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

Printre meseriașii atelierului de grup de la preparația Petrila, 
tovarășul Hogh fosif, se bucură de mare stimă. El este rn: numai 
un priceput lăcătuș mecanic, dair și un inovator de frunte al uzi
nei. IN. CLIȘEU: Tovarășul Hogh Iosif verifică o piesă înainte 
de a o așeza la raboteză.
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450 tone combustibil șS 691 kg. uleiuri 
economisite într-o singură lună 

la Depoul C.F.R. Petroșani
Cea mai mare parte a cheltu

ielilor efectuate de Depoul de 
locomotive Petroșani pentru a- 
slgurarea tracțiunii trenurilor 
de mărfuri și călători din și spre 
Petroșani o reprezintă cheltuie
lile cu combustibilul pentru lo
comotive. De aceea, realizarea de 
economii de combustibil conven
țional constituie unul din obiec
tivele principale ale activității 
organizației de partid, secției 
sindicale, conducerii depoului.

Ca și pînă acum, și in luna 
septembrie — al cărei bilanț 
rodnic s-a încheiat recent — în 
primele rînduri ale celor preocu
pați de problema realizării de 
economii au fost membrii și can
didați! de partid. Mecanicii Mar- 
cu Aurel și Gostian Vladislav, 
membri de partid, împreună cu 
fochiștii Bara Ștefan și Matei 
Cornel, remorci nd trenuri de 
marfă, au realizat in luna sep
tembrie 42,4 tone combustibil 
convențional in valoare de 9.328 
lei situindu-se în fruntea echipe
lor de locomotivă pe depou in 
ce privește economiile. In ordi
nea economiilor obținute, meca
nicii Maci Pavel și Ciungan loan 
s-au situat pe al doilea loc, cu 
27,9 tone combustibil în valoare 
de 6.138 lei.

De la trenurile de călători 
s-au remarcat îndeosebi meca
nicii Balog Traian și Urecheatu 
Iosif împreună cu fochiștii Ște
fan Iosif și Băltărete Vasile cu 
o economie de 25,6 tone combus
tibil urmați de Roșea loan și 
Balaș Petru, mecanici și Ungur 
Viorel, Man Vasile, fochiști cu
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La Vulcan, 
cresc realizările

In ultimele zile producția mi
nei Vulcan a început să se redre
seze, să intre pe făgașul normal. 
Bunăoară între 8—14 octombrie, 
au fost extrase peste planul zil
nic mai bine de 125 tone de căr
bune. Acum minerii din sectorul 
IV se mîndresc cu faptul că din 
abatajele și lucrările de pregătire 
au extras peste plan 344 tone de 
cărbune. La sector cea mai bu
nă brigadă continuă să fie cea 
de la frontalul de pe stratul 15 
condusă de Pădureânu Simion 
fosta brigadă a lui Bordea Ema- 
noil, care a trecut să sprijine 
o brigadă mai slabă din sectorul
II al minei. Ultimele zile s-au 
soldat cu rezultate îmbucurătoa
re si pentru minerii sectorului
III al minei. Aici trebuie remar
cat că printre brigăzile bune se 
numără cea condusă de Bfljte 
Pavel. brigada de la abatajul de 
pe stratul 5, precum și noua bri
gadă a lui Hunyadi loan. 

o economie de 23,5 tone com
bustibil în valoare de 5.170 lei.

S-a evidențiat de asemeneai 
brigada condusă de mecanicul 
Bogățean Nicolae, care a reali
zat în cursul lunii septembrie o 
economie de 20,9 tone . combus
tibil în valoare de 4.958 lei.

Pe întregul depou, economiile 
realizate în luna septembrie, tota
lizează 450 tone combustibil 
convențional în valoare de 99.000 
lei.

însemnate economii. au fost 
obținute și la uleiuri. Astfel, în 
cursul lunii septembrie mecani
cii depoului au economisit 395 
kg. ulei mineral și 296 kg. ulei! 
special.

In aceste zile membrii și can- 
didații de partid din depou in- 
tîmpină un eveniment impor
tant : adunarea generală a or
ganizației lor de bază pentru 
darea de seamă și alegerea nou
lui birou. Ei cinstesc acest eve
niment cu noi succese în asigu
rarea unui transport ritmic și 
cît mai economic. (Continuare în pag. 3-a)

Un bogat program al Filialei societății 
științelor medicale din Petroșani

In cadrul Lunii prieteniei ro- 
mîno-soyietice. sărbătoare scum
pă pentru întregul nostru popor, 
popularizarea uriașelor succese 
ale Uniunii Sovietice în diferite 
domenii îmbracă cele mai varia
te forme.

Cu acest prilej Filiala Socie
tății științelor medicale din Pe
troșani și-a întocmit un bogat 
plan de acțiuni, pe baza căruia 
se va face o largă popularizare 
a realizărilor dobîndite de me
dicina sovietică.

In cadrul cercurilor de refe
rate pe specialități din Petro
șani se vor face numeroase ex
puneri care vor trata diferite 
aspecte ale științelor medicale. 
Astfel, în ziua de 19 octombrie 
dr. D. Ioniță va prezenta refera
tul „Istoricul pediatriei sovieti
ce“. Urmează apoi expunerile 
„Despre metoda sovietică de 
tratament chirurgical“ (dr. C. 
Lăpădatu), „Contribuția medici- 
nei sovietice la studiul hepatitei 
epidemice“ (dr. V. Maiorescu), 
„Atialgezia psihoprofilactică în 
obstetrică“ (dr. N„ Popescu), 
„Progresele înregistrate de far
maceutica sovietică“, „Medicina 
sovietică, deschizătoare de noi
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Mai multă atenție 
pregătirilor pentru iarnă 
la mina și preparația 

Petrila
Gospodarii buni și prevăză

tori iau din timp măsurile pen
tru a se pregăti corespunzător 
in vederea iernii.

Gospodarii de la mina și pre- 
parația Petrila, s-au gîndit șii 
ei la măsurile în vederea iernii. 
De pildă la mină, în planul de 
măsuri alcătuit împreună cu 
serviciul mecanicului șef sînt 
înscrise executarea a o seamă 
de lucrări printre care: pune
rea în funcțiune a conductei de 
aburi și calorifere la depozitul 
de exploziv, revizuirea instala
ției de încălzit la căminele 1 și 
2, la clădirea administrației, a 
clubului minier, curățirea și a- 
menajarea liniilor normale C.F.R. 
nr. 7, 9, 10 și a liniilor C.F.I. 
și multe altele care în parte s-au 
și realizat pînă acum. Aceeași 
situație este și în ceea ce pri
vește pregătirile de iarnă la pre- 
p a rația Petrila. Astfel aici, una 
din lucrările de seamă o consti
tuie amenajarea liniilor C.F.R. 
pentru iarnă și construcția cana
lului betonat pentru colectarea 
apelor scurse din vagoanele cu 
cărbune — lucrare care se exe
cută de către echipa muncitoru
lui Roman Constantin, îndruma
tă de maistrul Rădescu loan

Vizitînd însă incintele celor 
două unități economice de la Pe- 
trila — mina și preparația — 
se constată, alături de succese 
în domeniul pregătirilor pentru 
iarnă și unele aspecte neplăcute, 
rămîneri în urmă cu nimic justi
ficate care pot constitui piedieF* 
în activitatea unităților respec
tive. Astfel, conducerea sectoru
lui IX a avut sarcină ca pînă 
la 10 octombrie să completeze 
toate geamurile sparte din hala 
circuitului, baia muncitorilor, 
ateliere și clădirile administrati
ve — lucru care nu s-a făcut 
nici pînă acum. La fel, maistrul 
Cipu Iosif trebuia să termine 
pînă la 15 octombrie montarea 
caloriferelor ia atelierul de re
parat colivii, maistrul Scovran 

drumuri în ocrotirea sănătății 
publice“ (sora Zenaida Stan).

In cadrul cercurilor de refe
rate pe specialități sînt progra
mate numeroase acțiuni și în 
localitățile Petrila, Aninoasa și 
Vulcan. Astfel, la Petrila se va 
expune referatul „Organizarea 
postului de prim ajutor la gura 
miner în Donbas“, la Aninoasa 
vor avea loc recenzii din revis
tele medicale sovietice, iar la 
Vulcan va avea loc expunerea 
referatului „Profilaxia bolilor 
contagioase în U.R.S.S.“.

In cadrul subfilialei din Lu- 
peni a Societății științelor medi
cale se vor ține de asemenea re
ferate care vor oglindi succesele 
înregistrate în U.R.S.S. în do
meniul chirurgiei, pediatriei, 
obstetroginecologiei și a medi-* 
cinii interne. Se vor confecționa 
fotomontaje speciale care vor în
fățișa aspecte din domeniul ști
ințelor medicale în U.R.S.S.

La 30 octombrie, ca o încunu
nare a activității filialei în ca
drul Lunii prieteniei romîno-so- 
vietice, în Petroșani va avea loc 
o adunare festivă publică în ca
drul căreia, după cuvîntul in
troductiv al dr. C. Lăpădatu,

La mina Lonea regulile de protecție a muncii sînt larg popu
larizate și respectate. Instructajul periodic se face cu regularitate. 
IN CLIȘEU: Tehnicianul Macovei Alexandru citește în fața unui 
grup de mineri de la Jieț cîteva din normele de tehnică a secu
rității muncii.
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La Conferința raională de par
tid s-a pus în fața minerilor Văii 
Jiului, printre altele, importanta 
sarcină de a ridica în acest an 
toate brigăzile din abataje și lu
crări de pregătiri la nivelul în
deplinirii ritmice a sarcinilor de 
plan. Angajamentele sporite lua
te în întrecerea pentru întîmpi- 
narea zilelor de 7 Noiembrie și 
30 Decembrie prevăd de aseme
nea, drept una din principalele 
rezerve interne, ca tuturor bri
găzilor de mineri să le fie crea
te condiții optime de muncă.

Luptînd pentru traducerea în 
fapt a acestei importante sar
cini, minerii Văii Jiului au ob
ținut rezultate îmbucurătoare. 
Astfel, se cunoaște în întregul 
bazin bogata experiență acumu
lată de minerii de la Uricanî 
unde în tot cursul acestui an 
nici o brigadă din abataje nu a 
rămas sub sarcinile de plan. Se 
cunoaște de asemenea faptul că 
la unele sectoare productive cum 
este sectorul II Petrila, II Lu- 
penî, II Aninoasa, V Lonea șl 
altele, cea mai mare parte dlin 
brigăzile de la abataje și-au în
deplinit și depășit ritmic sarci
nile de plan. Aceasta este ur
marea firească a unei munci po
litice, organizatorice desfășurate 
După 9 luni și mai bine de mun
că din acest an, la multe alte 
sectoare productive situația se 
prezintă însă cu mult sub posi
bilități. La sectoarele II și IIT 
Lonea, I și IV Petrila, III Ani
noasa. II și III Vulcan, I B, IV 
A, IV B Lupeni au rămas sub 

președintele filialei, va fi expusă 
conferința „Contribuția medicinii 
sovietice lai progresul medicinii 
mondiale“ de către dr. Gh. Dîr- 
lea, secretar al filialei.

. In afară de aceste acțiuni, 
vor avea loc și altele ca de pil
dă : ținerea unei conferințe la 
centrul de radioficare din Petro
șani, organizarea de fotomonta
je în spitale, dispensare, undte se 
vor oglindi aspecte din ocrotirea 
sănătății în Uniunea Sovietică.

Inițiativa de a întreprinde a- 
semenea acțiuni dovedește o ac
tivitate vie a Filialei Societății 
științelor medicale din Petro
șani, dorința de a populariza cît 
mai larg uriașele victorii înre
gistrate de U.R.S.S. în domeniul 
științelor medicale, manifestarea 
recunoștinței și dragostei față de 
marea noastră prietenă, Uniu
nea Sovietică.

V. F.

Simpozion închinat 
cinematografiei sovietice
Zilele trecute în fața specta

torilor cinematografului „Al. 
Sahia“ din Petroșani, cu con
cursul Consiliului raional 
A.R.L-U.S., a avut loc un inte
resant simpozion.

Cu acest prilej, tov. I. Semas- 
chievici, jurist, a prezentat con
ferința „Septenalul cinematogra
fiei sovietice“.

In continuare s-a făcut o 
scurtă prezentare a filmului so
vietic „Dragoste pe note“, după 
care a urmat rularea acestei o- 
pere cinematografice.

* *■ . I 

plan multe brigăzi din abataje.
In actuala etapă de întrecere 

se constată o simțitoare îmbună
tățire a situației îndeplinirii pla
nului de fiecare brigadă de mi
neri. Așa de pildă, la Petrila 
dacă în august erau 80 la sută 
din brigăzile de frontaliști sub 
plan, în septembrie numărul a- 
cestora a scăzut la 33 la sută. 
La mina Lonea numărul brigă
zilor din abataje care nu și-au 
îndeplinit sarcinile de plan a 
scăzut la 35,3 la sută în septem
brie de la 48,4 la sută în august. 
Situația nu este însă cîtuși de 
puțin corespunzătoare, deoarece 
pe C.C.V.J. în luna septembrie 
doar 65,7 la sută din brigăzile 
de la abataje și 38,2 la sută din 
brigăzile de pregătiri și-au în
deplinit sarcinile lunare de plan./

Căror fapte se datorește a- 
ceastă stare de lucruri ? In pri
mul rînd trebuie subliniat că ră- 
mînerea sub plan a unui însem
nat număr de . brigăzi miniere 
se datorește tendinței manifes
tate la unele sectoare 'producti
ve de a se munci neritmic, în 
salturi. Iată un caz : colectivul 
sectorului IV Lonea a încheiat 
luna septembrie cu o depășire 
de plan de 517 tone de cărbune, 
pentru ca. în octombrie să rămî- 
nă sub plan chiar din primele 
zile de muncă (minerii de aici' 
au acum o datorie de 116 tone 
de cărbune). Sau alt exemplu: 
mina Petrila care a încheiat 
luna trecută cu peste 2860 tone 
de cărbune în plus de plan, ră
măsese pînă la 12 octombrie cu 
o datorie dte 370 tone de căr
bune.

ing. GH. DUMITRESCU

(Continuare în pag. 3-a;
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Minerii din Petrila 
obțin noi succese

Cu fiecare zi care trece, în a- 
bataje și în celelalte locuri de 
muncă de la mina Petrila, între
cerea în cinstea zilei de 7 Noiem
brie și a aniversării Republicii 
sporește în intensitate. Acest lu
cru este dovedit, și de realizările 
obținute în îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan. In fie
care sector brigăzile înregistrează 
noi succese.

In sectorul II al minei, în pri
ma decadă a lunii octombrie, pe 
primul loc în întrecere s-a situat 
brigada condusă de destoinicul 
miner Michiev Gheorghe. Lucrînd 
într-unul din abatajele figuri, do 
pe stratul 4, brigada sa a extras 
peste plan 202 .tone, de cărbune.

Cărbune mult a luat drumul 
spre lumina zilei și din abatajul 
cameră numărul 2 vest, unde-și. 
desfășoară munca. brigada lui Fi-’ 
roiu loan. Ea a dat 142 tone de 
cărbune în afara planului. Canti
tăți de cărfîîine cuprinse între 67— 
108 tone peste plan au dat și bri
găzile de mineri ale lui Cristea 
Nicolae, Zilay loan, ale lui Ena- 
che Chiriță și Jurca loan de la 
sectorul III, precum și alte bri
găzi din sectorul IV.

I. CIUR 
corespondent
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Obligațiuni ale preprietarehii 
cerate... chiriașului

locatarii blocurilor 
Gh. Dimitrov din 

fost pradă unor 
La mulți,

¡JHIETW lin dHiiz«r rigușrt 
șl un spectacol nereușit

să execute 
chiriașul. A- 

negru pe alb 
de închiriere 
la capitolul 
„Obligațiunile 

rím

stă tipărit 
ce contract

intitulat

De curîndi, 
din cartierul 
Petroșani au 
surprize neașteptate, 
poștașii le-au adus, recomandat 
(cu timbru de 1,75 lei), cîte o... 
somație a gospodăriei de locu
ințe, în care se specifica obliga
tivitatea achitării unor sume cu
prinse între 65—150 lei pentru... 
zugrăvirea scărilor. Cum se știe, 
conform contractelor de închirie
re tip, eliberate de Ministerul 
Gospodăriei Comunale și Indus
triei Locale, proprietarul (deci 
gospodăria cfe locuințe) în ca
drul reparațiunilor curente exte
rioare este obligat *“ ------
acest lucru și nu 
ceasta 
pe ori 
pentru locuințe,' 
VIII, .............
proprietarului", aliniatul 2, 
durile 1—3, arătîndu-se apoi, în 
continuare, în capitolul IX, inti
tulat „Obligațiunile chiriașului“, 
aliniatul 5, rîndurile 1—7, că a- 
cestea cad în sarcina chiriașului 
„numai în cazul cînd sînt cau
zate de el“.

E clar, pentru ori cine știe să 
citească, deci, de la început, că 
nu se putea ca la toate blocurile 
din cartierul Gh. Dimitrov din 
Petroșani'scările să se fi dete
riorat „din pricina chiriașului“ 
(avînd în vedere că aceste blo
curi sînt noi, unele fiind atît de 
noi, încît nu solicitau deloc zu- 
grăvitul scărilor!). Așa dar sar
cina zugrăvirii scărilor revine 
automat proprietarului (gospodă
riei de locuințe).

Atunci de ce â fost nevoie 
ploaia de somații aruncată 
capul chiriașilor, dintre care 
nora nici nu trebuia să li 
zugrăvească scările ? Și-apoi 
puteau aceștia să fi fost anun- 

i tați și pe altă cade (în oaz că 
acțiunea proprietarului e lega
lă) dlecît prin somații? Să facem 
un calcul cît de mic și vom ve
dea că din banii cheltuiți pe re
dactarea și tipărirea acestor so- 

i mâții, pe care s-a lipit cîte un 
i timbru de 1,75 lei, se puteau 
i zugrăvi cel puțin 8000 m. p. de 
perete, presupunînd că somațiile

----- O-----  ¿«a. a

FABULĂ

¡WJUL și IWWM
Un uliu îl lingușea 

pe-un porumbel, odată 
De față fiind

a păsărilor gloată:
— De ce nu am putea

trăi noi bine?
De ce mereu

tu te ferești de mine? 
Doar pasăre sînt și eu,

tu la fel, 
De ce stăpînul tău

cu atîta zel
Te apără,

te găzduiește
Și pe-ai mei frați 

mereu îi hăituiește ? I
Gînclind o clipă-i

spuse porumbelul:
— Eu alt rost am,

ție ți-e altul țelul,
Tu nu iubești viața,

vrei tot moarte 
Și frații tăi,

uliul negru-al urii,

f tot sîmbetele-mi poartă...
Nu numai eu,

și alte păsărele
Gîndesc la fel,

#»s, deci teme-te de ele...
MORALA:

Tot astfel

Născut din jaf,
război și pradă,

Vrea nepătat
să-apară lumii,

Neprihănit ca
albul porumbel să-l creadă...

R. SELEJAN
Ui.ia, i *------------ --------- --  

s-au trimis majorității locatarilor 
din blocuri și prețul cerut pen
tru zugrăvit pe metru patrat 
(1,80 lei) de către cooperativa 
„Partizanul“. Făcind alt calcul 
se poate vedea că această chel
tuială ar fi acoperit chiar va
loarea zugrăvirii a 10—12 scări.

De ce această cheltuială inu
tilă ? De ce nu au fost anun
țați din timp chiriașii (și nu pe 
calea somațiilor) cte plata aces
tor zugrăveli (în cazul că plata 
revenea într-adevăr în sarcina 
lor) ? Nu s-ar fi putut oare a- 
ceste cheltuieli adăuga bunăoa
ră eșalonat la chirie ?

La aceste întrebări poate răs
punde deopotrivă, conducerea 
serviciului colonie Petroșani, cît 
și tov.
care a 
acestor

Mototolea Gh., contabilul 
avut ideea năstrușnică a 

somații, semnîndu-le...

Parcul C.C.VJ. este impinzit de... pitici de gips executați in 
serie de amatori, fără pic de simț artistic, în Ioc ca aici, din 
fondurile alocate în acest scop (cu sprijinul Cenaclului plastic 
al U.A.P. Petroșani) să se fi construit un monument de artă închi
nat minerilor, o statuie simbolică etc. Numărul piticilor achizițio
nați de C.C.VJ. se ridică la... oîteva sute, fiind împărțiți pînă și... 
stadionului „Jiul“ Petroșani, pentru a „ornamenta“ cabinele... ju
cătorilor de fotbal și cele ale arbitrilor (ori pentru aci „păzi“ de 
insuccese ?)

— Privește câți pitici... Doar Albă ca zăpada lipsește de aici...
— Ba mai repede lipsește simțul artistic și interesul față de 

construirea unui monument demni de această atît de importantă 
instituție a orașului nostru...

Radio comunicațiile
Tehnica reactivă modernă du

să pe cele mai înalte culmi de 
către oamenii de știință sovietici, 
a demonstrat prin fapte posibili
tatea deplasării în viitorul apro
piat a conului în cosmos. Una 
dintre problemele care se pune 
însă, este aceea dacă cosmonau- 
ții vor avea posibilitatea să co
respondeze pe calea undelor cu 
locțiitorii Pămîntului, ținînd sea
ma de uriașele distanțe la care 
se poate găsi la un moment dat 
o astronavă față de Pămînt.

Pe baza experiențelor făcute cu 
ajutorul sateliților artificiali și a 
rachetelor cosmice lansate de 
Uniunea Sovietică, toate dotate 
cu instalații ■ de radio pe bord, 
funcționînd pe diverse frecvențe, 
s-au putut trage o serie de con
cluzii foarte interesante în privin
ța viitoarelor radiocomunicații în 
cosmos.

Astfel, s-a constatat că undele 
scurte nu vor fi cele mai indica
te pentru aceste scopuri, ele su
ferind o serie de fenomene dato
rită ionosferei,

De pildă, la cea de-a doua ra
chetă cosmică sovietică s-a ob
servat că semnalele emise în jurul 
lungimii de undă de 15 metri 
(corespunzînd frecvenței de 20 
MHZ) au devenit din ce în ce 
mai slabe, pe măsură ce racheta 
se îndepărta de Pămînt. De ase

4

ȘTBATfi CAoon 
...Cehoslovacia ocupă al trei

lea loc în Europa în ceea ce 
privește televizoarele ? Pînă 
în prezent numărul aparatelor 
de recepție de televiziune, a 
ajuns în această țară la 425.000 
bucăți ?

« ...in stațiile de cale ferată 
filipineze, au fost instalate cîn- 
tare pentru copii. După noile 
tarife, costul biletelor pentru 
copii se stabilește în funcție 
de greutatea fiecărui copil ?

...In inima Siieziei, s-a des
chis, în parcul de cultură din 
Chorzow, expoziția „Un mi
lion de fiori“, cáré în cursul 
primelor 9 zile a fost vizitată 
de 120.000 persoane?
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menea, la semnalele emise de pe 
sateliții artificiali, pe aeeeași lun
gime de undă, recepționarea lor 
nu se putea face decît pe perioa
de relativ scurte de timp, între 
5—15 minute, față de un punct 
fix bine definit de pe Pămînt. 
Toate aceste fenomene se expli
că prin procesele de reflecție, re
fracție și absorbție pe care le pro. 
duce ionosfera asupra oscilațiilor 
electromagnetice din domeniul 
undelor scurte.

Cu totul alta a fost situația 
emisiunilor făcute în gama unde
lor ultrascurte.

După cum se știe aceste unde 
al căror domeniu începe de la 
lungimea de undă de 10 metri 
(respectiv frecvența de 30 MHZ) 
nu suferă absorbții și nici pro
cese de reflecție sau refracție în
semnate în ionosferă, ele propa- 
gîndu-se în linie dreaptă, ca și 
razele de lumină. După cîte s-a 

• constatat, aceste caracteristici ale 
undelor utrascurte nu s-au schim
bat nici în cazul emisiunilor fă
cute din cosmos către Pămînt, 
adică a emisiunilor realizate de 
pe bordul sateliților și al rache
telor cosmice. Toate emisiunile 
respective, efectuate pe frecvențe 
cuprinse între 40 și 200 MHZ 
(7,5—1,5 m.) au putut fi urmă
rite în bune condițiuni de pe Pă
mînt, evident atîta vreme cît sate-

Cui nu-i place un spectacol ci
nematografic bun ? Cine nu și-a 
rupt ore întregi din timpul său 
liber pentru a putea viziona o- 
dată sau chiar de mai multe ori 
un film ca „Zboară cocorii" sau 
„Pe Donul liniștit” ? Așa că să 
fiu iertat dacă o să povestesc ce 
mi s-a întîmplat deunăzi la un 
film rulat la cinematograful „Al. 
Sahia" din Petroșani.

Nu... de data aceasta n-au fost 
de vină operatorii cinematografu
lui, ci alți „operatori", ce se a- 
flau in acea clipă taman pe stra
da Crișan. E vorba de condu
cerea stafiei de radioamplifica
re din Petroșani, care n-a găsit 
alt loc unde să plaseze unul din 
difuzoare (și acela răgușit!) de 
pe linia centrală a orașului de- 
cit chiar deasupra ușii cinemato
grafului. Din această pricină un 
spectacol cinematografic îl poți 
vedea cu... completările stației de 
radioamplificare. Așa mi s-a ln- 
tîmplat și mie, la un film vorbit 
in limba romină, în care se în
curcau și descurcau probleme de 
dragoste, căsătorie etc. Dar iată 
cam in ce condiții l-am urmărit.

începuse filmul. Afară la difu
zor, tocmai se dădea ora exactă.

— A fost ora 14...
Pe cînd crainicul filmului a- 

nunța în sală: — E miezul nop
ții. Perechi intîrziate trec grăbi
te... Și pe ecran prinseră a se 
perinda imagini care vorbeau des
pre dragostea a doi tineri.

I.a difuzor... știri din țară șt 
de peste hotare.

Deodată, in film „el” alunecă 
și cade. „Ea” se apleacă îngri
jorată :

— Te doare, ie-al lovit?
Difuzorul: Brrl Cir! Miri A- 

poi o frîntură de știre: ...la depo
zitul de vinificație muncitorii 
și-au depășit planul...

...Acțiunea se precipită. In film 
se pare că „el" n-o mai iubește 
pe „ea” atît de mult. Iar la di
fuzor se transmit... cotele apelor 
Dunării

„Ea" îl intîlnește pe omul drag. 
Un dialog... Ea, mustrător: — 
Nu mă mai iubești...

In locul bărbatului răspunde 
difuzorul:... Orșova: scade 10 
cm.

Ea, pe ecran, dramatic: —- Și 
cîte lacrimi am vărsat...

La difuzor: Tur nu Sever ir.,
crește 8 au..,

în cosmos
litsi sau racheta erau în raza 
postului de radiorecepție teres
tru.

Ga o concterie logică ce de
curge din aceste observații, este 
aceea că astronavele vor putea 
comunica prin radio cu Pămîn- 
tiri, însă numai în gamele de un
de ultrascurte.

O attă problemă în acest do
meniu este. aceea a surselor de 
alimentare electrică și’ a puterii 
emițătoarelor. Alimentarea electri
că va putea fi rezolvată prin fo
losirea surselor electro-chimice, a 
bateriilor solare sau probabil a 
unor generatoare de tip nuclear, 
cu durată mare de funcționare. 
Pentru distanțele enorme din cos
mos, de sigur că și puterea emi
țătoarelor va trebui să fie mărită. 
Dar mărirea puterii acestora în
seamnă și sporirea capacității 
surselor de alimentare electrică. 
Pentru a se ajunge la o situație 
mai favorabilă sub raportul con
sumului de energie electrică, foar
te probabil că aceste emițătoare 
vor lucra în impulsuri analog 
radarului. In acest mod, se obțin 
puteri foarte mari în antenele e- 
mițătoarelor, cu consumuri redu
se din sursele de alimentare elec
trică. Pe de altă parte, penetra- 
bilitatea undelor de tip radar 
este foarte mare. De altfel, sînt 
mai mulți ani de cînd s-au lan-

Ș; dialogurile din film decurg 
tot așa, pînă se lămurește situa
ția, iar la difuzor se schimbă pro
gramul, urmînd: cîntece popu- 
are rcminești.

Clipă dramatică: „Ea“ e dis
perată :

— Așa-i că nu mă mai iubești ?
Difuzorul: — ...Trandafir de 

ta Moldova, te-aș iubi, dar... A- 
poi. răgușit: Bîr I Cir ! Mir !

Ea: — Nu mă părăsi...
Difuzorul: — Cale lungă, drum 

de fier...
Pînă la urmă cei doi se împa

că și se căsătoresc
O scenă de familie. Ea ll aș

teaptă în prag, tîrziu, cu un fa- 
căleț în mină.

Ea: — Pe unde mi-ai umblat, 
stimabile ?!

La difuzor: — Pe Mureș și pe 
Tirnave...

N-are rost, avînd în vedere fi
rile cam susceptibile ale unor 
soți, să arăt cum au decurs 
pe ecran scenele următoare. Des
tul că omul a fost dat pe brazdă, 
ciungind la anii cînd începuseră 
sâ-i vină copiii. Primul copil se 
năștea chiar în clipa cînd la di
fuzor se retransmitea un program 
al lui Mircea Crișan. Tatăl, feri
cit, se repezea spre moașa ce-l 
purta în brațe pe noul născut, 
esclamînd:

— Ce voce minunată are...
rar la difuzor, Mircea Crișan 

făcea ca vaca :
— Muuu !
Insfîrșit, cu toate aceste mici 

accidente, filmul se apropie de 
'ieznodămînt. Familia e fericită. 
Tatăl exclamă bucuros:

— Sintem o familie model...
In vremea aceasta la difuzor se 

recita „Scrisoarea a treia", de M. 
Eminescu...

— ...Un sultan dintre aceia...
Și filmul anunță „sfirșit", chiar 

în clipa cînd declamatorul de la 
t adio exclama:

— ...Unde ești tu, Țepeș doam
ne...?

Dar, deoarece filmul se termi
nase, am tras concluzia că aceas
tă replică nu mai avea nimic cu 
spectacolul de pe ecran. Cel mult 
cu cei de la stația de radioampli / 
ficare din Petroșani care nu s-au • 
sinchisit deloc să mute difuzorul 
cu pricina, într-un loc mai potri
vit, eu toate insistențele pe care 
conducerea cinematografului le-a 
depus.

S. IRfMESCU

sat semnale de radar către Lu
nă, semnale care s-au înapoiat 
pe Pămînt în cele mai pune con
diții, după o reflectare pe supra
fața Lunii, parcurgînd astfel a- 
proape 770.000 km.

Insfîrșit, dacă ținem seama de 
modul în care se propagă un
dele ultrascurte, adică în linie 
dreaptă, este clar că o singură 
stație terestră nu va reuși să a- 
sigure, un contact permanent cu 
un punct anumit din cosmos, 
deoarece Pămîntul se învîrtește, 
și astfel, la un moment dat, as
cultătorul terestru nu va mai fi 
în raza punctului ales din spa
țiul cosmic. Pentru acest motiv, 
spre a se asigura continuitatea 
comunicațiilor, vor fi necesare 
mai multe stații de recepție teres
tre, dispuse în lungul ecuatorului 
sau a unor paralele convenabile. 
Aceste stații de recepție vor face 
interceptările pe rînd, în măsura 
rotirii Pămîntului în spațiu și ele 
vor fi conexate între ele, fie prin 
radio fie prin cabluri.

Iată deci că, deși omul nu s-a 
avîntat încă în cosmos, există 
deja toate premisele spre a putea 
afirma că legăturile prin radio 
între pămînt și cosmonave vor 
fi posibile. Nu rămîne decît ca 
viitorul să confirme aceste ipote
ze și pentru distanțe mai mari 
decît cele experimentate pînă în 
prezent.

ing. LIVIU MACOVEANU ! 
radioamator — YO3RD/2 i



STEAGUL ROȘU

Alegante în organizațiile de bază ale partidului 
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Zilele acestea a avut loc adu
narea generală de dare de sea
mă și alegere a noului birou în 
organizația de bază din sectorul 
I A de la mina Lupeni. Tovară
șul secretar Feher Vasile a pi-, 
zentat darea de seamă care ; 
oglindit activitatea desfășurată 
de organizația de bază în perioa
da care s-a scurs de la ultimele 
alegeri. Membri și candidați c. 
partid cum sînt șefii de brigăzi 
Jurj Ioan, Velek Ioan și Rru- 
șinski Ioan au constituit pentru 
ceilalți muncitori mineri din sec
tor un bun exemplu în întrece
rea socialistă. Organizația de ba
ză s-a întărit prin primirea în 
fiecare lună a 1—2 candidați s-au 
noi membri de partid. Biroul or
ganizației de bază s-a ocupat cu 
mult simț de răspundere de în
drumarea organizației U.T.M. și 
a comitetului de secție sindicală 
pentru îndeplinirea și depășirea 
planului de producție. Toate a- 
cestea au făcut ca pînă Ia data

îndeplinirea sarcinilor 
de plan în mod ritmic, 
de toate brigăzile — 
obiectivul primordial 

al întrecerii
(Urmare din pag. l-a)

O altă cauză a rămînerii sub 
plan a unui însemnat număr de 
brigăzi trebuie căutată în ten
dința unor tehnicieni mineri de 
a acorda sprijin tehnic mai sub
stanțial brigăzilor din abatajele 
care au poziție mai avantajoasă 
de a da producție, neglijîndu-le 
pe cele cu greutăți. De aseme
nea nu-i mai puțin adevărat că 
la multe sectoare, tehnicienii nu 
sînt trași la răspundere pentru 
rezultatele slabe pe care le ob
țin brigăzile de care au primit 
sarcina să se îngrijească.

Din cauza nerespectării pos
turilor acordate în septembrie, 
la Vulcan 50 la sută din brigă
zile de la frontale au rămas cu 
planul rieîndeplinit, la Lupeni 
peste 40 la sută, iar la Aninoa- 
sa 25 la sută din brigăzile de 
Ja abatajele frontale.

Pînă acum minerii Văii Jiu- 
'îui au extras peste plan aproape 
60.000 tone de cărbune. Îndepli
nirea integrală a angajamente
lor sporite pe care și le-au luat 
în întrecere depinde însă în mai- 
re măsură de modul cum vor fî 
create condiții optime de lucru 
brigăzilor de mineri. Conducerile 
tehnice ale sectoarelor trebuie 
să acorde atenție maximă fie
cărui loc de muncă. In pri
vința aceasta trebuie să se 
facă simțit mai mult ajutorul și 
îndrumarea specialiștilor din 
cadru! combinatului.

O importantă sarcină revine 
organizațiilor sindicale care sînt 
datoare să mobilizeze mai activ 
pe toți minerii la întrecerea so
cialistă, să urmărească îndea
proape realizarea obiectivelor și 
să extindă larg inițiativele de 
valoare. Inițiativa minerilor de 
la Aninoasa precum și acțiunea 
pornită de unii brigadieri care 
au preluat conducerea unor bri
găzi mai slabe trebuie să devină 
acțiuni de masă.

Mobilizarea tuturor minerilor 
pe baza exemplului personal al 
membrilor și candidaților de ■ 
partid, desfășurarea unei largii 
munci politice în jurul îndepli-j 
nirii obiectivelor de întrecere cal 
și traducerea neîntîrziată în fapt 
a măsurilor elaborate cu ocazia 
adunărilor generale de dare de 
seamă și alegere a noilor bi
rouri — iată sarcinile ce revin 
organizațiilor de bază de partid.

Progresul obținut în septem
brie în lupta pentru îndeplinirea 
celui mai important obiectiv al 
întrecerii — ridicarea tuturor 
brigăzilor la nivelul sarcinilor 
de plan, care înseamnă în ulti
mă instanță productivitate spo
rită, economii suplimentare me
reu mai mari, trebuie mereu 
dezvoltat. Nici o brigadă sub 
pian, aceasta să fie preocuparea 
de căpetenie a fiecărui inginer 
și tehnician mineri 

de 1 octombrie 1959 minerii sec
torului I A să extragă peste plan 
3.000 tone de cărbune cocsifica- 
bi). ț

Pe lîngă rezultatele obținute au 
existat și lipsuri, în special în I 
problema îmbunătățirii calității I 
cărbunelui extras. Sectorul I A a î 
tost penalizat de la începutul a- 
nului și pînă în prezent cu 400.000 
lei pentru calitatea slabă a căr
bunelui.

Organizația de bază a anali
zat în două rînduri problema ca
lității cărbunelui, dar vechiul bi
rou nu s-a preocupat de aplicarea 
în viață a măsurilor luate în ve
derea îmbunătățirii calității căr
bunelui. Nici agitatorii nu au 
rost instruiți să desfășoare o 
muncă susținută în această direc
ție. Pentru calitatea slabă a căr
bunelui se face vinovat și comi
tetul de secție sindicală (preșe
dinte tovarășul Nagy Carol) pen
tru faptul că nu a pus în cen
trul atenției consfătuirilor de pro
ducție problema îmbunătățirii ca
lității cărbunelui. Tovarășul Gre- 
gor Ioan, membru în biroul orga
nizației de bază, nu a făcut ni
mic pentru a îmbunătăți această 
situație cu toate că răspundea 
din partea biroului de îndrumarea 
activității comitetului secției sin
dicale. Tovarășii Gozman Iacob 
și Habina Ernest care dețin func
ții de răspundere pe linie tehnică 
s-au mulțumit numai cu rezulta
tele bune ob’ținute la grupele de 
care răspundeau ei personal pe 
linie tehnică, fără să ia măsuri 
pentru extinderea la toate grupe
le din sector a metodelor bune 
folosite de brigăzile fruntașe.

Biroul organizației de bază a 
scăpat din vedere sarcina atît de 
importantă de a repartiza mem
bri și candidați de partid pe gru
pe, lăsînd patru brigăzi fără 
membri sau candidați de partid.

Organizația U.T.M. nu a fost 
îndrumată să desfășoare o mun
că susținută pentru întărirea dis
ciplinei în rîndul tinerilor. De
zinteres au manifestat și tovară
șii Hidoș Aurel și Gregor Ioan, 
membri în birou care răspundeau 
de sprijinirea și îndrumarea or
ganizației.

Pe viitor, noul birou al orga
nizației de bază, trebuie să insiste 
cu mai mult simț de răspundere 
asupra îmbunătățirii calității căr
bunelui — condiție esențială pen
tru îndeplinirea integrală a an
gajamentelor de întrecere luate 
de colectivul sectorului.

A. NICWFOREL

La poalele muntelui Roșia, pe 
malul drept al Jiului ardelenesc, 
cu două—trei decenii în urmă, e- 
rau doar case mici înșirate de-a 
lungul șoselei înguste și desfun
date Ici-colo pe marginile Jiului 
sau în apropierea Luncii de Sus, 
mai era cîte o casă din lemn, a- 
coperită cu șindrilă...

Cu frunțile încrețite, eu privi
rile mereu gînditoare intrau mi
nerii în adîncurl și tot așa te
șeau. Cele 10—12 ore de mun
că pe zi le istoveau puterile șt 
le storceau ultima vlagă. Mize
ria șl necazurile continuau să-și 
facă loc în așa-zisele „case" ale 
minerilor. De asistență medicală 
nici vorbă

...Au trecut anii grei de mize
rie, de muncă istovitoare. Elibe
rarea tării noastre a adus și eli
berarea minerilor de munca grea 
si chinuitoare. Pe zi ce trece în 
casele lor au pătruns razele cal
de ale soarelui. In viața minerilor 
a început să-și facă loc traiul 
mai bun. Pe zi ce trecea Petri- 
la reînvia. Pe străzile ei ati apă
rut oameni încrezători în puteD 
le lor

An de an, vechea colonie d: 
mineri își schimbă înfățișarea. Pe 
locul numit Lunca—Petrila, unde 
era un teren pustiu și mlăști- 

Mai multó aienfie 
pregătirilor pentru iarnă 
la mina și preparata 

Petrila
(Urmare din pag. l-a)

Ernest să revizuiască pînă la 14 
octombrie instalația de încălzire 
a puțului auxiliar, tov. Borody 
Victor să facă pînă la 16 octom
brie verificarea și izolarea con
ductei de apă potabilă de lingă 
casa pompelor și multe alte a- 
semenea lucrări de a căror exe
cutare răspundeau diferiți teh
nicieni — și din care nu s-a fă
cut pină acum decit puțin sau 
chiar nimic!

Un alt aspect ai pregătirilor 
de iarnă — care nu face cinste 
celor în cauză — o constituie 
„grija“ pentru adăpostirea uti
lajelor și valorificarea marilor 
cantități de fier vechi. Astfel, la 
rampa de descărcare a utilaje
lor de la Petrila stau mari can
tități de utilaje sosite pentru 
mina Petrila, mina Lonea, pre- 
parație etc. fără a le duce ni
meni de grijă. Printre ele sînt 
un compresor de aer de 45 m.c. 
venit de la Reșița pentru mina I 
Lonea — care deja -a început să | 
ruginească — diferite reductoa- i 
re pentru utilaje, colivii pentru I 
puțuri, jgheaburi cu melci pen
tru preparație — toate părăsite 
în voia soartei. Oare nu-i păcat 
de banii dați pe ele, ca acum să 
le distrugă rugina?

De asemenea, peste tot stau 
împrăștiate mari cantități de 
fier vechi; în spatele magaziei 
de fîn ruginesc „urșii“ (susți
nerea metalică folosită în abata
jele frontale ale minei în anii 
trecuți), în Jurul coșului de fum 
de la sala cazanelor, în spatele 
atelierului electric și sub esta 
cada de beton a liniei C.F.I. — 
Lonea există cantități mari de 
fier vechi care ar trebui trimi
se la Hunedoara la retopit; lîn
gă pasarela de trecere pe sub 
estacadă există macaze șî încru
cișări complete; de C.F.I. acope
rite de șmoalfi. La fel, locașu 
rile de beton ále noilor cîntare 
sînt pline cu apă iar o bună par
te din utilajul nou al cîntare- 
lor este depozitat afară — pe li
nia C.F.R. întreruptă — pradă 
intemperiilor.

La Petrila sini condiții pentru 
a se executa pregătirile de iarnă 
In bune condițiuni. Trebuie nu
mai ca gospodarii și mecanicii 
șefi ai minei șî preparație! Pe
trila să dea o atenție mai mare 
urgentării și desfășurării pregă
tirilor pentru iarnă, iar comi
tetele sindicale să analizeze cu 
atenție și simț de răspundere 
cum sînt executate pregătirile 
pentru iarnă la aceste două uni
tăți industriale.

S. M.

nos, au început să răsară blo 
curi frumoase în geamul cărora 
soțiile minerilor au pus ghivece 
cu flori. Da-a lungul șoselei în 
Lunca de Sus s-a început cons
trucția unui nou cartier de blo 
curi.

In cei 15 ani de la eliberare în 
Petrila au fost construite in to 
tal 6 cartiere de locuințe, 3 cămi
ne pentru tinerii mineri, un sta
ționar, o creșă pentru copiii mi
nerilor, un cămin de zi, sanato-

IN CLIȘEU ; Vedere a unui bloc nou
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Pe calea lidMârli tivciHlHl 
muncii pelHicc flc nașă

In liiiima vreme comitetul de 
partid al minei Aninoasa a luat 
o serie de măsuri pentru inten
sificarea muncii politice de masă 
pentru mobilizarea colectivului ex. 
ploatării la îndeplinirea angaja
mentelor luate în întrecerea so
cialistă, de a da patriei cărbune 
mai mult, mai bun și mai ief
tin. Atenția a fost îndreptată în 
primul rînd spre munca de agita
ție. Sînt în curs de pregătire cî- 
teva zeci de panouri cu lozinci 
care cheamă minerii să ridice 
productivitatea muncii, să reducă 
prețul de cost, să dea cărbune de 
calitate. O parte din aceste pa
nouri au și fost afișate. Sînt ex
puse lorinai care cheamă bri
găzile de mineri la muncă rod
nică în cinstea celei de a 42-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. E popu
larizat de asemenea exemplul îna
intat al minerilor comuniști Cris- 
tea Aurel și Tucaciuc Mih'ai care 
au preluat conducerea unor bri
găzi rămase în urmă pe care le 
ajută să devină fruntașe. Un alt 
panou evidențiază pe maiștri mi
neri Dumitraș Nlcolae, Bulea 
Ioan, Mîrza Cornel și Gava Se
ver care dau un sprijin efect:■ 
brigăzilor de care răspund pen
tru a-și îndeplini planul de pro
ducție. Pe două panouri mari, a- 
șezate la loc vizibil în incinta 
exploatării, minerii din diferite 
brigăzi află operativ dacă și-au 
îndeplinit sau nu angajamentele 
de întrecere.

Se pare însă că era necesar să 
se acorde mai multă atenție în 
cadrul agitației vizuale îmbună
tățirii calității cărbunelui. Tre
buie afișate nu numai lozinci ca
re să cheme la luptă pentru ca
litate, ci și critici directe, concre
te, la adresa brigăzilor care dau 
cărbune cu mult șist sau prea 
prăfuit. De asemenea- e necesar

FLUIDIZA
de L. Esayan și M. Esayan

REA
Fluidizarea reprezintă un pro

cedeu modern aplicat în diferite 
operații din tehnica industrială, 
ca ardere (prăjire), uscare, reac
ții chimice catalitice și necatali- 
tice, procedeu prin care se pot 
micșora cheltuielile de investiții 
și gabaritele instalațiilor. Produ
sele obținute prin fluidizare sînt 
mai ieftine, de calitate superioa
ră, iar randamentele de fabrica
ție sînt simțitor mărite.

riu de noapte, o cantină moder
nă, un club muncitoresc și o sală 
de spectacole cu 480 locuri și al
tele. Colonia de altă dată a deve
nit un oraș modern, cu străzi 
asfaltate și iluminate electric. Mi
neri cunoscuți cum sînt Crainic 
Pamfil, Kibedi Adalbert, Nisto- 
rcanu Gheorghe, Costea Traian, 
Petruș Vasile și alții se bucură 
de tot confortul în apartamente-. 
le în care locuiesc

— Tare îmi pare rău că am 

ca agitația vizuală să îndemne 
mai mult‘ la folosirea din plin a 
timpului programului de lucru.

Important este de asemenea 
faptul că comitetul de partid și 
comitetul sindical acordă o aten
ție specială agitației vizuale pen
tru respectarea normelor de teh
nică a securității muncii. Au fost 
confecționate multe panouri care 
vor fi așezate în mmă.

îndeplinirea angiiiamentelor de 
întrecere luate de colectivul mi
nei Aninoasa e .•’-ținută și de co
lectivul de redacție al gazetei de 
perete. După apariția în ziarul 
nostru a articolului „Probleme 
pe care colectivul gazetei de pe
rete nu le aude, nu le vede“, în 
care gazeta de perete a fost cri
ticată pentru lipsuri, comitetul de 
partid a îndrumat colectivul de 
redacție să-și îmbunătățească mun
ca. Actuala ediție a gazetei de 
perete are o tematică bogată și 
interesantă. Un articol semnat de 
ing. Cocota Dan, tratează cu 
competență problema reducerii 
prețului de cost la mina Ani- 
noasâ. Tema celui de-al doilea ar
ticol important este inspirată de 
necesitatea respectării riguroase 
a normelor de tehnică a securită
ții muncii în mină. Sînt publica
te și alte articole, dintre care 
atrage atenția cel care se ocupă 
de munca culturală desfășurată 
în cadrul clubului minier.

Aceste măsuri sînt pași impor
tanți pe calea ridicării muncii po
litice de masă la nivelul cerin
țelor. îmbunătățirea continuă a 
agitației vizuale, și odată cu a- 
ceasta luarea de măsuri pentru 
activizarea și instruirea colecti
velor de agitatori, va da comite
tului de partid și organizațiilor 
de bază de la mina Aninoasa 
posibilitatea de a mobiliza colec- i 
tivul de mineri și tehnicieni spre ! 
noi succese în întrecere.

Cartea cuprinde o parte teore
tică pentru introducerea cititori
lor în tehnica fluidizării și o 
parte amplă în care sînt tratate 
aplicațiile mai importante ale 
fluidizării.

Lucrarea interesează în primul 
rînd pe chimiștii și inginerii ehi- 
miști, pe cercetători șl protestanți. 
De asemenea, poate fi consultată 
de studenți pentru documentare 
și întocmirea proiectelor de diplo
mă.

îmbătrînit — spune minerul pen
sionar Onea Aron. Astăzi minerii 
lucrează în condiții omenești. în 
mină au intrat haveze, locomoti
ve, pichamere, nu ca pe timpuri i 
clnd munceam eu cu trocul și tîr-.* 
năcopul. Și apoi azi ai tot ce-ți 
trebuie. Nu mai duci grija zilei 
de mîine. In magazinele care 
s-au deschis în cei 15 ani gă- \ 
sești marfă berechet. Salariile: 
sînt bune. Iată Petrila noastră • 
azi e oraș, nu ca pe timpul cînd 1 
eram eu tînăr. Tineretul de azi' 
duce o viață cum nu șl-a putut : 
închipui nici un muncitor pe vre
mea mea. Au de toate: teren de 
sport, ștrand, club. Munca le 
este asigurată. Sînt siguri că nu 
ajung pe străzi fără lucru.

Și noi, pensionarii, ne bucu
răm de toate astea —• continuă 
bătrînul. Cei 15 ani de la elibe 
rare au însemnat pentru noi o a 
doua tinerețe. Eu sînt fericit. Cu 
pensia pe care o primesc, ar pu
tea trăi o familie mare, dar mi-te 
eu cu bătrtna ? Și toți pensiona
rii sînt mulțumiți: un singur lu
cru nu le convine: au îmbătrînit 
șt nu pot să-și aducă și ei aportul 
și să răsplătească cum ar dori 
grija ce li se poartă.

...Petrila s-a transformat, a de
venit un oraș nou așa cum au 
devenit multe localități din țara 
noastră. Și toate acestea numai 
în cîțiua ani...

F. ÍS3&UE
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Stația ÎHterplanetară 
își continuă înaii

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
anunță:

Continuîndu-și înaintarea spre 
Pămînt, stația interplanetară au
tomată se afla la 15 octombrie 
in jurul orei 20 (ora Moscovei) 
li» constelația Heroide, avînd as
censiunea dreaptă 17 ore, 5 mi
nute, 41 secunde și declinația 25 
grade, 33 minute.

La această dată stația inter
planetară se afla deasupra Ocea
nului Atlantic în dreptul unui 
punct situat la sud-vest de insu
lele Canare, avînd coordonatele 
22,1 grade longitudine vestică 
și 25,6 grade latitudine nordi
că. La 15 octombrie ora 20. sta
ția interplanetară se afla la o 
distanță de 339.200 kilometri de 
Pămînt, iar viteza ei era de a- 
proximativ 0,9 km. pe secundă.

Rezultatele măsurătorilor pri

vind traiectoria rachetei au con
firmat că stația interplanetară 
automată continuă să se depla
seze pe o traiectorie foarte apro
piată de cea calculată. Ini tim
pul etapei de măsurători din 15 
octombrie, care au fost efectuate 
între orele 18 și 19 (ora Mosco
vei), s-a stabilit că aparatajul 
științific și de măsurat al sta
ției continuă să funcționeze nor
mal

Datele obținute în timpul eta
pei de măsurători din 15 octom
brie cu privire la traiectoria ra
chetei și măsurătorile științifi
ce continuă să fie studiate.

Următoarea etapă de transmi
tere a datelor de pe bordul sta
ției interplanetare automate va 
avea loc Ia 16 octombrie între 
orele 13 și 14 (ora Moscovei). 

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

Aprobarea amendamentului delegației 
R. P. Remîne cu privire la deelarația 

asupra drepturilor copilului
NEW YORK 16 (Agerpres).

Corespondență specială :
In comitetul nr. 3 continuă 

dezbaterea pe marginea declara
ției asupra drepturilor copilu
lui. Articolul 10 al acestei de
clarații se referă la protecția 
copilului împotriva exploatării în 
domeniul muncii, al producției. 
Este cunoscut faptul că într-o 
serie de țări, ca urmare a unor 
condiții sociale tragice, mai 
xistă practici ca 
merț cu copii

După cum a 
Malița, delegatul 
o recunoaștere a 
poate fi găsită chiar în paginile 
unor ziare metropolitane care 
publică cu cinism pînă și prețul 
copiilor pe piața de sijavi. In 
legătură cu aceasta delegația 
R. P. Romîne a propus un a- 
mendament la articolul 10 al 
declarației menționate mai sus 
și anume formularea explicită a 
interdicției de a se face comerț 
cu copii sub orice formă, preci-

Intîlnire 
între reprezentanții 

organizațiilor P.S.U.G. 
și P.S.D. din Berlin
BERLIN 16 (Agerpres).
La Berlin a avut loc o întîl- 

nire între reprezentanții orga
nizației regionale din Berlin a 
Partidului Socialist Unit din 
Germania și social democrații 
din Berlinul occidental, la care 
au participat peste 100 de acti
viști și membri ai P.S.U.G.

După cum anunță agenția 
A.D.N., luînd cuvîntul în cadrul 
îirtîlnirii, P. Verner, prim-secre- 
tar al organizației din Marele 
Berlin al P.S.U.G., a declarat că 
Partidul Social Democrat tre
buie să-și aducă contribuția la 
destinderea încordării interna
ționale. Aceasta, a subliniat P. 
Verner, implică necesitatea unor 
tratative între senatul vest-ber- 
lrnez și guvernul R. D. Germa
ne cu privire la normalizarea 
situației din Berlinul occidental, 
precum și Ia încetarea propa- 
gandteî și a activității subversi
ve desfășurate din Berlinul oc
cidental împotriva R. D. Ger
mane.

---- O------
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Hotărîrea C. C. al P. C. U. S. și a Consiliului de Min iștri 
al 8. R. S. S.

spălat rufe și de spălat veselă 
de la 463.000 bucăți la 1.215.000 
bucăți, producția de 
cusut de 
3.470.000 
biciclete 
1.024.300 

Potrivit 
de-al patrulea trimestru al anu
lui 1959 se va produce o canti
tate suplimentară de mărfuri cu 
destinație cultural-socială și de 
uz gospodăresc.

In hotărîre se prevede orga
nizarea producerii în serie în- 
tr-un termen scurt a celor mai 
noi modele dte mărfuri, create de 
organizațiile de construcții și 
întreprinderile sovietice.

In Hotărîrea C.C. al P.C.U.S. 
și Consiliului de Miniștri se a- 
rată că se proiectează organiza
rea unor expoziții permanente 
de mărfuri cu destinație cultu
ral-socială și de uz gospodăresc 
în scopul pregătirii celor mai 
bune modele, avînd în vedere 
producerea lor pe scară largă. 
• Comitetul Central al P.C.U.S. 
și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. trasează sarcina ca fie
care întreprindere să realizeze 
numai produse de calitate supe
rioară, trainice și frumoase care 
să corespundă exigențelor și 
gusturilor oamenilor sovietici.

MOSCOVA (Agerpres). TASS. 
Comitetul Central al P.C.U.S. și 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
au adoptat o hotărîre cu privire 
la sporirea producției, lărgirea 
sortimentului și 
calității mărfurilor 
ție cultural'-socială 
podăresc.

In hotărîre se : 
altele că datorită i 
lului cultural și 
oamenilor sovietici 
mărfuri 
socială 
crește neîncetat. In U.R.S.S. 
sînt produse în mare cantitate 
aparate de r.adio, aparate de fo
tografiat, ceasornice și diferite 
alte obiecte. Totodată, în hotă
rîre se menționează că este in
suficientă cantitatea dte televi
zoare, pianine, biciclete pentru 
copii, mașini de spălat, frigide
re, veselă de porțelan și faianță 
și alte obiecte puse în vînzare.

Hotărîrea adoptată prevede 
sporirea volumului producției de 
mărfuri cu destinație cultural- 
sodală și de uz gospodăresc. 
Printre altele producția de fri
gidere va fi sporită dte la 359.600 
bucăți în 1958, la 796.000 în 
1961, producția de televizoare 
de la 979.300 bucăți la 1.928.000 
bucăți, producția de mașini de

îmbunătățirea 
cu 

și dte
destiha- 
uz gos-

printrespune 
ridicării nive- 
a bunăstării

i cererea de 
cu destinație cultural- 

și de uz gospodăresc 
In

e-
inumanul co-

a ratat Mircea 
R. P. Romíné, 

acestui fapt

NEW YORK — Ini Comitetul 
Politic al Organizației Națiuni
lor Unite s-a reluat la 15 oc
tombrie discutarea propunerilor 
cu privire la dezarmarea gene
rală și totală. In cursul ședin
ței au luat cuvîntul reprezentan
ții Cehoslovaciei și Statelor U- 
nite ale Americii.

NEW YORK — După cum a- 
nunță agenția Associated Press, 
potrivit datelor furnizate de ge
neralul maior D. Caldar, din 
forțele militare aeriene ameri
cane. din anul 1950 forțele ae
riene militare ale S.U.A. au pier
dut în accidente 3471 de piloți 
și 7062 avioane, adică mai mult 
decît efectivul forțelor aeriene 
militare al oricărei alte țări ca
pitaliste. Accidentele în rîndurile 
forțelor militare aeriene, a de
clarat generalul american, costă 
în medie 900 de dolari pe minut.

BONN — Ziarul „Welt Der 
Arbeit'" anunță că prețul pîinii 
a crescut în R.F.G. 
pfenigi pe kilogram.

WASHINGTON — 
occidentale de presă anunță că 
îp noaptea de 15»spre 16 octom
brie un bombardier american de 
tip B -52 avînd la bord o bombă 
atomică și un avion militar de 
transport s-au ciocnit în aer 
deasupra localității Hardinsburg 
(Kentucky). In acest accident 
și-au pierdut viața 4 membri ai 
echipajului celor două avioane, 
iar alți trei sînt dați dispăruți.

zarea clară a necesității de a 
sigura dteplina dezvoltare și res
pectare a demnității copiilor.

Pus la 
propus de 
ne a fost 
de voturi.

împotriva amendamentului.
--- O---- 

împotriva amestecului 
in treburile interne 
ale R. P. Chineze

DELHI 16 (Agerpres). TASS 
anunță:

Referindu-se într-un articol de 
fond la hotărîrea ilegală a Co
mitetului general al Adunării 
Generale a O.N.U. de a reco
manda adunării să includă pe 
ordinea de zi așa zisa „chestiu
ne a Tibetului“ ziarul „New 
Sharat Times“ scrie: „Tot ce se 
petrece în Tibet reprezintă o 
problemă pur internă a Chinei. 
Nici o țară nu are dreptul să se 
amestece în treburile ei interne“.

„In urma vizitei în S.U.A. a 
primului ministru sovietic N. S. 
Hrușciov, subliniază ziarul, în
cordarea internațională a slăbit. 
In asemenea situație ar fi mult 
mai bine dacă „chestiunea Ti
betului“ nu ar fi ridicată în 
O.N.U. Aceasta nu contribuie 
câtuși de puțin la slăbirea încor
dării“.

tat

vot, amendamentul 
delegația R. P. Romî- 
aprobat întrunind 41 
Opt delegații au vo-

Muncitorii francezi cer 
restabilirea păcii în Algeria

PARIS 16 (Agerpres).
Organizațiile sindicale de la 

uzinele de automobile „Peugeot“ 
afiliate la Confederația Generală 
a Muncii, la Confederația Fran
ceză a Muncitorilor 
la Force Ouvrière, 
președintelui Franței 
comună în care cer 
păcii în Algeria.

----- O-----
Guvernul japonez 

nu intenționează să reducă 
programul de înarmare
TOKIO 16 (Agerpres).
La 15 octombrie Akaghi, șeful 

Direcției apărării naționale a 
Japoniei a declarat că Japonia 
va continua să se înarmeze. Lu- 
înd cuvîntul în cadrul Comisiei 
pentru problemele Cabinetului 
de Miniștri al Camerei Superi
oare a parlamentului, Akaghi a 
subliniat că, deși în urma con
vorbirilor dintre N. S. Hrușciov 
și D. Eisenhower s-a conturat o 
slăbire a încordării internațio
nale, Japonia nu reduce progra
mul de înarmare.

Guvernul Japoniei, a spus el, 
va continua înarmarea țării în 
conformitate cu noul plan de a- 
părare, în ciuda oricărei slăbiri 
a încordării internaționale

Creștini și 
au adresat 
o scrisoare 
restabilirea

cu patru'

Agențiile

mașini de 
la 2.685.600 bucăți la 
bucăți, producția de 
pentru copii de la 
buc. la 1.565.000 buc. 
hotărîrii încă în cel
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ANUNȚ
Institutul de mine „Gh. Gheorghiu-Dej“ din Petroșani a- 

nunță scoaterea la concurs ai următoarelor posturi vacante de 
șefi de laborator, șefi de cabinet și preparatori principali:

Șef de laborator -— catedra I — exploatări miniere, po
ziția 9; preparator principal — catedra I — exploatări mi
niere, poziția 10; preparator principal — catedra III — geo- 
logie-chimie, poziția 10; șef laborator catedra IV — fizico- 
matematici, poziția 10; șef laborator — catedra VII — me
canică minieră, poziția 16; preparator principal — catedra Vil
— mecanică minieră, poziția 18; șef laborator — catedra IX
— electromecanică, poziția 11; șef laborator catedra IX — e- 
lectrotehnică, poziția 12; preparator principal — catedra 
IX — electrotehnică, poziția 13; șef cabinet — catedra X — 
organe de mașini, poziția 9; șef laborator — catedra X — or
gane de mașini, poziția 10; șef cabinet — catedra XI — me
canică și rezistență, poziția 8; șef cabinet — catedra XII — 
științe sociale, poziția 6; preparator principal — catedra XII
— științe sociale, poziția 7; șef laborator — catedra XIII — 
preparare, poziția 5.

Se pot prezenta Ia concurs pentru ocuparea posturilor 
mai sus menționate persoanele care posedă diplomă de exa
men de stat, de licență, de inginer etc. în specialitatea cores- , 
punzătoare catedrei la care se ține concursul și au termi- J 
nat stagiul în specialitățile unde aceasta este obligatoriu. <

Cererea de înscriere împreună cu actele vor fi depuse la < 
rectoratul Institutului de mine în termen de o lună de la pu- 1Î 
blicarea prezentului concurs.

Informații suplimentare se pot primi de la secretariatul ) 
institutului zilnic între orele 8—14. <

I
<
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Pe minele din
Uriașele cantități de cărbune 

nevîndute din țările occidentale 
a făcut ca sute de mii de mineri 
să fie aruncați pe drumuri. Este 
destul să amintim că numai în 
Ruhr se află peste 100.000 de șo
meri. Pe majoritatea minelor din 
acest mare bazin carbonifer flutură 
steaguri negre, semn al închiderii 
exploatărilor sau al unei noi con
cedieri masive. Steagul negru a 
devenit cel mai înfricoșător lucru 
pentru familiile minerilor din 
Ruhr. Cum apare aoest doliu pe 
clădirea unei mine, sute de fe
mei, încep să sosească la poarta 
direcției minei pentru a vedea da
că începînd de a doua zi copiii 
nu le rămîn muritori de foame.

Salariul unui muncitor din 
Ruhr care lucrează în subteran 
asigură abia 40—50 la sută din 
nevoile familiei, ceea ce face ca 
majoritatea femeilor să îndepli
nească diferite munci cu salarii 
de 2—3 ori mai mici decît cele 
ale bărbaților.

In Ruhr majoritatea minerilor 
locuiesc în cocioabe, fără cana
lizare și deseori fără lumină elec
trică. Aceste jalnice colonii apar-

societăți care nu 
cheltuiască bani

Ruhr flutură steaguri negre 
țin diferitelor 
au interes să
pentru îmbunătățirea traiului mi
nerilor. Gostul vieții fii Germania 
occidentală a crescut foarte mult.
Din 1957 și pînă acum au avui 
loc 147 majorări generale de pre
țuri. Presa vest-germană este pli
nă de anunțuri ca „Prețurile con
tinuă să crească“, „Un nou val 
de creștere a prețurilor’’ etc.

Guvernul de la Bonn a chel
tuit pentru înarmarea Bundes- 
wehrului numai într-o singură 
lună 2.250.000.000 de mărci, iar 
pentru planurile în vederea cons
truirii de adăposturi antiatomice 
elaborate de Ministerul de Inter
ne cetățeanul vest-german este 
obligat să plătească pînă la 200 
mărci din salariul său și așa des
tul de mic.

Nici în celelalte țări occidenta
le situația industriei extractive 
nu este mai bună. In Anglia, de 
exemplu,’ stocul de cărbune care 
nu se poate vinde pe piață se ri
dică la impresionanta cifră de 
20.000.000 tone. Acest lucru a 
dus la închiderea a zeci de mi
ne și la masive concedieri. Decla-

. rația minerului englez Bracklow 
făcută unui corespondent al zia
rului „Welt der Arbeit“ este pe cît 
de laconică, pe atît de zguduitoa- 

Lucrez în abataj de treis
prezece ani. Acum m-au conce
diat... Nevastă-mea e distrusă. 
Cu ce să hrănim cei trei copii, cu 
ce o să plătim chiria ?’’. Aseme
nea întrebări își pun zeci și sute 
de mii de mineri din Anglia...

...Cît privește Franța situația 
este și mai dezastruoasă. In timp 
ce colonialiștii francezi cheltuiesc 
pentru criminalul război din Al
geria sume fabuloase, milioane 
de oameni nu au cu ce-și duce 
existența. In acest an, de exem
plu, pentru războiul din Algeria 
s-au cheltuit 1.575 miliarde de 
franci, iar pentru pregătirile pen
tru experimentarea bombei ato
mice îti Sahara peste 80.009.00'3 
franci. Dacă toate aceste sume 
uriașe ar fi cheltuite pentru mo
dernizarea minelor, pentru dez
voltarea economiei pașnice, atunci 
viața muncitorilor din țările occi
dentale ar fi considerabil îmbu
nătățită.

re. „

GH. CREȚII

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel. : interurban 322.

T.A.PL Petroșani ¡: 
servește meniuri fixe : 
în toate restaurante- ;¡ 
le sale, în îocal și ■ 

acasă.
Prețul unui meniu fix corn- j > 

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

Prețul meniului fix compus 
din 2 feluri de mineare este 
de 5,50 lei la restaurant de ■ 
categoria I, de 4,50 la cate
goria I! șt de 4 lei la cate- • 
goria III.

Se fac și abonamente. ■

REȚINEȚI 
numai pîna azi ia orele 
12 vă mai puteți depu
ne buletinele dvs. pen
tru concursuri e Prono
sport și Pronoexcres de 
mîine 18 octombrie a. c.
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