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Veșfi de la Jief
Cîte ceva de la sectorul 

fruntaș...
De la începutul anului și pî

nă la 10 octombrie a.c. sectorul 
V de la mina Jieț a dat patriei 
12.408 tone de cărbune peste plan.

Printre brigăzile care și-au a- 
dus din plin contribuția Ia acest 
succes se află și cea condusă de 
Toacă Ștefan. Despre hărnicia a- 
cestei brigăzi s-a răspîndit ves
tea printre minerii loneni. Toa
că Ștefan cu ortacii săi, pînă în 
prezent, a extras mai bine de 
4050 tone cărbune peste sarcinile 
de plan. In aceste zile brigada 
lui Toacă lucrează cu un randa
ment de 5,87 tone pe post.

In întrecerea care se desfășoa
ră în cinstea zilei de 7 Noiembrie 
și a aniversării Republicii, bri
gada condusă de Călin Ioan a 
obținut de asemenea succese re
marcabile : peste 70 tone de căr- 

' hune date în plus de plan. Călin 
Ioan cu membrii brigăzii sale, 
de la începutul anului a contri
buit 
plan 
1700

la depășirea sarcinilor de 
ale sectorului, cu aproape 
tone de cărbune.

...și cifre grăitoare 
de la un alt sector
colectivul sectorului IV al

v
Și

minei Jieț se atlă în întrecere. 
Despre acest lucru ne vorbesc de 
altfel chiar cifrele. Iată cîteva. 
In acest an pînă la 1 octombrie 
productivitatea medie a crescut 
față de aceeași perioadă a anu
lui trecut cu 0,259 tone/post, ce
nușa din cărbune a fost redusă cu 
2,7 la sută și în ultimele patru 
luni s-au realizat economii la 
consumuri specifice (lemn, capse, 
explozivi) în valoare de 120.863 

, lei. Sectorul are un plus de 6075 
tone cărbune date patriei peste 
sarcinile de plan.

La acest 
cameră 403, 
brigada de
Boca Ștefan. In 10 
că harnică brigada 
fel ca și cea condusă de Marian 
Adrian care lucrează în abataj 
cu front scurt a extras peste plan 
206 tone cărbune.

Din cifrele 
rul, brigada 
are cele mai 

. 241 tone de 
sarcinile de 
crătoare. Rezultate semnificative 
au obținut și brigăzile conduse 
de Lapșanschi Adalbert, Hitian 
Sabin și alții .

în abatajul 
III, lucrează 

condusă de 
zile de mun- 
lui Boca la

sector, 
stratul 

tineret

care le deține secto- 
lui Maxim Grigore 
frumoase rezultate: 
cărbune date peste 

plan în 10 zile !u-

La mina Ltinea sînt multe brigăzi harnice care își îndepli
nesc și depășesc ritmic sarcinile de plan. La sectorul IV, de pil
dă, brigada condusă de tînărul Boca Ștefan a extras în acest an 
mai bine de 2500 tone de cărbune peste plan. IN CLIȘEU : Bri-> 
gadierul împreună cu șefii de schimb, minerii Jakomy Andrei și 
Pokora Dionisie, fac o mică socoteală a realizărilor brigăzii lor. 
După cum se vede ortacii au ce socoti, iar bucuria li se citește 
pe fețe.
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Minerii din Petrila luptă pentru 
îndeplinirea angajamentelor

Pe-
Lin bilanț rodnic

Minerii și tehnicienii de la 
trila ocupă un loc de frunte în 
întrecerea cu celelalte exploatări 
miniere din bazinul Văii Jiului. 
In primele 3 trimestre ale anului 
din abatajele minei au fost ex
trase peste plan 16.747 tone de 
cărbune energetic. In aceeași pe
rioadă productivitatea muncii a 
fost ridicată cu aproape 20 la 
sută față de perioada corespun
zătoare a anului trecut, 
urmare a măsurilor 
prețul de cost 
bune extrasă a 
substanțial.

Toate aceste 
mă au la bază 
a brigăzilor de mineri 
de membri și candidați de par
tid precum și extinderea la ma
joritatea locurilor de 
subteran a inițiativei 
a randamentelor.

iar ca 
elaborate 

pe tona de căr- 
fost și el redus

realizări de sea- 
munca entuziastă 

conduse

rauncă din 
de sporire

cărbune
II al mi- 

în momen-

au
tn Tntrece- 

s-a a- 
de aur 
acestea 
obținut

20.000 tone de
Colectivul sectorului 

nei Petrila este socotit 
tul de față unul dintre cele mai 
harnice colective de sectoare mi
niere din Valea Jiului. Și acest 
lucru nu i întîmplător. .In fie
care lună din anul acesta har
nicii mineri ai sectorului, îndru
mați în permanență de către or
ganizația de partid, au obținut 
realizări importante 
re, fapt pentru care li 
cordat distincția „Casca 
a tehnicianului“. Zilele 
colectivul sectorului II a 
o nouă victorie în muncă : extra
gerea celei de a douăzecea mie 
tonă de cărbune peste plan în 
acest an.

însemnatul succes obținut es
te urmarea faptului că toate bri
găzile de la abatajele sectorului 
și-au îndeplinit lună de lună sar
cinile lor de plan.

Pînă la sfîrșitul anului, colec
tivul sectorului II este hotărît 
să extragă alte cîteva mii de 
tone cărbune în plus, contribu
ind astfel Ia realizarea angaja
mentului luat de colectivul minei.

Peste ó tone cărbune
pe post

Brigăzile de mineri din sec
toarele exploatării Petrila, acor-
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dă o mare atenție creșterii ran
damentelor în cărbune. In toate 
abatajele se desfășoară o însu
flețită întrecere pentru realiza
rea acestui obiectiv de seamă. 
In frunte se situează brigada mi
nerului Karda Emeric din sec
torul IV care, aplicînd inițiativa 
minerilor de la Aninoasa, a ob
ținut în această lună un randa
ment de 6,2 tone cărbune pe post. 
Tot ca urmare a aplicării valo
roasei inițiative, brigada de mi
neri condusă de Iszlai Mihai din 
același sector a realizat un ran
dament de aproape 6 tone căr
bune pe fiecare post prestat. Ran
damente asemănătoare au fost 
realizate și de către minerii din 
brigăzile conduse de Gaia Gri
gore, Firoiu Ioan și alții din sec
toarele minei

Tinerii mineri, în primele 
rînduri

La mina Petrila lucrează nu
meroase brigăzi utemiste care cu
prind sute de tineri mineri. Con
duse și îndrumate de către mi
neri destoinici, membri și can
didați de partid, aceste brigăzi 
se situează mereu în primele rîn
duri ale întrecerii. De la înce
putul lunii curente și pînă în pre
zent brigada utemistă condusă 
de Michiev Gheorghe, de exem
plu, a reușit să extragă din aba
tajul în care lucrează peste 250 
tone de cărbune în plus față de 
plan. Cu elanul care-i caracteri
zează tinerii mineri din brigăzile 
conduse de Bartha Francisc, Cos- 
ma Ernest, Cristea Nicolae și 
Borca Iuliu au dat, în acest 
timp, între 102—165 itone de 
cărbune peste prevederile planu
lui.

C. M.

528 biciclete vîndute în 230 de zile
Magazinul cu articole electro- 

casnice din Petroșani nu are in
terioare spațioase și nici un nu
meros personal de deservire. La 
prima vedere ai fi tentat chiar să 
crezi că mărfurile vîndute prin 
acest magazin nu se ridică la 
cantități prea mari, deși zilnic 
el este vizitat de mulți cumpă
rător. Dacă cineva ar avea însă 
curiozitatea șă consulte facturile 
cu mărfuri primite și vîndute, 
numai în acest an, ar rămîne cu 
siguranță plăcut surprins. Lă- 
sînd la o parte articolele elec
trice și de uz casnic, bilanțul 
vînzărilor articolelor mari este 
suficient pentru a ilustra în

DECOR NEOBIȘNUIT
Un vagonet înclinat ce stă ga

ta să se dea peste cap ; puțin 
mai la stînga o fîntînă și, ceva 
mai departe, linia ferată uzinală 
construită de sectorul de investi
ții și construcții de suprafață al 
minei Vulcan. Decor neobiș
nuit. Și totuși de mai bine de 
o lună vagonetul care amenință 
să se răstoarne stă priponit în 
nepăsarea tovarășilor care s-au 
folosit de el la transportul ma
terialului pentru construcția li
niei ce leagă puțul „7 Noiembrie“

lucreazá 
brigăzi 
Printre 

un loc

La pregătirea 
noilor locuri de 
muncă din ca
dru! sectorului H 
de la mina Pe
trila, 
multe 
harnice, 
acestea
de frunte ocupă 
brigada lui Pe- 
ter Moi se. INI 
CLIȘEU : Mine
rul șef de schimb 
Zaharia Vasile 
se îndreaptă spre 
puț împreună cu 
ortacii săi Acs 
Emerik, Mocănaș 
Fănică și Rîpan 
Nicolae. Toți fac 
parte din briga
da lui Peter 
Moise.

Aprovizionarea de iarnă a populației 
cu legume și zarzavaturi — 

ordinea zilei
diverse legume și 360 tone fruc
te, ceea ce va satisface cerințele 
oamenilor muncii din raionul 
nostru

Trimițînd pe teren delegați ca
re să urgenteze transporturile 
de produse legumicole, asigu- 
rînd o bună preluare a produse
lor O.A.D.L.F. Petroșani a reu
șit ca numai în primele 10 zile 
din luna octombrie să primească 
1371 tone cartofi, 67 tone cea
pă, 75 tone varză, 90 tone le
gume diverse, 136 tone fructe 
etc. care în parte au fost distri
buite la magazine pentru desfa
cere iar în parte s-au dat Ia u- 
nele cantine pentru însilozări. 
Tot în scopul îmbunătățirii apro
vizionării populației cu prodluse 
legumicole pentru iarnă, înce- 
pînd de^la 10 octombrie a fosf 
redus p"rețul de vînzare al car
tofilor de la 0.90 lei kilogramul 
la numai 0,65 lei kilogramul. 
La fel, s-au mai redus prețurile 
și la alte produse legumicole și 
zarzavaturi ceea ce constituie 
un însemnat sprijin în aprovi
zionarea populației din localită
țile noastre muncitorești. Astfel, 
acuin ceapa albă se vinde eu 1,10 
lei kg., ceapa roșie — 2,30 lei 
kg., varza albă — 0,55 lei kg., 
varza roșie — 0,85 lei kg., vi
nete — 1,10 lei kg. etc.

In această acțiune importantă 
de asigurare a aprovizionării 
pentru iarnă mai persistă însă 
și unele lipsuri. Astfel numai 
cantinele G.C.V.J.-uIui și Centra
lei termoelectrice Paroșeni și-au 
ridicat pînă acum produsele re
partizate lor pentru însilozare; 
celelalte cantine nu și-au ridicat 
de la O.A.D.L.F. nici un fel de 
produse. Ce așteaptă na ' 
tionarii și responsabilii canti
nelor în cauză ? Să cada întîi 
zăpada și să vină gerurile, apoi’ 
să-și facă însilozările ?

S-au făcut pregătirile necesa
re pentru a se asigura o bună 
aprovizionare pentru iarnă a 
populației cu legume și zarza
vaturi. Este necesar însă ca ges-i 
tionarii și responsabilii de can-! 
tine, populația să-și asigure' 
produsele necesare încă acum —' 
cît timpul se menține frumos.
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o problemă la
Anul acesta, în patria noastră 

s-a obținut un rod bogat de pro
duse legumicole și zarzavaturi, 
fructe. Aceasta 
cantitățile apreciabile 
ceapă, varză, ardei, 
mere, pere, struguri 
pe piață.

Un rol însemnat în 
unei bune aprovizionări 
ceste produse a populației din 
Valea Jiului revine O.A.D.L.F. 
(fost Aprozar) care trebuie să a- 
sigure cantitățile de legume și 
zarzavaturi necesare atît pentru 
aprovizionarea curentă a popu
lației cît și pentru însilozăril® 
de iarnă.

Pentru reușita acestei acțiuni 
conducerea O.A.D.L.F. împreună 
cu Secția comercială a Sfatului 
popular raional a>u luat o sea
mă de măsuri importante: a fost 
alcătuit din timp un plan de 
aprovizionare cu produse legu
micole și zarzavaturi care cu
prinde aducerea în trimestrul 
IV a 8570 tone cartofi, 484 tone 
ceapă, 716 tone varză, 337 tone 
rădăcinoase, 322 tone diverse 
legume și 950 tone fructe. Din 
acestea, 1000 tone cartofi, 150 
tone ceapă, 320 tone varză etc. 
vor fi date la cantine pentru a-și 
face aprovizionările de iarnă, 
iar o cantitate de 1800 tone car
tofi, 110 tone ceapă, 80 tone ră
dăcinoase și alte produse vor fi 
însilozate pentru iarnă direct de 
către O.A.D.L.F. 
lație vor 
perioadă 
220 tone 
130 tone

se vede și din 
de cartofi, 

gogoșari, 
etc. aduse

asigurarea
cu a-

Pentru popu- 
fi desfăcute în această 
cca. 5200 tone cartofi, 
ceapă, 365 tone varză, 
răd'ăcinoase, 225 tone

ciire precise ridicarea neconte
nită a puterii de cumpărare a 
oamenilor muncii, ca urmare di
rectă a ridicării nivelului de trai, 
realizată prin grija partidului 
și guvernului nostru.

Iată numai cîteva exemple ca
re nici nu necesită alte comen
tarii. In cele 230 de zile în care 
magazinul a fost deschis de la 
începutul anului curent și pînă 
la 1 octombrie s-au vîndut: 528 
biciclete, 450 aparate radio, 330 
mașini electrice de spălat rufe, 
50 motociclete de diferite tipuri, 
tot atîtea frigidere electrice 
„Pinguin“, 50 aspiratoare elec
trice de praf etc.

a

cu puțul „Procop” ca apoi să-l 
scoată din rulaj. Lucru curios, 
Vagonetul se află la un loc foarte 
vizibil, doar la cîțiva pași de bi
rourile minei. Este și în cîmpul 
vizual, al șefului de sector de Ia 
investiții și construcții de supra
față, tovarășul Kiss Géza și 
Marinescu Constantin, ajutorul 
său și totuși par a nu-1 observa. 
Chiar și vagonetul în cauză se 
miră de soarta ce i-au hărăzît-o 
cei de la construcția liniei și se 
întreabă : pînă cînd voi continua, 
să fiu un decor neobișnuit ?.

C-

sub

Pe terenul de sport 
Elevul — Petroșani

Sîmbătă și duminică are loc 
pe baza sportivă Elevul din Pe
troșani faza raională a campio
natului republican de handbal 
în 7. La această competiție par
ticipă echipele die handbal ale 
tuturor asociațiilor sportive din 
școlile medii și elementare din 
raion.

Competiția, organizată 
directa îndrumare a Comisiei 
raionale de handbal, va întruni 
la „startul“ ei formațiile.: Ști
ința II Petroșani, Elevul I și 
II Petroșani, Elevul Lupen!, E- 
levul Lonea și Șantierul Paro- 
șeni. Gîștigătorii acestor între
ceri care se vor desfășura la 
masculin și feminin, vor parti
cipa la faza regională care va 
avea loc la Deva.
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Ferestre spre viitor

O MINĂ SEMIAUTOMATĂ
i

M

Mina semiautomată proiectată 
în Uniunea Sovietică va fi pro
babil, ceai mai automatizată din 
lume. Ea se construiește în ba
zinul de minereuri de cupru 
Djezkazgan, denumit pe bună 
dreptate „perla de cupru“ a U- 
niunii Sovietice.

Partea de la suprafață a noii 
mine — turnul de extracție are 
înălțimea de 90 m. adică egală 
cu
In
un,
rea 
ță.
jează mașinile automate aflate 
în subteran.

Galeriile minei sînt luminate 
puternic cu becuri de neon. A- 
semenea tentaculelor unei uriașe 
caracatițe, de pe dispozitivele mo
bile de foraj se întind perfora
toarele cu burghiuri care se în
fig în stratul de rocă. Imediat 
ce sondele au fost forate, în ele 
se introduc fitiluri subțiri de 
focos și prin puterea exploziei 
minereul este dizlocat. Praful 
nu a reușit încă să se depună 
cînd un puternic excavator ca
re, pentru prima dată în istoria 
tehnicii miniere, a coborît în 
mină, încarcă cu cupa sa de o- 
țel minereul în vagonete.

Dar și vagcnetele sînt neobiș
nuite. In primul rînd, ele sînt 
autobasculante, iar în al doilea 
rînd, pentru a circula mai sigur 
pe drumurile accidentate ale a- 
batajului, sînt prevăzute cu roți 
de cauciuc.

Vagonetele

a unei case cu 29 de etaje, 
turnul de extracție se află 
buncăr pentru înmagazina- 
minereului adus la suprafâ- 
Tot de aici dispecerul dîri-

autobasculante
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8 Ferry
8 ûeste Marea Caspică ?8 ¿ f 8
8

boaturi 8
8

In septenal, șantierele na- 8 
8 vale Krasnoie — Sormovo din 8 
8 Gorki, vor construi mai multe 8 
8 ferry-boaturi destinate trans- 8 
8 porturilor peste Marea Caspi- 8 
8 că a trenurilor, 

automobilelor, 
precum și a unui 
de pasageri.

Pînă în 1961, va fi dată în 8 
exploatare prima linie de 8 

8 ferry-boaturi peste Marea Cas- 8 
8 pică, care va uni orașul Ba- 8 
8 ku, capitala Azerbaidjanului 8 
g cu orașul Krasnovodsk din g 
8 partea de vest a Turkmeniei. 8 
8 ~ ..........
c 
o 
c 
c

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 O
O , r
8 servații hidrometeorologică „A. g 
g 1. Vocikov“ lungă de 85,5 me- g 
g tri cu un deplasament cu 3600 g 

de tone, construită în șa.ntie- g 
rele navale de la Nikolaev, a 8 
plecat din Odesa în prima 8 
cursă spre Vlaaivostok. 8

Distanța parcursă în primul 8 
g voiaj pînă la Vladivostok este 8 

de aproape 14.000 mile inari--g 
ne. Noua navă meteorologică 8 
va putea naviga în mări și o- g 
ceane aproape 3 Juni și jumă- 8 
tate, parcurgînd fără escală o g 
distanță de 15.000 mile ma- 8 
rine. g

Dotată cu motoare de 2000 g 
C.P. și cu un echipaj 
fie perfecționat, nava 
bord 38 de laboratoare. Un ca- g 
târg permite efectuarea 
servații meteorologice

g moșierei oceanelor. Cu ajuto- 
g rul a 6 macarale electrice hi- 
g drologice nava va putea deter- 
8 mina adîncimile oceanelor.
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camioanelor. 8 
tractoarelor, 8 
mare număr °

8

Pe această linie vor circula 
nave ferry-boaturi Diesel e- 
lectrice, care dezvoltă o viteză 
de 16 noduri pe oră (30 km.). 
Nava bac va fi dotată cu pu
ternice motoare Diesel mari
ne de 2500 C.P., care se con
struiesc pentru prima dată în 
U.R.S.S.
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Primă cursa a unei nave 8

meteorologice sovietice 8
Nava științifică laborator g 

sovietică pentru studii și ob- g

transportă minereul la rosto- 
goale.

De rostogol se apropie un 
tren. Imediat va începe încărca
rea lui cu minereu, 
mină, de încărcarea 
se ocupă doar un 
mecanicul garniturii 
Coborînd din cabină, 
pie de buncărul rostogolului de 
minereu și-l conectează: primul 
vagon a fost încărcat, urmează 
al doilea- Dar mecanicul nu-și 
reia locul în cabina locomotivei 
electrice. El apasă pe un buton 
de pe panoul de comandă și 
garnitura înaintează automat.

Sub pămînt se efectuează nu 
numai extracția ci și prelucra
rea inițială a minereului, dar 
nici la această operație nu se 
folosesc oameni, ei sînt înlocuiți 
de automate.

După ce mecanicul ă transpor
tat minereul la concasor, diri
jarea proceselor următoare este 
transmisă automatelor. Acestea 
descarcă trenul, fărâmițează 
minei eul, veghează ca aerul să 
se mențină curat: puternice a- 
parate automate absorb praful 
care se formează la concasor.

Supravegherea de la distanță 
a automatelor este realizată de 
dispecer care își are locul de 
muncă în turnul de extracție.

Linia automată este în așa 
fel construită îneît în caz de a- 
varie, pe pupitrul dispecerului 
se primește imediat un semnal 
de alarmă.
------ _ = *=._

Un nou bazin carbonifer 
în Ucraina

In bazinul carbonifer Lvov— 
Volînia a fost dată în exploa
tare mina nr. 3 „Velikomostov- 
skaia“ care conform prevederi
lor va da o producție zilnică de 
2500 tone de cărbune. Aici toate 
procesele de extracție și de trans
port sînt mecanizate.

Aceasta este a 10-a întreprin
dere pusă în funcțiune în noua 
bază de combustibil care a luat 
ființă în vestul Ucrainei. Zăcă- 
mîntul de huilă, alcătuit din cî- 
teva straturi, descoperit aici du
pă cel de-al doilea război mon
dial, este valorificat în ritm 
rapid.

Faptul că aici s-a descoperit 
acest combustibil ieftin, a des
chis largi perspective pentru in
dustrializarea acestei regiuni 
mari, rămasă în urmă în trecut. 
Pe baza cărbunelui extras în 
noul bazin, care calitativ nu 
este inferior celui din Donbas 
și Silezia, au și început să func
ționeze numeroase uzine și o 
mare centrală electrică. In anii 
septenalului, pentru dezvoltarea 
bazinului se vor investi cîteva 
miliarde de ruble. Extracția de 
cărbune va crește de 5 ori.

La noua 
vagoanelor^ 
singur om, 

de tren, 
el se apro-

¡J-•

-I. •■?. s
■>SS:

R

științi- 
are la

de ob- 
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In baza unei 
hotărîri a Con
siliului Central 
al Sindicatelor 
din U.R.S.S. la începutul anului 
1958 în Uniunea Sovietică a 
fost înființată Asociația inventa
torilor și raționalizatorilor. In 
acest timp în întreprinderile din 
industrie și agricultură au luat 
ființă 35.000 de organizații de 
bază, iar în organele de condiu- 
cere ale Asociației au fost aleși 
peste 130.000 inovatori în pro
ducție.

In ultimul timp se acordă o 
deosebită însemnătate dezvoltării 
mișcării de masă a inventatorilor 
și raționalizatorilor. In legătură 
cu aceasta este suficient să se 
amintească hotărîrile speciale a- 
doptate în aprilie a. c. de gu
vernul sovietic, care prevăd lăr
girea considerabilă a drepturi
lor inventatorilor și raționaliza
torilor și sporirea cuantumului 
recompenselor. De asemenea este 
foarte semnificativă instituirea 
titlurilor de onoare „Inventator 
emerit al republicii“ și „Rațio-
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Spărgătorul
Marea n-avă a 
încercărilor în

de gheață atomic „Lenin“ plutește pe Baltica, 
și parcurs primele sute de mile din programul 
larg.

O

Centrala de la Krasnoiarsk
Cea mai importantă lucrare 

hidroenergetică a septenalului 
este hidrocentrala de la Kras
noiarsk de pe Enisei în Siberia, 
cu o putere instalată de 5.000.000 
kW, cuprinzînd 10 grupuri ge
neratoare de cîte 500.000 kW. 
fiecare.

Turbinele hidraulice și gene
ratoarele electrice se vor con-

strui de cele mai mari uzine con
structoare de mașini din Lenin
grad, Harkov și Sverdlovsk.

Construirea unor grupuri de 
generatoare așa 
permite 
bilă a 
cost al 
electrică
4 copeici.

de 
o reducere 
investițiilor, 

unui ki lovat

puternice 
considera- 
prețul de 

de energie
necoștînd mai mult de

—o
O presă puternică
Pentru prima oară în istoria 

tehnicii inginerii sovietici au 
întocmit proiectul unei prese dé 
ștanțat din beton precomprimat 
cu o capacitate de 50.000 tone.

Prin aspectul ei exterior, a- 
ceastă presă unicală, a cărei 
construcție va începe în curînd, 
seamănă cu un turn cilindric. 
Fundația ei se afundă în pămînt 
la o adîncime de aproape 20 
iar partea de la suprafață 
înălțimea de aproximativ 10 
De regulă, presele puternice 
CÎțiva cilindri. Noul agregat 
numai unul singur.

din beton armat
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In comparație cu 
celași tip produsă 
inericană „Levy“,
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are

presa de a- 
de firma a- 
îioua presă 

sovietică are o serie de avan
taje importante. Greutatea pie
selor metalice ale presei ameri
cane este de numai 1000 tone. 
Totodată productivitatea ei este ♦ 
de patru ori mai mare decît a 
celei americane.

Calculele arată că din beton 
armat se pot construi prese hi
draulice 
200.000 tone și chiar mai mare.

O

Au început lucrările pregăti
toare în vederea construirii li
niei electrice de înaltă tensiune 
Stalingrad—Donbas. Pe această 
linie cu două conductoare, lun
gă de 473 km., se va transporta 
în ambele direcții curent conti
nuu de 800.000 volți. In acest 
scop, la Stalingrad și în Don
bas se construiesc substații de 
convertizare. Cînd debitul apei 
d»in Volga va crește, curentul 
fi transmis din 
Donbas, iar cînd

Stalingrad 
nivelul apei

va 
în 
va

★

Principala forță a
nalizator emerit al republicii“.

Un rol important în crearea 
unor condiții mai prielnice pen
tru dezvoltarea continuă a miș
cării de masă a inventatorilor îl 
are faptul că s-a acordat Con
siliilor Economiei Naționale și 
întreprinderilor dreptul de a a- 
trage specialiști la elaborarea 
și introducerea de inovații teh
nice care au o mare importanță 
pentru economia națională, ca și 
alocarea unor mijloace speciale 
pentru organizarea muncii cu ra- 
ționalizatorii și pentru ridicarea 
nivelului 
nice.

Primul 
remarcă 
tuos al 
din producție. Numai în cursul 
primului semestru în întreprln- 

fost aplicate peste

cunoștințelor lor teh-*

an al septenalului se 
printr-un avînt impe- 
activității inovatorilor

deri au
1.000.000 de propuneri de ino
vații și raționalizări, care 
dat economii în valoare de 5,5

au
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Rachetele împrăștie 
grindina

Poate fi oare grindina evita
tă? S-a dovedit, că da. In pre
zent oamenii de știință din 
R.S.S Gruzină efectuează cer
cetări în vederea studiem pro
ceselor de apariție a marilor 
nori din care se formează apoi 
grindina. Cercetările urmăresc 
elaborarea metodelor de înrîu- 
rire asupra acestor procese na
turale. Cu ajutorul avioanelor 
sînt introduse în interiorul no
rilor anumite substanțe, care 
împrăștie nebulozitatea sau ca
re deterimină ca precipitațiile 
să cadă deasupra munților. De 
curtnd au fost pentru prima 
dată folosite rachetele pentru 
introducerea în nori a unor ast
fel de substanțe. Experiența a 
dat rezultate eficiente.

Citirea nevăzutului
In laboratorul pentru conser

varea și restaurarea cărților 
rare și a documentelor al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S. se 
lucrează la restaurarea unui 
document al literaturii ruse 
vechi ,;Izbornik Sviatoslava".

Alcătuit In anul 1076 „Izbor- 
nik Sviatoslava" s-a bucurat de 
o primă ediție tipografică în 
secolul trecut, dar pe atunci 
nu s-a reușit 
părțile șterse 
urmare ediția 
tă

In prezent, 
rii metodelor, 
fice, a imaginii realizate prin 
reflectarea razelor ultraviolete 
au fost citite 20 de adnotări 
care nu sînt vizibile cu ochiul 
liber.

să se restaureze 
de timp și prin 
a fost incomple-

datorită aplică- 
analizei fotogra-
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acestei magistrale electrice va ♦' așezătorul de cale așează 
fi 
fi

fi mic și în consecință puterea 
hidrocentralei din Stalingrad va 
scădea, curentul va fi transmis 
din Donbas spre Stalingrad.

Pe noua linie, în ambele di
recții, se vnr transporta anual 
pînă la 4 miliarde kWh de ener
gie electrică. Puterea totală a

Bie

O cale ferată 
fără joante

Intre Minsk — eapitala 
lorusiei și Vilnius — capitala
Lituaniei, se construiește o ca
le ferată de 200 km. fără fo- 
ante, pe traverse de beton.

Potrivit tehnologiei elaborate 
de Institutul central de cer
cetări feroviare, în loc de șine 
obișnuite se așează șine de 80 
m„ care sînt transportate îm
preună cu traversele cu un tren 
special. La început, cu ajutorul 
unor cabluri de oțel de pe 
rasament se scot panouri 
tregi din vechea cale. Apoi 
tractor nivelează balastul

te- 
în- 
un 
iar 
pa- 

■ noul de cale pe traversele de 
' beton armat. După trecerea 
' mașinii electrice de burat, ca- 

lea este terminată. In felul a- 
cesta în 4 ore se 
kilometru de șine.

de 750.000 kW., dar ea poate 
mărită pînă la 900.000 kW. 
Linia Stalingrad—Donbas va 
prima linie din lume cu o a-
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semenea putere pentru transpor- ♦ 
tarea curentului continuu.

fi

progresului tehnic
considerabil 

și de 
în a-

Con-
s-au

miliarde ruble 
mai mult decît anul trecut 
10—12 ori mai mult decît 
nul 1940.

După cel de-al XXl-lea 
greș al P.C.U.S. în țară
manifestat numeroase inițiative 
patriotice. Inovatorii de la uzina 
„Kauciuc“ din Moscova, de pil
dă, au propus să se creeze în 
întreprinderi un fond al raționa
lizării producției, intitulat „Fon
dul septenalului“. Această ini
țiativă s-a bucurat de un larg 
sprijin în întreprinderile sovie 
tice. Primele luni de dezvoltare 
a acestei mișcări arată că fieca
re raționalizator și inventator 
poate prezenta propuneri al că
ror randament economic este e- 
chivalent cu aproximativ fondul 
anual al salariilor lor.

S-a calculat că în condițiile 
nivelului actual al mișcării ino
vatorilor și raționalizatorilor din 
U.R.S.S., în cursul septenalului

se va realiza o 
economie de mij
loace materiale și 
bănești în va

loare de 100 miliarde ruble.
Printre inovatorii care luptă 

pentru progresul tehnic apar 
mereu nume noi. Brigadierul 
Sirinkin de la uzina mecanică 
de reparații de pe șantierul hi
drocentralei Bratsk și-a luat an
gajamentul să realizeze pentru 
„Fondul septenalului“ 
în valoare 
Astfel de 
muncitorul inovator Măslin, de 
la uzina „Uralmaș“ care a în
deplinit ■ de la începutul anulur 
peste 26 norme lunare, raționa- 
lizatorul Sapoșnikov de la com
binatul 
Balhaș 
150 de 
alții.

In total, numărul inventatori
lor și 
U.R.S.S.
cîți erau 
prezent.

economii 
de 7.000.000 ruble, 
„milionari“ sínt și

metalurgic—minier din 
care a prezentat peste 
propuneri și mulți, mulți

raționalizatorilor din 
a crescut de la 555.000 
în 1950 la 2.000.000 în 
(Agerpres).
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A ley în organizațiile de bază ale parthfaaui

' Apartamente sub 40.000 lei — criteriul de bază 
al activității constructorilor

din afară tot sub aspectul auto-Zilele trecute au avut loc adu
nările generale pentru dări de 
seamă și alegeri ále organizații
lor de bază din cadrul întreprin
derii nr. 1 de construcții și 
montaje și a grupului nr. 1 de 
șantiere din Petroșani. Cele două 
adunări generale au acordat, a- 
lături de problemele vieții in
terne de partid, muncii de pro
pagandă și agitație, conducerii 
organizațiilor de masă — o mare 
atenție activității economice a 
șantierelor de construcții. In cen
trul discuțiilor în jurul dărilor 
de seamă a stat problema redu
cerii costului construcțiilor de 
locuințe și a îmbunătățirii acti
vității economico-financiare a în
treprinderii, fapt ce dovedește că 
membrii și candidații de partid 
din construcții simt, în marea lor 
majoritate, toată răspunderea pen
tru îndeplinirea sarcinilor puse 
în fața lor de plenara C. C. ai 
P.M.R. din noiembrie 1958 și de 
către conferințele regională și 
raională de partid.

Două atitudini față 
de problema ieftinirii 

construcțiilor
Lucrările celor două adunări 

generale ale organizațiilor de ba
ză au scos puternic la iveală exis
tența a două atitudini față de pro.

'ma ieftinirii construcțiilor: 
oiitudinea combativă, critică și 
autocritică, a muncitorilor de pe 
șantiere și atitudinea de justifi
care, de punere a deficiențelor pe 
seama cauzelor din afară care se 
manifestă la unele cadre de con
ducere din centrala întreprinderii. 
La adunarea generală a organi
zației de bază din cadrul centra
lei întreprinderii au luat cuvîntul 
numeroși membri de partid cu 
munci de răspundere, cum sînt 
tov. Tamaș Horațiu, Iovipale 
Florin, Peter Anton, Butan loan 
și alții. Ei s-au ocupat de pro
blema reducerii prețului de cost 
al construcțiilor și de faptul că 

f întreprinderea are pierderi de a- 
proape 4 milioane lei. Insă nici 
darea de seamă nici tovarășii care 
au purtat discuții pe marginea ei 
nu au arătat concret, pentru ca 

reaga adunare să cunoască 
cu cît s-au depășit cheltuielile 
de producție din cauza lipsurilor 
care aparțin întreprinderii și cu 
cît din vina organelor superioare 
sau a întreprinderilor cu care 
constructorii cooperează. Ce-i drept 
tov. ing. Tamaș Horațiu cît și 
tov. ing. Iovipale Florin au ară
tat că în primul semestru „s-a 
lucrat la cantitate și nu pe ca
litate și preț de cost" și că „in- 
flUența inginerului șef asupra 
prețului de cost a fost slabă”, 

; dar numai cam atît.
Cu totul altfel au fost puse 

problemele în adunarea genera
lă a organizației de bază din 
cadrul grupului de șantiere nr. 
1 Petroșani. Darea de seamă 
prezentată de biroul organizației 
de bază a arătat clar ce pier
deri a avut șantierul, ce s-a re
cuperat din aceste pierderi și ce 
se va mai face pînă la sfîrșitul a- 
nului.

Majoritatea membrilor și can
didaților de partid care au luat 
cuvîntul pe marginea dării de 
seamă — muncitori și unii 
maiștri — au dovedit o înaltă com
bativitate față de lipsuri, le-au 
analizat și pe cele care provin 

[ Reînnoiii-uă atonameie”1 
:< Ia ziarul
|ș „Steagul roșu“ ii 
ii Abonamentele se pri- 
•i mese de către difuz orii din : 
ij întreprinderi și instituții, de ; 
■î către factorii poștali si la : 
ii oficiile P.T.T.R.

critic și acesta este un lucru 
bun.

— Noi realizăm mari economii 
de pe urma folosirii materialelor 
locale, care se spune că ar costa 
în jurul a 20 lei metrul cub — 
arăta electricianul Seimianu Vic
tor. Dar am putea face și mai 
multe economii dacă primitorii 
de materiale le-ar recepționa cu 
atenție, nu după declarațiile șo
ferilor care le transportă ci după 
cantitățile reale și dacă s-ar în
griji să fie depozitate cu grijă 
Tocmai din cauză că materialele 
se recepționează superficial apar 
consumuri ridicate și se umflă 
cheltuielile de transport.

Numeroși membri și candi
dați de partid, printre care tov. 
Cîmpeanu Vasile, Moga Ioan, 
Roșu Dumitru, Găvan Petru, pre
cum și inginerul Andor Dumitru 
(invitat) s-au ocupat pe larg de 
problema aplicării metodelor îna
intate de muncă, extinderea ini
țiativelor valoroase, îmbunătățirea 
cazării muncitorilor. Ei au criti
cat cu asprime faptul că în ul
timul timp s-a renunțat la folo
sirea unor metode înaintate de 
construcții, precum și faptul că 
biroul organizației de bază, co
mitetul de secție sindicală și con
ducerea grupului de șantiere nu 
s-au ocupat în suficientă mă
sură de aplicarea pe șantiere a 
inițiativei constructorilor de la 
Onești — de a economisi cel pu
țin 20 bucăți de cărămidă la fie
care metru cub de zidărie. Merită 
să fie subliniat cît de convingă
tor a fost pusă în această adu
nare generală problema contribu
ției inițiativelor oamenilor mun
cii la reducerea costului construc
țiilor.

— Pe șantierele noastre — a 
arătat un vorbitor — s-a extins 
.inițiativa brigăzii tovarășului Gă
van Petru, de a face o economie 
de un leu la fiecare metru pătrat 
de tencuială prin folosirea cenu
șii de termocentrală. Brigada 
tov. Găvan și-a propus să eco
nomisească la fiecare metru pă
trat de tencuială un kilogram de 
ciment și o jumătate de kilogram 
de var. La prima vedere s-ar pă
rea că este vorba de un lucru 
mărunt, de cantități neglijabile. 
Dar prin extinderea acestei iniția
tive, șantierele noastre care au 
executat în acest an 100.000 me
tri pătrați de tencuială, au econo
misit 30 vagoane de ciment și 
60 - 70 metri cubî de var în va
loare de circa 100.000 lei.

Discuțiile purtate în jurul dă
rii de seamă au abordat o seamă 
de ptobleme legate de reducerea 
costului construcțiilor, de la a- 
portul pe care trebuie să-l aducă 
brigăzile de muncă patriotică și 
pînă la problemele gospodărești. 
Aproape toți vorbitorii au criti-

policll-
din Petro- 
este expu- 
gazetă de 
interesantă : „Gazeta cir-

Lîngă 
nica 
șani 
să o 
perete 
culației”. La această gazetă sînt 
expuse articole și fotografii des
pre diferite accidente de circu
lație pentru ca din ele să tragă 
învățăminte muncitorii din ca
drul transportului rutier, preîn- 
tîmpinînd astfel accidentele de 
circulație.

Urmărind însă problemele cir
culației în raionul nostru, se 
poate vedea că încă se mai pro
duc accidente de circulație care 
se soldează cu pagube materiale. 
Se pune întrebarea : oare aceste 
accidente se datoresc unor cau
ze obiective, care nu pot fi pre
văzute și eliminate? Bineînțeles 
că nu! Analiza împrejurărilor 
în care s-au produs cele mai 
multe accidente arată clar că 
fiecare are o cauză concretă ca
re. în cele mai 
datorește chiar 
tiv care nu a 
din prevederile 
ție.

La gazeta de 

multe cazuri, se 
șoferului respec- 
respectat vreuna 
legii de circula-

circulație desp

cat pe tov. Safta Ioan, gospoda
rul grupului de șantiere, atît pen
tru lipsa de preocupare față de 
condițiile de cazare a muncitori
lor constructori cît și pentru 
proasta gospodărire a unor șan
tiere.

Comuniștii trebuie să fie 
exemple personale 
în toate domeniile 

de activitate .
— Pentru a putea mobiliza cu 

succes muncitorii constructori la 
îndeplinirea marilor sarcini care 
ne stau în față trebuie să ridi
căm prestigiul organizației noas
tre de bază, iar acest lucru îl pu
tem face numai prin exemplul 
nostru personal al membrilor și 
candidaților de partid — arată 
zidarul Cîmpeanu Vasile

Tovarășul Cîmpeanu Vasile, 
Dobrică Marin, Hafiuc, Aurel și 
alți membri de partid din cadrul 
organizației de bază a grupului 
de șantiere nr. 1 Petroșani au 
luat în adunarea generală o ati
tudine hotărîtă împotriva abate
rilor de la disciplina de partid și 
a atitudinii înapoiate față de 
muncă care s-a manifestat la u- 
nii membri și candidați de par
tid : Tuțu Constantin, Luță Ilie, 
Ch'iru Parascihiva, Tasi Carol, 
Gurgu Constantin, Irinoiu Gheor- 
ghe și alții. îndeosebi candidatul 
de partid Tuțu Constantin a fost 
aspru criticat pentru faptul că în 
cîmpul muncii nu-și face conș
tiincios datoria, plimbîndu-se de 
la o brigadă la alta. De aseme
nea, a fost criticat aspru și can
didatul de partid Tălpan Ănghel, 
care în vorbe luptă pentru eco
nomii iar în fapte...

Comuniștii au arătat în adu
narea generală și rădăcinile a- 
cestor abateri — preocuparea in
suficientă a biroului organizației 
de bază față de educarea candi
daților, față de tragerea la răs
pundere în mod operativ a celor 
care au abateri de la disciplina 
de partid sau în muncă. Ei au 
criticat pentru acest lucru pe tov. 
Țabrea Nicolae, fostul secretar al 
organizației de bază, care de 
multe ori a dovedit îngăduință 
față de lipsuri.

★

' Adunările generale ale celor 
două organizații de bază din 
construcții au oglindit hotărîrea 
fermă a comuniștilor de pe șan
tierele noastre de construcții, mai 
ales a celor care lucrează ne
mijlocit în producție, de a depu
ne toate eforturile pentru mobi
lizarea muncitorilor constructori 
la reducerea costului apartamen
telor sub 40.000 lei — criteriul 
de bază al activității construc
torilor.

I. MÏRZA

atenție ih conducerea mașinilor 
pe șosele
sus, este 
autosal- 

a intrat 
din Lu- 
motorul.

case
distrugîndu-se

Sămescu

care s-a vorbit mai 
expusă fotografia unei 
vări avariate. Mașina 
în peretele unei 
peni,
De ce s-a întîmplat accidentul ? 
Șoferul autosalvării
Ioan — gonea 
chiar prin orașul 
Lupeni cu o vi
teză de 80 km. pe 
ora. In clipa cînd 
s-a spart un 
cauciuc, viteza mare a proiectat 
mașina lateral de pe șosea di
rect în casă. Pentru ce a mers 
mașina cu 80 km. pe oră ? Doar 
în Lupeni există restricții de vi
teză în oraș — circulația mași
nilor fiind permisă numai cu 20 
km. pe oră. A văzut șoferul 
semnul de restricție? Bineînțe
les că l-a văzut. Deci, se vede 
clar că accidentul respectiv s-a 
produs din cauza vitezei excesi
ve — deci vinovat este numai 
șoferul 1

Și asemenea cazuri se mai pot

PE TEMEDE CIRCULAȚIE

UNDE SOARELE 
N U

Cîteva minute petrecute prin
tre cei 40 și ceva de copii din 
căminul dfe zi al O.C.L. Petro
șani, amintindu-ți de copilăria 
ta, te fac aproape să regreți că 
nu te-ai născut acum 3-5 ani. 
Dar tot privind acești copii ți 
se umple inima de bucurie că 
ai trăit și ai muncit pentru ca 
vlăstarele noastre atît de dragi 
să poată crește altfel decît ai 

crescut tu. să le fie copilăria 
senină și fericită

Ai sta la cămin,, printre co
pii, ore întregi și nu ai maî 
pleca. Dorința lor de a-ți arăta 
ce jocuri, cîntece și poezii fru
moase i-au învățat tovarășele 
educatoare este atît de caldă, 
ca privirea și glasurile lor, în
cît cu greu te poți despărți de 
ei. Ochii unui părinte sînt întot
deauna nesățioși să-și vadă co
piii jucîndu-se. cu soarele bucu
riei pe chip. Și totuși, în fieca
re dimineață, aproape 40 de pă
rinți își aduc copiii la cămin, îi 
lasă aici, îi sărută cu drag ple- 
cînd apoi fiecare la munca zil
nică, cu inima împăcată. Copiii 
petrec timpul în acest cămin 
atît de bine încît părinții lor pot 
munci fără grijă.

•».—V. ■-

arăta. Fiecare fotografie expusă 
Ia gazeta circulației, înfățișează 
rezultatele nerespectării de către 
șoferi a regulilor de circulație: 
că autobusul nr. 50.547 care face 
cursa Lupeni—Petroșani — con
dus de șoferul Iordăchescu Mir- 

cea încercînd să 
depășească 
curbă 
regulilor) 
nul nr.
— șofer

în 
(contrar 

camio- 
26.408 
Borlea 

Ioan — produce o ciocnire; că 
autocamionul nr. 25.332 „Cse- 
pel“ circulă cu viteză excesivă 
prin Lupeni; autocamionul nr. 

"25.222 staționează la colțuri de 
stradă în curbă; autobusul nr. 
50.261 — Aninoasa — șofer Vlad 
Constantin — merge cu viteză 
foarte mare etc. Toate acesteai 
sînt încălcări grave ale prevede
rilor regulilor de circulație, ceea 
ce generează accidente de circu
lație.

Cît despre motocicliști, toată 
lumea cunoaște că majoritatea

APUN E... ■
Lumea aceasta a copiilor — • 

căminul — are ceva tainic și ț 
atît de gingaș încît' pînă și pa- j 
șii încerci să ți-i ascunzi. Scău- • 
nele, măsuțe, dulapuri, totul pe Z 
potriva copiilor, încărcate cu ju- J 
cării de tot felul formează un ♦ 
decor ca de basm. Curățenia și » 
liniștea ce domnesc ți se par a- * 
proape nefirești într-un loc un- • 
dte s-au adunat 40 de copii de •

3—5 anișori fiecare. J
Căminul cuprinde 10 încăperi. J 

fiecare cu o anumită destina- 
ție. In cele trei dormitoare, pă- I 
tucurile mici acoperite cu plă■ J 
pumioare de mătase, lumina ♦ 
străbate în valuri odihnitoare " 
printre perdelele grele și ramu- ț 
rile florilor" din cadrul ferestre- * 
lor. Personalul format din 8 io- « 
vară.șese îngrijește cu deosebită J 
dragoste de copii. Dimineața j 
cînd vin la cămin toți copiii - 
primesc șorțulețe de îți este Z 
mai mare dragul să-i privești * 
jucîndu-se sub supravegherea * 
atentă a educatoarelor. «

Mugurele educației sănătoase * 
a copiilor răsare aici, unde soa- * 
rele bucuriei nu apune niciodată ;

M. D î

lor gonesc mași
nile — trans- 
formînd șoselele 
în adevărate pis

te de curse, mai ales după- 
masa și duminica.

Pentru toate acestea există 
leac eficace : controale mult mai 
dese decît pînă acum ale lucră
torilor de miliție și echipelor de 
ajutor ale miliției — care să a- 
plice sancțiuni severe șoferilor 
și motocicliștilor care nu res
pectă regulile de circulație 1 In 
felul acesta s-ar aduce o contri
buție importantă — alături de 
acțiunile educative la lichi
darea accidentelor de circulație 
în raionul nostru. In același 
timp, este necesar ca organiza
țiile de partid, sindicale de la 
I.R.T.A., I.T.C., S.T.R.A. ș?
B.U.T.-Livezeni, cărora le apar
țin cele mai multe mașini în cir
culație din raionul nostru să 
intensifice și mai mult munca 
de educație în rîndul șoferilor, 
aducînd astfel un aport însem
nat la asigurarea desfășurării 
unui transport normal, fără ac
cidente.

MIHAI ȘTEFAN
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juit de asemenea un larg schimb 
de păreri asupra problemelor in- 
terniaționale actuale. Cu acest 
prilej s-a relevat că în urmai re
centei întîlniri dintre șefii gu
vernelor U.R.S.S. și S.U.A. s-a 
conturat o slăbire a încordării 
internaționale și s-au creat con
dițiile pentru întărirea păcii și 
colaborării între toate țările.

Ini cursul convorbirilor s-a 
constatat cu satisfacție că dezvol
tarea Austriei pe calea neutrali
tății permanente a contribuit și 
contribuie la întărirea păcii șl 
securității în Europa.

In comunicat se arată că pre
ședintele federal A. Schărf i-a 
transmis președintelui Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
Kliment Voroșilov, invitația de 
a face o vizită de răspuns în 
Austria. Invitația a fost accep
tată cu mulțumire.

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

Recepția de la Kremlin în cinstea 
președintelui federal 

al Austriei dr. A. Scharf

Durata existentei stației interplanetare 
sovietice este nelimitată

A.

în 
A.

MOSCOVA 15 (Agerpres) — 
TASS anunță :

La Moscova a fost dat publi
cității comunicatul comun sovie- 
to-a-ustriac în legătură cu vizi
ta oficială în U.R.S.S. a cancela
rului federal al Austriei, dr. 
Schärf.

In comunicat se arată că 
cursul convorbirilor dintre
Schärf și aiți oameni de stat din 
Austria și Kliment Voroșilov și 
Nikita Hrușciov s-a constatat cu 
satisfacție că relațiile dintre U- 
niunea Sovietică și Austria s-au 
dezvoltat și se dezvoltă în di
recția întăririi prieteniei, pre
cum și în spiritul înțelegerii re
ciproce și colaborării.

Convorbirea cu președintele 
Consiliului de Miniștri al Uniu
nii Sovietice, Nikita Hrușciov — 
se arată în comunicat — a prile-

MOSCOVA 15 (AgerpresJ. — 
TASS anunță:

Ziarul „Izvestia“ a publicat 
un articol semnat de Ari Stern- 
feld, laureat al Premiului inter
național de stimulare pentru as- 
tronaiutică, consacrat orbitei sta
ției interplanetare. Durata exis
tenței stației interplanetare so
vietice, scrie autorul, nu este 
limitată. Asupra ei pot înrîuri 
doar unele întîmplării ca ciocni
rea cu meteoriți 
relativ mari sau 
cosmice.

Autorul arată

de dimensiuni 
alte surprize

că asemenea

stații interplanetare pot fi rea
lizate pentru studierea suprafe
ței Lunii, calculindu-se astfel 
traiectoria lor incit ele să exe
cute zboruri periodice circum- 
terestre și circumlunare de e- 
xemplu de treisprezece, paispre
zece ori pe an. Orbitele acestor 
corpuri cerești artificiale care 
vor trece Ia o mică distanță de 
Lună și Pămînt vor fi deforma
te considerabil. In 
fî posibil în viitor 
teze în permanență 
stații de acest tip 
unui motor rachetă miniatural.

principiu vai 
să se corec- 
orbitele unei 
cu ajutorul

® PUBLICITATE 
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: O. C. L. Produse:
■ Industriale Petroșani i
i anunță cumpărătorii că s-au 1 

pus în vînzare diverse arti- '!
' cole de îmbrăcăminte cu pre- 1' 

țur! foarte reduse provenite 
din soldări.

; Vizitați unitățile speciali- !;
'! zate din Petroșani (lîngă !1 
. cinematograful „AI. Sahia“), > 

Lupeni (vizavi cu gara) și )'
i Vulcan (lîngă rampa C.F.R.) 1 

unde vă puteți completa îm- '
', brăcămintea de iarnă în con- <, 
' dițiuni foarte avantajoase. ,'

MOSCOVA 15 (Agerpres) — 
TASS anunță :

La 14 octombrie Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. și 
guvernul Uniunii Sovietice au or
ganizat în Palatul Mare al Krem
linului o recepție în cinstea preșe- 

) dintelui federal al Austriei, dr. 
Adolf Schärf care vizitează Uniu
nea Sovietică la invitația lui Kli-

Dr. A. Schärf 
a plecat spre patrie 
MOSCOVA 15 (Agerpres) 
La 15 octombrie au plecat în 

patrie președintele federal al 
1 Austriei dr. A. Schärf și persoa
nele care îl însoțesc.

- Pe aeroportul Vnukovo înaltul 
oaspete a fost condus de Kli- 
ment Voroșilov, Nikolai) Ignatov, 
Aleksei Kosîghin și de alte per
sonalități oficiale. înainte de de
colarea avionului K. 
și A. Schärf au rostit

ment Voroșilov, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem 
U.R.S.S.

Din partea sovietică la 
cepție au luat parte Kliment Vo
roșilov, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Nikita Hrușciov, președintele Con. 
Aliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Averki Aristov, Leonid Brejnev, 
Ekaterina' Furțeva, Alexei Kosî
ghin, Dmitri Polianski.

Printre oaspeți se aflau șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați 
la Moscova.

La recepția, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă și prie
tenească, Kliment Voroșilov și 
Adolf Schärf au rostit cuvîntări.

Vom
cu

at

re-

-----------o-----------
Radio Tokio elogiază noul succes 

al științei
TOKIO 15 (Agerpres)
După cum transmite postul de 

radio Tokio, într-o emisiune con
sacrată lansării celei de a treia 
rachete cosmice sovietice comen
tatorul Seiki Watanabe salută 
noul succes al științei sovietice.

Noi, ca și întreaga omenire, 
subliniază el, nutrim un senti
ment de sinceră stimă pentru 
savanții sovietici care prin efor
turile lor 
realizeze 
rice.

Sincer 
rul, noi ne-am așteptat ca primul 
satelit artificial al Pămîntului din 
istoria omenirii să fie lansat de 
Statele Unite ale Americii. Nu 
ne-am așteptat ca tocmai Uniunea 
Sovietică să realizeze prima a- 
ceasta. Cu toate acestea, părerea 
generală a fost infirmată de fap
te incontestabile. Uniunea Sovie
tică a fost prima în lume care a 
construit în 1954 o centrală elec
trică atomică. Primul spărgător

neobosite au reușit să 
asemenea victorii isto-

vorbind, continuă auto-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dezvolta și pe viitor legăturile 
oamenii de
15 (Agerpres) TASS

sovietice
de gheață atomic din lume este 
spărgătorul sovietic „Lenin“.

Realizările Uniunii Sovietice în 
domeniul cuceririi cosmosului, 
subliniază autorul, au dovedit 
înaltul nivel de dezvoltare a 
științei sovietice. Se poate spune 
că lansările cu succes a rache
telor cosmice sovietice denotă că 
Uniunea Sovietică poate depăși 
orice țară capitalistă dezvoltată.

H T.A.PL. Petroșani î| 
ii servește meniuri fixe H 
ii în toate restaurante- II 
b le sale, în local și i; 
ii acasă.
ii Prețul unui meniu fix corn- iș 
ii pus din 3 feluri este de lei ii

6,50 la restaurant de cate- i< 
goria I, 5,50 lei la categoria 

i; II și 5 lei la categoria III. :* 
i: Prețul meniului fix. compus
ii din 2 feluri de mîncare este ii 
i) de 5,50 lei la restaurant de ji 
ii categoria 1, de 4,50 la cate- 
!• goria 11 și de 4 lei la cate- ¡; 

■ goria III.

Se fac și abonamente, ii 
i ::

Voroșilov 
cuvîntări.

f “ Q

In R.F.C. continuă 
împotriva 

cu atitudini

prigoana 
persoanelor 
democratice
(Agerpres). 
occidentală con- 

împotriva per-

BERLIN 15 
In Germania 

tinuă prigoana 
soanelor cu atitudini democrati
ce. După cum anunță agenția 
A.D.N., tribunalul landului Dort
mund a condamnat pe minerul 
Gustav Qrzal la șase luni închi
soare pentru că s-a pronunțat 
împotriva politicii de înarmare 
atomică dusă de cercurile gu
vernante ale R.F.G.

Tribunalul landului Düsseldorf 
a condamnat pe muncitorul F. 
Sbosni la un an și zece luni în
chisoare. După cum reiese din 
sentință, motivul „acuzării“ lui 
F. Sbosni este apartenența sa la 
„o organizație care prezintă pri
mejdie pentru stat“. F. Sbosni 
a colaborat cu organizația fron- 

! tului național din landul Rena- 
nia de nord-Westfalia.

DUBNA 
anunță:

După cum s-a mai anunțat, oa
menii de știință, americani care 
au vizitat la 14 octombrie Insti
tutul unificat de cercetări nucle
are din orașul Dubna de lîngă 
Moscova au luat cunoștință în 
mod amănunțit de laboratoarele 
institutului.

In numele direcției Institutului, 
prof. Dimîtri Blohtnțev și-a ex
primat speranța că asemenea în- 
tîlniri vor contribui la relații mai 
bune și la îmbunătățirea colabo
rării științifice.

In cuvîntarea de răspuns John 
McGone, șeful delegației oame
nilor de știință americani a 
spus: „Am fost plăcut impresio
nat de ceea ce am văzut în U- 
niunea Sovietică și mai cu sea
mă, în acest institut“. El a feli
citat pe oamenii de știință sovie
tici pentru realizările lor remar
cabile și le-a urat noi succese.

Vom dezvolta și pe viitor le
găturile, fără să așteptăm ca cli
matul să se încălzească, a decla
rat John McGone, exprimîndu-și 
speranța că schimbul de oameni 
de știință va contribui la încălzi
rea continuă a acestui climat. 
Sîntem de acord cu dumneavoas-« 
tră, ă spus el, cu privire la nece-

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

știință sovietici
sîtatea de a munci în domeniul 
folosirii energiei atomice în sco
puri pașnice.

Sîntem întrutotul de acord cu 
dl. McCone, că contactele dintre 
oamenii de știință vor contribui 
la încălzirea în relațiile dintre 
țările noastre, a spus prof. Emi- 
lianov, adresînda-se specialiștilor 
americani, 
proprietăți 
si ui cele 
portant ca 
pra modului de folosire a lor.

Neutronii au aceleași 
în țările socialiste ca 
capitaliste. Este im- 
să ne înțelegem asu

A. Zawadski a sosit la Phenian
PHENIAN 15 (Agerpres)
La 15 octombrie, A. Zawadski, 

președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Polone, membru în Bi
roul Politic al C.C. al P.M.U.P.,

a sosit într-o vizită de răspuns 
ia Phenian, la invitația Dieșe- 
dintelui Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a R.P.D Co
reene, Țoi En Ghen.

MOSCOVA — N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a 
Dwight 
S.U.A., 
licitare 
tere.

N. S.
mas cu cele mat bune impresii 
despre convorbirile sincere avu
te cu președintele.

trimis lui)
Eisenhower, președintele 
un mesaj cordial de fe- 
cu prilejul zilei de naș-

Hrușciov arată că a ră-

NU UITAȚI!
Azi și mîine ultimele 

zile în care vă mai pu
teți depune buletinele 
dvs. la concursurile Pro
nosport și Prbnoexpres 
de duminică 18 oct .a.c.

WASHINGTON. Președin 
tele S.U.A., Dwight Eisenhower, 
tntr-un mesaj adresat președinte
lui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Nikita Hrușciov, îi mul
țumește sincer pentru felicitarea 
deosebit de cordială trimisă cu 
prilejul- zilei sale de naștere

JWOSCOVA — Cunoscutul or- 
ganist romîn Helmuth Plattner. 
care s-a înapoiat la Moscova din 
turneul prin Uniunea Sovietică, 
a dat la 14 octombrie în Sala 
mare a Conservatorului din Mos
cova un concert în cadrul 
a interpretat muzică de 
Concertul s-a bucurat de 
succes.

-------- ew— -=z-------

„Ajutorul“ imperialist acordat 
dezvoltatetarilor slab

1

cînd se desfri
al dramei ru-

popoarelor A- 
pe acum insa 
prezinte colo- 
severă de pla-

MOSCOVA 15 (Agerpres) — 
TASS anunță:

Trăim în zilele 
șoară ultimul act 
șinoase de veacuri a colonialis
mului. scrie ziarul „Krasnaia 
Zvezda". Se apropie timpul cînd 
pe această scenă va coborî cor
tina. Ea va separa definitiv tre
cutul greu colonial de viitorul 
liber, luminos al 
siei și Africii. De 
Orientul poate să 
nialismului o listă
tă pentru violențele și jafurile ca
re continuă de aproape 400 de 
ani.

S-a calculat, scrie în continuare 
ziarul, că pînă în ziua de astăzi 
trei pătrimi din rezervele de mi
nereu ale Orientului se află di
rect sau indirect in mîinile bu- 
sinessrtianilor occidentali. Munca 
grea a fiecărui muncitor arab 
furnizează regilor americani ai 
petrolului cîte 40.000 de dolari 
pe an, în timp ce muncitorul în
suși primește nu mai mult de

»DAGBA «I ADMINISTRAȚIA.- taoșaai. Sir. Gh. Gheorghie-Dej nr. 56. TeL : interurban 322.

căruia
Bach, 
mare

450 dolari pentru aceeași perioa
dă de timp. Referindu-se în conti
nuare la afirmațiile propagandiș
tilor americani cu privire la „a- 
jutorul" economic acordat de 
S.U.A. țărilor slab dezvoltate 
„Krasnaia Zvezda" arată că a- 
cest ajutor nu reprezintă decît 
niște resturi jalnice de la masa 
boierească. Astfel, în ultimii 7 
ani Washingtonul a acordat țări
lor arabe sub forma „ajutorului" 
in dolari 136 milioane dolari. In 
acest timp, profitul net ăl unei 
singure firme petrolifere ameri
cane. „Aramco", care își desfă
șoară activitatea în Arabia Sau- 
dită, se ridică la 300 milioane do
lari anual.

S.U.A. — cea mal „generoasă" 
dintre puterile coloniale — nu au 
restituit popoarelor Orientului nici 
un cent din fabuloasele lor pro
fituri, iar „ajutorul" lor servește 
scopurilor colonialismului, „răz
boiului rece" și cursei înarmări
lor, subliniază în încheiere „Kras
naia Z.vezda".

PROGRAM DE RADIO
17 octombrie

PROGRAMUL I. 7,30 Muz. . 
distractivă, 8,00 Din presa de 
astăzi, 8,30 Muzică, 10.05 Mu
zică de cameră de tineri compo
zitori romîni, 10,40 Muzică popu
lară din R.S.S. Bielorusă, 11,03 
Muzică de estradă, 12,00 Muzi
că corală romînească, 13,05 Con
cert de prînz, 14,00 Program 
muzical dedicat fruntașilor în 
producție din industrie și agri
cultură, 15,10 „Buchet die melo
dii“, program de muzică ușoa
ră, 15,35 Muzică din opere, 16,15 
Vorbește Moscova 1 17,25 Cîn-
tece și jocuri populare romînești 
și sovietice, 18,00 Roza vînturi- 
lor, 18,30 Aiuzică ușoară romî
nească, 19,05 Cîntă Ileana Con- 
stantinescu și Dan Moisescu,
20.40 Muzică de dans, 21,15 La 
microfon: Satira și umorul, 
22,00 Radiojurnal, buletin me
teorologic și sport. PROGRAMUL 
II. 14.07 Interpreți de muzică 
ușoară, 14,30 Melodii populare 
romînești, 15,00 Muzică instru
mentală, 15,30 Mari ansambluri 
sovietice, 16,30 Muzică populară 
romînească, 17,00 Coruri și dan
suri din opere, 17,35 Noutăți de 
muzică ușoară, 18.05 Concert de 
muzică populară romînească,
19.40 Muzică din operetele com
pozitorilor sovietici, 21,15 Mu
zică (ie dans.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Surorile (seria I-a), A- 
nul 1918 (seria Il-a); AL. SA
HIA : Dragoste pe note; LO- 
NEA: Fete de aceeași vîrstă; 
ANINOASA: Trenul prieteniei; 
LUPENI: Escadrila „Liliacul“; 
BARBĂTENI : Pe Donul liniștit 
(seria I-a) PETRILA : 12 re
zultate exacte.

tiparul : „6 August' Poligrafie


