Timpi arul Dalkos Luca în timpul lucrului.

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

UN BLOC PENTRU TINERI
De cîteva zile, tinerii munci

tori de la căminul U.R.U.M.P. 
sînt în mare fierbere: se mută! 
Intr-adevăr, au primit o locuin
ță nouă, cum nici n-au visat.

Cum s-a întîmplat aceasta ? 
La începutul săptămînii curente, 
constructorii șantierului Live- 
zeni-Petroșani au terminat lu-

înainte de termen
Convorbite cu inginerul Felea Ltviu, șeful sectorului II 

al minei Petrila —
Aceasta însă nu din 
tră, ci a sectorului 
care ne-a întîrziat 
lucrări. Așa a fost 
transversalei centru

Vineri
25 septembrie

1953

crările și predat în folosință o 
nouă clădire: blocul 9 cu 36 a- 
partamente, avînd încălzire cen
trală — primul bloc cu trei etaje 
din țară construit cu pereți tur
nați monolit din beton de steril.

Primind noul bloc — al șase
lea predat pînă acum pe acest 
șantier dintre care în primele 5 
s-au și mutat deja familiile oa
menilor muncii — tovarășii din 
conducerea C.C.V.J. au hotărît 
să-l amenajeze pentru tinerii mun
citori din căminul de pe strada 
M. Eminescu, în localul cămi
nului eliberat urmînd să se mu
te Direcția ce investiții a 
C.C.V.J., iar locattil rămas liber 
de pe strada 23 August va fi 
cedat școlii medii din Petroșani 
pentru a-și putea amenaja un 
cămin-interna.t pentru elevi.

— •=★=—
Expoziție cuprinzînd 
creații ale pionierilor
Zilele acestea, într-una din 

sălile Casei pionierului din Pe
troșani s-a deschis o interesantă 
expoziție cuprinzînd creații ale 
pionierilor realizate în anii tre- 
cuți în cadrul numeroaselor cer
curi care funcționează aici. In
tre acestea se remarcă insecta
re și ierbare, păsări împăiate 
etc. realizate de membrii cercu
lui micilor naturaliști, desene și 
picturi ale membrilor cercului 
de desen, împletituri artistice, 
țesături, realizate de pionierii în
scriși la cercul mîini îndemîna- 
tice etc.

Expoziția este deschisă în per
manență, putînd fi vizitată zil
nic în orele de funcționare a Ca
sei pionierului. Cu acest prilej 
pionierii și școlarii care doresc 
pot să se înscrie la cercurile 
spre activitățile cărora au încli
nații.

In aceste zile de toamnă, copiii din Lupeni primesc un fru
mos dar: pentru ei se deschide un cămin de zi cu 88 locuri — 
construcție nouă înălțată în anii puterii populare.

IN CLIȘEU: Vedere exterioară a noului cămin de zi de la 
Viscoza-Lupeni
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Realizarea angajamentelor de economii, 
o problemă de

Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii din toate întreprinderile 
raionului nostru au răspuns cu 
înflăcărare la măsurile luate de 
partid pentru îmbunătățirea ni
velului lor de trai, Iuîndu-și an
gajamente pentru a realiza eco
nomii peste plan la prețul de 
cost al producției și la cheltuie
lile de circulație, prin mobiliza
rea rezervelor interne existente 
în întreprinderi, angajamente care 
întrec suma de 30 milioane lei. 
La aceasta a contribuit și faptul 
că în urma experienței anilor tre- 
ruti sînt posibilități de realizare 
de econom” prin reducerea sis
tematică a prețului de cost pe 
calea ridicării nivelului tehno
logic, prin lichidarea cheltuielilor 
neproductive.

Prin controlul pe care-1 aplică 
Banca de Stat întreprinderilor în 
scopul urmăririi îndepliniri! pla
nului economic de stai s-a tre
cut și la urmărirea felului cum 
își realizează angajamentele lua
te unitățile respective. Trecînd la 
analizarea rezultatelor obținute, 
putem să arătăm unele aspecte 

....... întreprinderilor din

perioadă, o seamă 
au muncit cu deo- 

mobiiizîndu-și

din munca 
raion.

în această 
de colective 
sebită hărnicie, 
toate forțeîe pentru realizarea de 
economii, reușind să (Ațină suc
cese în această acțiune atît de 
importantă. Astfel, Uzina elec
trică din Vulcan și-a realizat su
tă la sută angajamentul luat, de 
a da un beneficiu peste plan de 
800.000 lei. De asemenea consi
derăm ca o bună realizare cea 
a S.T.R.A. care din angajamen
tul său de 250.000 lei a realizat 
pînă la 31 iulie a.e., suma de 
133 000 lei; termocentrala Paro- 
șeni din suma de 2.200.000 lei 
cît s-a angajat să economisească 
a realizat pînă la 31 august 
712.000 lei; întreprinderea de 
transporturi comerciale fl.T.G.), 
din 293.000 lei a realizat 265.000 
lei; O.C.L. P’oduse Industriale, 
din 258.000 lei a realizat 150.000 
lei; Filatura Lupeni, din 350:000 
lei a realizat 135.000 lei.

Mai sînt o seamă de unități 
mici care au reușit ca’ pînă acum 
să-și realizeze integral și chiar 
să-și depășească angajamentele 
luate. Astfel, cooperativa mește
șugărească „Jiul“ din Petroșani 
față de 80.000 lei angajament, ă 
realizat pînă la 31 august ă.c., 
suma de 144.000 lei; Ocolul Sil
vic din Petroșani, față de 70.000 
Iei angajament a realizat 83.000 
lei; Ocolul Silvic din Lupeni, 
fată de 45.000 lei a realizat 
66.000 lei.

In schimb sînt colective de în
treprinderi care nu numai că nu 
și-au realizat angajamentul luat, 
dar au înregistrat chiar pierderi 
peste plan, privind cu un scăzut 
simț de răspundere îndeplinirea 
angajamentelor luate, respectarea 
cuvîntului dat. Astfel. T.A.P.L. 
Petroșani are pierderi de 396.000 
lei; O.A.D.L.F. are pierderi de 
408.000 lei; I.R.T.A. — pierderi 
de 1.188.000 Iei; întreprinderea 
de construcții nr. 1 Petroșani are 
pierderi de peste 3,197.000; E- 
nergoconstrucții Paroșeni — pier, 
deri de 637.000 lei; mina Lupeni

primă importanță
— 3.481.000 lei, iar mina Ani 
noasa — 3.460.000 lei.

Din analiza rezultatelor pre
zentate pînă la data de 31 au
gust 1959 reies o serie de as- 

- pecie negative în activitatea des
fășurată de unele întreprinderi. 
Colectivele acestor unități trebuie 
să țină seama "de faptul câ pen
tru recuperearea cheltuielilor făcu
te peste plan nu mai sînt decît 
trei luni și astfel fiecare zî tre
buie folosită cu maximum de 
chibzuință pentru realizarea inte
grală a angajamentelor luate.

Trebuie arătat faptul că unele 
conduceri de întreprinderi, orga
nizații sindicale și de tineret n-au 
acordat atenția cuvenită popu
larizării angajamentelor în rîn- 
dmfâe muncitorilor. Astfel sînt, 
cooperativa „Sptîjinâl minier" 
din Lupeni, cariera Bănița și al
tele.

O lipsă o constituie și faptul 
că unele servicii dé contabilitate 
nu cunosc valoarea angajamen
telor, nu țin o evidență a reali-i 
zărilor lor, lipsind conducerile 
întreprinderilor de cunoașterea > 
clară a situației reale.

Este necesar ca în perioadă 
scurfă de timp care a mâi rămas* 1 * 3 
pînă Ia sfîrșitul anului să se dea 
o atenție sporită acestei proble
me atît de Importante, pentru 
ca angajamentele luate de reali
zaré de economii peste plan să 
fie respectate.’ In acest scop este 
necesară lichidarea tuturor lipsu
rilor 'care frînează această acțiu
ne, antrenarea maselor de mun
citori, tehnicieni și ingineri Ia 
descoperirea de noi rezerve inter
ne în cadrul întreprinderilor ast
fel ca pînă la finele anului să ne 
prezentăm în față partidului cu 
rezultatele scontate, aducînd o 
Contribuție cît mai mare la mi
liard.

cauza noas- 
de investiții 
cu anumite 
cu minarea 
de la ori-

zontul 13 care a întîrziat cu trei 
săptămîni față de plan. Cu toa
te acestea noi ne-am străduit să 
facem față sarcinilor. Pe acest 
an avem ca angajament să ex
tragem 20.000 tone de cărbune. 
Pînă la 1 septembrie am extras 
deja 18.852 tone de cărbune. Așa 
că angajamentul o să ni-1 înde
plinim înainte de termen. Prețul 
de cost al cărbunelui a fost re
dus față de planificat cu 0,60 
lei pe tona de cărbune. In fieca
re lună am reușit să lucrăm cu 
randamente sporite.

ÎNTREBARE: Ce vă propu
neți pe viitor pentru a vă con
solida succesele ?

RĂSPUNS : Trebuie să urgen
tăm lucrările pentru deschiderea 
abatajelor figuri ca să ne asi
gurăm în felul acesta locurile de 
muncă. Trebuie ca în stratul 14 
să deschidem 3 panouri și mai 
avem în atacare un panou pe 
stratul 4. De asemenea încă de 
pe acum ne gîndim la pregăti
rea abatajelor pentru trimestrul
1 al anului viitor. Așa, de exem
plu, pentru trimestrul 1 al anu
lui viitor, trebuie să deschidem
3 panouri pe stratul 4, trei pe 
stratul 13, unul pe stratul 14. 
Vrem ca în permanență să avem 
în exploatare 6—7 panouri pe 
figuri. Producția sectorului nos
tru în trimestrul viitor depinde 
însă și de alte lucrări care tre
buie executate de sectorul de in
vestiții. Așa este, de exemplu, 
darea în exploatare a puțului 
orb nr. 9 pînă la 10 octombrie, 
montarea unui lanț elevator pe 
partea goalelor la orizontul 13 
tot la puțul orb, montare^ con
ductei de aer comprimat dinspre 
orizontul 12 spre .orizontul 13. 
Dacă toate acestea vor fi ter
minate la timp, conducerea sec
torului va asigura și pe mai de
parte ajutorul necesar brigăzi
lor. Cu siguranță că vom mai 
putea da încă 2000 tone de căr
bune peste angajamentul luat 
pentru anul acesta.

EUGEN POPP 
directorul Filialei Băncii de Stat 

din Petroșani

Un dispozitiv util 
și interesant

La laboratorul C.T.C. de la Pe
trila, laboranții Ronai Carol și 
Zlakszki loan au construit un in>- 
tereșant dispozitiv cu raze im 
fraroșii, cu ajutorul căruia se 
poate face în condiții optime de 
siguranță distilarea lichidelor 
volatile și ușor inflamabile, re- 
zolvînd practic buna desfășura
re a acestor operații dificile și 
periculoase.

Aparatul se compune dintr-o 
manta de izolare termică for
mată dintr-un înveliș cilindric 
de tablă zincată de 2 nun. cu pe
reți dubli, golul fiind umplut cu 
șamotă. In ea esie fixată o piro
strie cu trei picioare și un tri
unghi de șamotă iar sursa de 
căldură o formează un bec in- 
fraroșu de 250 W montat într-o 
armătură de siguranță fixată pe 
o. placă de seîndură circulară. 
Capacul este confecționat din 
două semicercuri de azbest cu o 
gaură la mijloc prin care trece 
gîtul balonului. Prin punerea 
sau îndepărtarea acestui capac 
se poate regla temperatura din 
interiorul mantalei de izolare 
termică.

Randamentul dispozitivului este 
deosebit de frumos. Astfel, 50 
cmc. de benzen avînd tempera
tura inițială de 21 grade C în 
numai 7—8 minute atinge tem
peratura de distilare — 81 gra
de C.

Printre avantajele dispozitivu
lui sînt: consumul redus de e- 
nergie electrică, de numai 250 
vați în loc de 400—450 vați cît 
consumă o plită electrică, încăl
zirea uniformă și în profunzime 
a lichidelor, evitarea aprinderii 
vaporilor inflamabili etc.

Citiți în pag. IV-a
• Propunerea lui N. S. Hruș- 

eiov trebuie studiată cu 
toată seriozitatea.

• Includerea pe ordinea de 
zi a propunerii sovietice 
„Cu privire la dezarma
rea generală și totală“.
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Predarea limbilor străine 
este foarte bine organizată 
la școala-initernat mr. 2 din 
Odesa.
limba 
dernă, 
bazele 
gazete 
o revistă radio, 
zează diferite Jocuri, convor
biri, toate în aceeași limbă. 
In clișeu: Lecția de limbă 
engleză. Cu ajutorul mag
netofonului este verificată 

dicțiunea.

Aici copiii învață în 
engleză istoria mo- 
geografia economică, 
darwinismului, scot 

de perete, precum și 
și organi-

OGLINDA ZĂCĂMINTELOR
Academicianul A. Uklonski, de 

la Academia de Științe a R.S.S. 
Uzbece, se ocupă de mulți ani de 
studiul zăcămintelor și elabora
rea de noi teorii in domeniul geo
logiei. Astfel, în domeniul formă
rii zăcămintelor petrolifere, aca
demicianul arată:

.Jnchipuiți-vă că vă aflați in
tr-un mare laborator chimic si
tuat tn adîncurile pămîntului. 
Aici, ca într-un laborator obiș
nuit toate reacțiile au loc cu a- 
jutorul apei. In porii rocilor, ca 
și în eprubete se află combinații 
pe bază de carbon extrase din 
plante ce au fost îngropate sub 
pămlnt. Trecînd prin pori apa 
duce cu ea aceste combinații — 
constituind material pentru for
marea cărbunelui — și intră în 
același timp în reacție cu ele. 
Pe baza unor anumite legi, din 
apă se desprinde tn straturile 
superioare sulful. Și astfel, iau 
naștere unul Ungă altul zăcămin
te de petrol și de sulf. Stratul de 
sulf se formează la suprafață sub 
forma unei pălării gigantice și 
acoperă zăcămîntul de petrol".

Dar nu numai sulful constituie 
n oglindă minunată a zăcăminte
lor de petrol. Academicianul a 
arătat că el presupune că șl căr
bunele este îndeaproape înrudit 
cu petrolul. Omul de știință so
vietic crede că ele au luat naș-

tere nu numai în același timp 
ci și din aceleași substanțe șt în- 
tr-o apropiată vecinătate. Atunci 
cind resturile de substanțe ve
getale erau duse de apele friă- 
ti.ce care conțineau mult acid 
carbonic, luau naștere zăcăminte
le de cărbune, iar atunci cind 
plantele ajungeau în ape stătă
toare, în bălți, se forma petrolul. 
Știința a dovedit că petrolul nu 
rămine nici odată în prima sa 
„locuință". El își schimbă conti
nuu poziția și adresa. Și deși a- 
ceastă mișcare are loc la mari 
adîncimi ea poate fi urmărită cu 
ajutorul mineralelor produse de 
combinarea petrolului cu diferite 
roci.

Un colectiv de oameni 
știință din R.S.S. Uzbecă, 
conducerea lui A. Uklonski. 
torul, cunoscutului manual de
neralogie, au desfășurat o uriașă 
activitate de studiere și clasifi
care a mineralelor din Asia Cen
trală. Ei au descoperit și au des
cris peste 300 de minerale. Din
tre acestea șase erau necunoscu
te științei mondiale. Două din 
noile minerale au fost denumite 
Avicena și Birun. numele mari
lor oameni de știință din Asia 
Centrală care și-au consacrat via
ța studiului zăcămintelor din lo
curile natale.

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

Noile cercetări științifice de la bordul 
navei „Viteaz“

La lucrările expediției au par
ticipat colaboratori științifici din 
R. P. Chineza, geofizicul Fan 
Și-tin, hidrologul. He Țzun-ju și 
Siu-ciuan. Ei au dedicat lucrările 
lor celei de-a 10 aniversări a 
R. P. Chineze..

de 
sub 
au- 
mi-

„SOARE" ARTIFICIAL
Colaboratorii Institutului de 

Cercetări științifice de instrumen
te și aparate 
va au creat 
cesta este un 
iru sala de 
clent să se 
șl micul „soare“ se întoarce în 
direcția cerută trimițînd puter
nice raze de lumină asemănătoa
re cu acelea ale Soarelui și chiar 
superioare. Obiectele luminate de 
soațe dau umbră, pe cînd acest 
aparat, datorită unor lămpi spe
ciale ce sînt așezate în diferite 
puncte ale discului, nu dau um
bră. Aceasta ușurează munca me
dicilor chirurgi. Cele mai sub
țiri fibre nervoase, cele mai mici

medicale din Mosco- 
un mic „Soare“. A- 
aparat original pen- 
operații. Este sufi- 
apese pe un buton

vase și fibre musculare pot fi vă
zute la această lumină. Aparatul 
are și unele proprietăți minuna
te. El are două reflectoare de ra
ze ultraviolete. Țesutul bolnav 
apare sub razele ultraviolete șub 
alt aspect decît cel sănătos. A- 
ceasta ajută chirurgul să aprecie
ze cît de bine este efectuată ope
rația. In afară de aceasta raze
le omoară microbii, purificînd 
astfel aerul. Aparatul este prevă
zut și cu o cameră de televiziune. 
Astfel, sute de oameni ce se află 
în altă sală, pot urmări fiecare 
mișcare a mîinii chirurgului, pot 
auzi observațiile sale.

Noua lampă medicală se fabri
că în prezent în uzinele sovietice.

Iată primul exemplar al nou
lui tractor pe șenile de di
mensiuni mici „GT-16“. Este 
un tractor pentru livezi și. 
vii. „GT-16“ a fost creat pe 
baza unui șasiu auto și este 
înzestrat cu un motor Diesel 

cu răcire cu aer.

Specialiștii din Moscova au 
creat un aparat care detec
tează tumorile cerebrale. A- 
paratul sezisează radiațiile 
unor preparate radioactivei 
care au proprietatea de a 
se concentra în țesuturile a- 
fectate. In clișeu: Examina
rea creierului cu ajutorul 

noului aparat.

>

Scenă din baletul „Drumuri- 
drumuri“, pus în scenă de 
colectivul coregrafic de ar
tiști amatori de la Palatul 
culturii „Gorki“ din Lenin
grad. O comisie competentă 
a asistat la spectacolele a- 
cestui colectiv și a recoman
dat ca băietele „Drumuri- 
drumuri" și „Floarea de pia
tră“ să fie prezentate în fața 
publicului larg, printre al
tele și pe scena Teatrului din 

Kremlin.

oamenii de știință sovie-

Nava de expediții „Viteaz“ a 
Institutului de océanologie al A- 
cademiei de Științe a U.R.S.S. 
s-a întors la Vladivostok dintr-o 
cursă obișnuită. In decurs de 36 
de zile
tici au efectuat observații hidro
logice, biologice și geologice în 
nartea 
Pacific.

Ea efectuarea lucrărilor ocea- 
nologice a fost aplicată pentru pri- 
ma dată în proporții mari metoda 
cercetării cu aparate piezometrice. 
Aoeastă instalație reprezintă cî- 
tevă aparate sensibile lansate de 
vas prin cablu. Aparatele recep
ționează vibrațiile reflectate de 
sedimentele de fund, provocate de 
explozii speciale

Astfel s-a reușit să se culeagă 
un material destul de complet 
despre grosimea sedimentelor de 
fund din regiunea ridicăturilor 
subacvatice din partea de nord- 
vest a Oceanului Pacific.

..Viteaz“ a urmat Un traseu la 
sud-est de golful Sangar. S-au 
făcut observații însemnate asupra 
regimului hidrologic în regiunea 
interacțiunii curenților reci și calzi 
Oiasivo și (Zurosivo. Au fost e- 
fectiiate cercetări asupra stratu
rilor de apă de la suprafață și 
din adîncuri. Ihtiologii au strîns 
colecții prețioase de pești.

de nord-vest a Oceanului

0 stațiune științifică 
în centrul pustiului 
Institutul de botanică al Aca

demiei de Științe a R.S.S. Uz
bece a creat o nouă stațiune știin. 
țifică In centrul marelui pustiu 
Kîzllkum țUzbekistan). Sarcina 
stațiunii este studierea multilate
rală a plantelor și găsirea celor 
mai favorabile condiții pentru 
dezvoltarea lor. Colectivul stațiu
nii va selecționa plantele furaje
re locale și na lucra pentru acli
matizarea In Ktzilkum a altor' 
soiuri reprezentlnd flora din alte 
pustiuri ale lumii. Rezultatele 
cercetărilor vor permite lărgirea 
zonei de pășune din pustiu.

Stațiunea este amenajată la o 
depărtare de 120 km. de cel mai 
apropiat punct locuit. Pentru co
laboratorii institutului au fost 
construite case de locuit, au fost 
instalate laboratoare. Se plantea
ză prime ■; culturi experimentale.

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

Construcția canalului Karakum
In istoria universală a con

strucțiilor a fost scrisă î'h acest 
an o pagină memorabilă. Trus
tul Turkmenghidrostroi a rezol
vat cu succes îndrăznețul proiect 
de trecere a unei mari cantități 
de apă prin teritorii pustii. In 
5 ani a fost creată o magistrală 
de apă care traversează cel mai 
cald și cel mai greu accesibil 
ținut al pustiului Karakum. Ea 
va iriga zeci de mii hectare de 
însămînțărl, va alimenta cu apă 
pășunile și noile regiuni de ex
tragere a țițeiului, va servi la 
transportul încărcăturilor.

La început a fost construită 
prima linie a canalului ce lega 
Amu-Daria de rîul Murgab. Nu 
de mult guvernul R.S.S. Turk- 
mene a adoptat hotărîrea cu pri
vire la construirea celei de-a 
doua părți a canalului. Acesta 
constituie un mare eveniment 
pentru R.S.S. Turkmenă. Insti
tutul Turkmenghiprovodhoz a ter
minat într-un termen scurt lu-

crările de proiectare pentru con
struirea marelui canal.

Avînd începutul la rîul Mur- 
gab, traseul părții a doua trece 
spre sud-vest pînă în regiunea 
vechii cetăți Hauzhan. Pe urmă 
el se îndreaptă spre apus, spre 
Tedjen. Aproximativ la 20 km. 
de acest centru de raion, cana
lul se unește cu rîul Tedjen. 
Lungimea canalului este de 130 
km, Iar împreună cu magistral 
deja construită de la Amu-Da 
ria la Murgab, este de 525 km.

„Șantierul“ va fi ca și îna
inte pustiul. Trebuie create mari 
construcții hidrotehnice. In ra
ionul Hauzhan va apare un ma
re rezervor de apă, unul dintre 
cele mai mari din cîte există pe 
canalele Asiei Centrale. Cana
lul va iriga in raioanele Tadjen 
șl Kirov 45.000 hectare de cul
turi de bumbac și alte plante.

Analiza economică arată 
partea a doua a canalului va 
gospodăriilor cultivatoare
bumbac apa cea mai ieftină. 
Dacă cheltuielile capitale pentru 
irigarea unui hectar în stepa 
Flămîndă ating 20—22 mii ruble, 
între rîurile Tedjen și Murgab 
ele nu vor depăși 15.000 ruble.

Împreună cu apa dătătoare de 
viață în pustiu va veni și bei t 
șugul. In Karakum se întinde * 
departe oaza' fertilă.

— = ★=—

Dezvoltarea științei 
în Tadvkîstan

La Stalinabad, capitala R.S.S. 
Tadjice, a luat ființă un Institut 
regional de medicină. Acesta este 
a 15-a mare Instituție științifi
că de cercetări a Academiei de 
Științe naționale, în care lucrează 
1500 de colaboratori științifici. 
Oamenii de știință tadjici rezol
vă probleme complicate din do
meniul astrofizicii, chimiei, mate, 
matlcii, geologiei și altor dome
nii ale științei.

In noul institut se vor studia

că 
da 
de

l

La observatorul din Pulkovo
La observatorul din Pulkovo a 

fost construit un nou pavilion 
pentru serviciul timpului. In a- 
cest pavilion pentru observarea 
trecerii stelelor în dreptul meri
dianului s-a instalat o lunetă 
meridiana originală, proiectată și 
construită sub conducerea profe
sorului N. Pavlov. Experimenta
rea premergătoare a aparatului 
a arătat că cu ajutorul lui cea
surile pot fi potrivite cu o exac
titate pînă la 4—5 miimi de se
cundă.

In fiecare noapte senină, o da
tă cu lăsarea întunericului cola
boratorii științifici sînt de servt- 
viciu la aparatele astronomice. Ei 
urmăresc „ceasul < ceresc“ al că
rui indicator este linia de vizor 
a lunetei meridiane, iar cadra
nul cerul înstelat.

După ceasul ceresc astronomii 
au determinat timpul cu o exac
titate de pînă la o sutime de se
cundă. La studierea rotației ine
gale a pămîntului, mișcării poli
lor pămîntești și pentru alte sco
puri trebuie cunoscut timpul cu 
o exactitate de pînă la miimi de 
secundă. Noua lunetă meridiana 
va permite rezolvarea acestor 
probleme; Aparatul are o izolație 
termică specială din ecrane din 
aliaj de aluminiu, datorită căreia 
schimbările bruște de temperatu
ră nu influențează aparatul. A 
fost perfecționat și instrumentul 
cu ajutorul căruia se înregistrea
ză automat trecerea stelelor în 
dreptul meridianului. Au fost in
troduse și alte inovații. S-a rea
lizat ridicarea sensibilității ins
trumentului prin așezarea lui în
tr-un curent de aer.

probleme impor
tante ale științei 
medicale aplica
te la condițiunile 
R.S.S. “

. Una dintre sar
cinile institutului 
este 
cadrelor medica
le științifice pen
tru republică.

Tadjice.

pregătirea

Șapte mașini- 
unelte diferite, 
create pentru 
procesele com
plicate de fabri
care a ceasuri
lor de mină, in
stalate pe un 
agregat special, 
se rotesc prin 
fața muncitoa
rei care le de
servește. îna
inte, ea trebuia 
să se deplaseze 
de la o mașină 

la alta.
1

J
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Rod al ajutorului colectiv
La Întreprinderea de industrie 

locală „6 August“ din Petroșani 
lucrează peste 100 de tineri. O 
parte dintre ei s-au angajat în 
ultimii ani. Sînt tineri din loca
litate. din raion și chiar din alte 
raioane și regiuni veniți să se 
califice într-o meserie.

Pentru organizația U.T.M din 
întreprindere educarea acestor ti
neri este o sarcină importantă.

Educarea comunistă a tinerilor 
se poate face mai ales în cadrul 
organizației U.T.M. De aceea în
tărirea rîndurilor sale prin primi
rea de noi membri ocupă un loc 
important în activitatea organi
zației de bază U.T.M. Primind 
noi membri, comitetul U.T.M. din 
întreprindere se preocupă în ace
lași timp de pregătirea lor.

Iată un asemenea caz. Tînărul 
Izbășescu Gheorghe a venit la 
întreorindere dintr-o comună de 
lîngă Pitești. A fost repartizat să 
lucreze la secția tîmplărie. Dar 
în comportarea lui Izbășescu s-au 
constatat lipsuri serioase. In 
producție era indisciplinat. Intîr- 
zia de la lucru, nu se achita de 
obligațiile care-i reveneau Cînd 
maistrul atelierului îi făcea ob
servații, el răspundea necuviin
cios, nu-i dădea' ascultare. In 
timpul liber — deși avea un ni
vel cultural scăzut — în loc să 
citească, să se cultive, își petre- 

’cea vremea fără rost pe străzi.
Aflînd despre comportarea lui 

necorespunzătoare. secretaruL co
mitetului U.T.M., tov. Popa Pe- 

s-a hotărît să discute cu el.

Í

!

Pe strungarul Kárpáti Eugen • 
cunosc aproape toți munci- *

4

îl cunosc aproape toți munci- * 
torii de la Vulcan și mai cu« 
seamă tinerii de la sectorul VJ 
unde lucrează. J

Comunistul Karpati a venii la • 
mina Vulcan în primele zile de • 
dună redeschiderea acesteia. A- ț 

i Pototzchi ♦ 
Vilhelm. (Jolgoț Carol și mulți j 
alții a pus și el umărul la da- * 
rea in funcțiune a utilajelor lă-1 
sate in părăsire cu mulți ani în * 
urmă de capitaliști.

Cînd din adlncurile

4 
♦
4______ ________ ___________ __
♦ lături de comuniștii 

VHhplm
4
♦

*♦•
4
4 

: 4

î care și strungarul Karpati.
î K _....... ...........
♦ Producția a crescut fără înceta- J 
l re. Dar totodată la mina Vul- J
* can s-au format și oameni noi, • 

la a căror creștere a contribuit * 
și Karpati Eugen. El a calificat J

de • 
strungar. j

Comunistul Karpati Eugen es. * 
te și un bun activist. Este mem- J 
bru in biroul organizației de ba- J 
za de partid a sectorului V un- • 
de depune multă muncă. De ase. » 
menea, de mulți ani muncește ș 
ea propagandist. Anul acesta es- î 
te propagandist la un cerc de j 
studiere a Statutului P.M.R. tn j . 
cadrul sectorului electromecanic, *

Dar prima încercare de a-1 aduce 
pe Izbășescu pe calea cea bună 
a rămas fără rezultat. Continua 
să fie indisclplinat. Secretarul co
mitetului U.T.M. nu l-a scăpat 
însă din vedere. A aflat de la 
colegii lui de dormitor că pe 
Izbășescu îl atrage munca artis
tică. De aceea l-a invitat la re
petițiile formației artistice din 
întreprindere. In scurt timp Iz
bășescu a devenit un artist ama
tor activ. Nu lipsește de la nici o 
repetiție. Peste un timp secreta
rul U.T.M. a discutat din nou cu 
el. I-a vorbit despre munca șl ac
tivitatea celorlalți tineri, despre 
organizația U.T.M. și l-a invitat 
și pe el la acțiunile utemiștilor 
din întreprindere. Izbășescu a în
ceput să participe la muncile vo
luntare, a fost invitat chiar la 
unele adunări U.T.M. deschise, 
scria articole la gazeta de pere
te.

Viața în colectiv, munca alături 
de ceilalți tineri l-au ajutat pe 
Izbășescu să înlăture lipsurile 
pe care le avea. Nu mai absenta 
de la serviciu, se purta cuviin
cios și disciplinat în producție, 
iar în timpul liber citea. De a- 
ceea cînd tînărul Izbășescu a ce
rut să fie primit în U.T.M. s-au 
bucurat toți utemiștii. L-au pri
mit în unanimitate. Și n-au gre
șit. Ajutat de comunistul Vlăduț 
Ioan și de alți muncitori vîrst- 
nici, Izbășescu a devenit un mun
citor calificat. Acum e tîmplar 
mecanic, fruntaș în producție și 
cel mai activ membru al colecti
vului de redacție al gazetei de 
perete. Ca bun utemist se află 
mereu în primele rînduri ale ac
țiunilor patriotice. In prezent se 
pregătește să devină candidat de 
partid.

In urmă 
primiți în 
Munteanu Gheorghe și Stelescu 
Ioan. De ei s-au ocupat utemiș
tii cu care lucrează în atelier. 
A stat cu ei de vorbă și secreta
rul U.T.M. Li s-a vorbit despre 
scopul organizației U.T.M., des
pre viața nouă care se construieș
te în țara noastră. Li s-a expli
cat că prin acțiunile voluntare, 
prin îndeplinirea exemplară ' a 
sarcinilor de producție — înda
toriri ale fiecărui membru 

U.T.M. — utemiștii sînt partici- 
panți activi la făurirea vieții noi 
socialiste. Organizația U.T.M. 
din întreprindere condusă de or
ganizația de partid, îi îndeamnă 
pe membrii ei să devină buni 
muncitori, să-și ridice nivelul po
litic și cultural. In acest fel s-a 
reușit să crească la întreprinde
rea „6 August" tineri cum sînt 

Trancău Ghedrghe, Ghiauru Elena, 
Hrișcan Maria, 
alții, cu care 
U.T.M. cît și 
pot mîndri.

cu cîteva luni au fost 
organizație și tinerii

Pándeles loan și 
atît organizația 

întreprinderea se

Vizita Iul N. S. Hrușciov In statele Unite
Cuvîntarea

♦*
....... .........    minei ♦ 

Vulcan au ieșit la ziuă primele 1 
vagonete de cărbune, bucuria a- * 
cestui succes o simțeau toți J 
muncitorii de la mină, printre ♦

- - y.--------------Q —.................— r..........  J
De atunci au trecut mulți atu. «

I. DUBEK

a
DES MOINES (Agerpres).
Luînd cuvîntul la 22 septem

brie la Camera de comerț a. ora
șului Des Moines — capitala 
statului Iowa — N. S. Hrușciov, 
șeful guvernului sovietic, a sub
liniat din nou hotărîrea ferma 
a poporului sovietic de a apăra 
cauza păcii, de a îmbunătăți și 
dezvolta relațiile de prietenie și 
colaborare dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. și între popoarele tutu
ror țărilor. Acesta, a spus el, 
este scopul propunerilor cu pri 
vire la dezarmarea generală și 
totală prezentate în cadrul O.N.U. 
de către guvernul sovietic. A- 
cesta este scopul propunerii U- 
niunii Sovietice cu privire la în
cheierea Tratatului de pace cu 
Germania. După părerea noas
tră, a spus N. S. Hrușciov, a- 
ceste probjeme nu sînt de nere
zolvat dacă există dorința de a 
le soluționa. Pentru obținerea 
scopului celui mai nobil și de 
importanță vitală, menținerea 
păcii, toate țările trebuie să de
pună eforturi și să manifeste 
maximum de dorință. Este ne
cesară colaborarea tuturor țări
lor din lume și în primul rînd 
a S.U.A. și U.R.S.S. pentru ca 
să urmeze încălzirea și să se to
pească definitiv gheața „războ
iului rece“.

Salutînd populația stalului 
Iowa, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a arătat că 
pentru oamenii sovietici agricul
tura Statelor Unite prezintă un 
mare interes. Ar fi însă greșit 
să se compare în mod mecanic 
datele despre producția agricolă 
a fermelor dv. și a colhozurilor 
noastre socotind pe cap de Io 
cuitor.

Agricultura U.R.S.S. și S.U.A, 
se întemeiază pe baze diametral 
opuse, a arătat N. S. Hrușciov. 
In gospodăriile dv. capitaliste 
particulare tot ce este nerentabil 
din punct de vedere economic 
este lipsit de dreptul la viață și 
încetează de a mai exista. La 
dv. este în vigoare legea concu
renței — proprie capitalismului;

La noi însă agricultura se dez
voltă pe principii socialiste. Col
hozurile sînt gospodării coope
rative mari create în urma uni
rii de bună voie a gospodăriilor 
țărănești. De aceea în fiecare 
dintre gospodăriile noastre nu 
lucrează minimul de oameni pen
tru a face față cultivării pămîn- 
tului, îngrijirii semănăturilor și 
creșterii animalelor și păsărilor 
ci toți lucrătorii din colhozul res
pectiv. Doar nu se poate admite 
o situație în care oi parte din 
membrii cooperativei să mun
cească iar ceilalți să fie privați 
de dreptul Ia muncă. N. S. Hruș-

rostită la Camera de comerț 
orașului Des Moines

ciov a făcut o caracterizare a 
succeselor realizate de agricul
tura U.R.S.S. în ultimii cinci 
ani și și-a exprimat convingerea 
că fermierii și specialiștii ame- 
< icani ar putea învăța multe din 
realizările Uniunii Sovietlpe atît 
îr ceea ce privește practica cît 
și știința agricolă. Și la; dv. e- 
xistă multe lucruri prețioase și 
instructive, a remarcat N. S. 
Hrușciov. Succesele dv. sînt 
demne de laudă, iar experiența 
merită să fie studiată și însușită.

Referindu-se la afirmațiile u 
nor adversari ai dezvoltării con
tactelor economice, reciproce, in 
legătură cu o așa-zisă „primej
die a ofensivei economice sovie
tice“, N. S. Hrușciov a decla
rat : Da, poporul nostru a lan
sat lozinca: „Să ajungem din 
urmă și să depășim Statele U- 
nite în ce privește producția pe 
cap de locuitor“. Dar oare se 
poate vedea în aceasta vreo 
menințare“ la adresa america
nilor? Noi, de exemplu, nu sin- 
tem deloc înclinați să consîde 
răm pe fermierii din Iowa oa
meni agresivi din cauză că pro
duc porumb și carne în cantități 
mult mai mari decît produc în 
prezent colhozurile din Kuban.

In continuare, N. S. Hrușciov

a arătat, citind o serie de fap
te, ce perspective uriașe deschi
de dezvoltării pașnice a Uniu
nii Sovietice planul septenal.

Amintind că in ultimii ani U- 
niunea Sovietică a fost vizitată 

>de numeroși americani printre 
care de cunoscuți oameni de stat 
și fruntași ai vieții publice, re
prezentanți ai cercuriîur de afa
ceri, N. S. Hrușciov ai spus că 
ei au putut să se convingă per
sonal de dragostea de pace a 
poporului sovietic, de faptul că 
el nutrește sentimente de prie
tenie față de poporul american. 
Oamenii sovietici a declarat N. S. 
Hrușciov, vor ca experiența co
laborării prietenești dintre po
poarele țărilor noastre să fie 
întărită și să fie lărgită tot mai 
mult, în . interesul consolidării 
păcii în condițiile actuale. Cer
curile de afaceri din țara dv. 
pot juca un rol important în îm
bunătățirea relațiilor sovieto- 
americane, a subliniat N. S. 
Hrușcic*/. întreaga omenire spe
ră cu tărie că Uniunea Sovie
tică și Statele Unite vor aduce 
o mare contribuție la soluționa
rea problemelor fundamentale 
ale timpurilor noastre, la con
solidarea păcii.

Vizita la Coon Rapids
COON RAPIDS (Agerpres). 
In 23 septembrie după-amiază 

N. S. Hrușciov și persoanele ca- 
re-1 însoțesc au sosit la Coon 
Rapidis pentru a vizita ferma 
Ini Roswel Garst și a lua cu
noștință de metodele folosite de 
fermierii americani în cultivarea 
cerealelor și creșterea vitelor. 
După cum se știe, Roswel Garst 
a vizitat în mai multe rînduri, 
în ultimii ani U.R.S.S., fiind și 
oaspetele lui N. S. Hrușciov.

In drum spre ferma lui Garst 
oaspeții sovietici au trecut, cu 
autobusele prin cîteva localități 
mai mici în care populația lo
cală le-a făcut o primire căl
duroasă. In localitatea Perry o 
treime din populație a ieșit să-l

Sosirea la
PITTSBURG 24 (Agerpres).
La 23 septembrie ora 20,17, 

ora locală, N. S. Hrușciov și cei
lalți oaspeți sovietici au părăsit 
ospitalierul stat Iowa plecînd cu 
avionul la Pittsburg, marele cen
tru industrial din Statele Unite 
ale Americii. Pe aeroportul din 
Des Moines. N. S. Hrușciov a 
fost condus de guvernatorul sta
tului Iowa, H. Loveless, de pre
ședintele Camerei de comerț a 
orașului și de alte persoane ofi
ciale. Șeful guvernului sovietic

întîmpine pe șeful guvernului 
sovietic. Pe strada principală a 
orașului a fost ridicat un panou 
pe care era scris în limba rusă: 
„Perry urează bun venit lui 
Hrușciov !“.

Pe drum N. S. Hrușciov a 
discutat cu Roswel Garst, care 
se afla în același automobil, des
pre culturile de cereale care se 
aflau pe marginea șoselei.

După sosirea la fermă oaspe
ților sovietici li s-a oferit- o ma
să în aer liber la care au luat 
parte 160 de persoane, printre 
care mulți prieteni ai lui Garst, 
precum și fostul candidat al 
partidului democrat la președin
ția Statelor Unite, Adiai Ste- 
venson.

Pîttsbură
a fost die asemenea condus de 
numeroși locuitori ai orașului. 
N. S. Hrușciov a mulțumit gu
vernatorului statului Iowa, pri
marului orașului Des Moines 
precum și locuitorilor orașului 
și statului pentru ospitalitatea 
acordată. El a transmis cele mai 
bune urări locuitorilor din Des 
Moines și din statul Iowa.

La ora 20,05 ora locală avio
nul cu care au călătorit oaspeții

(Continuare în pag. 4-a)

Probleme pe care colectivul gazetei de perete 
aude, nu le vede

I... .  .
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ț Dintre tinerii care sînt încadrați ț 
! ta acest cerc sînt și Berciu î

Mircea, losip Maria, Călugăru l 
Constantin, Bucea Gheorghe și ț 
alții. Ei vor avea multe de în-1 
vățat de la comunistul Karpati « 
care e un muncitor harnic * 
un bun propagandist. J

D. ALBESCU • 
corespondent •

z
♦
4

5 
« 
*

nu le
E dimineață și prin birourile 

minei Aninoasa, pe culoare, se 
poartă discuții pe diferite teme. 
Mihail Tucaciuc, cunoscutul miner 
fruntaș al Aninoasei, a cărui 
brigadă a luat inițiativa de a 
realiza în fiecare post, de că

tre fiecare miner, o tonă de căr
bune peste plan, și-a părăsit 
brigada. A lăsat-o pe seama 
unui om crescut de el și a pre
luat conducerea unei brigăzi ră
mase în urmă, așa cum a făcut 
Cristea Aurel și alți fruntași. 
Diniș Miron, vechi miner, dar 
care are acum în grija lui gos
podărirea explozivului, a capse- 
' , era supărat pentru că în 
unele sectoare, mai des la Pri
boi, nu se simte nici o mișcare 
pentru economisirea explozivului.

— Se pușcă mult, prea multe 
găuri — spunea el. Iese cărbu
nele prăfuit. Se prăfuiește și șis
tul, de nu-1 poți nici cum alege 
Ce fac maiștrii, ce fac artificie
rii de nu iau un pic în mînă 
problema pușcării cu găuri mai 
puține și bine plasate ? Dacă re
duci consumul de exploziv cîș- 
tigi de trei ori: faci economie

la un material scump, mărești 
granulația și poți alege șistul, 
să fie cărbune de calitate 1

Iar într-un birou, discuții pe 
aceeași temă. Minerul Zaharia, 
brigadier la înaintări, venise să. 
ridice o problemă : 
distribuit minerilor pentru în
călzit nu e bun. E prăfuit.

— Dar ăsta e cărbunele scos 
diu mină, îi spunea un tovarăș. 
Să aducem de la Lupeni sau de 
la Lonea bulgări ? Asta-i marfa !

— In cărbune e cam mult 
șist, spunea Zaharia.

— Dar șistul poate fi ales. La 
Priboi — spunea un supraveghe
tor de transport care era de fa
ță --• s-au pus și lăzi în abataje 
pentru alegerea șistului. Dar 
nu-1 prea aleg. Și în anul acești 
mina a plătit pînă acum aproa
pe două milioane și jumătate 
penalizări pentru cărbune de ca
litate slabă.

Discuții despre fel de fel de 
probleme. Afli că mina stă bini
șor cu planul, fiind depășit cu 
1,8 la sută, că sectoarele I, 111 
și IV aduc cea mai mare con
tribuție la sporirea producției de

cărbunele

■ ■■
cărbune. Dar să se pună un ac
cent mai mare și pe calitate, pe 
economii. Constați că oamenii 
sînt preocupați de probleme. A 
trecut timpul cînd singurul cri
teriu de apreciere a muncii unui 
colectiv era depășirea cantitati
vă a planului. Calitatea, prețul 
de cost, productivitatea — iată 
probleme care interesează pe fie
care dintre muncitori.

Trecînd într-o parte și în alta 
după treburi, oamenii muncii de 
la mina Aninoasa se opresc și 
în fața gazetei de perete. Te 
aștepți ca ea să fie o oglindă ca
re reflectă preocupările colecti
vului, un mijloc de a atrage a- 
tenția minerilor și muncitorilor 
spre cele mai importante pro
bleme, de a-i mobiliza la reali
zarea lor. Tratarea problemelor 
legate de economii, de reduce
rea prețului de cost, de crește
rea randamentelor prin ridica
rea tuturor brigăzilor la nive
lul planului — iată ce se aș
teaptă de la o gazetă de perete 
de la mină.

Dar, în ziua de 18 septembrie, 
la gazeta de perete nimic din

toate acestea. Titlul unui arti
col : „13 Septembrie, ziua pom
pierilor din R.P.R.“. Un lucru 
bun. Pompierii noștri de astăzi 
slujesc poporul, apără avutul po
porului și al cetățenilor, iar 
munca lor eroică se bucură de 
respect. Dar al doilea articol ? 
Tot cu aceeași temă. Al treilea 
precum și ăl patrulea — la fel. 
Se vede de la o poștă că gazeta 
de perete e departe de mină, de 
problemele ei, de preocupările 
colectivului.

Tot ce poți citi 
ceastă gazetă de 
lista colectivului de redacție al 
gazetei de perete : Nicoară Mir- 
cea, responsabil, Breda Silvia, 
Blag Teofil, Olteanu Elma, Du- 
mitraș Nicolae și Costea Octa- 
vian — membri ai colectivului. 
Le citești numele și te întrebi: 
oare acești oameni nu aud ce 
discută minerii și muncitorii A- 
ninoasei, ce probleme-i frămîn- 
tă ? Ei n-au aflat de sarcinile ce 
se pun în fața colectivului, de 
angajamentele luate în întrece
rea în cinstea zilelor de 7 No
iembrie și 30 Decembrie, iar da
că „n-au aflat“ de ce nu-i ajută 
așa cum trebuie comitetul de 
partid ?

concret la a- 
perete este

l 1. B.
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Comitetul general al Adunării Generale a O.N, U. a recomandat

IiilM te oita ie zi a ¡iioiwii sevielite 
„U privire la tarwea iwral? și loiali"
In ședința plenară din 22 septembrie a Adunării Generale a 

O.N.U. a fost examinată recomandarea Comitetului1 general de a 
se include pe ordinea de zi a celei de a 14-a sesiuni a Adunării 
Generale propunerile guvernului sovietic „Cu privire la dezarma
rea generală și totală“. Adunarea Generală a hotărit in unanimi
tate ca această problemă să fie indusă pe ordinea de zi a sesiunii 
ca punct de sine stătător și să fie trimisă spre examinare Co
mitetului politic.

A fost adoptată de asemenea hotărîrea ca cea de a 14-a se
siune a Adunării Generale a O.N.U. să ia sfîrșit la 5 decembrie 
1959.

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

I chr. Herter Propunerea lui N. S. Hrușciov 
trebuie studiată cu toată seriozitatea
La 22 septembrie, la dejunul 

oferit de Asociația coresponden
ților de pe lîngă O.N.U. a luat 
cuvîntul secretarul de stat al 
S.U.A., Herter. In cuvîntarea sa 
a acordat o deosebită atenție pro
punerii guvernului sovietic cu pri
vire la dezarmarea generală și 
totală.

Cuvîntarea d-lui Hrușciov, a 
declarat Herter, în care acesta 

a prezentat programul dezarmării 
totale pînă la nivelul forțelor 
necesare asigurării securității in
terne impune o studiere extrem 
de atentă și amănunțită. In a- 
ceastă privință el s-a referit la 
o problemă care ne interesează 
pe noi toți. El se referă la o pro
blemă căreia noi toți trebuie să-i 
acordăm o foarte mare atenție. 
Aceasta este o problemă de o im
portanță vitală nu numai pen
tru țările care sînt bine înarmate 
și foarte puternice, dar și pentru 
toate țările mai mici pentru care 
înarmarea implică nu numai pri
mejdia atragerii lor într-un răz
boi mondial general în pofida 
voinței lor, ci și cheltuieli pe care 
specia umană nu poate să și le 
permită într-un moment în care 
fondurile sînt atît de necesare 
pentru ridicarea nivelului de trai 
al unui mare număr de țări și 
popoare.

Piedica principală pentru orice 
plan de dezarmare de o aseme
nea amploare ca planul lui Hruș- 
eiov, a spus în continuare Her
ter, este problema controlului

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

Ansamblul sovietic 
condus de Igor Moîseev 

a sosit în Japonia
TOKIO 24 (Agerpres). TASS 

anunță:
Răspunzînd invitației Asociației 

japoneze de artă internațională și 
a marelui cotidian „Yomiuri", la 
23 septembrie a sosit în capitala 
Japoniei Ansamblul de stat de 
dansuri populare al U.R.S.S. sub 
conducerea lui Igor Moiseev.

O cuvîntare 
a lui J. Golian

LONDRA 24 (Agerpres).
Intr-o cuvîntare rostită în fa

ța alegătorilor din localitatea 
Pont (Wales), John Golian, se
cretar general al Partidului Co
munist din Marea Britanie a 
declarat că „guvernul ‘ britanic 
poate aduce o contribuție hotă- 
rîtoare la slăbirea încordării in
ternaționale încă înainte de con
vocarea unei conferințe la ni
vel înalt, prin promovarea unei 
politici independente“.

După alegerile generale, a 
spus el, guvernul englez trebuie 
să declare că renunță la folosi
rea și experimentarea armei nu
cleare și va folosi întreaga sa 
influență pentru a obține la con
ferința de la Geneva un acord 
cu privire la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară. 

Intru-cît am fost la curent cu 
conferințele la care s-au discutat 
chiar și probleme de Importanță 
secundară — le numesc secunda
re în comparație cu acestea — 
am văzut că controlul este ele
mentul cel mai important care 
îngreunează considerabil realiza
rea cît mai grabnică a unui a- 
cord. Este necesar să fie studia
tă foarte amănunțit această pro
blemă a controlului.

A doua problemă care trebuie 
studiată foarte atent este o pro
blemă care nu a fost amintită de 
loc în această cuvîntare. Ea 
constă în următoarele: să presu
punem că în toate țările se poa
te ajunge la starea amintită și 
anume ca toți să aibă numai e- 

fective de forțe armate și nivelul 
de înarmare necesar asigurării 
securității interne. Dar ce forță, 
în afară de cea morală, putem 
folosi pentru a menține pacea 
între națiuni care neținînd sea
ma de dezarmare vor voi totuși 
să înceapă războiul cu alții fie 
chiar înarmați cu cuțite? Vom 
crea oare vreo formă de trupe 
Internaționale de poliție care să 
fie suficient de puternice, să fie 
subordonate unei conduceri con
trolate asupra căreia să se ajun
gă Ia un acord între țările între
gii lumi și care să fie destul de 

eficiente pentru menținerea păcii 
în întreaga lume?

Iată probleme care după pă
rerea mea nu trebuie privite cu 
scepticism sau ușurință. M-au su
părat oarecum aceia care pur și 
simplu au respins propunerile Iui 
Hrușciov considerîndu-le drept 
propagandă. In ce privește unele 
detalii ale acestor propuneri pu
tem ti sceptici Bar ele reprezintă 
b încercare a omenirii de a rea
liza un acord asupra cel puțin 
a uneia din principalele proble
me care stau în fața lumii, pro
blema care reprezintă o primej
die pentru întreaga omenire.

ROMA — In ultimele zile în 
întreaga Italie au avut loc pes
te 1000 de mitinguri și ^adunări 
de protest împotriva proiectate
lor experiențe franceze cu bom
ba atomică în Sahara. Medicii 
din Catanzaro, Bologna, organi
zațiile sindicale afiliate la C.G.M. 
din Torino, Livorno, Arezzo, Na- 
poli, Bari, Venezia au trimis te
legrame de protest ambasadei 
franceze din Roma și pe adresa 
generalului De Gaulle.

TOKIO — Ministrul de Război 
al S.U.A., Mcelroy, a sosit' îrf 
Japonia pentru a discuta cu con
ducătorii guvernului și liderii 
militari din Japonia probleme 
de ordin militar.

LONDRA — Reprezentanții 
Confederației Sindicale Mondiale 
din industria navală și construc
toare de mașini au cerut în nu
mele celor 40 de sindicate ále a- 
cestei confederații, care întrunesc

Vizita lui N. S. Hrușciov 

în Statele Unite 
sumilinim 

(Urmare din pag. 3-a) 

sovietici a aterizat la baza ae
riană din .apropiere de Pittsburg. 
Oaspeții au fost întîmpinați de 
primarul orașului care rostind 
un cuvînt de bun sosit, a înmî- 
nat lui N. S. Hrușciov cheia o- 
rașului. Primind cheia, N. S. 
Hrușciov a spus : Vă mulțumesc 
că îmi acordați atîta încredere 
încît îmi dați cheia orașului dv. 
Sînt foarte impresionat de pri
mirea pe care mi-au făcut-o a- 
mericanii în cursul călătoriei 
mele și de aspirațiile lor de pace.

La aeroport și de-a lungul șo
selei străbătute de automobilele 
în care se aflau oaspeții sovie
tici se găsea o mare mulțime de 
locuitori ai orașului. Cu toate 
că era aproape de miezul nopții 
în mulțime puteau fi văzute nu
meroase femei cu copii în bra
țe. Deasupra orașului nu mai 
străluceau luminile împrăștiate 
de cuptoarele și furnalele ma
rilor oțelării, ele fiind stinse în 
urma marji greve a oțelarilor. 
In semn de salut, locuitorii o- 
rașului au lăsat însă aprinse 
toate luminile de pe marile clă
diri. Pe străzile din jurul hote
lului Carlton unde își au reșe
dința oaspeții sovietici în tim
pul șederii lor la Pittsburg, se 
aflau mai multe mii de persoane 
care au ovaționat puternic cînd 
șeful guvernului sovietic a cobo- 
rît din mașină.

---- O-----

Succese ale 
constructorilor chinezi

PEKIN 24 (Agerpres).
După . cum anunță agenția 

China Nouă, construirea podu
lui de la, Giunțin, care traver
sează fluviul Ianțzi — al doilea 
mare pod care se întinde peste 
acest fluviu — a intrat în faza 
montării tablierelor de oțel.

In China centrală, pe rîul 
Hanțzian, s-a terminat excava-. 
rea pămîntului pentru groapa 
de fundație a barajului mariî 
hidrocentrale „Danțziakou“. A- 
colo se construiesc o hidrocen
trală cu o putere de 900.000 kW, 
și un lac de acumulare care va 
putea iriga 800.000 ha. de pă- 
mînt. .

La uzinele de cazane și la uzi
na de turbine cu abur din Lar- 
bia s-a terminat construirea a 
10 secții noi. Constructorii in
tenționează să dea în exploata
re unele din aceste secții pînă 
la 1 octombrie.

tânduhL
aproape 3 milioane de membri, 
ca patronii să sporească sala
riile și să reducă săptămîna de 
lucru.

BONN — Ministrul de Război 
al R. F. Germane, a anunțat că 
pînă la sfîrșitul anului curent 
vor fi încorporați în Bundes- 
wehrul vest-german alți 13.000 
de oameni.

BERLIN — La 23 septembrie 
a avut Ioc la Berlin deschiderea 
expoziției „Mașinile și mecanis
mele sovietice de construcții“, 
care ilustrează nivelul de meca
nizare a lucrărilor de construc
ții în U.R.S.S.

PARIS — Potrivit relatărilor 
presei, la 23 septembrie preșe
dintele Tunisiei, Burghiba, a 
primit delegația Comitetului so- 

„viețic pentru apărarea păcii, con
dusă de B.B. Safurov, membru 
corespondent al Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S.

| siPTMimi Fiotmofi | 
î| Oficiul de aproviz,onc- I: 
și re și 'desfacere a legume- ii 
ii lor și fructelor Petroșani jj 
i: aduce la cunoștința con-
■: sumatorilor din Valea Jiu- •• O
•i lui că va organiza intre
•i 27 septembrie și 4 oc- ii 
ii tembrie a. c. „Săptămîna ii 
ii fructelor“.
•* :: 

Cu această ocazie, toa-
li te unitățile O. A.D.L.F. ’• 
p , • /• • «

din raien vor ji aproviziona-
ji te din abundență cu multi- :: 
|i ple sortimente, de fructe,

T.A. P.L. Petroșani 
anunță publicul consuma
tor că s-a redeschis res
taurantul Cina din Lupeni 
complet renovat. Iluminat 
fluorescent, orchestră din 
București, dans și antren 
în fiecare seară. Diferite 
specialități de artă culina
ră și grătare diferite. Un 
bogat sortiment de bău
turi din toate podgoriile 

țarii.
O masă bună, un vin 

plăcut și o oră de muzi
că și dans vi le oferă res
taurantele noastre.

Institutul de mine
Petroșani

angajează in salariat 
în postul de secretar-șef 
cu rurătoarele condiții:

— studii superioare 
terminate ;

— salariu între 9C0- 
1.100 lei.

Informații suplimenta
te se pot obține la se
cretariatul institutului, 
telefon 116.

PROGRAM DE RADIO
26 septembrie

PROGRAMUL I. 8,00 Din pre
sa de astăzi, 8,30 Muzică, 10,00 
Muzică de cameră de tineri com
pozitori romîni, 11,03 Muzică de 
estradă, 12,00 Cîntece, 13,05 
Concert de prînz, 14,00 Program 
muzical dedicat fruntașilor în 
producție din industrie și agri
cultură, 15,10 Muzică ușoară, 
15,35 Concert din operele com
pozitorilor italieni, 16,15 Vor
bește Moscova! 16,45 Cîntece 
revoluționare, romînești, 17,25 
Concert de muzică populară ro- 
mînească, 18,00 Roza vînturilor, 
18,30 Muzică ușoară romîneas- 
că, 19,05 Tineri soliști de muzi
că populară romînească, 20,40 
Muzică de dans, 21,15 Cine știe 
cîștigă ! 22,00 -Radiojurnal, bu
letin meteorologic și sport, 22,30 
La sfîrșit de săptămînă, cîntec, 
joc și voie bună. PROGRAMUL 
II. 14,07 Muzică ușoară orches
trală, 14,30 Muzică populară ro
mînească, 15,00 Muzică instru
mentală, 15,30 Mari ansambluri

T.A.PL Petroșani 
servește meniuri fixe 
în toate restaurante" 
le sale, în local și 

acasă,
Prețul unui meniu fix com

pus din 3 feluri este de lei 
6,50 la restaurant de cate
goria 1, 5,50 lei la categoria 
II și 5 lei la categoria III.

Prețul meniului fix compus 
din 2 feluri de mlncare este 
de 5,60 lei la restaurant de 
categoria i, de 4,50 la cate
goria II și de 4 lei la cate
goria IU.

Se fac și abonamente.

VIZITAȚI

ummi Mini“
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦
♦

Sortiment bogat de 

cărți politice, științifice, 
tehnice și literare, note 
muzicale, plăci de pate
fon, veder, reproduceri

t

♦
:

♦ 
: 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

- ♦ 
» 
♦ 
♦ 
1

: 
«r 
: 
♦ 
♦ 
44
♦
♦
♦

t de picturi, rechizite
I birou și școlare.
♦♦♦♦♦♦♦*•♦♦*«<» V **♦♦♦♦>*

[ ReîM-vi shonsmefiieie Ț;
.■a ziarul ;i

ii „Steagul roșu“ îi
ii Abonamentele se pri- ii
•i mese de către difuzorii din ii 
ji întreprinderi și instituții, de ii 
■i către factorii poștali si la ii 
ii oficiile P.T.T.R. ' ii

corale romînești, 16,30 Cîntece 
și jocuri populare romînești, 
17,00 Arii din opere, 17,35 Mu
zică ușoară, 18,05 Din muzica 
popoarelor, 19,00 Știința în sluj
ba păcii: „Ce este Antarctida“ ? 
Emisiune primită din partea Ra
diodifuziunii sovietice, 19,40 
Concert de muzică din opere, 
21,15 Muzică de dans, 21,50 Cîn- 
tecele Bărăganului. Reportaj de 
Gheorghe Ștefan, 22,00 Muzică 
de dans.

---- O-----

% CINEMATOGPAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Intre noi părinții; AL. 
SAH1A: Alarmă la graniță; 
LONEA: Viața nu iartă; PE- 
TRILA : Ivan Brovkin se însoa
ră; ANINOASA: Smeul de la 
capătul lumii; VULCAN : Ani de 
neuitat; LUPENI : Săgeata al
bastră; BĂRBATENI : Inimă de 
oțel; UR1CANI: Nevasta mea 
cîntă.
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