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1959anul roșu
Cărbune peste plan

Minerii de 
Petrila și-au 
pășit 
luna 
2866 
bune, 
du-și 
nă

tea

planul 
trecută 

tone de 
îndeplinin- 

deci în bu- 
rnăsură par

ce le revenea pentru septem
brie din angajamentul anual. U- 
nele colective de sectoare conti
nuă și în luna curentă să obțină 
importante depășiri de plan. Așa 
de pildă, minerii sectorului II, 
sector fruntaș pe mină, au ex
tras peste plan în primele 5 zile 
lucrătoare mai bine de 210 tone 
de cărbune, iar cei de la secto
rul III și-au sporit în aceeași 
perioadă cu încă 75 tone de căr
bune, plusul de producție din lu
nile anterioare. Trebuie arătat 
că în sectorul II al minei în ziua 
de 5 octombrie au fost extrase 
peste plan mai bine de 100 tone 
de cărbune. La sectorul III în 
aceeași zi planul a fost depășit 
cu 91 tone de cărbune.

Din nou pe calea 
depășirii planului

La mina Urîț- 
cani a intrat în 
obișnuința mine
rilor de aici ca 
sarcinile zilnice 
să fie îndeplinite 
și depășite în mod 
ritmic. Luna 

ceasta însă, în primele 4 zile 
.crătoare minerii au avut de 
fruntat o seamă de greutăți 
gate de slaba aprovizionare 
vagoane de cale ferată la sta
ția de încărcare. Măsurile luate 
au dus la remedierea acestei si
tuații. Rezultatul se vede în cele 
peste 390 tone de cărbune date 

. .în plus de plan în ziua de 6 oc
tombrie. In această zi, socotită 
drept o zi cu producția record, 
minerii sectorului I și-au depă
șit sarcinile planificate cu 158 
tone de 
sectorul 
bune.

a- 
lu- 
în- 
le- 
cu

cărbune, iar cei de la 
cu 230 tone de căr-II
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prevederile contractului colectiv 
să fie îndeplinite !

Toate
avut loc la exploa-Recent a 

tarea minieră Lonea o ședință 
în care s-a analizat îndeplinirea 
angajamentelor din contractul 
colectiv, încheiat pe anul 1959.

Mina Lonea a reușit ca de la 
începutul anului și pînă la data 
de 29 septembrie să dea patriei 
în afara sarcinilor de plan 13.191 
tone de cărbune. In cadrul ex
ploatării pe primul loc se situ
ează sectorul V de la mina Jieț, 
care a dat cea mai mare canti
tate de cărbune peste plan, res
pectiv 11.294 tone, urmat fiind 
de sectorul I Cimpa cu 4.831 to
ne, apoi sectorul IV Jieț, cu 4818 
tone de cărbune.

La aceste realizări au contri
buit cel mai mult brigăzile con
duse de tov. Berindei Auirel, Ti
mar Gheorghe, Boca Ștefan, Com- 
podi Ioan, care au extras cîte 
2000—2900 tone de cărbune pes
te plan.

Vorbind despre sectorul II, a- 
ceșta a întîmpinat și o serie de 
greutăți, din cauza lucrărilor 
vechi ce au fost întîlnite în a- 
batajele din blocurile 7, 8 și 9.

CU toate acestea sectorul a- 
vea posibilități să-și realizeze 
sarcinile de plan. Dacă, conduce
rea sectorului ar fi urmărit zil
nic realizările, dacă ar fi anali
zat operativ cauzele rămînerii în

Colectivul laboratorului pentru controlul tehnic al calității căr
bunelui de la Petrila veghează cu strictețe la respectarea norme
lor necesare pentru obținerea unui cărbune de calitate corespun
zătoare. IN CLIȘEU: Laboranta Ungureanu Margareta determină 
la scoaterea probelor din etuvă, umiditatea cărbunelui.

Succesele minerilor din sectorul IV A 
Lupeni

In rîndul minerilor din Lupeni 
este bine’cunoscut colectivul sec
torului IV. A, sector de tineret 
care obține frumoase succese în 
muncă. Pe luna septembrie bri
găzile de tineret de la acest sec
tor au realizat planul de extrac
ție și l-au depășit cu aproape 500 
tone, cărbune cocsificabil

Un aport 
succese* 1 au 
se de Rusu 
fan, Sfitlik 
sprijinite în 
torului, tov. 
ghe și de secretarul organizației 
U.T.M., tov. Icneanu Constantin, 
au dat însemnate cantități de 
cărbune peste plan. De asemenea, 
minerii din brigada lui Novac 
Ștefan au dat un ajutor tovă
rășesc minerilor din brigada lui 
Văleanu Dumitru sprijinindu-i 
ca și ei să-și realizeze ritmic 
planul.

deosebit la aceste 
dat brigăzile condu- 
Vasile, Novac Ște- 

Ioan și altele care, 
muncă de șeful sec- 
ing. Giuglea Gheor-

urmă și ar fi luat măsurile co
respunzătoare, și mai ales dacă 
brigăzile ar fi fost întărite, dîn- 
du-se atenție și celor de la lu
crările de deschideri și pregătiri, 
sectorul și-ar fi putut realiza sar
cina de plan.

Sectorul III al minei nu și-a 
realizat angajamentul de a înde
plini planul de producție în pro
centaj de 101,9 la sută prevăzut 
în cohtFactul colectiv. Sectorul a 
întîmpinat unele greutăți din 
cauză că stratul a prezentat o 
serie de neregularități. Dar nici 
conducerea sectorului nu și-a fă
cut datoria, nu a luat măsuri co
respunzătoare în vederea realiză
rii angajamentelor, fapt pentru 
care se face vinovat fostul șef 
de sector inginerul Nicolau Clau- 
diu.

Și acest sector poate să rea
lizeze sarcinile de plan. Condu
cerea sectorului trebuie să întă
rească brigăzile mai slabe din 
abataje cu mineri harnici, să du
că o luptă împotriva absențelor 
nemotivate.

Conducerea minei a luat o se
rie de măsuri pentru îndeplini
rea angajamentelor cuprinse în 
contractul .colectiv,

Z. ȘUȘTAC
(Contirruare în pag. 3-a)

In luna aceasta minerii secto
rului IV A continuă să-și depă
șească sarcinile de plan. In 6 
zile lucrătoare ei au extras peste 
plan mai bine de 50 tone de căr
bune.

Economii prin 
refolosirea uleiului
La mina Uricani conducerea 

tehnico-administrativă a prevă
zut în planul dte măsuri pe anul 
1959 realizarea a 29.500 lei eco
nomii prin refolosirea uleiului 
de mașină 312. Uleiul se filtrea
ză după expirarea termenului de 
funcționare, fiind apoi folosit în 
lubrificator. Astfel, la compreso
rul Balomir, pe luna septem
brie, s-au refolosit 80 kg. de ulei, 
la stația de la galeria II, 106 
kg., la stația de la puțuri, 95 
kg. Candidatul de partid Mihai 
Francisc, maistru mecanic Ia 
sectorul V s-a angajat ca în vii
tor să antreneze toți tovarășii 
din sector la găsirea de noi re
surse de economii.

RĂSPLATĂ BINEMERITATĂ j
In priniele zile ale lunii oc- tinerii ortaci ai lui David Ioan, y

I
tombrie, normatorii, tehnicienii 
și șefii de sectoare de la exploa 
tarea minieră Aninoasa au avut 
mult de lucru. După o lună de 
muncă spornică, cum a fost luna 
septembrie, cind minerii anino- 
seni și-au întrecut sarcinile de 
plan cu 1836 tone de cărbune se 
înțelege că în birouri munca a 
fost mai intensă. La fiecare bri
gadă, la fiecare miner se cereau 
noi calcule pentru că majorita
tea minerilor și-au întrecut cu 
mult sarcinile planificate. Desi
gur că după o muncă frumoasă 
nici răsplata nu poate fi altfel. 

Tînărul brigadier Gali Mihai 
din sectorul I conduce de puți
nă vreme o brigadă. Dar în pe
rioada scurtă de cind se numără 
J printre „forhaieri" el a dat db- 
< vadă de multă inițiativă, voință 
S și hărnicie. Cărbunele extras 
ț veste plan de brigada sa in lu- 
? va trecută a depășit 600 tone, 

f Este o realizare frumoasă care 
1 i-a adus un salariu de 107 lei pe 
y post de miner.
S In același sector lucrează și

Suocesele 
nute 
luni 
cînd 
șit 
plan 
42.000 
cărbune, ca și ho- 

tărîrile partidului privind crește
rea substanțială a nivelului de 
trai, au constituit pentru mine
rii din toate exploatările Văii 
Jiului un puternic stimulent, - ttn 
imbold pentru continua dezvol
tare a rezultatelor obținute. In 
urma verificării amănunțite a re
zervelor interne brigăzile de mi
neri au răspuns grijii partidului 
venind cu angajamente noi, spo
rite

Din angajamentele brigăzilor 
totalizate pe exploatări s-au năs
cut cele 130.000 tone de cărbu
ne cît s-au angajat minerii să 
dea peste plan în anul curent, 
cele 20.000.000 lei pe care-î vor 
economisi la prețul de cost și mai 
ales angajamentul de a înfăptui 
încă în cursul anului acesta pro
ductivitatea de o tonă cărbune pe 
post în medie pe întregul bazin. 
Aceste angajamente și-au găsit 
expresia în entuziastele răspun
suri date chemării la întrecere 
lansată de colectivul minei Lo
nea.

Au trecut de atunci aproape 
două luni de muncă. Se pune 
deci întrebarea : cum se stă, care 
este situația îndeplinirii angaja
mentelor sporite luate în între
cere ? După două luni rezulta
tele obținute de colectivele nune
lor Văii Jiului nu sínt întruto- 
tul mulțumitoare, nu reflectă po
sibilitățile pe care fiecare colec
tiv le-a avut și le are pentru în
deplinirea lor. Minerii de la Lu- 
peni, care s-au angajat să dea 
peste plan în acest an 25.000 
tone de cărbune pe baza obține
rii unui randament , mediu de 
0,900 tone pe post în ultimele 
patru luni, au realizat abia 3.974 
tone de cărbune peste plan și tu» 
randament mediu de 0,865 tone 
cărbune în luna septembrie. Nici 
minerii de Ia Petrila, Lonea și 
celelalte exploatări nu stau prea 
bine cu îndeplinirea angajamen
telor luate. Minerii de la Lonea 
care și-au propus ca în ultimele 
5 luni ale anului să muncească 
cu un randament mediu de cel 
puțin 1,050 tone pe post au ob
ținut în august randamentul me
diu de 0,900 tone pe post și în 
septembrie, 0,922 tone pe post. A- 
propiindu-se înțrucîtva de înde
plinirea ritmică a angajamentu
lui, doar minerii de la Uricani 
au obținut unele rezultate. In ul
timele două luni ei au extras pes
te plan 3631 tone de cărbune din 
cele 10.000 tone care-i mai des
part de îndeplinirea integrală a 
angajamentului luat. De aseme
nea la această mină, randamen
tul realizat este în medie identic

nici ei n-au rămas prea mult în 
urma ortacilor de la abatajul 11, 
loc de muncă al brigăzii lui Gali. / 
Drept recompensă cîștigul pe post \ 
de miner este de 103 lei. 1

Dar sínt multe brigăzi în sec- C 
torul I ale căror cîștiguri pe lu- \ 
na ce s-a încheiat depășesc 100 < 
lei pe post de miner. Printre ] 
ele enumerăm pe cele conduse C 
de Berey Dionisie, Mujnai Ni- \ 
colae și alții. s

Sínt numeroase brigăzile de la j 
lucrările de pregătiri care în ur-1 
ma frumoaselor realizări au ob- \ 
ținut cîștiguri remarcabile. Una Í 
dintre acestea este brigada lui J 
Salak Ioan din sectorul II. Eal* 
efectuează lucrări de pregătire în 1 
steril a galeriei în culcușul stra- Í 
tutui 5 de la orizontul 7. Lucra- j 
rea armată în bolțari s-a dove-C 
dit a fi de bună calitate. In de- y 
cursul- lunii septembrie Salak cu $ 
ortacii au efectuat 45 m. liniari J 
de galerie pentru care cîștigul / 
pe post de miner este de 104 < 
lei. i

L1CIU LUCIA ) 
*<< I

cu cel luat în angajament (1;O70 
tone pe post).

Este drept că la rezultatele' 
slabe obținute de minerii Văii 
Jiului în ultimele două luni în 
îndeplinirea angajamentelor asu-

Realizarea integrală a angajamentelor 
asumate în întrecere — sarcină 

de primă importantă a colectivelor 
miniere

obți-
în primele 7 
ale anului 

și-au depă- 
sarcinile de 

cu peste 
tone de mate, au contribuit o seamă de 

greutăți obiective. Un număr în
semnat de abataje de la Vulcan, 
Aninoasa, Petrila, s-au găsit timpi 
îndelungat în faze de asanare aj 
unor vechi lucrări miniere, ceea 
ce a făcut ca lucrul să se desfă-- 
șoare cu un randament mai scă
zut. Apoi au fost și unele goluri 
în aprovizionarea preparațiilor cu: 
vagoane C.F.R

Aceste cauze pot oarecum mo
tiva neîndeplinirea ritmică a an
gajamentelor luate, dar nu este' 
mai puțin adevărat că nici din. 
partea conducerilor de sectoaie 
și exploatări, din partea inginc-, 
rilor și tehnicienilor nu s-a de
pus un interes maxim pentru a 
se asigura tuturor brigăzilor de1 
mineri condiții de muncă optime 
pentru a-și putea îndeplini lunar 
sarcinile de plan și angajamen-: 
tele luate. Așa se face că deși' 
in răspunsurile la chemare se’ 
prevede ea un obiectiv de primă i 
importanță ridicarea tuturor bri-i 
găzilor la nivelul sarcinilor de 
plan, mai există îneă un în-1 
semnat număr de brigăzi cărora| 
nu le-au fost asigurate condiții: 
bune de muncă. Doar la mina,' 
Uricani toate brigăzile din aba
taje șl-au îndeplinit și depășit' 
în mod ritmic sarcinile lunare de' 
plan !

Organizațiile de partid șt or
ganizațiile sindicale din unele sec
toare miniere s-au preocupat în 
insuficientă măsură de extinderea 

cît mai multe brigăzi a valo-
Ing. GH. DUMITRESCU

la

(Continuare în pag. 3-a)

fost construit

s-au

Șantier fruntaș
Pe șantierul de construcții al 

O.C.M.M. de la Uricani se exe
cută însemnate lucrări de con
strucții industriale pentru mări
rea în viitor a capacității de pro
ducție a exploatării.

Pînă acum, a 
lanțul elevator din cadrul cir
cuitului puțului auxiliar, 
turnat picioarele și pereții de be
ton ai halei de curățit și uns va-, 
gonete, a fost betonată placa in
ferioară a cuibutorului din cir
cuit, s-au încheiat lucrările Ia 
drenaje și a început acoperirea 
circuitului, se montează armătu
ra culoarului, se betonează cota 
27 a silozului etc.

In același timp, au fost înce
pute o serie de noi lucrări prin
tre care construcția casei puțu
lui, montarea utilajului mașinii 
de extracție la casa mașinii de 
extracție, construcția întregului 
circuit al puțului auxiliar și al
tele. O contribuție însemnată la 
buna desfășurare a acestor lu
crări o aduc dulgherii din echi-' 
pa lui Dioancă Ispas, fierairii- 
betoniști ai lui Cochină Gheor
ghe, săpătorii conduși de Budiși, 
Ghiță, brigada de monitori a lui, 
Szekely Iosif și echipa de mon
tare a liniei ferate a lui Berciu. 
Iosif. Aceste echipe primesc spri
jinul continuu al șefului de șan
tier Bogățeanu Nicolae.

Colectivul acestui șantier este: 
hotărit ca și în cursul lunilor vii
toare să-și realizeze sarcinile de 
plan fizic pe care le are, termi- 
nînd în bune condițiur' lucrările 
industriale încredințate.

Citiți în pag. IV-a
* Stația automată interpla

netară continuă să se de
plaseze cu precizie pe or
bita stabilită.

* Economia sovietică se dez
voltă mai rapid decît cea 
americană.

* Minerii japonezi luptă îm
potriva șomajului și pen
tru condiții mai bune de 
muncă.
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Aparat pentru observarea coroanei 
solare ECONOMII PE MILIARDE
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In curind la Moscova a a- 
vut loc inaugurarea Teatrului 
de miniaturi — al 29-lea tea
tru din capitala sovietică.

Colectivul noului teatru își 
propune ca în activitatea sa 
să abordeze cele mai variate 
genuri ale acestei arte. De a- 
ceea, paralel cu piese satirice, 
scenete, foiletoane și cîntece 
teatralizate, în programul lui 
figurează și nuvele dramatiza- *. 
te, mici melodrame și tragedii 
miniaturale

600 DE FILME
ȘTIINȚIFICO POPULARE
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La observatorul din apropiere 
de orașul Akna-Ata, situat la o 
altitudine de 1.500 m. a fost ex

perimentat primul aparat sovie
tic pentru observarea coroanei so
lare.

Aparatul descrie automat un 
con în jurul Soarelui. Rezultatele 
observărilor sínt notate cu aju
torul unui înregistrator automat. 
Aparatul permite să se studieze 
coroana solară și în afara eclip
selor, să se cerceteze gradul ei 
de polarizare, să se studieze stră
lucirea spectrului solar. Aparatul

ori iatensi- 
difuze, care 
observările
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In 1960, studiourile cinema
tografice din Uniunea Sovie
tică vor produce 600 de filme 
șființifico-popuiare și docu
mentare și 1500 de jurnale de 
actualități. Peste jumătate din 
aceste filme vor fi consacrate 
problemelor progresului teh
nic, realizărilor științei sovie
tice, problemelor industriei și 
agriculturii.

Cîteva filme vor fi realizate 
în legătură cu o serie de date 
jubiliare care se vor sărbători 
in 1960.

„SPICUL PRIETENIEI“
„Spicul prieteniei“ — este 

intitulată rouă lucrare a ves
titului microgravor armean „ 
Eduard Kazarian. Intr-un spic i 
auriu de mărime naturală, con- * 
ținînd 31 de boabe, cu ajuto- * 
rul lupei se pot vedea stemele t 
și drapelele de stat ale celor • 
15 republici unionale. Pe un ; 
fir al spicului, pe care se poa- * 
te vedea stema R.S.F.S.R. este 4 
scris „Salut frățesc poporului * 
chinez din partea poporului 
rus“. Pe celelalte fire se pot 
citi inscripții asemănătoare în 
limbile popoarelor celorlalte 
republici unionale.
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micșorează de două 
tatea luminii solare 
de obicei împiedică 
asupra coroanei.

In cei patru 
a sa, stațiunea 
rea coroanei a 
primit 6.000 de 
coroanei solare, fotografii 
protuberantelor și exploziilor cro- 
mosferice. In fototeca institutului 
se păstrează fotografii unice ale 
exploziilor în soare, printre care 
ale unor explozii care au durat 
cit« trei ore.

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

Un monument al arhitecturii ucrainene
Catedrala Spaski din orașul u- 

crainean Cernigov construită în 
secolul al XI-lea este cel mai 
vechi monument arhitectonic ru
sesc descris într-o monografie a- 
părută la Kiev. Acest monument 
reprezentativ al arhitecturii ruse 
din 
în

ani de existență 
pentru observa- 
observatorului a 
spectograme ale 

ale
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Monografia despre catedrala 
Spaski este una din seria „Mo
numentele arhitecturii ucrainene“, 
editată de Editura națională pen
tru arhitectură și construcții.

In această serie vor fi descrise 
cele mai importante monumente 
ale arhitecturii vechi.

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

Mașina de recoltat bumbacul 
de construcție originala

Un grup de specialiști din Uz- 
bekistan au realizat o mașină de 
recoltat bumbac de o construcție 
originală. Mașina este în conso
lă. la un singur rînd, cu axul 
principal vertical.

Suspendarea aparatelor de re
coltat pe un tractor prășitor de 
serie, produs de uzina construc
toare de mașini agricole din 
Tașkent. se efectuează numai în
tr-o oră. La fel de repede se exe
cută și demontarea lor.

Folosirea mașinilor în consolă 
permite utilizarea tractoarelor 
prășitoare la recoltare, lichidîn- 
du-se astfel staționarea lor ne
productivă în timpul toamnei.

Noua mașină este mult mai

Kiev s-a păstrat bine pînă 
zilele noastre.

Cercetări în Oceanul Indian
Din portul Vladivostok a ple

cat spre Oceanul Indian nava 
. sovietică de cercetări „Viteaz." 
purtînd la bord 70 de oameni de 
știință. Cele 30 de curse ante
rioare ale acestui vas s-au efec
tuat în Oceanul Pacific și în mă
rile sovietice din Orientul înde
părtat.

Va fi cercetată toată partea 
nordică a Oceanului Indian de la 
paralela 18 pînă la litoralul A- 
siei. Expediția va dura aproxima
tiv un an și în acest răstimp na
va va parcurge peste 50.000 de 
mile. Expediția este condusă de 
cunoscutul oceanograf sovietic 
Veniamin Bogorov, specialist în 
planctoane marine, membru co
respondent al Academiei de Știin
țe a U.R.S.S.

Expediția în noua regiune a 
fost întreprinsă în legătură

recomandările Comitetului special 
de oceanografie de pe lîngă Con
siliul internațional al uniunilor 
științifice de a se organiza stu
dierea complexă a Oceanului In
dian în 
lor sale 
nirii.

Nava 
cetarea complexă a 
și proceselor fizice, 
logice și geologice, 
ceanului Indian, va 
riale cu privire la 
pelor și curenții de 
me, interacțiunea atmosferei și a 
oceanului, productivitatea diferi
telor regiuni și însemnătatea lor 
industrială, radioactivitatea apei 
Oceanului.

vederea folosirii bogate- 
resurse spre binele ome-

ușor de manevrat decît toate ma
șinile similare existente în pre
zent în U.R.S.S. Piesele și sub- 
ansamblurile mașinii sînt unifica
te. Aparatele de lucru sînt am
plasate în fața tractorului și tu
fele de bumbac cad imediat în ri
dicătorul de tufe

Noua mașină în consolă cîntă- 
rește ceva mai mult de 1,5 tone.
------ — = ★ = —

Cu viteza acceleratului
La combinatul metalurgic din Li- 

pețk (U.R.S.S.) se află în curs de 
construcție unul dintre cele mai 
mari laminoare din lume. Aici 
procesele de producție vor fi pe 
de-a-ntregul mecanizate și auto
matizate. Oțelul va fi laminat 
cu o viteză dte 35 metri pe se
cundă, ceea ce depășește de două 
ori viteza unui tren accelerat. 
Ca termen de comparație, poate 
servi faptul că la cele mai mo
derne uzine metalurgice din 
S.U.A, viteza de laminare nu 
depășește 12 metri pe secundă.

Colectivul relativ mic al insti
tutului de proiectări de fabrici de 
fibre artificiale din Moscova a 
reușit într-un termen scurt să 
dea țării economii în valoare de 
un miliard de ruble. El a obți
nut acest rezultat în urma revi
zuirii unor proiecte deja întocmi
te de noi întreprinderi, din punct 
de vedere al ieftinirii construc
ției lor. In legătură cu aceasta 
observatorul agenției TASS, Ivan 
Artemov scrie:

O muncă analoagă cu cea de
pusă de proiectanții fabricilor de 
fibre sintetice au depus-o sau o 
depun toate organizațiile sovietice 
de proiectare, iar rezultatele a- 
cestei munci sînt atît de impor
tante îneît în prezent sînt aproa
pe incalculabile.

Activitatea desfășurată în pre
zent de proiectanții sovietici are 
două aspecte esențiale. Primul 
din ele se referă la reducerea ne
mijlocită a prețului de cost al 
construcțiilor, lucru care în ma
re parte depinde de proiectanții 
înșiși. Aici este important nu nu
mai fiecare procent de reducere 
a cheltuielilor capitale specifice. 
Pentru economia națională are o 
mare însemnătate chiar și a ze
cea parte dintr-un procent, dacă 
ținem seama de sumele astrono
mice alocate de planul septenal 
pentru noile construcții în indus
trie și transporturi, care totali
zează peste 1,2 trilioane de ruble. 
Este suficient să arătăm că nu
mai cu 1 la sută din această 
sumă se pot construi aproxima
tiv 250.000 de locuințe prevăzu
te cu tot confortul modern.

Numai hidroenergeticienii, re- 
vizuind, pe baza directivelor par
tidului comunist și guvernului so
vietic, proiectele hidrocentralelor 
în curs de construcție, au găsit 
căi de reducere a costului cons
trucțiilor cu 6.000.000.000 rub
le. Pentru aceasta ei au fost ne- 

voiți nu numai să-și revizuiască 
în mod critic munca lor proprie 
ci și din nou să aprecieze și să 
folosească în mod creator tot ce 
s-a realizat mai bun în practica 
mondială a construcțiilor hidro
tehnice,

„Viteaz" va efectua cer- j

:

i

fenomenelor 
chimice, bio- 
specifice O- 

aduna mate- 
circulația a- 
mare adinei-

La uzina de automobile 
Kommunar“ din Zaporojie 

(Ucraina) a fost construit au- 
¡. tomobilul sovietic de mic litraj 

„Zaporojeț“. Mașina cintărește 
600 kg. Ea are un motor cu 
patru cilindri, cu o putere de 
20 c.p. Viteza maximă pe ca- 

* re o poate atinge automobilul 
) este de 100 km. pe oră, iar con- 

sumul de benzină — de 5,5 li
tri la 100 km.

Rezultate ’a fel de bune au 
obținut și proiectanții de rafinării 
de petrol. Ei au întocmit proiec
tul unui nou tip de rafinărie care 
calculată pe unitatea de produc
ție costă cu 25—30 la sută mai 
ieftin. Astfel în mod practic re
iese că fiecare a patra rafinărie 
de petrol se construiește din eco
nomiile realizate 
și aceasta nu este 
vem în vedere că 
vederilor planului, 
extracția de țiței 
crească cu 117—120 milioane to
ne.

In ceea ce privește al doilea 
aspect al activității proiectanți- 
lor, problema se referă de astă 
dată nu numai la construirea de 
întreprinderi cu cheltuieli mini
me, sau chiar la un nivel mai 
¡nalt. Acest lucru este deosebit 
de important în timpuri ic noastre 
cînd în domeniul științei și teh
nicii se înfăptuiește o adevărată 
revoluție, un adevărat salt ame
țitor. In aceste condiții sarcinile 
proiectanților și constructorilor 
devin mai complexe, ei fiind obli
gați ca într-o oarecare măsură 
să anticipeze dezvoltarea mai de
parte a gîndirii tehnice.

Să explicăm acest lucru prin- -• 
tr-un exemplu concret. Proiectant 
ții fabricilor de fibre sintetice,
despre care s-a amintit, mai sus, 
în unele ----- : -----
calculele 
tate ale 
științifice 
menii 
tient 
tățit.

Pe 
sării 
lucrează 
riilor de petrol care au elaborat 
proiectul unei întreprinderi cal
culată pentru rafinarea a 
12.000.000 tone de țiței anual. 
Ei au elaborat proiectele unor 
noi tipuri de utilaj care deocam
dată încă nu există, au stabilit 
parametrii lor, arătînd totodată 
constructorilor în ce direcție tre
buie să se dezvolte gîndirea lor c 
creatoare.

Noul tip de rafinărie nu numai 
că necesită mai puține mijloace 
pentru construirea ei, ci și se 
reduc considerabil cheltuielile de 
exploatare: personalul de deser
vire este, de cîteva ori mai mm.

Ceea ce se face în prezent în 
institutele sovietice de proiectări 
reprezintă numai unul din ele
mentele luptei întregului popor 
pentru progresul tehnic, luptă 
care a început după plenara din 
iunie a C.C. al P.C.U.S. în ca
drul căreia s-a discutat această 
problemă.

de proiectanți 
puțin dacă a- 
conform pre- 

pînă în 1950 
urmează să

cazuri s-au bazat în 
lor pe rezultatele scon- 
lucrărilor de cercetări 
neterminate încă de oa- 
știință. Acest risc conș- 

a fost în întregime
de

îndrep-

același principiu al 
nivelului actual al 

ș! proiectanții

devan- 
tehnicii 
rafină-

La Fabrica de vinuri șampani- 
zate, din Moscova a fost pusă 
în funcțiune, pentru înfîia oară 
în practica vinificației, o insta
lație de producere a șampaniei 
prin metoda „fluxului continuu“, 
care reduce considerabil terme
nul de șampanizare. Producția 
este în întregime automatizată. 
O serie de firme din străinătate 
s-au interesat de această inova
ție a specialiștilor din Moscova 
în domeniul vinificației.

f.a lansarea unei rachete 
spațiul cosmic, pentru ca ea 
atingă obiectivul propus, este 
cesar să se cunoască caracteris
ticile exacte ale mișcării ei. tn 
timpul zborului rachetei cosmice 
este necesar să se confrunte tot 
timpul traiectoria reală cu cea 
calculată. Cum pot fi stabilite 
coordonatele unei rachete care se 
află la o distanță de sute de mii 
de kilometri, cum poate fi ea 
„văzută“.

La fel ca și sateliții artificiali 
ai Pămîntului, racheta reflectă 
lumina solară. Dar luminozitatea 
ei este de zeci de mii de ori mai 
mică, dat fiind că distanța pină 
la ea este cu mult mai mare. 
Dacă cel de-al treilea satelit so
vietic artificial al Pămîntului a- 
rată ca o stea de mărimea cincea, 
cea de a doua rachetă cosmică 
sovietică arată ca o stea de mă
rimea 17-a. A fotografia un o-

biect mobil de mărimea aceasta 
este foarte greu.

Pentru efectuarea cu succes a 
observațiilor optice este necesar 
să se mărească pe cale artificială 
strălucirea rachetei, măcar pentru 
un timp scurt. Metoda cea mai 
eficientă pentru rezolvarea aces
tei probleme, propusă de oamenii 
de știință sovietici — astrofizi
cieni, a fost denumită „metoda 
cometei artificiale".
« Astrofizicienii au calculat că 
folosind vapori de sodiu drept 
substanță de dispersie, cîteva ki
lograme de sodiu pot forma un 
nor, a cărui luminozitate, la o 
distanță de cîteva sute de mii de 
kilometri, va fi de cîteva sute de 
mii de ori mai mare decît lumi
nozitatea rachetei cosmice. Acești 
vapori de sodiu lansați de pe bor
dul rachetei cosmice formează 
în jurul ei un nor care poate fi 
observat ușor și ale cărui coor
donate pot fi ușor stabilite.

Rezolvarea practică a acestei 
idei a necesitat efectuarea unul 
întreg program de lucrări expe
rimentale. Pentru rezolvarea a- 
cestei probleme, a fost construit 
un vaporizator special în cai 
natriul a fost amestecat cu ter
rait și aprins la momentul opor
tun cu ajutorul unui disopzitiv 
electronic cu comandă program.

La Institutul de stat de astro
nomie „Sternberg“ a fost elabo
rat un complex de aparatură op
tică pentru observarea norului 
de sodiu — cometa artificială — 
alcătuit pe de o parte din came
re fotografice duble cu filtru op
tic interdeferențial, pentru foto
grafierea norului de sodiu și pe 
de altă parte, din telescoape elec
tronice care permit observarea 
norului de sodiu cu ochiul liber 
și, în afară de aceasta, fotogra
fierea lui cu expuneri de 100 de 
ori mal scurte decît la camerele

duble. In aceste telescoape elec
tronice imaginea luminoasă, îna
inte de a ajunge la ochiul obser
vatorului sau pe filmul fotografic, 
se transformă într-o imagine e- 
lectronică, iar imaginea electro
nică se amplifică iar apoi se 
transformă din nou în imagine 
luminoasă.

Cometa artificială a fost for
mată de la bordul celei de-a doua 
rachete cosmice sovietice la 12 
septembrie ora 21,39’42“. Ea a 
apărut sub forma unui punct a 
cărui strălucire s-a intensificat 
foarte repede pînă la maximum 
(stea de mărimea a 4-a, 5-a). A- 
poi punctul a început să se spă
lăcească, s-a transformat într-o 
pată și apoi într-un cerc. In ul
timul stadiu al dezvoltări’ co
metei, diametrul norului a fost 
de 600 km. Viteza de extindere 
a fost de 
secundă.

Apariția 
artificiale 
succes al 
vietlce.

aproximativ 1 km: pe

în Cosmos a cometei 
constituie un grandios 
științei și tehnicii su-
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Utemiștii din Aninoasa 
în preajma alegerilor U. T. M
Mai sînt puține zile pînă cînd 

în cadrul organizațiilor U.T.M. 
vor începe adunările generale de 
dări de seamă și alegeri.

In perioada de pregătire a a- 
legerilor, organizațiile U.T.M. de 
la mina Aninoasa și-au îmbună
tățit activitatea. Ele se preocupă 
mai intens de brigăzile de tine
ret. de antrenarea tineretului la 
îndeplinirea sarcinilor dte plan, 
de întărirea vieții de organiza
ție, mai ales prin primirea de 
noi membri în U.T.M. și îmbu
nătățirea învățămîntului politic 
U.T.M. 1959—1960.

In întîmpinarea alegerilor, co
mitetul U.T.M. al minei și-a fi
xat ca obiectiv să antreneze toți 
tinerii în întrecerea socialistă, 
să creeze încă 16 brigăzi de ti
neret, 12 cursuri de minim teh
nic și 15 posturi utemiste de con
trol. Brigăzile de tineret vor ex
trage pînă la sfîrșitul anului 
5.000 tone de cărbune peste plan.

De asemenea în această peri
oadă utemiștii de la exploatarea 
Aninoasa vor efectua 2.500 ore 
muncă voluntară și vor colecta 
50.000 kg. fier vechi. Un număr 
de 120 de tineri vor fi înscriși 

. la concursul „Iubiți cartea“ și 
■ încă 100 de tineri vor fi atrași 
în activitatea artistică.

Pregătiri intense pentru ale
geri se desfășoară și în celelalte 
organizații U.T.M. din Aninoasa 
cum sînt cele din cadrul O.C.L., 
O.C.M.M., cartier, corp didactic, 
°.T.T.R. ți altele. Utemiștii din 

.-este organizații și-au fixat fru-
— = * = —

Realizarea integrală 
a angajamentelor 

asumate în întrecere — 
sarcină de primă 

importanță 
a colectivelor miniere

(Urmare din pag. l-a)

moașe obiective în muncă, cum 
ar fi efectuarea a 600 ore de 
muncă voluntară în acțiuni gos
podărești, colectarea a peste 5.000 
kg. fier vechi, pavoazarea și în
frumusețarea clubului minier, în
ființarea a trei brigăzi de mun
că patriotică, a unei brigăzi de 
bună deservire și a unui post n- 
temist de control.

Utemiștii de la mina Aninoasa 
au și trecut la înfăptuirea obiec
tivelor pe care și le-au propus 
în cinstea alegerilor. Astfel ti
nerii din brigada utemistă de 
muncă patriotică de la sectorul 
VII au colectat 15.000 kg. fier 
vechi în loc de 10.000 kg. cît 
și-au prevăzut în plan. In frun
tea acestei acțiuni s-au situat ;i- 
temiștii Dunca Maria, Pușcaș 
Maria, Moraru Rozalia, Mărcuș 
Maria, Paraliță Ioan, Gorun Ște- 
lan, Danciu Cornelia și mulți 
alții.

I. ARAMA 
corespondent

NOTĂ :

roasei inițiative de ajutorare a 
brigăzilor cu rezultate mai sla
be. Nici chiar la minele Aninoasa 
și Vulcan unde o seamă de bri
gadieri de frunte au trecut să 
sprijine brigăzile mai slabe, a- 
ceasta nu a devenit o acțiune de 
masă, larg răspîndită. Unele în
ceputuri făcute la minele Vulcan 
(>n sectorul II) și la mina Lu- 

li s-au împiedicat în lipsa de 
ajutor din partea organelor sin
dicale și a celor tehnice.

Se stă de asemenea sub posi
bilități și cu îndeplinirea obiec
tivelor de întrecere cu privire la 
economii. Situația îndeplinirii sar
cinii de reducere a prețului de 
cost arată că la multe capitole 
cum ar fi materialele, calitatea 
cărbunelui, la unele exploatări 
(Lonea, Aninoasa, Petrila etc.) 
s-au făcut cheltuieli mai mari de- 
cît cele planificate.

Pînă la finele anului sînt mai
puțin de 3 luni de zile. Perioada 
aceasta este hotărîtoare pentru 
îndeplinirea integrală a angaja
mentelor asumate în întrecere. 
Pentru realizarea acestui țel — 
primordial în activitatea tuturor 
exploatărilor miniere — este ne
cesar să fie dusă o mai susți
nută muncă de sprijinire a efor
turilor depuse de mineri. Tre- 

.buie ca fiecare inginer și tehni
cian să acorde tot sprijinul bri
găzii de care răspunde. Trebuie 
vegheat cu toată atenția asupra 
eliminării cauzelor care duc la 
scumpirea nejustificată a cărbu
nelui. trebuie mobilizat fiecare 
muncitor miner la luptă pentru 
economii.

Alegerile organelor conducă
toare în organizațiile de bază de 
partid, care au Ioc la exploatări, 
să constituie un puternic ele
ment mobilizator al tuturor co
muniștilor la lupta pentru înde
plinirea obiectivelor de întrecere. 
Condițiile actuale și cele care se 
vor crea permit minerilor Văii 
Jiului să muncească de acum 
înainte în așa fel încît la Con
ferința raională de partid să ra
porteze îndeplinirea cu cinste a 
sarcinilor anuale de plan și a 
angajamentelor sporite, să răs
pundă cu cinste grijii pe care 
partidul și guvernul o poartă mi
nerilor noștri.
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al revistei „Flacăra"
Un fotoreportaj despre stația 

automată interplanetară lansată 
cu ajutorul celei de-a treia ra
chete cosmice sovietice — găsiți 
în revista „Flacăra“ care mai 
cuprinde :

— Contraste japoneze — note 
de drum cu numeroase fotogra
fii de Al. Gheorghiu

— Nevăzuți dar nu necunos- 
cuți — fotoreportaj din culisele 
unui teatru, de 
Steiner.

— Duminică 
un reportaj de

— De la 3 la 14 ani — un in
teresant reportaj despre copii și 
educație de B. Constantin.

— Două schițe: — Misterioa
sa planetă din constelația Dra
gonului — schiță ștrințifico-fan- 
tastică.

— Mica minciună — schiță u- 
moristică.

R. Rupea și S

la Moscova — 
Florica Șelmaru.

Sîntem la poșta din Petroșanii.
— Fii drăguță, tovarășă, și 

dă-mi un mandat poștal.
— Poftim.
Mă îndrept plin de mulțumire 

spre masa apropiată, E o masă 
cu șase locuri, cu șase scaune, 
șase călimări și... și ar mai tre
bui să mai aibă și șase tocuri 
de scris. Dar... tocuri nu sînt...

In jurul scaunului din capă
tul mesei vreo șapte-opt cetățeni 
stau la rînd. Curios mă grăbesc 
spre dînșii să văd pentru ce aș
teaptă. La masă, în fața unei 
cărți poștale, o femeie are în mî- 
nă... minune! — un toc. Femeia 
așterne cuvintele mărunte, unul 
după altul.

Scrie totuși parcă prea încet. 
N-am ce face, vorba ceea: „Cine 
se scoală de dimineață...“.

Insfîrșit, după vreo oră și ju
mătate de așteptare îmi vine ria
dul și mă văd în mină cu tocul

cu pricina... Dau să scriu — pe
nița însă e cu bucluc. începe să 
stropească cerneala în stingă și 
în dreapta, parcă ar fi o stro
pitoare (pasămite penița era 
stricată). După vreo 15 minute 
termin mandatul de completat. 
Depun banii la ghișeu și plec.

Pe stradă mă întîtnesc 
prieten.

— Ge faci amice, 
bă. De unde vii ?

— De la
— Și eu 

Vreau să 
niște bani.

Eu încep
— Da’ ce găsești 

asta ?
— Nimic! răspund 

te de a intra însă în 
pără-ți un toc și o peniță.

cu un

mă Int rea

poștă. 
mă duc 

trimit fratelui
la poștă !

meu

să rid.
de rîs Ire

S

)

s
eu. Inain- ) 

poștă cum- j

CALIN MARIN
muncitor — U.R.U.M.P.

fc-xoc

Organizația de bază a itat măsuri 
pentru îmbunătățirea muncii 

inovatorilor
- Sezisată de faptul că munca 
de inovații și raționalizări nu 
este sprijinită așa cum trebuie 
de către comisia de inovații, or
ganizația de bază a întreprinde
rii de explorări Lupeni, a cerut 
recent președintelui acestei co
misii, inginerul Cioca Ioan, să 
întocmească un referat asupra 
activității comisiei pe ultima pe
rioadă, în care să se ocupe de 
felul cum a fost sprijinită acti
vitatea inovatorilor și raționali- 
zatorilor din întreprindere. Ra
portul prezentat în fața adunării 
generale de tovarășul Cioca loan 
a fost slab întocmit și nu a reu
șit să oglindească activitatea de
pusă de cei 10 
misie.

Din referat a 
brii comisiei au 
nu se prezentau 
xate pentru studierea și aproba
rea proiectelor de inovații sau a 
dosarelor cu diferite propuneri 
de raționalizări. Dosarele erau 
trambalate de la inginerul Du- 
descu Ștefan —* un membru al 
comisiei — la secretarul comisiei 
și de acolo iar înapoi. Alte do
sare zăceau uitate prin diferite 
sertare luni de zile.

Cu mult timp 
rului comisiei i 
partea biroului 
bază sarcina de 
toți membrii acestei comisii. Dar 
el nu s-a achitat de sarcina pri
mită, mulțumindu-se cu 2—3 ino 
vații aplicate. Din analiza făcu
tă a reieșit că unii membri ai 
comisiei, cum sî-nt tovarășii Du-

membri din co-

reieșit că mein- 
fost inactivi. Ei 
ia întîlnirile fi

înainte, secreta- 
s-a trasat din 

organizației de 
a reactiviza pe

descu Ștefan, Șerbănescu Paul, 
Truș Eduard și alții nu au popu
larizat rezultatele bune, nu au 
căutat noi metode de a atrage' 
muncitori și tehnicieni sondori' 
la munca de inovații. Cauza prin-, 
cipală a inactivității comisiei 
este birocratismul. Munca con
cretă cu oamenii pe șantiere, 
popularizarea inovatorilor frun-< 
tași și alte mijloace care ar fi 
antrenat zeci de noi tovarăși dor
nici de a-și aduce contribuția la 
îmbunătățirea muncii prin pro
punerile lor, au fost neglijate. 
O vină în această direcție o are 
și conducerea întreprinderii care 
are datoria de a controla felul 
în care muncesc membrii comi
siei de inovații și care sînt re
zultatele muncii acestora. Acest 
lucru însă nu s-a făcut. Nici con
cursurile organizate pe trust nu 
au înviorat munca inovatorilor 
datorită faptului că temele tri
mise au fost complet străine de 
specificul întreprinderii. Se pu
teau organiza de comun acord 
cu forurile superioare, concursuri 
cu teme specifice 
acest lucru ar fi 
frumoase. Pentru 
și lărgirea muncii 
și rațiohalizatorii, 
nerală a hotărît printre altele re
organizarea comisiei.

Trebuie să se țină seama că 
tovarășii care vor fi aleși în vii
tor pentru a alcătui comisia de 
inovații, să fie oameni ai progre
sului tehnic, ei înșiși inovatori, 
fruntași în procesul de produc
ție. Numai astfel comisia de ino
vații pe întreprindere va obține 
rezultatele așteptate de întregul 
colectiv.

întreprinderii; 
dat rezultate 
îmbunătățirea 
cu inovatorii 
adunarea ge-

Mîini 
îndemînatice

Un nou model de lucru 
mină e întotdeauna prilej

? discuție, lată-le
Hajdú Terezia, Kobsirt Corola, t 
Kappl luliana, Mthai Aurelia, 2 
Mănich Ileana, Andrei Mária, t 
Fazakaș Lenke și Vesa Ileana \ 
la sediul Comitetului de femei ( 
din Petrila consfătuindu-se a- ' 
supra lucrurilor de mină exe- 
cutate după modele reproduse 
din revistele „Femeia“ și-„Dol
gozó nő".

Cu aceste modele reproduse, 
multe femei din circumscrip
țiile in care activează tovară-
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..... _____________________  S
sele din clișeul alăturat își vor Ș 

interiorul pentru )

(I ) 
( lucrul în casă iau ghergheful ) 
'■ sau andrelele și fac să răsară ) 
; din harnicile lor mîini adevă- ) 
; rate lucruri de artă. (

k

înfrumuseța i
că la Petrila ca și în alte lo- 

. calități ale Văii Jiului soțiile 
* de mineri după ce-și termină

• PUBLICITATE
................ r:: : ::::::

O. C. L. Produse I 

îi Industriale Petroșani ți 
|t anunță cumpărătorii că s-au •! 
•• pus în vînzare diverse arii- 
:• cote de îmbrăcăminte cu pre- ;i 
ii țuri foarte reduse provenite ;

din soldări.
Vizitați unitățile speciali- i 

ij zate din Petroșani (lingă : 
:■ cinematograful „Al. Sahia“), ■ 

Lupeni (vizavi cu gara) și 
Vulcan (lingă rampa C.F.R.) Șl 

!• unde vă puteți completa îm- '• 
:■ brăcămintea de iarnă în con- ;j 
:■ dițiuni foarte avantajoase. j

Toate prevederile contractului colectiv 
să fie îndeplinite !

(Urmare din pag. l-a)

Planul de producție și planul 
de pregătiri au fost prelucrate 
în ședințe și consfătuiri de pro
ducție cu muncitorii, inginerii și 
tehnicienii sectoarelor, planul ex
ploatării a fost defalcat pe sec
toare și brigăzi. S-au repartizat 
ingineri și tehnicieni pe brigăzi, 
pentru a da un ajutor cît mai 
calificat.

O preocupare de seamă a con
ducerii sectoarelor a fost ca ga
leriile și liniile de transport să 
fie întreținute cît mai bine pen
tru a asigura în subteran un 
transport normal.

S-au automatizat ușile de la
puțurile principale Lonea II și
III făcîndu-se economii de pos
turi indirect productive. De ase
menea s-au făcut reduceri de
posturi neproductive prin pune
rea în funcțiune a circuitelor noi 
de la mina Lonea II și III,

Pentru mărirea randamentului 
la transportul cărbunelui la pre- 
parația Petrila au fost transfor
mate vagonetele mici în vagonete 
de 10 tone.

Din analiza făcută a reieșit că

exploatarea minieră Lonea s-a 
preocupat de îmbunătățirea con
dițiilor de trai ale muncitorilor 
și asigurarea unor condiții bune 
de muncă.

S-au asigurat locuințe, s-au 
zugrăvit scările blocurilor, ves
tiarele de la băile minelor Lonea 
I, II și III. S-a făcut reparația 
drumului ce duce din șoseaua 
principală din fața direcțiunii, 
pînă la terenul sportiv. In mi
nele II și III s-a introdus apa 
potabilă, urmînd a se introduce 
și la mina I.

Echipele artistice de amatori 
care au fost sprijinite au pre
zentat 60 de spectacole dintre 
care 40 în Lonea, iar 20 în di
ferite localități din raionul Pe 
troșani. Au fost confecționate u- 
niforme pentru fanfară, cor și e» 
chipele de dansuri.

In cele două cluburi din lo
calitate au fost organizate 3 
schimburi de experiență între 
brigăzi. S-au organizat 10 ex
cursii cu muncitorii, inginerii și 
tehnicienii exploatării, față de 
cele 5 excursii prevăzute în con 
tractul colectiv, la București 
Ada Kaleh, Geoagiu, la o gospo

dărie colectivă din regiunea Cra- 
iova și în alte localități din țară 

Munca în cadrul bibliotecii a 
fost îmbunătățită prin creșterea 
numărului de cititori; numărul 
cărților din bibliotecă s-a mărit 
în cursul acestui an cu peste 500 
de volume, urmînd ca pînă la 
sfîrșitul anului să mai fie cum
părate cărți în valoare de încă 
4000 lei.

Comitetul sindical și conduce
rea exploatării au urmărit prin 
grafic felul cum sînt realizate 
angajamentele prevăzute în con
tractul colectiv. S-a analizat tri
mestrial stadiul în care s-au rea
lizat angajamentele reciproce.

Comitetul sindical și conduce
rea exploatării vor trebui să ia 
toate măsurile pentru a se tea- 
liza toate prevederile din con
tractul colectiv între care termi
narea clubului nou, construirea 
șopronului die la lămpăria minei 
I și altele.

Va trebui să fie asigurate con
diții de muncă brigăzilor de mi
neri — factor hotărîtor în înde
plinirea înainte de termen a an
gajamentelor luate în contractul 
colectiv.

T.A. P,L. Petroșani ]
ANUNȚĂ

Deschiderea craneier în 
locaiilălile Lenea, Wn, re- 
iroșani, Luneni, uutean. uri- 
cant și Aninoasa unde se vor 
serei din ameenjă: 

mititei, 
patricieni, 
cTrnați de porc, 
ficat, rinichi 
și renumita pastrama 
cu mămăligă.

T.A.ri. anoaiează imediat 
DOI MĂCELARI 

CALIFICAȚI

V-ați depus buletinul 
PRONOSPORT? ;<

Săptămânal se împart 
premii de zeci de mii : 

de lei.
Nu pierdeți deci pri

lejul I
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MOSCOVA (Agerpres). TASS 

ajiunță:
La 1 octombrie, ora 20 (ora 

Moscovei), cea de-a treia rachetă 
cosmică sovietică se afla în con
stelația Phiuchus în apropiere 
de steaua Zetă, declinația ei fi
ind — de 11 grade și 36 minute, 
iar ascensiunea dreaptă 16 h. 3' 
minute, 37 secunde.

Calculul elementelor mișcării, 
efectuat la centrul de coordona
re și calcul arată că stația auto
mată interplanetară continuă să 
se deplaseze cu precizie pe orbi 
ta stabilită.

DUPĂ CE A DEPĂȘIT PUNC
TUL AFLAT LA O DISTANȚA 
MINIMA DE LUNA, STAȚIA 
AUTOMATĂ INTERPLANETA
RA, OCOLIND LUNA, CONTI
NUA SA SE ÎNDEPĂRTEZE 
DE PAMINT ȘI DE LUNĂ. La 
7 octombrie ora 20, stația inter
planetară se afla la o depărtare

ortita slabllilă
de 126.000 km. de Lună, și la o 
depărtare de 417.000 km. de Pă
mînt.

Stația automată interplanetară 
va continua să se depărteze de 
Pămînt, . ajungînd la 10 octom
brie a. c. la distanța maximă de 
470.000 km. Apoi, stația inter
planetară va începe să se apro
pie de Pămînt și va trece pe lin
gă el la 18 octombrie venind 
dinspre nord spre sud. Distanța 
cea mai mică de Pămînt va fi 
de aproximativ 40.000 km.

Datele obținute de stațiile te- 
lemetrice terestre de la stația 
automată interplanetară în cursul 
ultimei etape din 6 octombrie de 
transmitere a comunicațiilor, 
confirmă că aparatajul de mă
surători științifice, sistemul de 
reglare a regimului termic și 
sistemul de alimentare cu ener
gie electrică, continuă să func
ționeze normal.

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

Spre rezolvarea problemei zborurilor 
cosmice cu întoarcere pe Pămînt

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
Mitrofan Zverev, membru co

respondent al Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S. și director ad
junct al observatorului din Pul- 
kovo, scrie în „Komsomolskaia 
Pravda“ că apropierea rachetei 
de Pămînt, după înconjurul Lu
nii, este primul pas spre rezol
varea problemei de cea mai ma
re importanță a zborurilor cos
mice cu întoarcerea pe Pămînt. 
Ocolirea Lunii de către rachetă 

. va furniza pentru prima oară in
formații despre cealaltă emisferă 
a Lunii, despre care nu știm ni
mic. Este limpede pentru oricine 
ce interes prezintă obținerea nu 
numai a informațiilor felemetri- 
ce, ci și a indicațiilor nemijlo
cite ale aparatelor care au par
ticipat la acest zbor.

In zborurile interplanetare, 
scrie Mitrofan Zverev, se va fo
losi pe scară largă mișcarea li
beră, adică mișcarea în virtutea 
inerției, folosindu-se puterea de 
atracție a Soarelui și a altor cor-

puri cerești. In aceste condiții, 
este nevoie 
mai pentru start, 
modificarea traiectoriei de zbor. 
Au fost calculate numeroase tra
iectorii de zboruri libere spre 
Lună, urmărind atingerea 
tă a Lunii, atingerea ei 
toarcere, traiectorii care 
în apropierea Lunii, care 
conjoară, precum și traiectorii 
periodice care înconjoară atît Lu
na ca și Pămîntuî.

de combustibil nu- 
coborîre și

direc- 
la în- 
ajung 
o în-

Economia sovietică se dezvoltă 
mai rapid decît cea americana

— Rapoartele unor experți economici americani —

I
)) WASHINGTON 8 (Agerpres).
)) După cum relatează ziarul „New York Times“, 17 experți 
). economici americani au pregătit pentru Comitetul economic 
i'i mixt al Congresului american 16 rapoarte comparative privitoa- 
( re la situația economică a Statelor Unite și Uniunii Sovietice. 

'( Aceste rapoarte recunosc în general că economia șovietică se 
i‘) dezvoltă intr-un ritm mai rapid decît cea americană. In ra- 
z) portul principal cu privire la dezvoltarea industrială, întocmit 
i» de profesorul Warren Nutter de la Universitatea Virginia, se 

spune că „în ce privește viitorul imediat pare destul de sigur 
(« că dezvoltarea industriei va fi mai rapidă în Uniunea Sovie
te tică decît în Statele Unite“.

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

Minerii japonezi lupta împotriva 
șomajului și pentru condiții mai bune 

de muncă
TOKIO 8 (Agerpres). TASS 

anunță :
In cadrul celui de-al XXIII-lea 

Congres extraordinar al Federa
ției japoneze a sindicatelor mun
citorilor din industria carbonife
ră, care și-a încheiat lucrările 
la 7 octombrie la Tokio, dele
gații la congres au adoptat în 
unanimitate programul de luptă 
împotriva așa-numitei „raționa
lizări a producției" cu ajutorul 
căreia patronii vor să arunce pe 
umerii oamenilor muncii întrea
ga povară a greutăților prin ca
re trece industria carboniferă a 
Japoniei.

înfăptuirea „raționalizării“ 
implică concedierea a zeci de mii 
de mineri. Cei care au luat cu
vîntul la congres au arătat că 
criza din industria carboniferă 
din Japonia este o consecință 
directă a dependenței economiei

japoneze de Statele Unite. Capi
taliștii, au arătat în cuvîntările 
lor reprezentanții minerilor, nu 
se gîndesc decît la exploatarea 
muncitorilor, nu se preocupă de 
tehnica securității și de moder
nizarea efectivă a producției.

Congresul a demonstrat uni
tatea și coeziunea minerilor ja
ponezi în lupta pentru drepturile 
și interesele lor vitale.

Delegații au hotărît să orga
nizeze greve, mitinguri și de
monstrații sub lozinca luptei îm
potriva „raționalizării produc
ției“, împotriva șomajului, îm
potriva revizuirii „tratatului de 
securitate japono-american".

Declarațiile lui Nehru
DELHl 8 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la 8 octombrie 

în cadrul unei conferințe de pre
să, primul ministru al Indiei, J. 
Nehru, a declarat: „Lansarea 
celei de-a treia rachete cosmice 
din Uniunea Sovietică constituie 
o realizare grandioasă a științei 
sovietice și a oamenilor de ști
ință sovietici. Este o mărturie a 
importantelor transformări în 
domeniul științei, care vor avea 
o mare însemnătate pentru vii
torul omenirii“.

Referindu-se la lupta de elibe
rare națională a poporului alge- 
rian Nehru a subliniat că răz
boiul ce se desfășoară în Algeria 
trebuie să fie curmat, iar po
porului algerian trebuie să i se 
dea posibilitatea de a-și folosi 
dreptul la autodeterminare.

----- O-----

Nou! guvern libanez
BEIRUT 8 (Agerpres).
După cum anunță agențiile de 

presă, președintele Libanului 
Sehab, a acceptat la 7 octombrie 
demisia cabinetului libanez și l-a 
însărcinat pe Rasid Karatni să 
formeze un nou guvern. La 8 oc
tombrie a fost dată publicități’ 
lista noului guvern, compus i 
8 persoane. Primul ministru. Ra
sid Karami, deține și portofoliile 
Finanțelor și Apărării Naționale. 
Pierre Gemayel ocupă postul de 
ministru al Lucrărilor Publice și 
al Sănătății, Hussein Ucini pe 
cel de ministru al Afacerilor Ex
terne etc.

------ -------- -»♦♦+=■■------ =--------

Patrioții din Oman continuă lupta 
împotriva ocupanților englezi

DAMASC 8 (Agerpres) TASS 
Reprezentantul imamului Oma

nului la Damasc a comunicat că 
la începutul lunii octombrie în re
giunea orașelor Nizwa, Anuf și 
Al Zahira au avut loc mari lupte 
între patrioții din Oman și tru
pele engleze. Luptele au durat

7^ ciÂs^n, KiwfaAâ

trei zile. Pierderile englezilor 
s-au cifrat la aproximativ 30 de 
morți, printre care 5 ofițeri. Pa
trioții din Oman au capturat și 
au distrus o cantitate apreciabilă 
de armament și alte materiale 
militare.

Potrivit comunicatului repre
zentanței, aceste lupte au fost ce
le mai înverșunate și mai aprige 
din întreaga perioadă a luptei 
împotriva ocupanților englezi.

------ ------- --- ---------------------- :■-------

Partizanii păcii din regiunea egipteană 
a R. A. U. sprijină propunerile sovietice 

cu privire la dezarmarea generală
CAIRO 8 (Agerpres). TASS 

anunță;
Comitetul național al partiza

nilor păcii din regiunea egiptea
nă a R.A.U. a dat publicității o 
declarație în care sprijină pe de
plin propunerile sovietice cu pri
vire ia dezarmarea generală și 
totală.

Comitetul național al partiza
nilor păcii din regiunea egiptea
nă a R.A.U., se spune în decla
rație, vede în propunerile sovie
tice cu privire Ia dezarmarea 
generală și totală o cale eficien
tă și adevărată pentru realiza
rea unei păci permanente și trai-

nice și pentru realizarea adevă
ratei coexistențe pașnice.

Reducerea forțelor armate, li
chidarea bazelor militare și in
terzicerea armelor de extermina
re în masă, se subliniază în de
clarație, vor însemna sfîrșitul e- 
pocii imperialiste, a epocii do 
nației unor țări asupra altur 
țări și a amenințărilor unor țări 
la adresa altor țări. Intr-adevăr, 
traducerea în viață a acestor 
propuneri va deschide o nouă eră 
— era păcii între toate țările.

BERLIN — La 7 octombrie a 
avut Ioc la Berlin un grandios 
miting consacrat celeii de-a 10-a 
aniversării a constituirii Republi
cii Democrate Germane. Initîmpl- 
nat cu căldură de asistență, Wal- 
ter Ulbricht, prim-secretar al 
C1C. al P.S.U.G., a rostit o am
plă cuvîntare.

kov“. In aceiași zi, Adolf Schărf 
a vizitat Mausoleul lui Lenin și 
Stalin, unde președintele Austriei 
a depus o coroana de flori'.

NOTĂ EXTERNĂ

WASHINGTON — Comentînd 
vizita președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. în S.U.A., 
Chr. Herter, secretarul de Stat 
al S.U.A., a declarat la 6 octom
brie în cadrul unei conferințe de 
presă că judecind după rezulta
tele directe ale vizitei, aiît că
lătoria lui N. S. Hrușciov, în 
ansamblu, cît și schimbul de pă
reri dintre N. S. Hrușciov și D. 
Eisenhower de la Câmp David, 
au avut o însemnătate pozitivă. 
Vizita și convorbirile de la Câmp 
David, a relevat Herter, au con
tribuit într-o oarecare măsură la 
slăbirea încordării internaționa
le. După cum a spus el, însem
nătatea pozitivă a convorbirilor 
de Ia Câmp David provine, de 
asemenea, din faptul 
îmbunătățit atmosfera 
va discuta problema

LONDRA — Luînd cuvîntul la 
mitingul membrilor partidului 
conservator care a avut loc la 
Londra, fostul prim-minisfru 
Winston Churchill a declarat: 
„Mai presus de orice problemă 
internă este problema de cea 
mai mare importanță : ce va fi, 
pace sau război. Mărețul țel al 
tuturor țărilor este de a realiza 
o înțelegere cu privire la dezar
marea generală, care să cuprin
dă toate tipurile de arme și — 
ceea ce este cel mai important 
— a cărei aplicare să fie verifi
cată printr-un sistem eficace de 
inspecție și control“.

că ele au 
în care se 
Berlinului

dimineațaMOSCOVA — In 
zilei de 7 octombrie. Adolf Schărf, 
președintele federal al Austriei, 
și persoanele care îl însoțesc au 
vizitat galeriile de stat „Tretiai-

HANOI — Ministerul Afaceri
lor Externe al R. D. Vietnam a 
dat publicității o declarație în 
legătură cu cuvîntarea calomni
oasă rostită de ministrul laoțian 
al Afacerilor Externe la sesiunea , 
Adunării Generale O.N.U. In de
clarație se subliniază că princi
pala cauză a situației încordate 
din Laos este încălcarea acordu
rilor de la Geneva și Vientîane 
de către Statele Unite și guver
nul Sananikone care intențio
nează să transforme Laosul în- 
tr-o bază militară americană.

))
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„INOVAȚIA“ LUI SUHARD
îngrijorat de scăderea influen

ței bisericii catolice în raidurile 
muncitorilor și de răspîndirea tot 
mai mare a ideilor materialiste, 
clerul francez s-a gîndit la o 
„inovație“ în care și-a pus toa
tă speranța: să fie trimiși în 
fabrici și uzine preoți misionari 
care să lucreze cot la cot cu 
muncitorii. Acești preoți, cu o 
pregătire specială, urmau să ca
pete încrederea muncitorilor pe 
care apoi să-i readucă în sinul 
catolicismului. „Inovația." apar
ține cardinalului Suhard care a 
fost mult lăudat de Vatican 
pentru apostolica sa idee.

In scurt timp un mare număr 
de preoți au început să lucreze 
în fabrici. Cercurile bisericești 
franceze credeau că pe această 
cale ideile comunismului vor fi 
combătute și înlăturate, iar pro
letarii se vor pocăi.

Numai că socoteala de acăsă 
nu se potrivește cu cea din tîrg. 
O parte a misionarilor luînd cu
noștință de condițiile grele de 
viață ale muncitorilor francezi, 
de salariile care nu asigură nici 
minimul de existență măcar, au

Muzică 
de as- 

Concert

trecut de partea muncitorilor par. 
ticipînd la greve și demonstrații, 
iar unii fiind aleși chiar în con
ducerile sindicatelor. Acest fapt 
a făcut ca nu de mult Vaticanul 
să dea o circulară prin care 
„instituția preoților muncitori“ să 
fie desființată.

Intr-o scrisoare publicată în 
ziarul francez „Le Monde" car
dinalul Pizzardo arată cu adîncă Ș 
mâhnire că preotul misionar „nu \ 
numai că se afundă în lumea) 
materialistă, nefastă pentru via-) 
ța lui spirituală și adesea pri- ? 
mejdioasă pentru puritatea lui l 
morală, dar, începe fără voie să < 
gîndească la fel ca tovarășii săi1 
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de muncă... (muncitorii din fa
brici N.R.) începe în scurt timp 
să ia parte la lupta de 
ceea ce este inadmisibil 
preot“. Cu alte cuvinte 
promotorii acestei „inovații1 
dau seama că diversiunea ideo
logică, profund reacționară, or
ganizată cu l 
și cheltuială a dat greș. Adevă- C 
rul luminos al învățăturii mar- < 
xiste nu poate fi oprit de „ino- \ 
vații"... suhardiene. 5

clasă, 
unui 

înșiși 
își

PROGRAM DE RADIO
10 octombrie

PROGRAMUL I. 7,30 
ușoară, 8,00 Din presa 
tăzi, 8,30 Muzică, 9,00
de dimineață, 10,00 Din crea
țiile lui George Enescu, 11,03 
Muzică de estradă, 12,00 Cîntece 
sovietice, 12,30 Melodii populare 
romînești, 13,05 Concert de prînz, 
14,00 Program muzical dedicat 
fruntașilor în producție din in
dustrie și agricultură, 14,30 Mu
zică corală în interpretarea Co
rului Radio, 15,10 Muzică ușoa
ră, 15,35 Concert de muzică din 
opere, 16,15 Vorbește Moscova t 
16,45 Cîntece despre feroviari, 
17,25 Cîntece ciobănești și jocuri 
populare romînești, 18,00 Roza 
vînturilor, 18,30 iMuzică ușoară 
romînească, 19,05 Muzică popu
lară romînească, 20,40 Muzică de 
dans, 21,15 Cine știe cîștigă 1 
22,00 Radiojurnal, buletin meteo
rologic și sport, 22,30 La sfîrșit 
de săptăinînă, cîntec, joc și voie 
bună. PROGRAMUL II. 14,07 
Muzică ușoară sovietică, 14,30 
Muzică populară romînească, 
15,00 Muzică instrumentală, 15,30 
Cîntece revoluționare, 16,30 Me
lodii populare romînești, 17,00 
Luna prieteniei romîno-sovietice, 
17,35 Muzică ușoară, 18,05 Con
cert de muzică populară romî
nească, 19,40 Muzică din opere- 

; te, 20,05 Suita simfonică „Șehe- 
rezada“ de Rimski Korsakov, 
21.15 Muzică de dans.
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