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sale prin U- 
scriitorul Ni-

obțin succese
„impresii

călătorie în
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niunea Sovietică 
colae Deleanu și-a făcut nume
roase 
șele 
marea
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i comunismului. 4 
cercetător atent f

însemnări privind uria- 
realizări,

țară a comunismului.
î Cu ochii unui <
i al vieții, scriitorul a cules ce-î 
| le mai semnificative fapte din î 
î munca oamenilor sovietici, fap- | 
i te pe care, în aceste zile le va ț
♦ împărtăși oamenilor muncii din ♦ 
? Valea Jiului.
f Din însărcinarea Consiliului 

General A.R.L.U.S. scriitorul
4 Nicolae Deleanu a venit ieri în
♦ Valea Jiului, întîlnindu-se cu
♦ muncitorii de la Filatura Lu-
♦ peni, iar după-amiază cu oa-
♦ menii muncii din Petroșani, că-
♦ rora le-a vorbit despre impre- 
I siile sale culese cu prilejul vi- 
i zitelor făcute în Uniunea So-
i vietică. Seara scriitorul a avut ♦
♦ o întîlnire cu elevii din Petro-
♦ șani, la Biblioteca centrală
♦ raională unde s-a discutat des- 
ș pre literatura și arta sovietică, 
i Azi, studenții Institutului de
♦ mine din Petroșani și minerii
♦ din Petrila vor avea , orz ejul 
t să-l asculte pe scriitor care le 
J va vorbi despre realizările ob- 
4 ținute de marea țară prietenă
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în cei 42 de ani de existență.

Concurs
„Cine știe cîșfigâ"
Printre acțiunile organizate 

tn cadrul Lunii prieteniei ro- 
mîno-sovietice, de colectivul de 
conducere al clubului minier 
Luperii, se numără și concursul 
„Cine știe cîștigă" pe tema 
„Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie", concurs care a a- 
vut loc duminică seara la club.

La concurs au participat ti
neri mineri, elevi și studenți. 
Cei mai bine pregătiți, dînd 
răspunsuri foarte bune la cele
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| nouă întrebări care au fost pu- 

se, s-au dovedit a fi ' tinerii
J Budnaru Vasile, miner și elev
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la Școala serală medie din Lu- 
peni, Mihu Maria și Surcel Va- 
sile. Participanților la concurs 
le-au fost oferite din partea 
conducerii clubului premii in 
cărți și o excursie în regiune.

ite seamă ta 
pentru cit nwi imrite economii

In lupta pentru îndeplinirea înainte de termen a angajamen
telor de întrecere, minerii de la Uricani urmăresc două obiective 
principale: cit mai multă producție peste plan si dt mai mari e- 
conomii la prețul de cost. Și la muri șt ia celălalt obfectiv rezul
tatele sînt deosebit de grăitoare.

429.000 lei economii suplimentare
La chemarea minerilor de la 

Lonea minerii de la Urrcani s-au 
angajat să economisească în a- 
cest an 1.400.000 lei la activita
tea de producție. După nouă lunii 
rezultatele obținute dovedesc că 
angajamentul se îndeplinește pe 
zi ce trece. In această perioadă 
calculele contabile arată că la 
Uricani economiile bănești obți
nute Ia prețul de cost se ridică 
la circa 429.000 lei, sumă în ca-

re nu intră și așa-zisele devieri fa
vorabile. Experiența minerilor de 
aici este deosebit de valoroasă. 
Mai întîi de toate ei au econo
misit această sumă pe seama 
depășirii planului de producție 
în perioada amintită cu 14.600 
tone de cărbune, creșterii pro
ductivității muncii la peste 1,070 
tone pe post, respectării calității 
cărbunelui și reducerii continue 
a consumurilor specifice.

Prin reducerea consumului specific
de 
de 
la 
lei
cameră nr.
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In 
rului 
1080 
de plan, iar în primele 15 zile 
lucrătoare din octombrie cu alte 
523 tone de cărbune. lin apelași 
timp minerii acestui sector au 
obținut o economie suplimentară 
la prețul de cost de peste 57.800 
lei. Stabilirea prețului de cost 
la fiecare Ioc de muncă a permis 
tuturor brigăzilor de mineri să 
contribuie din plin la succesul 
colectivului. Așa de pildă bri
gada lui Rusu Dumitru cu toate 
că și-a depășit planul cu 321 
tone de cărbune, a economisit

septembrie, minerii secto- 
II și-au depășit cu peste 
tone de cărbune sarcinile

lalemn 
cărbune 
exploziv 
la tonă.

cîte un metru cub 
fiecare mie de tone 
și a făcut economii 
și capse de circa 2 
Minerii din abatajul
2, conduși de Năsăleanu Miron 
au redus prețul de cost pe tona 
de cărbune cu 4,17 lei, din care 
numai Ia materiale 0,80 lei pe 
tonă. La lucrările de pregătire 
brigada lui Sorescu Gheorghe, a 
obținut îni luna trecută o econo
mie de -3,28 lei -la -tonă la explo
zivul consumat. La această bri
gadă care a excavat peste plan 
37 m. c. galerie, fiecare tonă 
cărbune a revenit mai ieftină 
circa 4,20 lei.

de 
cu

Cei de la investiții în fruntea luptei 
pentru economii

vedea planul inițial. A sporit 
considerabil și viteza medie de 
avansare. La galeriile de cerce
tare din planul înclinat nr. 6 
brigada tui Recsak Ioan, de pil
dă, obține zilnic cîte 4 m. 1. a- 
vansare, în condițiile lucrului 
din ciocanul de abataj din cau
za emanațiilor de metan.

G. D.

Sectorul de investiții de la U- 
ricani are în sarcină multe lu
crări miniere de cele înai varia
te tipuri. Folosind tehnica avan
sată, armarea cu înlocuitori ai 
lemnului, brigăzile de mineri de 
aici au obținut în primele nouă 
luni economii însemnate. Din an
gajamentul de a economisi în a- 
cest an 600.000 lei, minerii sec
torului au realizat pînă la 1 oc
tombrie 583.000 lei. O bună par
te din această sumă se datorește 
consumului rațional de ciment, 
confecționării locale a betonate
lor, armării cu inele de bolțari. 
De asemenea în sector au fost 
armate în fier cu 13 la șută mat 
multe lucrări miniere decît pre-

De pe meleagurile 
patriei

Jntr-una din zilele trecute schimbul condus de lakomy Andreii 
din brigada lui Boca Ștefan de la sectorul IV Lonea, a obținut 
o importantă cantitate de cărbune peste plan. IN CLIȘEU: Bri-; 
gadierul Boca felicită harnicul schimb al lui Iakomy. Din efortu
rile lor comune s-au născut cele peste 2500 tone de cărbune pe 
care le-a dat brigada în plus de planul anual Ia zi.
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înființată imediat după elibe

rarea țării de sub jugul fascist, 
Editura politică publică an de 
an zeci de titluri în tiraje de 
zeci de mii de exemplare fieca
re : lucrări ale clasicilor mar- 
xism-lenimsmului, documente ale 
partidului nostru și lucrări ale 
conducătorilor P.M.R. și ale 
membrilor guvernului R.P.R., 
documente ale P.C.U.S. și ale 
altor partide comuniste și mun
citorești și lucrări ale conducă
torilor P.C.U.S. și ale conducă
torilor partidelor comuniste și 
muncitorești din alte țări, cărți 
privind probleme ale construc
ției de partid și de stat, mate
riale pentru învățămîntul de 
partid, studii și lucrări de popu
larizare de economie, filozofie, 
istoria patriei și a partidului 
nostru și istoria mișcării munci
torești internaționale, studii și 
lucrări de popularizare privind 
probleme ale construcției socia
lismului în țara noastră și în ce
lelalte țări socialiste, demasca
rea capitalismului, -combaterea 
ideologiei burgheze etc. In Editu
ra politică apar de asemenea 
cărți în legătură cu probleme de 
politică internațională, traduceri 
din literatura social-politică pro
gresistă din alte țări etc.

In cei 15 ani de activitate E- 
ditura politică a tipărit peste 
5.600 titluri intr-un tiraj de 
peste 165 milioane exemplare.

Lucrări ale clasicilor 
marxism-leninistnului 

Din lucrările clasicilor mar- 
xism-leninismului au apărut 145 
titluri într-un tiraj total de pes
te 7.400.000 exemplare. Pînă în 
prezent au apărut 6 volume „0- 
pere“ Marx-Engels și 36 diferite

lucrări ale lui Marx și Engels 
într-uni tiraj total de 2.400.000 
exemplare. Intre acestea amin
tim : „Capitalul“ (în 250.000 e- 
xemplare), „Mizeria filozofiei“ 
(în 35.000 exemplare), „Contri
buții la critica economiei politi
ce“ (în 20.000 exemplare) de K. 
MaTX și „Anti-Diihring“ (în 
85.000 exemplare), „Ludwlg 
Feuerbach și sfîrșitul filozofiei! 
clasice germane“ (ini 100.000 e- 
xemplare), „Dialectica naturii“ 
(în 22.000 exemplare) de F. En
gels.

Au apărut dfe asemenea 38 de 
volume „Opere" și 65 diferite 
lucrări ale lui! V. I. Lenin într-un 
tiraj total de peste 5.000.000 e- 
xemplare dintre care amintim: 
„Partidul — forța conducătoare 
în statul socialist și în construc
ția comunistă“ — culegere (în 
10.000 de exemplare), „Imperia
lismul — stadiul pel mai înalt 
al capitalismului“ (în 208.000 e- 
xemplare), „Statul și revoluția“ 
(în 100.000 exemplare), „Mate
rialism “"șl _ empirîdcrificisriV'- ~0n 
70.000 exemplare), „împotriva 
revizionismului“ (în 10.000 e- 
xemplare), „Alianța dintre clasa 
muncitoare și țărănime“ (în 
23.000 exemplare).

Documente ale partidului ■ 
nostru și lucrări ale 

e’ conducătorilor P. M. R.
S-au tipărit 476 lucrări pri

vind documente ale partidului 
nostru și cuvîntări și articolej 
ale conducătorilor partidului șij 
guvernului într-un tiraj de pes-! 
te 20.865.000 de exemplare. Din
tre documente amintim : „Docu-

(Continuare în pag. 3-a)
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Străbătând Gorjul

Fața Uricaniului s-a schimbat muit în anii puterii popuiare. 
In locul a o seamă de căsuțe vechi au fost construite blocuri cu 
mai multe etaje avînd apartamente confortabile, camere cu par
chet pe jos, baie etc.

IN CLIȘEU: Vedere a unui colț din Uricaniul de azi.

Vizitînd orașul Tg. Jiu și sa
tele raionului, cunoscînd oameni 
și locuri rămîi adine impresio
nat de ceea ce vezi astăzi pe me
leagurile Gorjului. Tn trecut era 
o zicală care se potrivea foar
te bine acestui meleag, astăzi a- 
tit de frumos și înfloritor. Cei 
mai vîrstnici spun că pînă acum 
15 ani dacă voiai să-ți omori di
nele era destul să-l duci in Gorj.

Regimul burghezo-moșieresc lă
sase orașele și satele Gorjului in 
părăsire. Sate întregi erau fără 
apă, fără lumină, fără școli. Pe 
meleagurile Gorjului, pînă acum 
15 ani, nici nu se putea vorbi 
de industrie. Acesta era pe scurt 
tabloul 
iul de

Care 
rașele 
străbat.,,.. ------ . s. --------- — .
cern cunoștință cu o parte din 
realizările înfăptuite în anii pu
terii populare. Despre ceea ce în 
numai 15 ani s-a construit s-ar 
putea scrie sute de pagini. In 
anii regimului de democrație 
populară în viața oamenilor de 
aici s-au petrecut mari schim
bări. Ele sînt Strîns legate de 
transformările adînci1 înfăptuite 
de partid pe tărlm politic șl e-

1 vieții oamenilor din Gor- 
altădată.

■ este situația astăzi tn o- 
și satele Garfului ? Să 

'em raionul Tg. Jiu, să fa-

rnomic. Raionul Tg. Jiu a cu
noscut o rapidă dezvoltare in
dustrială. Pe harta patriei noas
tre au fost trecute numeroase o- 
biective industriale de importanță 
economică deosebită cum sînt 
întreprinderea carboniferă Rovi 
nari, unități ale industriei pe
trolifere ca cele de la Bîlteni și 
Țicleni. La Preajba construcția 
unul mare combinat forestier se 
desfășoară din plin. Cele șase 
'abrict ale combinatutui care se 
întind pe o suprafața de aproape 
40 ha. de teren, vor fabrica anual 
¡8.000 m.c. de placaj, 600.000 
scaune curbate, 5.000 m.c de 
parchet, 16.000 tone plăci aglo
merate, 120.000 m. c. cherestea. 
Tot în anii puterii populare în Tg. 
Jiu au fost construite și date în 
olosință o fabrică de pîine 

înzestrată cu cel mai modern ti 
tilaj, o piață nouă de mare ca- 
adiate. S-au dezvoltat și dotat 

cu utilaje noi fabrica de cără
midă refractară ..Unirea", fabri
ca de confecții „Tudor Vladimi- 
rescu", fabrica de țigarete și mi
na Schela. A fost construit un 
castel de apă pentru a îmbună
tăți aprovizionarea cu apă a 
urașului Tg. Jiu, iar în prezent 

>se lucrează la canalul pentru a-

ducerea apei de la Runcu în Tg. 
Jiu printr-o conductă lungă de. 
cîțiva kilometri. După 23 Au
gust 1944 au fost construite nu
meroase căi ferate, cum sînt Bum- 
bești—Livezeni, Tg. Jiu-Rovi- 
nari, linia îngustă Tismana —• 
Tg. Jiu.

Astăzi se poate vorbi cu mîn- 
drie despre o industrie locală în
floritoare. întreprinderea de in
dustrie locală „30 Decembrie" 
din Tg, Jiu numără peste 40 de 
secții care produc cea mai mare 
parte din bunurile de larg con
sum necesare oamenilor muncii 
din raion. La 23 August a.c. au 
fost date în exploatare opt cup
toare de ars var cu gaze de son
dă care vor mări volumul mate
rialelor de construcții necesare 
dezvoltării raionului: Deosebit - de 
însemnat este faptul că aceste 
cuptoare au fost construite din 
inițiativa cetățenilor din comune
le Dănești, Drăgoeni, Bălănești, 
Arcani și altele, care au executat 
în timpul construcției cuptoare
lor peste 5.000 de transporturi cu 
atelajele lor și peste 1000 zile 
de muncă voluntară. Tn anii re-

I. DRAGU

(Continuare în pag. 3-a)
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ic forul S.D.N.-3 l. la mina
ca mașina 
Petrila

minieră Pe- 
cu rezultate

La exploatarea 
trila se utilizează 
bune mașina de forat S.B.M.-3 U~ 
destinată forării în cărbune a 
suitorilor în strate cu înclinări 
mari. Găurile se forează de jos 
în sus cu un diametru de 390— 
400 mm. și se lărgesc cie sus în 
jos pînă la diametrul de 850 mm. 
Lungimea găurilor în cazul fo
rării verticale sau sub un unghi 
mai mare de 45 grade poate a- 
junge pînă la 150 m.

Mașina S.B.M.-3 U. face par
te din grupa mașinilor de foraj 
rotativ, cu transmisie diferen
țială. Eorarea găurilor se reali
zează cu organul de foraj for
mat din sfredel și coroanele de 
lărgire pentru avansarea directă 
sau întoarcere. Transmisia și 
rotația, organul de foraj o pri
mește printr-un dispozitiv de cu
plare lacăt la care se fixează 
garniturile de prăjini. Forarea 
propriu-zisă a găurii se face pînă 
la diametrul de 107 mm. de către 
sfredel. Gaura astfel obținută se 
lărgește cu coroanele de lărgire 
pînă la diametrul de 390 mm. 
Forarea se efectuează pe porțiuni 
în lungimi egale cu lungimea u- 
nei prăjini adică 0,6 m. După 
această avansare organul de fo
rare se decuplează de la dispo
zitivul lacăt al mașinii și se sus
ține în gaură de către un jug 
montat pe batiul mașinii. Dis
pozitivul lacăt se lasă jos, iar 
în spațiul dintre el și organul 
de forare se montează prăjina 
următoare după care se continuă 
forarea repetîndu-se această o- 
perație la fiecare 0,6 m. avans.

Pentru forarea găurilor ori
zontale sau cu înclinare sub 45 
grade, se întrebuințează același 
organ de forare la care se mon
tează melci cu ajutorul 
se evacuează

,tat din forare. Mașina este ac
ționată de un

cărora
materialul rezul-

electromotor de

*

m. C./1000 tone la 22,3

Se extinde armarea în oțel 
și metale ușoare

O statistică a ultimilor 10 ani 
arată că în industria minieră 
germană se observă o creștere 
însemnată a consumului de oțel 
pentru armăturile metalice. In 
timp ce consumul de lemn foto-# 
sit la susținere a scăzut de la 
35
m. C./1000 tone consumul de o- 
țel și metale ușoare a crescut de 
la 0,620 la 2,1 kg./tonă. In pre
zent se susține în metal cu circa 
40 la sută mai mulțt metri li
niari în puțurile oarbe decit în 
1052. Principala folosire a sus
ținerii metalice este însă la ga
lerii, unde se utilizează profile 
speciale. Cele mai întrebuințate 
profile sînt cele cu greutăți de 
20—30 kg./m.

funi- 
șist 

Nou! 
aduce

La mina Le
nea, printre ulti
mele instalații 
industriale dat; 
în folosință, un 
Joc de seamă c- 
cupă noul 
cular de 
Jieț-Defor. 
funîcular
o contribuție im 
portantă la lup
ta minerilor de 
aici pentru rea
lizarea planului, 
prin golirea ra
pidă a vagone- 
telor cu șist.

Vedere asupra 
unei părți din 
funicularul de

Il.t tiofnr

construcție antigrizuioasă cu 
putere de 16 kW. și 1470 rot./min. 
Punerea în circuit a electromo
torului se face de la distanță 
cu ajutorul unui întrerupător 
magnetic.

Trebuie remarcat că în Valea 
Jiului se mai găsesc încă 3 ma
șini, dar că nu sînt valorificate 
pretutindteni. La mina Petrila 
după încercările reușite s-a mai 
adus încă o mașină de același 
tip care stătea neutilizată la mi
na Lonea. Pînă în prezent și la 
Petrila singurul sector care a 
acordat atenție și a cîștigat o 
bună experiență în folosirea a- 
cestei mașini este sectorul II.

Pentru prima dată s-a săpat 
un suitor de aeraj cu 
mașină în 1958, în luna 
Suitorul a fost forat 
zontul XIII la 
XII în stratul 5 
din transversala 
centru avînd ca 
scop aerisirea 
lucrărilor de pre
gătire de la ori
zontul XIII. Sui
torul a fost fo
rat în 52 ore. 
Un calcul sumar 
al cheltuielilor 
comparative lua
te pentru săpa
rea unui suitor 
după metoda o- 
bișnuită și fora-, 
rea cu mașina ne 
arată o economie 
de 35.000 lei pe 
lucrare.

Utilizarea mașinii S.B.M.-3 U. 
în cadrul sectorului II a dat teh
nicienilor posibilitatea de a îm
bunătăți metoda de exploatare 
în trepte răsturnate. Astfel un 
colectiv de tehnicieni ai sectoru
lui a propus ca atăcarea trep
telor să se facă nu dintr-un sui
tor armat ci dinty-un suitor să
pat cu foreza la diametrul de 
400 mm. suitor care asigură 
condiții suficiente pentru aeri
sirea abatajului.

In urma aplicării acestei ra
ționalizări se obțin următoarele 
avantaje: 1) In timp ce un sui
tor obișnuit se sapă in oca. 35 
zile, suitorul cu foreza se sapă 
în 48 ore; 2) Se economisește în
treaga cantitate de material lem-
•*•••••••«•***♦**••*•*****♦*♦»••♦**•***«* -k

această 
martie, 
la ori-de

nos; 3) Se reduce cu cea. 80 la 
sută consumul de energie; 4) Se 
grăbește intrarea în exploatare 
a fiecărui panou cu cea. 30 zile; 
5) Se fac importante economii 
de manoperă și material lemnos 
la întreținerea galeriilor de cap 
și de bază prin darea în exploa
tare cu 30 zile mai devreme a 
panourilor de

Chiar dacă 
unele aspecte 
cerea acestei 
buie perseverat pentru ca difi
cultățile să fie învinse pentru 
tilizarea cît mai completă 
ficientă a acestei mașini.

ing. FELEA LIV1U 
mina Petrila

figuri.
s-ar putea discuta 
legate de introdu- 

raționalizări tre-

Ș‘

u- 
e-

Din mineritul 
țârilor 

prietene
Industria cărbunelui 

cel mai mare nivel de
După cum s-a anunțat la Con

ferința oamenilor de știință și in
ginerilor din industria cărbunelui 
a Ucrainei, care și-a încheiat lu
crările la Stalino, industria căr
bunelui din Ucraina a atins cel 
mai înalt nivel de mecanizare în 
comparație cu orice stat din Eu
ropa. In această republică, unde 
se extrage mai mult de o treime 
din întreaga cantitate de cărbune 
obținută de U.R.S.S., fiecare a 
doua tonă de cărbune se extrage 
din abataj cu combinele. Astăzi

din Ucraina a atins 
mecanizare din Europa 
s-a adoptat linia spre eliminarea 
completă a muncii manuale în 
mine și îmbunătățirea radicală 
a condițiilor de lucru în subteran 
Peste 1200 de diferite mecanisme 
au și fost trecute la funcționa
rea automată. Se prevede ca 
pînă în 1965 să fie mecani
zate numeroase operații care ne
cesită un volum mare de muncă 
în mine. Vor fi date în exploa
tare mine hidromecanizate din 
care se vor extrage în 1965 cel 
puțin 24 milioane tone cărbune

industria

Din anul 1949 pină în 1958 din 
totalul lemnului consumat în 
R. P. Polonă, 14 la sută a pri
vit industria de cărbune. Acum 
regiunile carbonifere 
realizează un consum 
lemn tot mai scăzut, 
xemplu, în regiunea
Mikolow unde producția de căr
bune a crescut in 1958 cu 
700.000 tone, consumul specific 
de 
m. 
m.

poloneze 
specific de 
Așa de e- 
Jaworino-

lemn a scăzut de la 28,74 
c./lOOO tone cărbune la 25,20 
c./lOOO tone. Doar în Silezia

carbonifera

remarcă o creștere 
specific. Reducerea

Consumul de lemn în 
poloneză 

inferioară se 
a consumului
consumului specific de lemn de 
mină se datorește unei utilizări 
tot mai mari a armării metalice 
și in beton. In general armarea 
metalică a crescut în 1958 față 
de 1957, în unele regiuni du- 
blindu-se.

In 1958 consumul de lemn ră- 
șinos de mină a scăzut cu 39.000 
ni. c. față de 1957, cu toate că 
producția a crescut cu 1,5 mili
oane tone de cărbune.

Stafie subterană pentru degazare
La mina Hlubina din bazinul 

carbonifer Ostrava a fost insta
lată după proiectele Institutului 
de cercetări carbonifere din Os
trava prima stație de degazare în 
subteran. Stația deservește o sea
mă de sonde de degazare din 
stratele Flora și Makra în care 
metanul are o concentrație mare. 
Pentru captarea gazului se folo
sesc găuri de sondă lungi forate 
oblic față de direcția abatajelor. 
Stația poate capta dintr-un strai

circa 5.000 m.c. metan pe zi, ceea 
ce face ca în atmosfera abataje
lor metanul să nu depășească 0,5 
procente. Stația pneumatică de 
degazare este astfel construită 
incit intr-un timp relativ scurt 
poate fi mutată dintr-o zonă în 
alta. Cercetătorii cehoslovaci in
tenționează să extindă la toate 
minele din bazinul Ostrava acest 
mod de degazare care este mult 
mai economic decit degazarea 
prin stații așezate la suprafața 
minelor.

A♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦

___ Reducerea consumului de lemn - 
o problemă tehnică și organizatorică

Pe teme 
economiceAcum vreo do

uă luni, cînd 
și-au luat anga
jamente noi, spo
rite, minerii din brigada lui 
cui Dumitru de la Uricani 
angajat să economisească lunar 
cel puțin 8—10 m. c. lemn de 
mină, prin recuperarea lemnului 
la prăbușire și folosirea acestui 
material cu mal multă chibzuin
ță. Asemenea angajamente au 
fost luate de multe brigăzi mi
niere din toate exploatările Văii 
Jiului, care au considerat econo
misirea lemnului drept o impor-

Vas- 
s-au

tantă rezervă internă în lupta 
pentru cit mai multe economii.

In privința aceasta minerii 
Văii Jiului au obținut reale suc
cese. De unde înainte vreme se 
consuma pentru fiecare mie de 
tone de cărbune cîte 48—50 
m. c. lemn de mină, în luna sep
tembrie, de pildă, pe bazin s-au 
consumat doar 40 m. c. lemn la 
1000 de tone de cărbune. In luna 
septembrie s-au armat cu inele 
de bolțari 422 m. 1. galerie iar 
cu armături metalice 876 m. 1. 
galerie, ceea ce întrece conside
rabil sarcinile de plan. La mina 
Lupeni datorită introducerii ar
măturilor metalice în 7 abataje 
frontale consumul de lemn pe 
mină a scăzut cu circa 1,2 
m. C./1000 tone de cărbune ceea

prin cunoașterea cantității 
lemn ce ie-a fost acordată, 
urmare a stabilirii planului

I - , — or ——— —
I ce înseamnă cantități importan- 
j te de lemn puse la dispoziția .e- 
| conomiei naționale. La mina Pe- 

trila prin extinderea armării cu 
înlocuitori ai lemnului, printr-o 
bună gospodărire și prin alte 
măsuri, s-a consumat în septem
brie cu mult mai puțin lemn de 
mină decît era planificat.

In luna trecută brigăzile de 
mineri de ia trei exploatări car
bonifere din Valea Jiului (Pe
trila, Aninoasa și Uricani) au 
obținut importante reduceri ia 
consumul specific de lemn de mi-

nă 
de 
ca 
prețului de cost pe fiecare loc 
de muncă în parte. La mina U- 
ricani, prin recuperarea lemnu
lui la prăbușire, minerii din bri
gada lui Vascul Dumitru au e- 
conomisit circ* 20 m. c. lemn 
de mină, adică dublu decit se 
angajaseră. Tot aici minerii din 
brigăzile conduse de Hrițcan 
Vasile, Clrciumaru Victor, mi
nerii de la abatajul cameră nr, 
4 din blocul II au redus cu $-15 
m. C./1000 tone de cărbune con
sumul de lemn, in condițiile de
pășirii cu 250—500 tone de căr
bune a prevederilor pianului.

Cele de mai sus arată că, sub 
îndrumarea organizațiilor de 
partid, colectivele miniere au tre
cut cu succes la înfăptuirea unei 
importante sarcini puse de partid 
— economisirea materialului 
lemnos.

Se pune însă întrebarea: este 
posibilă reducerea consumului 
de lemn și pînă la ce limită se 
poate face aceasta ? Răspunsul 
îl dau în mod clar rezultatele 
obținute în Valea Jiului în ulti
mii doi-trei ani cînd consumul 
de lemn a fost în continuă creș
tere, cu toate că planul de pro
ducție a fost considerabil depă-

șit. Limita de re
ducere este însă 
în directă legătu
ră cu extinde- 

cu înlocuitori de 
aplicarea celor mal 

de ar-

rea armării 
lemn, și cu 
moderne soluții tehnice 
mare. Or, în privința aceasta 
trebuie să arătăm că din partea 
cadrelor tehnice străduințele de
puse pînă acum nu slnt sufi
ciente. La mina Lupeni s-a ex
perimentat cu rezultate mulțu
mitoare armarea cu ancore In 
galeriile săpate în roci rezisten
te. La mina Lonea s-a făcut cu 
dtva timp în urmă o propune
re de armare metalică In abata
jele cameră dar propunere a ră
mas.

La exploatări este necesar să 
se lămurească fiecărui miner, 
tehnician și inginer că reduce
rea consumului de lemn nu este 
permis să se facă în dauna pro
tecției muncii, în dauna nores* 
pectării monografiilor de arma
re. La Petrila și Uricani, eco
nomiile de lemn obținute de bri
găzi se datoresc exclusiv folo
sirii lemnului la dimensiunile ne
cesare și recuperării înainte de 
prăbușire a jugurilor și stîlpilor 
care nu erau prinși de presiune. 
Exemplul acestor brigăzi trebuie 
urmat la toate exploatările. Con
sumul de lemn este posibil să 
fie încă mult redus !

ing. GH. DUMITRESCU



Alegerile în organizațiile de bază ale partidului

Cînd există preocupare pentru folosirea 
resurselor interne

cart cereau să fie primiți în rîri-Comuniștii organizației de 
bază din sectorul de investiții al 
minei Lonea s-au prezentat în 
fa(a adunării generale pentru 
darea de seamă și alegerea nou
lui birou cu un rodnic bilanț de 
realizări. Condus și însuflețit de 
organizația de bază, colectivul 
sectorului d investiții a reușit 
ca în primele nouă luni ale a- 
cestui an să depășească planul 
la metri liniari cu 1 la sută, iar 
la volumul lucrărilor executate 
cu 4 la sută. Dar principala rea
lizare a colectivului acestui sec
tor o constituie faptul că la lu
crările efectuate în acest inter
val de timp s-a obținut o redu
cere a prețului die cost în va
loare de un milion lei.

Organizația de bază a fost 
conducătorul și însufletitorul

f- luptei pentru realizarea acestui 
important succes. Sectorul de
investiții este cel mai răspîndit 
sector al exploatării, el cuprin- 
zînd întreaga mină precum și 
unele cariere în afară. Biroul 
organizației de bază, în frunte 
cu tovarășul secretar Șmida Io- 
sif, a înțeles că pentru a putea 
mobiliza întregul colectiv al sec
torului la îndeplinirea sarcini
lor puse de partid, pentru a cu
prinde din punct die vedere or
ganizatoric toate locurile de 
muncă, este necesar ca organi
zația de bază să se întărească 
prin primirea de candidați și 
noi membri de partid. In jurul 
c nizației de bază a fost creat 
u. activ fără de partid puternic, 
format din mineri și muncitori 
fruntași, dievotati cauzei partidu
lui, care a fost atras la spriji
nirea acțiunilor întreprinse de 
organizația de bază pentru creș
terea productivității muncii, asi
gurarea calității lucrărilor, întă
rirea disciplinei în muncă. Pa
ralel cu aceasta, fiecărui comu
nist i s-a repartizat sarcina de 
a se ocupa de cîte 1—2 tovarăși 
din activul fără de partid, în
deosebi de sprijinirea acelora

--=*=»- -------

v15 ani de la infiialaiea 
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• te din istoria! Partidului Co- 
h._.rist din Romînia“ (1917— 
1944), „Documente din istoria 
Partidului Comunist din Romî- 
nia“ (1917—1922, voi. 1), „Do
cumente din istoria Partidului 
Comunist din Romînia“ (1923— 
1928, voi. II), „Documente din 
istoria Partidului Comunist din 
Ronrinla" (1934—1937, voi. IV). 
„Rezoluția plenarei C.C. al 
P.M.R. din 3—5 martie 1949“, 
„Congresul al II-!ea al Partidu
lui Muncitoresc Romín“ (23—28 
decembrie 1955), „Rezoluția ple
narei Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romín 
din 28 iunie—3 iulie 1957“ etc. 
Din lucrările tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej s-au tipărit 73 
titluri intr-un tiraj total de 

} 8.733.000 exemplare. Dintre a- '
■ ceatea amintim: „Articole și cu- ,

vfntări“ ediția a IV-a, „Articole 
șl cuvîntări“ (1955—1959), „Ra
portul la plenara C.C. al P.M.R. 
din 13—14 Iulie 1959“, „A XV-a 
aniversare a eliberării Rominiel 
de sub jugul fascist" (Expunere 
făcută la sesiunea solemnă a 
Marii Adunări Naționale din 22 
august 1959). Din lucrările to
varășului Chivu Stoica cităm : 
„Eroicele lupte ale muncitorilor 
ceferiști și petroliști din 1933", 
„Declarație asupra politicii in
terne și externe a guvernului 
Republicii Populare Romíné" 
(19 martie 1957), „100 de ani 
de la Unirea Țărilor Romíné".

R8fS^}i Smmns...
la ziarul

î „Steagul roșu“
:i Abonamentele se pri* - 

A mese do către difuzorii din <
Șî întreprinderi și instituții, de ■: 
|: către factorii poștali și la 
șl oficiile P.T.TJB. 

dul candidatilor de partid. Ast
fel, activul fără de partid a de
venit o importantă rezervă a or
ganizației de bază din care a- 
ceasta a primit mai mulți can
didați de partid, între care mi
nerii și muncitorii fruntași Bă
dița Petru, Furdui Ioan, Flutu
re teodor, Prepeangă Ioan, Ro
tam Ștefan și alții. ARi candi
dați au fost primiți din rîndul 
utpmiștilor. In această peri
oadă organizația de bază a pri
mit din rîndul candidatilor 10 
noi membri de partid.

Creșterea numărului membri
lor și candidatilor de partid a 
permis biroului organizației de 
bază să ia măsuri pentru a re
partiza la fiecare loc de muncă, 
în fiecare brigadă cîte 2—3 
membri sau candidați de partid. 
Cu prilejul prelucrării hotărîri- 
lor plenarelor C.C. al P.M.R. din 
noiembrie anul trecut și din 
13—14 iulie ga. c„ biroul orga
nizației de bază a repartizat 
membrilor și candidatilor de par
tid de la fiecare loc de muncă 
sarcina de as analiza împreună 
cu tovarășii din activul fără de 
partid, cu ceilalți mineri și teh
nicieni, posibilitățile de econo
misire a materialelor, de redu
cere a prețului de cost a lucră
rilor.

In prezent, sectorul de inves
tiții efectuează lucrări impor
tante pentru dezvoltarea capaci
tății de producție a minei. 
Adîncirea puțului principal de 
la Cimpa I, deschiderea stra- 
telor la orizontul 557, pregăti
rile pentru deschiderea stratelor 
3 și 5 la orizontul 655, săparea 
pucului orb nr. 9 de la Jief, ba
terea suitorului de aerai dte la 
Defor — iată doar cîteva din lu
crările cele mai importante pe 
care le efectuează colectivul sec
torului de investiții. Membrii și 
candidații de partid, precum și 
ceilalți muncitori au dat dovadă 
de inițiativa și pricepere în gă
sirea posibilităților de reducere 
a prețului de cost al lucrărilor 
La săparea suitorului de aeraj 
de la Defor, spre exemplu, îna
inte armăturile propriu-zise nu 
erau răpite înainte de betonare, 
ci îngropate în beton. Membrul 
de partid Tîrțan Ibari împreună 
cu candidatul Geanga Petru, cu 
tehnicianul comunist Șmida lo- 
sif, secretarul organizației de

(Urmare 
din pag. l-a)

gimului de de mo-

furilor desfăcute 
a crescut cu 
peste 500 la su
tă față de anulcrape populară

s-au electrificat zeci de sate. Nu
mai' tn ultimii trei ani 25 de 
sate din . comunele Bumbeștl, 
Curtișoara, Simbotin și altele au 
fost complet electrificate.

Ca urmare a dezvoltării in
dustriei a crescut și numărul po
pulației orașului Tg. Jiu și a 
centrelor muncitorești din cadrul 
raionului. Orașul Tg. Jiu are as
tăzi o populație cu 79 la sută 
moi mare decit tn anul 194-1. 
Numărul muncitorilor ocupați în 
producție care înainte de 23 Au
gust 1944 nu întrecea cîteva sute, 
astăzi a crescut la aproape 23.000, 
iar cel al inginerilor și tehnicie
nilor a trecut de 1.300. Produc
ția globală a raionului Tg. Jiu 
a crescut cu 495 la sută față de 
anul 1944, producția Industrială 
cu 488 la sută, cea a sectorului 
cooperatist cu 54 la sută.

Statisticile arată că în raionul 
Tg. Jiu în anul 1938 exista o sin
gură întreprindere. Astăzi pe ace
lași teritoriu desfășoară o activi
tate rodnică 25 întreprinderi noi.

$i în viața satelor au avut loc 
schimbări mari. Datorită crește
rii nivelului de viață, aproape 
3.000 de familii de țărani mun
citori și-au construit locuințe in
dividuale. Pentru îmbunătățirea 
arterelor de circulație s-au cons
truit și dat în folosință numai 
în anul 1958 aproape 9 km. de 
șosele asfaltate. In raionul Tg. 
Jiu, în anul 1938 erau doar 67 
de școli la peste 100 de sate. As- 
tăzi sínt 135 de școli, iar numă
rul elevilor a crescut cu 219 la 

bază, și alți mineri și munci
tori de aici au luat inițiativa cn , 
armăturile formate din inele ; 
metalice și dulapi de brad să I 
fie răpite în întregime și refo- Ș 
losite die mai multe ori. Cu- ■ 
rtnd, la îndemnul tovarăși
lor Rancea Alexandru și 
Rotaru Ștefan și brigada care 
lucrează Ia săparea puțului orb 
nr. 9 a trecut la răpirea totală 
a armăturilor provizorii. Briga
da condusă de minerul membru 
de partid Sichitiu Gheorghe nu 
numai că realizează o producti
vitate înaltă, dar obține și im
portante economii. Lucrînd la 
lărgirea și betonarea galeriei de 
cap de la orizontul 615, minerii 
acestei brigăzi acordă o deose
bită atenție recuperării și refo- 
losirii de cît mai multe ori a co- 
frajelor. Mari economii s-au ob
ținut de asemenea prin folosi
rea la lucrările de betonare a 
agregatelor procurate exclusiv 
din resurse locale. Membrii și 
candidații de partid între care 
Pataki Ludovic, Levai Andrei, 
Kopetin Vasile și alții desfășoa
ră o muncă susținută chemînd 
minerii la lucrări de calitate. In 
modul acesta, colectivul secto
rului de investiții a redus cos
tul lucrărilor efectuate în pri
mele 9 luni ale acestui an cu un 
milion lei.

Bineînțeles, adunarea gene
rală a analizat pe larg munca 
de partid și activitatea economi
că în sector, scotînd la iveală 
atft părțile pozitive cît și lipsu
rile care mai există. Tovarășul 
Cărcăleanu Nicolae, președintele 
comitetului secției sindicale a 
fost criticat pentru că a negli
jat în unele perioade ținerea 
consfătuirilor de producție. Deșt 
în sector cele mai multe brigăzi 
obțin rezultate bune, mai sînt 
însă unele care rămîn în urmă 
din cauză că nu sînt sprijinite.

In cadrul adunării generale de 
dare de seamă și alegeri a luat 
cuvîntul tovarășul Niculescu E- 
mil, secretarul comitetului de 
partid al minei. El a arătat că 
printre sarcinile importante ce 
stau în fata noului birou, un loc 
de seamă îl ocupă studierea ex
perienței comuniștilor și a celor-1* 
lalți muncitori în obținerea die 
economii, folosirea largă a aces
tei experiențe pentru ca rezul
tatele economice să fie mereu 
mai bune.

Străbătînd Gorjul
sută. Numărul profesorilor și în
vățătorilor a crescut cu 120 la 
sută față de anul 1938. De ase
menea. acum există 31 de uni
tăți preșcolare, față de trecut 
cînd n-a fost nici una. In raion 
nu mai există neștiutori de carte. 
Pentru dezvoltarea culturii au 
luat ființă o casă de cultură ra
ională, muzeu raional, 110 cămi
ne culturale, 13 case de citit, zeci 
de colțuri roșii și cinematografe. 
Este suficient să arătăm că în 
1944 exista doar un singur cine
matograf în întreg raionul. Des
pre radioficare în trecut nu se 
putea vorbi. Astăzi în cuprinsul 
raionului emisiunile radio pot fi 
ascultate de aproape 4000 de ță
rani muncitori care și-au insta
lat difuzoare în casele lor. In ca
drul raionului Tg. Jiu sînt 54 
cercuri de cultură generală, 403 
cercuri agrotehnice cu 10.600 de 
cursanți, 82 echipe de teatru, 69 
formații de cor, 59 echipe de 
dansuri și alte zeci de formații 
artistice în care sînt cuprinși mai 
mult de 4.000 de artiști amatori.

Grija pentru sănătatea oameni
lor muncii în ultimii ani se face 
simțită tot mai mult. Cele două 
spitale, 24 puncte sanitare, 4 ‘ 
case de nașteri, 3 creșe și nu
meroase dispensare noi, precum 
și cel 112 medici, față de 21 cît 
erau în 1944, sînt o expresie grăi
toare a grijii pe care partidul și 
guvernul o poartă sănătății celor 
ce muncesc:

Pentru îmbunătățirea aprovi
zionării populației, volumul măr-

De curind, in locul vechiului pod de lemn — în cadrul lucră* 
rllor de modernizare a șoselei — peste pinul Braia-Luponî a 
fost construit un nou pod de beton.

IN CLIȘEU: Noul pod dat în circulație.
----------------- O-----------------

Corespondenții ne scriu
din căminele

„O clădire semeață, ca mul
te altele ce se înșiruie pe o par
te și alta a străzii Republicii. 
La intrare o placă cu inscrip
ția : Căminul muncitoresc nr. 2 
Vulcan. In hol cîteva mese în
conjurate de scaune tapisate, ta
blouri, covoare, perdele, suporți 
cu flori... Curățenie desăvîrșită. 
Te-a» crede într-una din sutele 
de case de odihnă“ — așa ne 
prezintă corespondentul nostru 
Drăgan Vasile căminul muncito
resc nr. 2 din Vulcan.

La intrare căminiștii sînt în- 
tfmpinați de Toma-baci, pazni
cul, un bătrînel cu ochi negri 
și păr cărunt. Nu intră nici unul 
pînă nu se oprește în fața șter- 
gătoruhri de noroi. Doar covoa
rele se curăță mai greu deeft în
călțămintea, par a spune ochii 
bătrînului. Munteanu Hermina și 
Vereș Veronica sînt doar două 
dintre tovarășele care veghează 
asupra curățeniei din cămin și 
ca ele toate îngrijitoarele sînt 
pilde a dragostei pentru înfru
musețarea căminului. Doar hăr
nicia lor a făcut interiorul aces
tui cămin plăcut pentru toți ti
nerii care îl locuiesc. Curat și 
frumos este în toate cele 76 câ 
mere, în camerele unde locuiesc 
Strbu Florea, Chetroiu Aurel, 
Chistol Ioan, tovarăși care i-au 
dat tot concursul administrato
rului Popescu Victor să trans
forme acest cămin într-un cămin 
model.

Căminul acesta are și un club 
cu o frumoasă bibliotecă și cu o

1950. Astfel, desfacerea la carne 
față de anul 1950 a crescut cu 
peste 1.000 la sută, la prepara
te de carne cu 649 la sută, la 
brlnzeturi cu 511 la sută, la pli
ne cu 454 la sută ele.

In trecut cel mal mult și cel 
mai bun pămînt se găsea în mă
riile moșierilor Tătărescu Gheor
ghe și Jianu C. Mihail, care stă- 
pîneau comunele Ceauru, Poiana, 
Rovinari; generalul Florescu ca
re stăpînea comuna Stănești și 
satul Frățești; Mangescu Griga- 
re care stăpînea comuna Cor- 
nești. Prin reforma agrară înfăp
tuită sub conducerea partidului 
țăranii muncitori au devenit stă- 
pini pe pămîntul pe care au 
robit secole de-a rîndul. Urmînd 
exemplul țăranilor muncitori din 
regiunea Constanța mulți țărani 
muncitori au pășit pe calea creă
rii de mari unități socialiste în 
agricultură. Pînă acum tn raio
nul Tg. Jiu au luat ființă peste 
140 unități agricole socialiste în 
care muncesc aproape 10,000 de 
familii de țărani muncitori.

Perspectivele de dezvoltare ale 
raionului Tg. Jiu sînt mari, In
dustria se dezvoltă an de an. Noi 
întreprinderi petrolifere, miniere 
și altele producătoare de bunuri 
de larg consum iau ființă pe to
curi unde altădată pînă și clinii 
erau nevoiți să moară de foame. 
Odată cu dezvoltarea industrială 
a raionului și transformarea so
cialistă a agriculturii; la orașe și 
sate crește nivelul de trai al oa
menilor muncii.

muncitorești
bogată activitate culturală. Act 
se citește, se țin recenzii, se joa
că șah...

Fábián baci e sfătuitorul
nostru

Dimineața la orele 4 o voce 
discretă se aude pe la ușile ti
nerilor care lucrează în schim
bul 1.

— Scuiați-vă tovarăși, s-a fă
cut dimineață. Trebuie să mer
geți la șut. E vocea bătrînului 
paznic Fabian-baci de la cămi
nul nr. 1 din Petrila.

De la acest cămin nici un tî- 
năr nu întîrzie de la mină cînd 
Fablan-baci e în serviciu. El Vi
ne și îi trezește pe toți. Le u- 
rează spor la muncă și îi urmă
rește cu privirea, dar ou gîndul 
dus peste anii cînd și el se du
cea la mină, la timpurile cînd 
tinerii n-aveau un cămin al lor, 
cînd minerii trăiau în condiții 
vitrege. Fabian-baci deseori le 
vorbește celor din cămin de ti
nerețea sa, de viața grea a mi
nerilor de pe acele vremuri. Șî 
tinerii îl ascultă, îl înțeleg, și-l 
iubesc.

Poate de aceea și eu — ne 
mărturisește în scrisoarea sa co
respondentul nostru Stan Ștefan 
— îl simt atît de aproape pe 
Fabian-baci de la care cer sfa
turi și îi spun toate bucuriile șî 
micile mele necazuri. Fabian- 
baci a devenit sfătuitorul nos
tru, al tuturor tinerilor mineri 
care locuim în căminul nr. 1 din 
Petrila.

Tovarășul Stan în continua
rea scrisorii sale adresate zia
rului, în cuvinte simple dar cal
de, descrie pe bătrînul paznic, 
care abia acum simte bucuria 
vieții. Corespondentul nostru nu 
uită să amintească că Fabian- 
baci nu este singurul paznic 
conștiincios în muncă. Ca el sînt 
mulți pe cuprinsul Văii Jiului 
și toți sînt iubiți și prețuiți.

—•“★=>—
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„Semințomanii“
Cinematograful de la Lonea, 

construit în ultimii ani este frec
ventat 2ilnic de sute de oameni 
ai muncii, care vin aici să-și pe
treacă timpul liber în mod plă
cut și folositor.

Dar la cinematograf uneori se 
întimplă să-ți atragă atenția ce
va neplăcut. De cum s-a stins 
lumina o parte din spectatori 
încep să ronțăie ca șoarecii. 
Sînt „semințomanii“, ronțăitorii 
de semințe. Astfel după fiecare 
spectacol grămezile de coji de 
semințe cresc, dînd sălii un as
pect neplăcut.

Dacă vreo acțiune din film 
este însoțită de muzică, în a- 
ceasta e integrat cu tonalități 
noi zgomotul făcut de „semin- 
țomani" care numai plăcere nu-ți 
face. Pe deasupra acest lucru 
dace la vociferări dese așa incit 
nu odată pierzi firul acțiunii fil
mului.

Ce ar fi dacă tovarășa respon
sabilă ar căuta să pună puțină 
ordine în desfășurarea spectaco
lelor pentriț ca ele să decurgă 
în bune cotndRiuni, iar sala să 
rămînă curată după fiecare spec
tacol ?

S. RADULESCU
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Adunări
ale oamenilor sovietici 
consacrate rezultatelor 

călătoriei tui htS. HRUȘCIOV 
în S. U. A.

MOSCOVA 20 (Agerpres) — 
TASS anunță:

La 19 octombrie au avut loc 
la Moscova, Leningrad și în ca
pitalele republicilor unionale și 
în alte orașe, adunări ale oame
nilor muncii consacrate rezulta
telor călătoriei în S.U.A. a condu
cătorului guvernului sovietic.

Participanții la adunarea de la 
uzina „Kompressor" din Moscova 
au aprobat cu înflăcărare rezul
tatele vizitei lui Nikita Hrușciov. 
în S.U.A. Succesul misiunii no
bile a lui N. S. Hrușciov în 
S.U.A., se spune în rezoluția a- 
doptată, întărește încrederea noas
tră în posibilitatea preîntîmpi- 
nării războiului, în posibilitatea 
și necesitatea pentru toate popoa
rele de a trăi în pace și prietenie 
ca buni vecini.

La adunarea muncitorilor dte 
ia marea filatură „Kirov“ din Le
ningrad a luat cuvîntul electri
cianul V. Sucikov. El a spus: 
Călătoria lui Hrușciov în S.U.A. 
a contribuit la slăbirea încordă
rii internaționale. Cuvînțarea 
rostită de conducătorul guvernu
lui sovietic la sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U. a pus pe glo
duri pe mulți partizani ai „răz
boiului rece". Acum puterile .occi
dentale sînt acelea care trebuie 
să-și spună cuvîntul. Ele sînt 
acelea care trebuie să dea răs
punsul la propunerile sovietice cu 
privire la dezarmarea generală și 
totală.

menea stație, care se va corfi-MOSCOVA — La 19 octom
brie ziarul „Pravda“ a publicat 
un articol semnat de prof. Ni
kolai Barabasov, președintele 
Comisiei pentru studierea con
dițiilor fizice din Lună și pla
nete din cadrul Consiliului as
tronomic al Academiei de Științe 
a U.R.S.S., care a arătat că în 
cursul zborului circumlunar, sta
ția interplanetară automată • so
vietică a fotografiat fața invizi
bilă de pe Pămînt a satelitului 
natural al planetei noastre.

MOSCOVA — Ministerul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. a fă
cut cunoscut că la 16 octombrie 
a invitat pe A. A. Langelle, a- 
tașat al ambasadei S.U.A., să 
părăsească Uniunea Sovietică în- 
trucît acțiunile sale sînt incom
patibile cu statutul unui diplo
mat. Langelle folosea prezența 
sa în U.R.S.S. pentru a desfă
șura o activitate dfe spionaj.

PARIS — Acțiunile criminale 
ale provocatorilor fasciștii din 
Franța provoacă indignare și 
proteste energice din partea o- 
piniei publice democrate. Con
ducerea Confederației Generale 
a Muncii a dat publicității o de
clarație în care arată că aten
tatul împotriva senatorului Mit
terand „dovedește că libertatea 
și viața democraților este pusă 
în primejdie din cauza bandelor 
de asasinii aflați în slujba colo
nialiștilor care vor să împiedice 
reglementarea democratică și 
pașnică a problemei algeriene“.

MOSCOVA — După cum a 
declarat unui corespondent al a- 
genției TASS, Ari Sternfeld, lau
reat al Premiului internațional 
de stimulare pentru astronáuti
ca, realizarea unei mari stații in
terplanetare locuite, care să se 
rotească în jurul Pămîntului pe 
o orbită eliptică alungită, con
stituie o problemă extrem de 
grea, dar totuși pe deplin solu
bilă. El a adăugat, că va fi ne
voie de încă mulți anii pentru so
luționarea acestei probleme. Du
pă părerea lui Sternfeld, o ase-

Hn mare s«eces al muncitorilor 
danezi

I
v PEKBi 20 (Agerpres).
x Colectivul celei mal mari uzine de transformatoare din 
)/ R. P. Chineză — uzina din Seniani — a repurtat o mare vfc- 
7 torte in producție; colectivul acestei uzine a fabricat cel din- 
<? tîi transformator din China cu o putere de 60.000 kW. la a 
V tensiune de 220.600 volți.

w Reafîzarea uniri transformator de o putere atit de mare, 
$ scrie ziarul „Cijungo Tinnianbaio“, este o mărturie a faptu- 

lui că in China s-a făcut un nou și mare pas în dezvoltarea 
w construcției de mașini electrice.

Savantei sovietic 6. Whov despre posrtetttatee 
existenței vegetației pe planeta Venns

ALMA ATA 20 (Ageqwes) — 
TASS anunță:

Savantul sovietic Gavchl Tihov, 
întemeietorul astrobotairfeii — 
știința despre vegetația de pe 
alte planete — presupune că da
că pe Venus există vegetație, ea 
trebuie să fie de culoare roșie.

Un aparat-inîmă 
artificial

BUDAPESTA 20 (Agerpres).
Recent, la Institutul1 național 

de cardiologie din Budapesta 
s-a terminat construirea primu
lui aparat-inimă artificial. Con
struirea aparatului a fost încre
dințată colaboratorilor secției de 
chirurgie cardiacă de Ia Institu
tul național de cardiologie din 
R. P. Ungară și specialiștilor de 
la fabrica de instrumente medi
cale de la Budapesta.

pune din cîteva rachete utilate 
în mod corespunzător, va tre
bui mai întîi asamblată pe pă
mînt, pentru a se încerca minu
țios siguranța construcției ei.

DJAKARTA — La 19 octom
brie președintele Indoneziei, Su- 
karno, a primit la reședința sa 
din orașul Bogor pe N. A. Mu- 
hitdinov, șeful delegației Sovie
tului) Suprem ai U.R.S.S. Apoi 
președintele a oferit un dejun in 
cinstea șefului delegației sovie
tice.

BAGDAD — Biroul permanent 
al Comitetului pentru apărarea 
păcii din Irak a dat publicității 
o declarație în care cheamă po
porul irakian să fie vigilent și 
să păstreze unitatea națională. preună cu alte organizații obș-

|| not à externă ' Scandalul cu tipióme false
In Statele Unite escrocheria a 

devenit o îndeletnicire foarte ren
tabilă, extinzîndu-se în toate do
meniile vieții publice. Se cunosc 
numeroase bande de gangsteri 
care acționează în bună înțele
gere cu poliția, organizații ce se 
ocupă cu vînzarea și cumpăra
rea de copii, cu achiziționarea de 
fete pentru cabarete etc. Totuși 
cea mai mare escrocherie însă 
descoperită în ultimul timp în 
S.U.A. este cea cu diplome false.

„Comitetul național pentru e- 
ducație", o organizație particula
ră americană, a întreprins o an
chetă în peste 1.000 de instituie 
de învățămînt superior și a cons
tatat că mal bine de 250 „univer
sități" se ocupă cu mănoasa afa
cere a falsificării de diplome. 
750.000 de „studenți" au fost „Ib 
cențiați" plătind drept „taxe” 
75.000.000 dolari. Multe din a- 
ceste „universități", după cum a- 
nunță în raportul său comisia de 
anchetă, nu au nici măcar clădi
re proprie ci cîte o cameră închi
riată în vreo mansardă dosnică. 

portocalie sau galbenă pentru a 
reflecta surplusul de aceste raze 
care poartă cea mai mare paste 
a căldurii solare.

Astronomii din Harkov, a spus 
G. Tihov, au observat căi în norii 
de pe Venus, care sînt iluminați 
de razele solare reflectate de 
suprafața planetei, există un sur
plus de raze roșii, portocalii și 
galbene. Se poate presupune că 
acest surplus se datorește lumi
nii reflectate de vegetația de pe 
Venus.

■ Gavriil Tihov consideră că ex
ploatarea pe viitor a spațiului 
cosmic și a planetelor va ajuta 
Ia elucidarea multor fenomene 
care intervin pe Venus și care 
pînă acum sînt considerate mis
terioase și inexplicabile.

---------------------- -. "■

împotriva înarmării Japoniei cu proiectile teleghidate americane 

Declarația Consiliului național pentru interzicerea 
armei atomice

declarație se exprimă îngrijora-TOKIO 20 (Agerpres)
După cum anunță agenția Kio- 

do Tușin, delegația Consiliului 
național japonez pentru interzi
cerea armei atomice și cu hidro
gen condusă de secretarul său, 
Kuroda, a vizitat la 19 octombrie 
Direcția apărării naționale unde 
a depus declarația de protest 
împotriva aducerii de proiectile 
teleghidate americane „Sidewin- 
der“ pe teritoriul Japoniei. In

Mișcarea de protest
TOKIO 20 (Agerpres)
Oamenii muncii din Japonia în

treprind în același timp măsuri 
active împotriva descărcării pro
iectilelor teleghidate americane ta 
porturile japoneze. După cum a- 
nunță ziarul „Asakhi“, Consiliul 
sindicatelor muncitorilor portuari 
din orașul Yokohama a adoptat 
recent hotărîrea de a crea îm-

Pentru procurarea de clienți, a- 
cesie „instituții" posedă personal 
„calificat” compus din agenți, în 
majoritatea cazurilor oameni cer
tați cu justiția.

„Absolvenții" au dreptul să 
profeseze meseria aleasă — me
dicina, ingineria, pedagogia etc. 
Deschiztnd cabinete particulare 
„licehțiații" obțin profituri gra
se. Cea mai rentabilă și în ace
lași timp cea mai scumpă diplo
mă este cea de medic: 1000 de
dolari nu este o sumă prea mi
că, dar... face. Cu puțin spirit 
negustoresc, dtnd la o parte cins
tea și conștiința profesională, me
dicul escroc poate face afaceri 
mari în S.U.A. Mai întîi el ia 
legătură cu o întreprindere far
maceutică care dispune de mari 
cantități de medicamente ce QU 
se cer pe piață. Conform înțele
gerii va avea grijă ca indiferent 
de ce boală suferă pactenții, să 
le prescrie medicamentele asocia
ților săi

Așa că un om ce suferă de ini
mă va fi sfătuit sa cumpere de

NEW YORK 20 (Agerpres). 
In ședința din după-amiaza 

zilei de 19 octombrie a Comite
tului Politic al O.N.U. a luat 
cuvîntul în problema dezarmării 
David Ormsby Gore, ministrul 
de Sfat al Angliei pentru Afa
cerile Externe. El a declarat că 
Anglia este pe deplin pregătită 
să studieze cu atenție, în mod 
constructiv și detailat propune
rile sovietice cu privire la de
zarmarea generală și totală. El 
a relevat că în unele aspecte ale 
dezamlării, pozițiile Uniunii So
vietice și ale țărilor occidentale 
s-au apropiat simțitor. După pă
rerea lui Ormsby Gore, discu
tarea acestei probleme în comi
tetul celor zece țări, care își va 
începe activitatea la începutul a- 
nutui viitor, insuflă cea mai ma
re speranță că în domeniul de
zarmării se va realiza un pro
gres.

Ministrul englez consideră că 
ta activitatea sa acest comitet

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

Dezvoltarea legăturilor comerciale 
dintre U. R« S« S. și India

MOSCOVA 20 (Agerpres). —
TASS anunță :

Anul trecut comerțul exterior 
al U.R.S.S. cu India- s-a cifrat 
Ia 724 milioane ruble, adică a 
crescut în ultimii 8 ani de 15 
ori. Aceste date au fost comu
nicate de Grigori Prohorov, co
laborator științific al Institutu
lui de orientalistică al Academiei 
de Științe a U.R.S.S. In prezent, 
a arătat el, U.R.S.S. livrează în 
India utilaj pentru centrale elec
trice, industria carboniferă și 
petroliferă, mașini unelte, me
tale feroase și neferoase. India

rea în legătură cu faptul că adu
cerea în Japonia a unor proiec
tile teleghidate americane, în mă
sură să transporte încărcătură a- 
tomică, va constitui începutul 
înarmării Japoniei cu arme nu
cleare și se cese ca parlamentul 
Japoniei să proclame neîntîrziat 
că renunță la înarmarea nucleară 
a țării.

a oamenilor muncii
tești și politice un consiliu unifi
cat de luptă împotriva aducerii 
armelor nucleare și rachetelor. 
Totodată muncitorii portuari din 
Yokohama s-au adresat docherilor 
și muncitorilor din antrepozitele 
din întreaga lume cerîndu-Ie, să 
nu admită încărcarea proiectile
lor teleghidate „Sidewinder“ pe 
nave care pleacă spre Japonia.

la farmacia X, aspirine, sulfami- 
de, calciu etc. Ce se va întîmpla 
după aceea puțin Interesează, și 
așa sînt destui șomeri...

Pentru a mușamaliza această 
murdară afacere, unică în șirul 
escrocheriilor, anumite presonali- 
tăți au intervenit pentru suspen
darea imediată a anchetei, in- 

“ terzicînd totodată publicitatea. 
Din păcate însă, prea tîrziu, pen
tru că toată lumea a aflat despre 
marele scandal cu diplome falșe.

Cum a fost posibilă o asemenea 
afacere este ușor de înțeles.

In timp ce în S.U.A. sînt sule 
de state majore terestre, aeriene, 
navale, mii de ofițeri și generali, 
o întreagă rețea de secretari și 
subsecretari de stat militari, în- 
vățămîntul american nu are nici 
un fel de coordonator. El este 
lăsat în mîrta diferiților oameni 
de afaceri care conform princi
piului capitalist l-au transformat 
în comerț. Acest lucru a dus la 
marele scandal care a cam „și
fonat" obrazul „modului de via
ță american”... 

va trebui să se conducă după 
două principii pe care guvernul 
său Ie va considera „fundamen
tale“. In primul rînd, principiul 
ca dezarmarea să se efectueze 
concomitent atît în ce privește 
tipurile de armament clasic, cît 
și în ce privește armamentul nu
clear pentru „a nu tulbura echi
librul securității între state“. In 
al doilea rînd, principiul ca în 
fiecare etapă de dezarmare să 
se înfăptuiască un control inter
național eficient.

Fundamentînd primul princi
piu formulat de el, reprezentan
tul Angliei a afirmat că numai 
interzicerea armei nucleare fără 
interzicerea concomitentă a ti
purilor de armament clasic, va 
slăbi puterea unor țări.

Ormsby Gore a declarat că 
Anglia va relua tratativele în 
problema încetării experiențelor 
cu arma nucleară „cu intenția 
sinceră de a realiza un acord“..

exportă ceai, mirodenii, lînă, tu
tun și alte mărfuri.

Caracterizînd ajutorul pe care 
îl acordă Uniunea Sovietică în 
construirea uzinei metalurgice 
de la Bhilai, el a subliniat că 
utilajul pentru această întreprin
dere este executat în peste 400 
de uzine sovietice. U.R.S.S. a- 
cordă de asemenea ajutor Indiei 
în pregătirea de specialiști. Anul 
trecut peste 500 de cetățeni in
dieni au făcut practică în i- 
nele metalurgice sovietice.

Cu ajutorul Uniunii Sovietice 
în India se vor construi alte cî
teva mari întreprinderi, printre 
care o uzină metalurgică și o 
uzină de utilaj minier. Produc
ția pe care o vor realiza aceste 
uzine va fi suficientă pentru a 
înzestra complet în fiecare an 
cu utilaje o uzină metalurgică 
cu o capacitate de un milion 
tone oțel și aproximativ 40 de 
mine mijlocii.

PROGRAM DE RADIO
22 octombrie 1

PROGRAMUL I. 7,15 Cîntece, 
8,00 Din presa de astăzi, 8,30 
Muzică, 8,50 Melodii popi’ ș 
romîneștî, 9,15 Muzică co. ă 
romînească, 10,30 Muzică din 
filme, 11,03 Program de muzică 
populară, 11,30 Muzică din ope
re, 12,00 Interpreți de muzică u- 
șoară, 13,05 Concert de prinz, 
14,00 Din viața de concert a Cai- 
pîtalei, 15,10 Program muzical 
dedicat fruntașilor în producție 
din industrie și agricultură,
16.15 Vorbește ^Moscova ! 18,00
„Plimbare prin București“ — 
program de muzică ușoară, 18,30 
Almanah științific, 19,05 Cîntă 
Ana Ispas și Vlad Dionisie, 
19,45 Luna prieteniei romîno-so- 
vietice, 22,00 Radiojurnal, bule
tin meteorologic și sport, 22,30 
Doine și jocuri populare romî- 
nești. PROGRAMUL II. 14,07 
Mari ansambluri corale romî- 
nești, 14,30 Program emis de 
studioul regional Timișoara, 
15,00 De toate, pentru toți, 15,30 
Muzică ușoară, 16,15 Soliști și 
formații sovietice care ne-au vi
zitat țara, 17,35 Melodii popu
lare romînești, 18,38 Program de 
tangouri, 20,00 Muzică ușoară,
21.15 Din creația compozitori
lor Nicolae Kirculescu și Ghe- 
rase Dendrino, 22,00 Seară de 
muzică de cameră de cooipozi-. 
tori sovietici.
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CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Surorile; Anul 1918 (se
ria I-a — seria Il-a); AL. SA- 
HIA : Misiune specială; LONEA: 
Răsfățatul; PETRILA; Urmașii 
lui Kao; ANINOASA: Fete de 
aceeași vîrstă; LUPENI: Urrtia- 
șii lui Kao; BARBATENI : Poz
nașii din Berenburg.
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