
Proletari din toate țările, tsnițî-vă-!

agili roșu Anul XI 
(XVI) Nr. 3103

Simbătă
3 octombrie 

1959

Organ al Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional
4 pag. 20 bani

DESCHIDEREA NOULUI AN ȘCOLAR 
AL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI DE PARTID

*--------------------rț
Pentru membrii și candidații de p&itid ziua de 1 octom ,
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brie a marcat începutul noului an școlar al învățămîntului 
de partid. Treceau doar pragul unui nou an de muncă rod
nică, stăruitoare, pentru dobîndirea de cît mai multe cunoș
tințe din nesecatul tezaur al învățăturii marxist-leninfste, 
izvor de forță în lupta dusă sub conducerea partidului pentru 
făurirea vieții noi

In această zi, în numeroase organizații de partid, din mi
nele, întreprinderile și instituțiile Văii Jiului a avut loc des
chiderea festivă a noului an școlar al invățămintului de par
tid. Prilej cu care comuniștii și-au reafirmat hotărîrea de a 
munci cu perseverență pentru ridicarea nivelului lor politic 
și ideologic spre a 
zatori neobosiți și 
cinflor construcției

------------*

fi mereu, cu fapta ți cu 
conducători ai maselor la 
socialiste.

cuvîntul, mobili- 
indeplinirea sar-

Tați membrii și candidații de partid 
învață»

Te afli, parcă, intr-o sală de 
clasă. Și băncile semănau cu cele 
de școală, doar că erau mai 
mari, pentru oameni maturi. E- 
:au așezate într-un singur rînd, 
și ca să fie loc mai mult, se mai

*-a-*-*=------- --------

— Altman Ludovic
— Daf
— Agapie Atecu
— Da !
— ttrînzan Aurel
— Da !

Organizarea șantierelor 
pentru lucrul pe timp de iarnă

Ca și în alți ani și acum s-a 
trecut la organizarea șantiere
lor pentru lucrul pe timp de iar
nă, pentru desfășurarea unei 
munci permanente și ritmice în 
executarea construcțiilor de lo
cuințe și a lucrărilor edilitare în 
anotimpul friguros.

învățămintele de pînă acum a- 
rată că majoritatea pierderilor 
înregistrate în decursul unui an 
se concentrează în lunile de iar
nă, iar cea mai mare parte din 
cheltuielile suplimentare necesa
re lucrului pe timp friguros o 
constituie combustibilul consu
mat pentru încălzirea spațiilor 

. și numai o mică parte din com- 
•Sbustibil se consumă pentru în-

■ călzirea betoanelor și mortare
lor.

Pentru a preveni neajunsurile 
s-a hotărît ca lucrările de fini
saje și tencuieli interioare să se 
execute numai în blocurile si
tuate în cvartale termoficate, fo- 
losindu-se pentru încălzirea spa
țiilor încălzirea centrală, la ca
re se poate realiza un randa
ment ridicat. Pentru aceasta s-a 
prevăzut completa închidere a 
blocurilor respective cu geamuri 
definitive și uși exterioare pro
vizorii și terminarea și punerea 

'în funcțiune a încălzirii centrale 
pînă la 31 octombrie. Pentru e-

■ conomisirea lucrărilor de orga- 
• nizare s-a prevăzut amplasarea

unei centrale de mortar la sub- 
‘ solul sau pe casa scării unui bloc 
' și transportul mortarului cu 
pompa la 2—3 blocuri vecine.

Depozitele de agregate vor fi 
amplasate în cîteva camere de 
la parter, care se vor finisa ul
terior, iar porțiunile exterioare 
ale conductelor de transportat 
mortar se vor izola

In acest fel se 
șantierul Livezeni, 
8, 11, 13 și altele 
la blocul 18 care

execuție în roșu. Din această 
cauză blocurile 21 și 22 A la ca
re se vor face finisaje interioa
re pe timp de iarnă, deși pre
văzute cu încălzire centrală, vor 
trebui să fie încălzite cu sobe 
provizorii de tablă, mărindu-se 
aproape cu sută la sută cheltu
ielile suplimentare și micșorîn- 
du-se cu cca. 50 la sută viteza 
de execuție a lucrărilor pe timp 
friguros. Este cazul ca Direcția 
de investiții din C.C.V.J. să a- 
nalizeze această situație pe care 
a creat-o și care duce la scum
pirea lucrărilor.

La obiectele unde se vor face 
finisaje interioare iarna se va 
asigura o execuție continuă, 
fapt pentru care aceste lucrări 
nu vor începe toate deodată, ci 
după o succesiune dinainte sta-

ing. IOVIPALE FLORIAN 
întreprinderea de construcții nr. I 

Petroșani

așezară bănci și de-a lungul pe
reților. In bănci — oameni — 
în salopete, cu cizme grele de 
cauciuc în picioare, abia de ctte- 
va minute despărțiți de lămpile 
de mină, în întovărășirea cărora 
au muncit în subteran, în șutul 
de dimineață.

La masa din față, secretarul 
organizației de bază, tov. Torna 
loan. Pace apelul. Membrii șl 
candidații de partid, mineri, mun
citori, tehnicieni în sectorul de 
investiții al minei Vulcan frun
tași în lupta pentru randamente 
înalte, pentru 
nit să învețe.

Totul părea 
tele rostite de 
zației de bază 
comuniști să învețe cu stăruință 
în tot cursul anului, și cele ale 
propagandistului Teodor Alexan
dru care a predat in continuare 
prima lecție. Dar în ochii celor 
prezenți citeai parcă mereu nouă-, 
mereu vie, setea de a învăța.

Ziua de 1 octombrie a însem
nat deschiderea noului an de în
vățămînt pentru toți comuniștii 
de la mina Vulcan. Aici au fost 
formate 32 cercuri de învățămînt. 
cu 3 mai multe ca în anul trecut. 
Creșterea numărului cercurilor 
este un rezultat direct al faptu
lui că lunar sínt primiți în me
die cîte 20 candidați și noi mem
bri de partid. Organizațiile de 
bază au încadrat în cercurile și 
cursurile noului an școlar pe toți 
membrii și candidații de partid.

— In noul an școlar invăță- 
mîntul de partid se va desfășura 
ia un nivel mai înalt decît anul 
trecut — spunea tov. Mîrza Au
rel, secretarul comitetului de par
tid al minei. Toate cercurile șt 
cursurile au fost formate pe or
ganizații de bază. Birourile or
ganizațiilor de bază au fost în
drumate să acorde din prima zt 
atenția cuvenită bunei desfășu
rări a învățămîntului de partid.

economii, au ve-

obișnuit. Și cuvin- 
secretarul organi- 
care-i îndemna Pe

(Continuare în pag. 3-a)
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De pe meleappnle Hifiéi

Prima zi 
de învățămînt

In ziua de 1 octombrie 1959 
după terminarea lucrului din 

-schimbul I membrii și candida
ții de partid precum și tovară

șii din activul 
fără de partid de

Una din sălile Școlii de 7 ani din Petrii» a fost destinată 
păstrării plantelor și florilor necesare orelor de științe naturale. 
Tot aici însă se găsește și un frumos acvariu 
tișoriî sînt hrăniți și îngrijiți de pionieri. Iată, 
sus, pe pionierii Brustureami Margareta și Lazăr 
clasa V-a, dînd hrană peștișorilor din acvariu.

în care peș
in clișeul de 
Gheorghe din

Re teme de economie concretă

Mica mecanizare 
neglijat în lupta 
Plenara C.C. al P.M.R. din 13—

14 iulie a.c. a luat o seamă de 
măsuri de ridicare a nivelului 
de trai al oamenilor muncii. Ele 
îmbracă diferite forme: mărirea 
salariilor, reducerea impozitelor 
pe salarii, reducerea prețurilor 

vînzare la mai bine de 2600 
articole, recalcularea pensii- 
etc. Ca un semn de adîncă

termic.
va lucra la 
la blocurile 

și la Petrila, 
este termofi- 

cat. Pentru celelalte blocuri 
care urmează să se execute 
crări de finisaje interioare 
vor folosi sobele definitive la 
curile prevăzute cu sobe și sobe 
provizorii cu tablă la blocurile 
cu încălzire centrală unde nu se 
poate asigura funcționarea cen
tralei termice.

Menționăm aici greutatea pro
vocată de beneficiari. Direcția 
dte investiții a C.C.V.J., care nu 
a predat pînă în prezent proiec
tele pentru cvartalul de blocuri 
Viscoza Iii din Lupeni, care con
țin și centrala termică ce deser
vește blocurile 21, 22 și 22 A șf 
care în prezent sînt în curs de

la 
Iu- 
se 
lo-
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Vedere spre Piatra Craiului
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de 
de 
lor 
recunoștință și înțelegere pe.ntru 
acest efort financiar făcut de 
stat, oamenii muncii au pornit 
o largă mișcare de masă pentru 
recuperarea sumelor afectate în 
plus de stat în acest scop.

Ca urmare, în toate întreprin
derile au luat naștere colective 
formate din muncitori, tehnicieni 
și ingineri pentru a descoperi a- 
cele rezerve interne, care, valo
rificate să reprezinte o contribu
ție la efortul făcut de stat pen
tru acoperirea sumelor cheltuite 
în plus în folosul celor ce mun
cesc. Astfel de rezerve sînt folosi
rea din plin a utilajului și ins
talațiilor, reducerea consumurilor 
specifice, eliminarea timpilor 
morți, folosirea întregii capaci
tăți a mijloacelor de transport, 
punerea în valoare a inovațiilor, 
valorificarea deșeurilor etc

O sursă importantă de redu
cere a prețului de cost și de creș
tere a productivității muncii o 
reprezintă și mecanizarea proce 
selor de producție.

Pentru sprijinirea acestei ac
țiuni, Banca de Stat a RP.R. 
a elaborat și pus în funcțiune 
instrucțiunile nr. 15 pentru acor
darea de credite pentru introdu
cerea micii mecanizări, îmbună
tățirea și perfecționarea tehnolo
giei producției, înființarea sau 
lărgirea secțiilor de producție a 
bunurilor de larg consum, lărgi-

— un domeniu 
pentru economii 
rea capacității de desfacere în eo- 
merțul socialist și cooperație ete. 
Astfel de credite acordă și băn
cile specializate ca Banca de in
vestiții și Banca agricolă. Prin 
acordarea creditelor se urmăreș
te utilizarea largă a materiale
lor din resurse locale, iar lucră
rile pentru care se solicită astfel 
de credite să nu fie prevăzute în 
planurile de investiții ale între- . 
prinderilor. Rambursabilitatea es
te de doi ani de la terminarea 
lucrărilor, iar lucrările se exe
cută în termen de trei luni de la 
aprobarea creditului. Greditul se 
rambursează din economiile rea
lizate și astfel rentabilitatea es
te asigurată.

Analizînd pe Valea Jiului mo
dul cum se dă viață acestor ins
trucțiuni se poate constata că 
marea majoritate a unităților e- 
conomice nu folosesc deloc ast
fel de credite, se dezinteresează 
de problemele micii mecanizări. 
Astfel, în anul 1958, am acordat 
credite pentru mica mecanizare 
numai la următoarele întreprin
deri : I.F.E.T., cinci credite în va
loare de 153.000 lei; „6 August“ 
un credit în valoare de 5.000 
lei; I.C.R.T.I., un credit în va
loare de 3.000 lei, total 161.000 
lei, pentru ca în anul 1959, se
mestrul I să nu ceară nici o în
treprindere nici un credit pentru 
mica mecaniz"are. Tot așa, pentru 
producția de bunuri de larg con
sum în 1958 s-au acordat urmă
toarele credite: T.A.P.L., șase 
credite — 297.000 lei, I.C.R.T.I., 
un credit — 13.000 lei, O.C.L. 
Alimentara, un credit — 142.000 
lei, O.C.L. Produse Industriale 
cinci credite — 70.000 lei, O.C.L. 
Aprozar, două credite — 116.000 
lei. Total : 638.000 lei. In schimb, 
în primele două trimestre ale a- 
nului 1959 s-a acordat numai 
un credit pentru O.C.L. Produ
se Industriale (de lei 61.000) iar 
un alt credit pentru „6 August“ 
în valoare de 29.000 lei. Total: 
90.000 lei.

Realizările pe anul 1959, pînă 
în prezent, reprezintă abia 11 la 
sută față de cele din anul tre
cut.

Din enumerarea întreprinderi
lor care 
dite, se

Cercuri de activități practice 
la club

se numără tovarășe ca
Nica 
Olga, 
daru 
tele. 

Curînd, acest cerc 
va lărgi activitatea, 
cluzînd în programa 
lecții de gradul II, 
solventele vor 
să-și confecționeze 
gure diferite articole de 
îmbrăcăminte.

Cerc de croit 
și cusut

La clubul minier din 
Lupeni întîlnești cele 
mai felurite activități, 
desfășurate în cadrul a 

* numeroase cercuri. Ală
turi de cercuri artistice 
„tradiționale“ cum ar fi 
cele de teatru, dansuri 
populare sau muzicale, 
întîlnești cercuri mai 
noi, ca cele de arte plas
tice și sculptură, cercul 
prietenilor cărții, iar 
pentru fii minerilor cer
curi ca cel 
mineri, al 
pompierilor 
diofonie.

Un cerc cu o activi
tate bogată, e cel de 
croit și cusut, organi
zat pentru soțiile și fii
cele minerilor din Lu
peni. Pînă în prezent 
au absolvit acest cerc 
cinci serii de cîte 25-30 
cursante. Intre acestea
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al tinerilor 
prietenilor 

sau de ra-

Margareta, Șipos 
Schicht Ana, Po-

Margareta și aî-

își 
in
sa 

ab- 
putea 

sin- director

au solicitat astfel de ere- 
poate constata că lipsesc
EUGEN POPP
al Filialei B.RZK. - 

Petroșani

(Continuare în pag. 3-a)

de
un 
cei 
Pi
fó

Cerc 
de fotografiat 
La același club, 

curînd a luat ființă 
cerc practic, în care 
înscriși, vor putea 
trunde tainele artei
tografice. Aici, membrii 
cercului vor lua cunoș
tință de tehnica foto
grafierii, a developării 
filmelor, a copierii și re
producerilor de fotogra
fii etc., în cadrul lecții
lor teoretice și practi
ce care vor avea loc.

Sărbătoarea populară din 
Piața Tien An-mîn.
O nouă centrală atomo- 
electrîcă în curs de con
strucție îni U.R.S.S.
Declarația reprezentanței 
U.R.S.S. de pe lingă 
O.N.U.
Savanții sovietici au rea
lizat instalații puternice 
cu raze gamma.
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„Omul nervos'1 In așteptarea 
autobusului

„Omul nervos“ locuiește 
Petroșani. Dar într-o bună zi 
treburi pe la Uricani. Dacă 
treburi, se duce. Să zicem

• Republica 
erată 
suprafață 
km.
3.5
giei
17,4 
tori. R. D. Germană este 
o ,țară 
voltată, 
prezent 

.cilea în
ducția 
nală 
țul și transporturile re
prezintă aproximativ 89 
.la sută. Restul revenind 
agriculturii, economiei 
.apelor și silviculturii.

Demo- 
are o 

107.862 
de

Germană 
de 

patrați, ad'ică 
ori suprafața Bel- 
și un număr de 
milioane de locui-

industrială dez- 
situîndu-se 

pe locul 
Europa, 
globală 

industria,

în 
al cin- 
In pro- 

națio- 
comer-

• Berlinul este capi
tala R. D. Germane. In 
același timp multe din
tre cele 250 de orașe 
ale țării

, renume 
produsele 

■ instituțiile 
rale. Iată numai cîteva 
dintre acestea : Leipzig,

se bucură de 
mondial prin 
industriale sau 

lor cultu-

orașul, tîrgurilor și al 
editurilor, Jena, devenit 
celebru prin construc> 
țiile mecanice și apara 
tele optice de înaltă 

, precizie, Erfurt, prin 
mașinile de birou, Ei
senach, prin industria 
de automobile, Magde
burg, prin industria de 
mașini grele, Halle, 
prin industria chimică, 
Suhl, prin puștile de 
vînătoare, Plauen, 
dantele, Meissen, 
porțelanuri și 
Marx-Stadt, prin 
taje. Rostock este 
cipalul port maritim al 
țării, Warnemunde 
orașul șantierelor 
vale, Sonneberg - 
rașul jucăriilor, 
genthal — 
strumentelor 
Orașe ca 
Weimar au 
lebre prin 
culturale și 
lor de artă.

prin 
prin 

KarL 
trico- 
prin-

na- 
- o- 
Klin- 

orașul in-
muzicale. 

Dresda și 
devenit ee- 
instituțiîle 

comorile

O

LA CRAMA
(In loc de reclama)

Frunză verde răzăchie, 
Hai, cu toți la mustărie!

Ca să meargă mustul bine, 
Nu-i beți gol, nu se cuvin* 
Mal luați și e pas tramă,
Că așa este la cramă

Cereți și un cîrnăcior,
Să nu meargă mustu-n gol,
Sau un mic, ori un grătar
Și-apoi must cu un pahar

Mustu~i dulce și te-mbie, 
Dar nu-I bea cu lăcomie. 
Azi un pic și mîine-un pic. 
Zilnic must și cîte-un mic.

Toți îl știm că-i bun la gust 
Hai cu toții deci la musti
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Linie tehnoiogică cu memorie 
îotograiică

pieselor, care sînt pre
lucrate în mod auto
mat. Această mașină o- 
riginală este dotată cil 
instalații fotografice de 
memorizare, care corec
tează singure devierile 
de la prescripțiile teh
nologice.

Noul automat depă
șește de 7—8 ori pro
ductivitatea liniilor au
tomate existente.

Constructorii uzinei 
: prese automate de 

Cimkent împreună 
muncitorii fruntași 

! la această întreprin-

de 
la 
cu 
de 
dere au construit o li
nie tehnologică pentru 
producerea de 
tablă presată. 
Ie tehnologice 
tuează fără 
mișcării de transport a

piese din 
Operajii- 
se efec- 

oprirea

Cuptor rotativ pentru elaborarea 
oțelului

permite încărcarea a 
mai mult minereu, oxi
dul de carbon arde mai 
complet și se folosește 
mai bine căldura ce se 
degajă (70 la sută fa
ță de convertizor unde 
este folosită într-un pro
cent de 35 la sută). Co
respunzător se reduce 
consumul de fontă, și 

înlătură pierderile. 
Calitatea

metalului, produs pe a- 
ceastă cale, laminat r- 
poi la bluming, cores
punde laminatelor din 
oțel martin de aceeași 
marcă.

In Uniunea Sovietică 
s-a terminat prima se
rie de experiențe la 
cuptorul industrial ex
perimental rotativ pen
tru elaborarea oțelului 
cu tolosirea oxigenului. 
Capacitatea instalației 
experimentale este de 15 
tone. Rezultatele prime
lor experiențe au ară
tat că din punct de ve
dere calitativ oțelul pro
dus corespunde 
martin.

In comparație 
vertizprul care 
nează tot pe bază de o- 
xigen, cuptorul rotativ

oțelului

cu con- 
funcțio-

!

se
suprafeței

Stafie automată de carotaj 
a gazelor

O stație automată de 
carotaj 
tată pe 
cut cu 
condiții 
strucția 
fost elaborată dte ingi
nerii sovietici

Au fost explorate șa
se sonde, adică peste 
2.000 de metri. Stația

în 
are 
ar?

... că 
acea bună zi a fost 18 septem
brie a. c.

După ce-și termină treburile 
în Uricani „Omul nervos“ vrea 
să se întoarcă acasă. In conse
cință se duce în acel loc în Uri
cani, unde pe o tăbliță agățată 
pe un stîlp stă scris : „Stație de 
autobuse“. Cum sta-ți-e îi 
zice locului cu pricina, „Omul 
nervos“ începe să... stea. Stă 
pentru 
tobusul 
altceva 
nuă să 
nimic. Trece o oră, trece și mai 
mult. „Omul nervos“ fluieră o 
melodie, cam în genul celei în 
care e vorba despre „Vine, vine 
primăvara“. Dar tot nimic. Pe 
măsură ce trece timpul, „Omul 
nervos“ fluieră într-un ritm tot 
mai rapid. Apoi, treptat de la 
piano, . 
o dată 
că află 
mult la 
ție, ci... 
Tăcerea 
tru că începe din nou să fluiere, 
dar de această dată direct for
tissimo ceva de genul „M-a fă
cut mama oltean“. Apoi se sco
tocește prin buzunare, scoate 
niște bani, oprește un camion, 
plătește „ceva“ șoferului, se ur
că în camionul bătut de vînt și 
cu un calm 
înjure.

Așa dar, 
la Uricani 
au fost făcute pentru ca auto
busele să nu oprească în ele, 
seara tîrziu ajunge la Lupeni.

In seara de 18 septembrie ne 
mai prinzînd trenul spre Petro
șani, „Omul nervos“ se afla la 
Lupeni și încă în apropierea cine-

Cum 
cu pricina, 

începe să... s-tea. 
că stau și alții. Dar au 
nu vine. Așa că neavînd 
mai bun de făcut conti- 
stea. Stau și ceilalți. Dar

ajunge la fortissimo, de 
însă taee brusc pentru 

că autobusul a plecat de 
Lupeni, dar nu din sta- 
de unde a vrut șoferul 
e doar de moment, pen-

desăvîrșit începe să

după ce constată că 
stațiile de autobus

matografului, vrînd să ia „loca
lul“. Acolo se afla și un auto
bus dintre cele așteptate (care 
staționa cu farurile stinse) dar 
cu șoferul Daniel înlăuntru. Era 
autobusul local. „Omul nervos“, 
bucuros de autobus, vru să se 
urce. Dar n-a putut face așa 
ceva pentru că șoferul a luat-o 
din loc (cu autobus cu tot), iar 
la o distanță oarecare s-a o- 
prit, și în autobus au urcat ne
vasta și soacra șoferului. Fără 
să mai primească și alți călă
tori, mașina a pornit-o apoi în
spre... locuința șoferului. Gu 
calmul său imperturbabil „Omul 
nervos“ a luat-o din nou piano 
cu fluieratul, iar cu picioarele... 
pe jos, ajungînd la concluzia 
că-i necesar să găsească un mij
loc de înrudire cu șoferul Da
niel pentru ca altădată să fie 
și el luat în autobus. Noaptea 
tîrziu „Omul nervos“ a ajuns 
la Petroșani.

A doua zi alte necazuri. La 
ora 7,30 trebuia să fie la ser
viciu și deci aștepta autobusul 
local din Petroșani la blocuri. 
Autobusul trebuia să plece la 
7,15, dar la 7,25 încă nu era 
nicăieri, „Omul nervo-s“, impo
sibil de a fi scos din sărite, flu
iera, dar de această dată nici 
piano, nici forte sau fortissimo, 
ci... a pagubă, ceva pe melodia 
„De ce nu vii,..“.

l.R T.A., I.G.O., șoferi, taxa
tori și dacă mai sînteți și alții 
— dacă v am ști pe toți v-arr 
include în rugile noastre — set 
tiți-1 pe „Omul nervos“ și pe 
semenii săi, fie ei cît de calmi, 
de peripeții nedorite și surprize 
în circulația vehiculelor ce le 
aveți în păstrare

V. FULESJ
(După corespondențele pri
mite de la Stamp Otilia — 
Uricani și „Un grup de 

muncitori“ — Lupeni)

a gazelor mon- 
o mașină a tre- 
succes proba în 
industriale. Con- 
acestei stații a

a stabilit în mod auto
mat în procesul forării: 
conținutul de hidrocar
buri, viteza de foraj, în
sușirile luminiscente și 
viscozitatea soluției.

Stația este înzestrată 
cu un detector automat 
de gaze. Acest aparat 
previne erupțiile.
----------O-----------------

Un maxilap
O

TRISTA MEA POVESTE665?
Sînt o inovație
prafului provenit 

torarea găurilor în 
de multă vreme am 
an de cind m-am născut. Pă
rinții mei sînt Bara Joan și 
Imling Anton, de la mina A- 
ninoasa. Lor le sînt foarte re
cunoscătoare. Cîte nopfi n-au 
dormit oină cind m-au văzut 
pusă la punct, gata de a fi fo
lositoare minerilor. Cind am 
tost terminată, s-au înființat 
cu mine la cabinetul tehnic. 
Aici am fost răsucită pe o 
parte și pe alta. Apoi unul din 
comisie spuse pe un glas mo
rocănos •

— Să fie dată spre experi
mentare la brigada de înain
tări a lui Brîndău.

Cînd am coborît în adine, 
inima îmi ticăia de emoție. 
Oare voi fi la înălțime ? Nu-mi 
voi face de rls părinții care 
au muncit atîta să mă vadă 
pusă la punct ?
du-i aproape mi-a revenit cu
rajul, așa că pe cînd am a-

a
captare
la per-

de
de
steril. Nu 

împlinit un

Dar simțin-

«a
J juns la locul de muncă eram 
J gata să înfrunt orice greutăți
• Minerii se pregăteau tocmai să 
« bată găurile.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
«
♦
♦
«
♦
«
♦
*
♦
♦

Cînd au auzit 
despre ce-i vorba, m-au privit 
cu curiozitate. Am început 
munca. Perforatoarele au înce
put să zumzuie ca an stup de 
albine. Odată cu ele mi-am în
ceput munca, pulverizînd cu 
apă- gura găurii. Praf nu s-a 
mai ridicat, iar minerii care 
stăteau ciorchine tn jurul per
foratorului s-au arătat tare 
mulțumiți.

In urma experimentării, to-

varășii de la cabinetul tehnic 
s-au întrunii din nou, Cu toții 
într-un glas m-au acceptat, 
zicînd:

- Bună pentru generaliza
te.

Aceste cuvinte mi-au produs 
o mare bucurie. Iml venea să-i 
sărut cind le-am auzit.

De azi încolo, mă gin- 
dearn, o să pot fi de folos ia 
mulți mineri de la înaintări. 
Și părinții mei au fost mulțu
miți. Au primit doar pentru 
mine și un premiu de 1500 lei.

...A trecut un an de atunci. 
De generalizat n-am fost ge
neralizată, ba nici felicitată cu 
prilejul primei aniversări. Și 
mă simt tare amărîtă. Visurile 
mele frumoase s-au năruit. Sin
gurii care-și amintesc de mi
ne sînt părinții. Amărîțt sînt 
și ei. La drept vorbind au și 
de ce să fie. Cind m-au cons
truit nu s-au gîndit doar la 
premiu, ci la folosul pe care îl 
voi aduce în munca minerilor. 
De aceea cînd au văzut că am 
fost dată uitării au început să 
se plîngă într-o parte și alta. 
Zadarnice au fost însă toate 
Tovarășii de la cabinetul teh
nic, ca niște adevărați biro- 
crați habar n-au de soarta mea. 
De aceea m-am gîndit să mă 
adresez ziarului. Poate scutu
rați de el cei în cauză vor fi 
treziți din amorțeală

Aceasta este trista mea po
veste care se tărăgănează de 
mai bine de un an.

Q INOVAȚIE UITATA 
pt. conformitate

D. G.
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♦ 
♦ 
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♦ 
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♦ 
♦ 
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♦ 
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Editarea uaor noi 
lucrări literare

In vederea apropiatei sărbăto
riri a o sută de ani de la naște
rea marelui scriitor rus Cehov, 
vor apare în Ungaria operele sa- 
ie complete, editate în patru vo
lume, fiecare cuprinzînd peste 
1000 de pagini. Mai multe opere 
cuprinse în această ediție biblio
filă vor apare pentru prima oară 
în Ungaria.

In colecția „Poveștile popoare
lor“ a apărut la Budapesta o cu
legere de povești din Birmania.

Două opere reprezentative ale 
literaturii indiene vor fi editate 
în curind. Este vorba de roma
nul „Vaca“, de Premșand și o 
culegere de povești clasice, inti
tulată „Hitopwdișa“.

La numai 48 de km. de Pekin, 
la Giou Koutien s-a descoperit 
un maxilar interior de sinantrop 
adult (omui din Pekin). Sinan- 
tropul a trăit în urmă cu peste 
500.000 ani. La Ciou Koutien s-a 
descoperit în 1929 și primul cra
niu de sinantrop de către Pei 
Ven-ciun. împreună cu maxilarul 
inferior al sinantropului au tost 
descoperite aici numeroase fosile 
de mamuți și unelte de piatră 
lolosite de sinantrop. Maxilarul 
inferior a fost găsit într-un strat 
de gresie care acoperea cenușa 
de lîngă peretele unei peșteri. 
Cele două părți ale maxilarului 
inferior sînt păstrate, deși pe 
partea dreaptă lipsește o mică 
porțiune între al doilea incisiv 
și primul premolar, “dar care poa
te fi reconstruită pe baza părții 
din stînga a maxilarului. S-a sta- 
bilit că maxilarul aparține unei 
femele ținînd seamă de faptul că 
maxilarul este slab și fragil. Săpă
turile au început la jumătatea lunii 
iunie 1959 sub conducerea Institu
tului de paleontologie al Acade
miei de Științe a R.P. Chineze. 
Aoest maxilar inferior s-a păs-

de sinantrop
trat mai bine decît toate celelalte 
maxilare de sinantrop găsite în 
trecut. Printre fosilele de mamut 
s-au găsit craniile bine păstrate 
ale unui porc și al unei hiene 
(Hyaena Sinensis), precum 
craniul și maxilarul unui cer’ 
(Euryceros Pachyosteus) cele mai 
bine păstrate din cîte s-au găsit 
pînă acum. Acest tip de cerb es
te caracteristic perioadei în care 
a trăit sinantropul. De asemenea 
s-a găsit un craniu de cal (Equ- 
us Sanmenensis) animale speci
fice acelei perioade și din era 
precedentă. Maxilarele și craniile 
animalelor găsite constituie un 
bogat și valoros material docu
mentar pentru studierea anima
lelor din perioada în care a trăit 
sinantropul. (Agerpres).

-=■

POD PENTRU 
MUZEU

Dincolo de Școala medie 
mixtă din Lonea se înșiruie 
blocuri mărețe cu ctteva etaje, 
construite în ultimii ani pen
tru mineri, — un adevărat 
oraș nou. Nu departe de a- 
cestea e Jiul, peste care a fost 
construit un pod. Podul însă 
e o adevărată piesă de muzeu, 
cum se vede de altfel și din 
fotografia alăturată. Reprezin
tă o construcție pe cit de cu
rioasă, pe attt de... primejdioa- 

* să. Ajuns în situația de a-l tra
versa preferi să treci direct 
prin apă decît să treci peste 
el. care dintr-o clipă in alta 
amenință să se prăbușească în 
apă. Cu siguranță că gospo
darilor din Lonea nu le place 
baia și din această cauză nu 
au mai trecut pe aici să-și 
„tmbăieze" neglijența și nepă
sarea. Li se poate face insă un 
„duș rece" și altfel. Poate în
viorați astfel gospodarii cu pri
cina vor salva podul de apele 
Jiului, care sînt gata să-l „spe
le" de pe maluri [

■ • ■

5
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In întâmpinarea alegerilor 
de partid și U. T. M.

Tinerii din Petrila 
îșî intensifică eforturile

De curînd au început adu
nările generale de dări de sea
mă și alegeri în cadrul organi
zațiilor de partid iar în curînd 
vor avea loc și alegerile U.T.M.

In vederea întîmpinării aces
tor evenimente de mare însem
nătate, tineretul minei Petrila 
este hotărît să obțină noi rea
lizări în lupta pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan, îndeo
sebi în înfăptuirea angajamen
telor luate de colectivul exploa
tării în cinstea zilelor de 7 No
iembrie și 30 Decembrie.

Comitetul U.T.M. al minei Pe
trila și-a întocmit un plan de 
acțiune în care sînt prevăzute 
următoarele sarcini: antrenarea 
întregului tineret de la mina Pe
trila în întrecerea socialistă, 
crearea a încă 4 brigăzi de ti
neret în sectoarele I. II, III, 
două posturi utemiste de control 
și 4 brigăzi utemiste de muncă 
patriotică. In cinstea conferin
ței organizației de partid a mi
nei tineretul de la exploatare 
va extrage o cantitate de 5000 
tone de cărbune peste sarcinile

Organizarea șantierelor 
pentru lucrul pe timp de iarna
(Urmare din pag. l-a)

Uită. Pentru a contrabalansa 
cheltuielile suplimentare cu fi
nisajele pe timp de iarnă, s-au 
asigurat condiții pentru a se lu
cra intens la lucrări de roșu și 
terasamente, la care aceste chel
tuieli sînt minime. Astfel, s-a 
căutat ca aceste lucrări să fie 
grupate, pentru a folosi centrale 
comune de apă caldă și betoane 
încălzite. La șantierul Livezeni 
se va lucra îh roșu la 4 blocuri, 
folosindu-se apă caldă de la cen
trala termică nr. 2. Turnările 
planșeelor monolite din beton ar
mat se vor face după metode 
științifice verificate de practica 
constructorilor sovietici, utili- 
zîndu-se adausuri chimice pen
tru accelerarea prizei și întări
rii betoanelor ca și protejarea 
acestora cu ajutorul cocsierelor 
Și învelirea cu straturi calde (ro- 
ojini stropite periodic cu apă cal

dă). Concomitent cu ridicarea zidu
rilor portante și turnarea plan- 
șeelor vor urma și lucrările de 
zidării despărțitoare, montarea 
tuburilor de fontă, țevi, radia-

Mica mecanizare — un domeniu neglijat 
în lupta pentru economii

(Urmare din pag. l-a)

întreprinderile mari din Valea 
Jiului, cu pondere, cum ar fi de 
exemplu : C.C.V.J., Termocentrala 
Paroșeni, Filatura Lupeni, I.G.O., 
I.T.C. și toate cooperativele 
meșteșugărești. Nici întreprinde
rile deservite de Banca de inves
tiții — de pildă construcțiile — 
nu au recurs la asemenea credite, 
nefiind nici o solicitare în tot 
cursul anului, deși ne vine greu 
să credem că nu ar fi existat a- 
ceastă necesitate pentru ieftinirea 
costului construcțiilor.

Analizînd posibilitățile folosirii 
acestor credite, arătăm cîteva po
sibilități care ar influența în mod 
activ asupra realizării prețului 
de cost al întreprinderilor sau 
asupra dezvoltării secțiilor de 
producție a bunurilor de larg con
sum. La Termocentrala Paroșeni, 
care plătește o chirie de 500.000 
Iei anual plus cheltuielile de re
parații pentru locomotivele C.F.R, 
în cazul cînd și-ar achiziționa o 
astfel de locomotivă din credite 

‘ bancare, ar putea să-l rambur 
' seze în doi ani din economiile 

pe care le realizează, urmînd ca 
in anii următori să obțină o re
ducere substanțială a prețului de 
cost. Tot la această întreprindere 
aburii de la râcitoare pot fi va- 

• lorificați prin întrebuințarea lor 
j Ia sere.

de plan și va colecta 30.000 kg. 
fier vechi.

Planul prevede de asemenea 
măsuri pentru intensificarea 
muncii politice și culturale în 
rîndul tineretului. Astfel, 150 de 
tineri vor fi examinați pentru 
obținerea insignei de „Prieten 
al cărții“ și altele.

15.000 kg. fier vechi 
colectat

In întîmpinarea alegerilor cfe 
partid și U.T.M. la chemarea 
biroului organizației U.T.M. de 
la sectorul X, tinerii din briga
da utemistă de muncă patrioti
că nr. 1 din sector au întreprins 
recent o acțiune de muncă vo
luntară pentru colectarea fieru
lui vechi. Cei peste 20 de tineri 
care au participat la această ac
țiune au colectat 15.000 kg. fier 
vechi. S.-au evidențiat tinerii 
Brasat Victor, comandantul bri
găzii, Cătană loan, Kiss Victor, 
Ștefan Gheorghe, Chițu Dumi
tru, Cîmpeanu Petru și alții.

V. PATRĂȘCIOIU 
I. BERTOTl 

corespondenți
O-------- --------

toare, tuburi Bergman, șarpan
te, învelitori, tîmplărie. In aces
te condiții se va lucra și la blo
curile 21 și 22 A Lupeni, cu deo
sebirea că din lipsa centralei ter
mice care ar trebui să exis
te, se va face o centrală provi
zorie care va costa bani în plus.

Datorită investițiilor supli
mentare mici s-a prevăzut exe
cutarea în timp de :arnă a unei 
însemnate cantități de terasa
mente, pe cît posibil cu ajuto
rul utilajelor, pentru a se eco
nomisi și sporurile legate de 
manoperă, muncitorii necalificați 
putînd fi folosiți la lucrări mai 
importante (ajutoare la zidari, 
turnări de betoane etc.). Aceste 
lucrări de terasamente și ba- 
lastări se vor executa la dru
muri, în Uricani și Petroșani.

însuflețiți de sarcinile trasa
te de partid pentru continua 
ieftenire a construcțiilor de lo
cuințe, muncitorii, tehnicienii șî 
inginerii constructori caută cai 
prin organizarea lucrărilor pen
tru timpul de iarnă să contribuie 
la scăderea continuă a prețului 
de cost. «

La Filatura Lupeni s-au făcut 
experimentări cu bune rezultate 
pentru fabricarea din deșeuri in
dustriale a unui sortiment de bu
reți ce în prezent se importă, fă
ră însă ca pînă în prezent să se 
treacă la producția curentă. Tot 
la această întreprindere, prin mi
ca mecanizare s-ar mai putea u- 
șura transportul în interior a bo
binelor de mătasă de Ia o secție 
la alta cu cărucioare electrice.

La I.F.E.T. sînt posibilități 
mari de mecanizare la încărca
rea și descărcarea materialului 
lemnos la depozitele finale, pro
curarea de fierăstraie electrice la 
exploatările forestiere, funicula- 
re și altele. La C.C.V.J., printre 
altele, s-ar putea face cu mare 
rentabilitate valorificarea fumului 
prin filtrare de la Uzina elctrică 
din Vulcan și cele două prepara- 
ții, obținîndu-se negrul de fum 
necesar industriei de lacuri și 
vopsele.

întreprinderea de producție In
dustrială pentru construcții are 
de asemenea numeroase posibili
tăți de mică mecanizare prin fo
losirea de credite : mecanizarea 
încărcărilor șî descărcărilor la'Va
goanele C.F.R., transportoare e- 
lectrice pentru secții, secția me
talurgică poate produce diferite 
articole pentru populație. Între
prinderea „6 August“ ar putea 
face mecanizarea transportului

: Să se organizeze | 
: mai bine transportul I i 
î Realizarea planului de pro- i' 
j ducție depinde în mare măsu- J
• ră și de organizarea trans- +
J portului in subteran. Uneori î 
J însă, se întîmplă ca organizar 1 
J rea să lase de dorit. r
I Astfel, dacă în ziua de 27 ! 
t septembrie cînd în schimbul 3!' 
J au lucrat in mină doar două j 
| grupe din abatajele 606 și *
* 609, vagometeie goale așteptau - 
J cu duiumul pe linie neputînd î 
ț fi încărcate toate, a doua zi, f
Í* cînd s-a lucrat dini plin cu tot J 

potențialul sectorului, au fost I
♦ văzute în sector doar 18 va- J 
• gonete goale. *
• Ce părere are despre aceas- j 
! tă stare de lucruri tov. Vin-! 
J țan, șeful transportului de lă J 
* sectoarele II și III ale minei4 
* Lonea ? *
• Crbd că ar trebui revizuite J ■ 
» metodele de muncă, mai ales f 
î că nu de puține ori se intim- * I 
î plă să nu avem vagonete > 
j goale! ♦

I. TIȚA ; 
corespondent •

Deschiderea noului an școlar 
al învățămîntului de partid 

(Urmare din pag. l-a)

la Filatura Lupeni încadrați în 
cele 10 cercuri și cursuri ale în- 
vățămîntului de partid au par
ticipat la deschiderea festivă a 
învățămîntului de partid. Tov. 
Lado Mihai, secretarul organi
zației de partid, a vorbit parti- 
cipanților despre necesitatea ri
dicării nivelului politic și ideo
logic în vederea îndeplinirii cu 
succes a sarcinilor construcției 
socialiste.

Cursanții s-au angajat să aibă

I N C E D U
In prima zi a lunii octom

brie, în cinci organizații de ba
ză de la mina Petrila, cele din 
sectoarele II, III, IX, XIV și XV 
a av-ut loc deschiderea festivă 
a noului an școlar al învățămîn
tului de partid. In cadrul aces
tor organizații de bază au fost 
organizate 12 cercuri de învă- 
țămînt, 4 de studiere a Istoriei 
P.M.R., 3 cercuri de studiere a 
Statutului P.M.R., două cercuri 
de economie politică, două cer
curi speciale pentru mineri șî 
un curs seral.

de combustibil la fabrica de pîi- 
ne, modificarea cuptoarelor pen
tru îmbunătățirea calității pîinii, 
completarea utilajului la secția 
de mezelărie, fabricarea de sorti
mente noi cum ar fi biscuiți, scau
ne de bucătărie din capete de 
scînduri etc.

De asemenea și comerțul de 
stat are posibilități multilaterale 
în special pentru buna păstrare 
a produselor; punerea în func
țiune a unor ghețării, frigorifere, 
ventilatoare, ascensoare la l.e.K.A, 
(depozitul central), mecanizarea 
descărcărilor și încărcărilor prin 
punerea în funcțiune a transpor
toarelor existente. La O.A.D.L.F., 
se pot face uscătorii de legume 
și fructe, se poate dezvolta sec
ția de semiindustrializare. Și la 
cooperația meșteșugărească se 
poate introduce mica mecanizare. 
De exemplu, la croitorie și pan- 
tofărie se pot introduce mașini 
electrice, se poate dezvolta rețea- 

4 ua de deservire a populației în 
toate centrele muncitorești, tre
buie înființate secții noi ca : ceâ- 
prăzării, dezvoltarea deservirii la 
domiciliu.

Desigur că posibilitățile șlnt 
mult mai largi dacă mai adău
găm că avem zăcăminte de mar
mură, munți întregi de rumeguș 
de lemn (atelier de plăci aglo
merate), sîngele de la abator (în 
10 ani am pierdut circa 4 tnilioa-

Să fie realizate toate angajamentele 
din contractele colective

In urma analizelor făcute în 
cursul lunii septembrie 1959 de 
către comitetele sindicale dtin 
raionul nostru în colaborare 
cu conducerile administrative, a 
reieșit că în majoritatea între
prinderilor angajamentele reci
proce din contractele colective 
încheiate pe anul în curs au fost 
realizate. S-a dat atenție în spe
cial prevederilor contractuale care 
contribuie la creșterea produc
tivității muncii, reducerea pre
țului de cost și îmbunătățirea ca
lității producției.

In urma faptului că Consiliul 
sindical raional a instruit comi
tetele sindicale în vederea 
măsurilor ce trebuie luate pen
tru realizarea contractelor colec
tive la toate întreprinderile din 
raion, lunar, planul de producție 
a fost defalcat pe secții, brigăzi 
după specificul locurilor de mun
că. In cadrul consfătuirilor de 
producție au fost puse în discuție 
cele mai arzătoare probleme care 
puteau contribui la ridicarea pro
ductivității muncii, la reducerea 

o frecvență bună la cursuri și 
să aplice în viață cele învățate.

In continuare propagandistul 
Mustețea Constantin a predat 
prima lecție despre expunerea 
tovarășului" Gheorghe Gheorghiu- 
Dej ținută la sesiunea festivă 
a Marii Adunări Naționale a 
R.P.R. cu ocazia celei de a 15-a 
aniversări a eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist. 
Lecția a fost ascultată cu viu 
interes de cei peste o sută de 
parttaipanți.

T BUN
La organizația de bază nr. 2 

prima lecție a fost predată de 
propagandistul Crortoru Gheor
ghe, miner fruntaș. Printre cei 
23 cursanți prezenți erau mine
rii Cristea Nioolae, Tecan loan, 
Sidorov Vasile, tubarul Florea 
Aurel, tehnicianul Man loan și 
alții.

O frecvență bună a fost înre
gistrată la organizația de bază 
nr. 9. La lecția introductivă pre
dată de propagandistul Marda- 
re Elena au fost prezenți 42 
cursanți d'in cei 52 înscriși.

ne de lei prin nevalorificarea 
lui), fructe de pădure. Din piatra 
noastră de calcar am putea apro
viziona cu var și alte întreprin
deri și nu să aducem var din al
tă parte.

După cum se vede, cu străda
nie și preocupare s-ar putea a-i 
duce însemnate reduceri la chel- 

‘tuielile de producție, preț de cost 
și cheltuieli de circulație, iar 
prin punerea în circuitul econo
mic a multor noi sortimente de 
produse, se poate realiza o mai 
bună deservire a nevoilor oame
nilor muncii.

în scopul de a sprijini această 
acțiune, propunem ca la nivel ra
ional, să se constituie un colectiv 
care să se deplaseze la fiecare 
întreprindere și în colaborare cu 
muncitorii, tehnicienii și inginerii, 
să analizeze care sînt posibilită
țile reale existente. Din acest co
lectiv să facă parte și un delegat 
din partea A.S.I.T.-ului precum 
și inspectorul băncii care contro
lează întreprinderea. Acest colec
tiv va întocmi recomandări pen
tru fiecare întreprindere cu- 
prtnzind lucrările ce se vor exe
cuta, precum și termenul de exe
cutare pe perioada 1959—1960 
iar pe baza lor, banca va face 
propuneri conducerilor pentru în
tocmirea planurilor de măsuri.

Sîntem încredințați că pornind 
pe această linie, vom reuși să 
contribuim într-o mare măsura la 
îmbunătățirea condițiilor de trai 
ale oamenilor muncii și impli
cit la îmbunătățirea situației fi
nanciare a întreprinderilor, 

prețului de cost și îmbunătățirea 
calității produselor, S-au luat 
măsuri și s-au obținut rezultam 
în ridicarea calificării muncitori
lor. La majoritatea exploatărilor 
miniere planul de școlarizare a 
fost depășit.

Măsurile de mecanizare a pro
ducției, extinderea unor metode 
avansate de lucru cît și planu
rile de măsuri întocmite pe baza 
propunerilor muncitorilor și teh
nicienilor și-au arătat roadele în 
producție.

Astfel, la mina Petrila s-a a- 
sigurat prin planul de măsuri 
pregătirea și deschiderea stratu
lui 13 de la sectorul 1, orizontul 
13, la U.R.U.M.P. s-a terminat 
și dat în exploatare conducta 
de apă industrială, la I.F.E.T. 
Petroșani s-a terminat un drum 
auto în Valea Brazilor etc. Cele 
mai bune rezultate la creșterea 

productivității muncii le-au obținut 
minerii de la Petrila, Uricani și 
Aninoasa, care au depășit lunar 
productivitatea prevăzută în con
tractul colectiv.

La prevederile privind reduce
rea prețului de cost și calitatea 
cărbunelui nu se poate spune însă 
același lucru. Minele Aninoasa și 
Lupeni au depășit mult prețul de 
cost față de angajamentele luate 
în contract, plătind peste 2,5 
milioane lei penalizări pentru 
procentul ridicat de cenușă

Analizînd planul de producție 
pe sortimente, la I.F.E.T. Petro
șani reiese că la bușteni gater, 
lemn de mină, lemn de celuloză 
și altele planul nu a fost reali
zat decît în proporție de 71 la 
sută. Tot aici, nu a fost instalată 
o pompă de apă potabilă, nu s-a 
dat în folosință o baie pentru 
muncitori și nu au fost îndepli
nite nici alte prevederi ale con
tractului colectiv.

Cu toate că planul de produc
ție și productivitate a muncii a 
fost realizat, la întreprinderea de 
explorări Lupeni, prețul de cost 
a fast depășit pînă la 1 august 
cu zeci de mii lei.

Dacă pentru toate întreprinde
rile din raion realizarea princi
palilor indici de plan a consti
tuit o preocupare permanentă, 
despre întreprinderea de cons-' 
trucții nr. 1 din Petroșani nu se 
poate spune același lucru. Pianul 
de producție pe primele trimes
tre a fost realizat aici doar în 
proporție de 85 la sută, iar pro
ductivitatea muncii în proporție 
de numai 80 la sută.

Am intrat în cel de-al patrulea 
trimestru al anului curent. Con
tractul colectiv încheiat la înce
putul anului este lege. Prevede
rile acestui document trebuie în
deplinite la termenele prevăzute 
și în întregime și fără nici o 
întârziere!

C. ANDRAȘ

In această clădire se afiă ho
telul nou din Petroșani de cu
rînd amenajat. Jos bufetul ex
pres — de asemenea recent des
chis.
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A 10-a aniversare a R. P. Chineze 0 nouă centrală atomoelectrică
Sărbătoarea populară

din Piața Tien An-mîn
PEKIN 1 (Agerpres)
Sute de mii de locuitori ai Pe

kinului s-au strîns în seara zilei 
de 1 octombrie în piața Tien An- 
mîn, pe bulevardul Ciananțzei 
și pe străzile din apropierea cen
trului orașului.

Razele proiectoarelor laminau 
cerul. Parcurile erau viu lumina
te, iar printre copacii înverziți 
s-au aprins becuri electrice mul
ticolore.

Iii piață domnea o mare vese
lie. Pînă departe răsunau melo
diile cîntecelor populare chineze. 
Tineretul executa tradiționalele 
dansuri populare cu evantaiul, 
r-u umbrela. Răsună valsul tine
retului.

Dintr-odafă s-au auzit aplauze 
lurtunoase și aclamații de salut. 
La tribuna guvernamentală au 
apărut tovarășii Mao Tze-dun, 
N. S. Hrușciov, Liu Sao-ți, Giu 
En-lai, M. A. Suslov, Pîn Ci-jen, 
leprezentanți ai partidelor și ță
rilor frățești și alțî numeroși 
oaspeți.

In diferite colțuri ale uriașei 
piețe, se ridicau spre cer luminile 
multicolore ale jocurilor de ar
tificii.

Pînă noaptea târziu populația 
a petrecut pe străzile capitalei 
R. P. Chineze. La serbările popu
lare au participat 1.500.000 de 
oameni.

Convorbire între Mao Țze-dun și Kim Ir Sen
PEKIN (Agerpres).
Agenția China Nouă a anun

țat că la 28 septembrie Mao 
Țze-dun, președintele Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Chinez, a primit pe Kim 
Ir Sen, președintele C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea și a

avut cu el o convorbire cordială.
La 1 octombrie, Mao Țze-dun, 

președintele C.C. al P.C. Chinez 
a primit delegația japoneză con
dusă de Tetsu Hatoyama, fost 
prim ministru al Japoniei, care 
a sosit la Pekin pentru a par
ticipa la sărbătorirea celei de a 
10-a aniversări a R. P. Chineze.

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

Declarația reprezentanței LJ. R. S. S. 
de pe lingă O. N. Ü.

NEW YORK 2 (Agerpres)
TASS anunță :

Reprezentanța U.R.S.S. de pe 
lîngă O.N.U. a dat spre a fi pu
blicată în presă următoarea de
clarație :

„In ultimele zile în presa ame
ricană au apărut știri în care se 
aiată că Uniunea Sovietică ar in
tenționa să-și revizuiască poziția 
în legătură cu forțele extraordi
nare ale O.N.U. și că ar fi chiar 
dispusă să ia parte la finanța
rea lor. Asemenea declarații sînt 
făcute printre altele de Fray In
tr-un articol publicat în ziarul 
„Christian Science Monitor“ din 
septembrie a.c.

Reprezentanța U.R.S.S. de pe 
lîngă O.N.U. dezminte categoric 
aceste născociri care sînt o pură

fantezie a autorului lor. Pozi
ția Uniunii Sovietice în proble
ma creării forțelor extraordinare 
ale O.N.U. și a finanțării lor es
te bine cunoscută și rămîne ne
schimbată. Uniunea Sovietică 
este și va fi și pe viitor pe ace
eași poziție și anume că forțele 
armate extraordinare ale O.N.U, 
sînt create contrar Cartei O.N.U. 
și că toate cheltuielile pentru în
treținerea lor trebuie să revină 
în întregime Angliei, Franței și 
Israelului, state care au săvîrșit 
agresiunea împotriva Egiptului 
în anul 1956. Uniunea Sovietică 
nu a acordat nici un ban pen
tru întreținerea forțelor armate 
menționate și nu intenționează 
să acorde pe viitor nici un fel 
de mijloace în aceste scopuri“.

în curs de construcție în U. R. S. S.
SVER.DLOVSK 1 (Agerpres) 
Pe șantierul de construcții ai 

centralei atomoelectrice de la 
Beioiarsk (Ural), care va furni
za curent pentru industrie, înice- 
pînd din anul 1961, s-a trecut 
Ia montarea armăturii pentru 
primele grupuri turbogenerafoa- 
re.

Corespondentul Agenției TASS 
transmite de pe șantierul de 
construcții al centralei:

Acolo unde înainte creșteau 
pini și molizi înalț! se ridică 
deja primele construcții. Se 
construiește din prefabricate de 
beton armat uriașa clădire a 
sălii mașinilor, înaltă de 24 me
tri. In prezent acolo lucrează 
montat or ii care pregătesc armă
tura pentru două grupuri tur- 
bogeneratoare de cîte 106.000 
kW. Acestea vor constitui pri 
mul grup electrogeni al centra
lei.

Alături se află secția de re
actoare, care are o construcție 
foarte complicată. Dimensiunile 
ei sînt duble față de cele ale

clădirilor destinate sălii mașinilor. 
Drept combustibil pentru reac
toare va fi folosit uraniul slab 
înnobilat. Im reactor vor fi în
cărcate 20 tone de uraniu, can
titate suficientă pentru funcțio
narea neîntreruptă a centralei 
atomoelectrice timp de doi ani. 
In același interval o termocen
trală obișnuită de aceeași pute
re ar consuma peste 1 milion to
ne de cărbune.

In instalațiile secției de reac
toare s-au și turnat cca. 10.000 
metri cubi de beton biologic 
special (foarte dens) care va 
proteja personalul de exploatare 
contra radiațiilor radioactive.

Lîngă centrată, pe nul Pisma, 
s-a construit tm baraj și este în 
curs de construcție un mare lat 
de actimrrlare. Apele lui vor fî 
folosite pentru răcirea turboge- 
neratoarelor. Este pe terminate 
construirea unei subsfații de for
ță pentru transmiterea către în
treprinderile din Ural a energiei 
produse de centrala atomoelec
trică de la Beloîarsk.

Orarul farmaciei s 
nr. 12 I

Programul farmaciei nr. ‘ 
12 din Petroșani este ur- i 
mătorul: zilnic între orele ’ 
7—23.

După ora 23 se servesc , 
numai rețete scrise de me- ’ 
dic pe blanchete tip MSPS > 
și prevăzute cu mențiunea 
„urgent".

Farmacistul de serviciu 
are adresa afișată Ia unita- ;! 
tea de mai sus, urmind să Ț 
fie chemat de la domiciliu J 
de către solicitantul rețetei. , ‘

Duminica și in zilele de i1 
sărbători legale se servesc ' i 
de asemenea numai rețetele i ■ 
urgente la ghișeu, sunînd 
farmacistul de serviciu. 1

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

Un an de la promulgarea legii 
cu privire la reforma agrară in Irak

BAGDAD (Agerpres) TASS
In aceste zile poporul irakian 

sărbătorește prima aniversare a 
promulgării legii cu privire la 
reforma agrară.

In anul care a trecut de la pro
mulgarea acestei legi, au fost 
obținute succese considerabile în 
domeniul înfăptuirii reformei a- 
grare: a fost constituită o comi
sie guvernamentală supremă pen
tru înfăptuirea reformei agrare 
și un minister pentru problemele 
reformei agrare, a fost adoptată 
hotărîrea cu privire la exproprie
rea a peste 1.500.000 ha. pămîn- 
turi moșierești. Pînă în prezent 
au și fost expropriate 500.000 ha. 
In unele regiuni a și avut Ioc îm
proprietărirea unui număr de ță
rani. In satele irakiene se creea
ză numeroase uniuni țărănești, 
organizații obștești care ajută gu
vernului la efectuarea reformei
agrare. nostru".

---------------- O---- i------

Cu prilejul primei aniversări a 
adoptării legii cu privire Ia re
forma agrară în seara zilei de 
30 septembrie primul ministru 
Kassem a rostit o amplă cuvînta- 
re la postul de radio Bagdad. 
„Am hotărît, a declarat primul 
ministru Kassem, să traducem 
în viață această lege în confor
mitate cu principiile justeței... 
Revoluția din 14 iulie și-a propus 
nu numai să lichidăm vechiul re
gim și influența imperialismului... 
Ea a urmărit de asemenea să 
elibereze poporul, să înfăptuiască 
în țară reforme radicale de na
tură să consolideze Republica 
Irak, și care corespund interese
lor poporului arab. Traducerea 
în viață a reformei agrare, a sub
liniat Kassem, constituie unul din 
scopurile principale ale revoluției 
noastre glorioase, izvorul cel mai 
însemnat al bunăstării poporului
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cărți politice, științifice 
tehnice și literare, note 
muzicale, plăci de pate
fon, vederi, reproduceri 
de picturi, rechizite de 
birou și școlare.
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• ROMA. —. După cum arata 
ziarul „Unita" într-o corespon
dență din Bruxelles, un nou con
flict a izbucnit zilele trecute în
tre Comunitatea europeană a căr. 
bunelui și a oțelului — și guver
nul oeigian. ¡nalta automate 
C.E.C O. a protestat oficial împo
triva măsurilor luate de guvernul 
belgian de restrîngere a numă
rului licențelor pentru importul 
de cărbune olandez în Belgia.

• —LONDRA. — Eforturile 
neobosite ale guvernului sovietic 
și personal ale lui N.S. Hrușciov 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. îndreptate spre 
asigurarea unei păci trainice în 
lumea întreagă se bucură de spri
jinul înflăcărat al englezilor sim
pli. Zilnic sosesc la ambasada 
U.R.S.S. din Londra scrisori ale 
căror autori salută vizita lui N. 
S. Hrușciov în Statele Unite și 
propunerile lui N.S. Hrușciov 
cu privire la dezarmarea genera
lă și totală.

• BERLIN. — După cum s-a 
mai anunțat, în cadrul ședinței 
de închidere a Camerei Populare 
a R.D.li. a ¡ost adoptată o re
zoluție a tuturor fracțiunilor Ca
merei care salută comunicatul 
comun sovteto-amerlcan.

• PEKIN. — Minerii din Ghi- 
na au întîmpinat cea de a 10-3 
aniversare de la proclamarea Re
publicii Populare Chineze cu un

important succes: ei au dat țării 
500.000 tone de cărbune peste 
prevederile planului pe trimestrul 
al H'I-lea. Pînă la data de 28 
septembrie, producția de cărbune 
a1 Chinei a atins 255.300.000 to
ne, ceea ce reprezintă 76 la sută 
dirn cantitatea prevăzută în pla
nul anual.

Declarația președintelui Austriei 
cu prilejul apropiatei sale vizite 

în U. R. S. S.
MOSCOVA 2 (Agerpres). —

TASS anunță:
Președintele Republicii Aus

tria, Adolf Schärf, cu prilejul 
apropiatei sale vizite în U.R'.S.S.,

j Savanții sovietici au realizat instalații 
i puternice cu
S TAȘKENT 2 (Agerpres). — 
' TASS anunță: 
Ii După cum s-a comunicat la

conferința de la Tașkent pen
tru folosirea energiei atomice 
în scopuri pașnice, un. colectiv 
al Institutului de fizico-chimie 
„Academician Karpov“ din 
Moscova a realizat o serie de 
puternice instalații cu raze ga- 
mma pentru înfăptuirea unor 
procese radiochimice complexe.

instalația „K-60.000" este o 
instalație universală destinată 
studierii reacțiilor în orice con
diții fizico-chimice. Prin alege
rea unor surse puternice de 
izotopi de diferite configurații 
și dimensiuni se asigură un 

î larg diapazon de radioactivita- 
( te a mediului chimic. Un apa- 
( rataj special permite să se e- 
> fectueze dirijarea de la distan-

a fost proiectată < 
o instalație pen- j 

de procese radio- 
intervir» în lîchî-

raze gamma
ță și urmărirea desfășurării 

. procesului.
La institut 

de asemenea 
tru orice fel 
chimice care
de. Prototipul acestei instalații 
a fost folosit pentru prepara
rea fenolului prin oxidarea di
rectă a benzenului, ceea ce a 
permis să fie eliminate o serie 
de faze legate de prepararea și 
purificarea produselor interme
diare. <

Schema tehnologică de oxi- 
«dare directă a benzenului în \ 
prezența produselor rezultate/ 
din radioanaliza apei este prin- 5 
cipial nouă. încercările i 
ției au dovedit că, folosindu-se 
aparate radiochimice de diferi
te construcții, capacitatea lor 
poate să atingă 10.000 tone de 
produse chimice anual.

( 
t 
i

instala- ) 
>indu-se )

CI

a declarat corespondentului din 
Viena al ziarirfui „Pravda“ ur
mătoarele :

In iritimii ani relațiile so-vie- 
to-austriece au fost constant 
prietenești. Nu numai relațiile 
de politică externă ci și rela
țiile politico-economice dintre 
cele două țări sînt atît de bune 
încît noi căutăm să intensificăm 
continuu refațrrle comerciale și 
politice.

Vorbind despre însemnătatea 
întîlnirii dintre N. S. Hrușciov 
și D. Eisenhower, Schärf a a- 
rătat că stabilirea unor contac
te directe prin întîlniri și con
vorbiri ale oamenilor de stat a- 
pare ca mijloc pentru înlătura
rea neînțelegerilor și stabilirea 
înțelegerii reciproce atît de ne 
cesare pentru pacea în întreaga 
lume.

In legătură cu propunerea so
vietică cu privire la dezarmarea 
generală și totală, președintele 
Schärf a declarat: O dezarma
re atotcuprinzătoare sub control 
internațional ar fi nu numai un 
mare act umanitar, ea ar per
mite tuturor țărilor și popoare
lor care sînt înarmate în pre
zent să ridice nivelul de trai al 
maselor largi prin economiile 
obținute prin reducerea cheltu
ielilor pentru înarmare.

PR06RAM DE RADIO
4 octombrie

PROGRAMUL I. 7,15 Muzică 
ușoară, 7,45 Cîntece și jocuri! 
populare romînești, 9,00 Teatru 
la microfon pentru copii, 10,50 
Concert de muzică din opere,
12.10 Muzică ușoară sovietică,
13.10 De toate pentru toți, 14,00
Concert de muzică populară ro- 
mînească, 14,45 Compozitori ro- 
mîni de muzică ușoară, 17,00 
Muzică, 18,00 Jocuri populare 
romînești, 18,30 Concert de es
tradă, 20,00 Teatru la microfon : 
„Minunata pantofăreasă“ de 
Frederico Garcia Lorca, 22,00 
Radiojurnal, buletin meteorolo
gic și sport, 22,30 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 8,00 
Muzică ușoară, 8,30 Clubul vo
ioșiei, 8,50 Muzică populară so
vietică, 10,00 Concert de estra
dă pentru oamenii muncii aflați 
la odihnă, 10,50 Deschiderea 
stagiunii de concerte 1959 — 1960 
a orchestrei simfonice a Filar
monicii de Stat „George Enes- 
cu“, 12,30 Muzică de estradă, 
14,30 Cine știe cîștigă ! 15,30
Cîntă Emil Gavriș și acordeo- 
nistul Marcel Budală, 16,45 Vor
bește Moscova ! 18,00 Muzică u- 
șoară imprimată pe discuri „E- 
lectrecord“, 19,15 „Săptămîna 
muzicii germane“, 20,05 Album 
de romanțe, 20,35 Muzică de 
dans.

LOTO CENTRAL
La tragerea de ieri au ieșîfi 

cîștigătoare următoarele nu
mere :

1, 7, 29, 63, 9, 86, 11, 32, 70.
Premiul general pe țară este 

de 908.318 lei.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel. : interurban 322. Tiparul : „6 August“ — Poligrafie


