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Emisiune 

pentru studenți
In aceste săptămîni, cînd în

treg poporul nostru sărbătorește 
cu însuflețire Luna marii prie
tenii cu poporul sovietic, stu
denții Institutului de mine din 
Petroșani au organizat numeroa
se manifestări închinate acestui 
mare eveniment. Aici, la stația 
de amplificare din cămine, de 
două ori pe săptămînă vocea crai
nicului anunță emisiunea spe
cială pentru studenți închinată 
Lunii prieteniei romîno-sovietice. 
Cu prilejul acestor emisiuni se 
fac îndeosebi prezentări de ro
mane ale autorilor sovietici, se- 
lecțiuni din muzica simfonică, 
însoțite dte considerații asupra 
vieții și operei compozitorului 
respectiv etr

' Studenții din cadrul Institutu
lui, care au avut fericirea să vi
ziteze în această vară Uniunea 
Sovietică, vorbesc de asemenea 
colegilor lor, în cadrul acelorași 
emisiuni, despre cele văzute în 

.marea țară a constructorilor co
munismului. Colectivul de redac
ție al stației de amplificare și-a 
propus ca în viitoarele emisiuni 
să prezinte programe pe teme 
tehnice privind metode de extrac
ție și mașini sovietice pentru ex
ploatarea cărbunelui.

Expoziție de cărți 
tjoi „. _

. Cu prilejui „Săptămînii cărții 
sovietice“ Librăria noastră din 
Petroșani este vizitată de un nu
măr tot mai mare de cumpără
tori. Ei sînt atrași aici de nenu
măratele volume din “literatura 
tehnică, politică și , beletristică 
de autori sovietici apărute în 
ultimul timp în librării. Pentru 
a veni în ajutorul cititorilor, în 
alegerea cărților preferate con- 

. ducerea librăriei a organizat o 
expoziție, în care alături de cele 
mai noi romane sovietice sînt 
expuse și biografii sau prezen
tări ațe celor mai cunoscuți au
tori sovietici. Intre volumele ca
re apar în expoziție sînt: Tine
rețea lui Marx de Galina Sere- 
priakova; Sevastopol de 
Ilnski; Livada din stepă 
nid Leonov; Opere voi. 
Gorki; Soarta unui om 
lohov și altele.

In cadrul „Săptămînii cărții 
sovietice“ cumpărătorii beneficia
ză de o reducere de prețuri de 
10 la sută.

A. Ma
de Leo- 
XIV de 
de Șo-

Deși lucrează în condiții grele, îmbrăcămintea de protecție a- 
jută pe acești mineri de la stratul V Jieț Lonea să obțină rezul
tate frumoase. Iată-i după șut surîzători, plini de voie bună.

De la stingă la dreapta minerii Rusa Gavrilă, Stelea Grigore, 
Dobrai Nicolae și Izidor Samoilă.

nincrll Vâll Jiului traduc in lapte 
angajamentele luate In întrecere
> Fiecare zi care ne apropie de cele două mari sărbătorii r
> — 7 Noiembrie și 30 Decembrie — înscrie pe graficul între- I 
».cerii minerilor Văii Jiului noi succese. In toate abatajele mun- <
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’ văd: crește producția, cpește și 
i

ca se desfășoară cu tot mai multă Intensitate. Rezultatele se . 
suma economiilor suplimenta- j 

ire la prețul de cost!

Cărbune mai ieftin
Gospodărindu-și cu chibzuință 

materialele, la care au economi
sit 5,74 lei pe tona de cărbune, 
reducînd consumul specific dte e- 
nergie și prin sporirea produc
tivității muncii, colectivul minei 

a extras în luna sep- 
a. c. fiecare tonă de

tivității 
Petrila 
tembrie 
cărbune mai ieftină cu 14,56 lei. 
A obținut de asemenea o redu
cere a prețului de cost pe tona 
de cărbune extras cu 8,84 lei și 
colectivul minei Vulcan. Minerii 
de aici au dus o luptă susținută 
pentru eliminarea posturilor ne
productive ceea ce le-a adus nu
mai la acest capitol o economie 
de 3,52 lei la tona de cărbune. 
Prin îmbunătățirea calității căr
bunelui minerii Vulcanului au 
ieftinit fiecare tonă de cărbune 
cu 2,61 lei, iar minerii de la U- 
ricani au redus cu 6,44 lei prețul 
de cost al fiecărei tone de căr
bune extrasă.
' Colectivele minelor Lupeni, A- 
ninoasa și Lonea, prin faptul că 
au depășit cu mult prețul de cost 
planificat au diminuat realizările 

.miDeriloE—dia—«elelalte exptoa-—mente, considerabil sporite față 
țări. In luna trecută fiecare tonă 
de cărbune extrasă din Valea Jiu
lui a revenit totuși, cu 2,20 . leî 
mai ieftină decît prevedea 
nul

pla-

Șhaa respectat 
cuvîntul

La începutul lunii octombrie, 
colectivul sectorului II de la mi
na Lupeni, a chemat la întrecere 
toate colectivele sectoarelor mi
nei. El și-a propus să extragă 
peste sarcinile lunare de plan 
cel puțin 2000 tone de cărbune 
cocsificabil. Harnicii mineri de 
aici, în frunte cu frontaliștii con
duși de comuniștii Nagy Andrei, 
Popa Ioan, Garamszegy Mihai, 
Muszta Alexandru și alții au lup
tat zi de zi pentru îndeplinirea 
angajamentului înainte de ter
men. Ei și-au respectat cuvîntul 
dat. In dimineața zilei de 22 oc-

*
tombrie, dfci frontalele și prea- 
ba țațele sectorului, au ieșit la 
ziuă primele zeci de tone în plus 
de angajament. Colectivul sec
torului, încurajat de noul suc
ces obținut, luptă acum pentru 
a-și îndeplini mai devreme și 
angajamentul de a extrage pes
te sarcinile anuale de plan 5000 
tone de cărbune cocsificabil.

de 
de

Succese ale minerilor 
de la Lonea

In primele două decade 
muncă din octombrie, minerii 
la Lonea au adăugat celor 15.506 
tone de cărbune extrase peste 
plan în primele 9 luni ale anu- 

492 tone. La mină, co- 
tuturor sectoarelor sînt 
planul lunar la zi în-

plan în 
Iui alte 
lectivele 
acum cu 
deplinit și depășit, cu excepția 
sectorului IV Jieț. Cea mai în
semnată depășire a planului au 
obtinut-o minerii de la sectorul 
V care au extras peste plan pînă 
la 22 octombrie 758 tone de căr
bune. Brigăzile conduse de Ti
mar Gheorghe, Călin Ion, Toa
că Ștefan, Petric Simion de lai 
acest sector au obținut randa- 

re- 
în 
pe
II

de cele planificate. Merită a fi 
menționate eforturile minerilor 
din sectorul III care au extras 
în ultimele 6 zile lucrătoare 548 
tone de cărbune peste plan, 
cuperînd minusul și intrînd 
rîndul sectoarelor fruntașe 
mină. De la sectoarele I și 
Cimpa au fost expediate la pre
parata Petrila în luna aceasta 
262 tone de cărbune peste preve
derile planului.

G. D.

¡Nící o brigadă sub plan

j In întrecerea socialistă ce se
* desfășoară în cinstea zilelor de
♦ 7 Noiembrie și 30 Decembrie, 
î colectivul sectorului II al minei 
ț Petrila obține zi de zi succese
Îtot mai însemnate. Cea de a 

doua decadă a lunii octombrie 
j a fost încheiată de toate brigă- 
J zile sectorului cu sarcinile de 
«plan depășite. Nici o brigadă 
‘ nu este rămasă în urmă.
ț Colectivul sectorului a extras 
* în această perioadă 1006 tone 
J de cărbune peste plan. Cele mai 
♦ bune rezultate le-a obținut bri- 
* gada condusă de tovarășul Mi- 
? chiev Gheorghe care a dat 393 
* tone de cărbune în plus, urma- 
* fă de brigada lui Firoiu loan 
J care și-a întrecut planul cu 
♦ 342 tone de cărbune.
* Și brigăzile conduse de către 
I tovarășii Cozma Ernest și Zilay 
; loan și-au depășit sarcinile pla- 
♦ nificate cu 230 tone de cărbune 
( și, respectiv, cu 125 tone.

De asemenea brigăzile con; 
duse de Păsărică Nicolae, Cris- 
tea Nicolae, Toth loan și altele 
au extras între 60—100 tone de 
cărbune peste plan.

Brigăzi de Ia pregătiri 
fruntașe

In primele 20 de zile ale lunii 
octombrie cele 5 brigăzi de mi-

Brigada de tineret condusă de tov. Bojte Adalbert, din aba-■ 
tajul nr. 8 al sectorului I al minei Aninoasa se numără printre' 
cele mai bune brigăzi ale sectorului.

Această brigadă a extras în prima jumătate a lunii octom
brie 372 tone de cărbune peste plan.

IN CLIȘEU: Schimbul condus de tov. Popa Iosif din cadrul 
brigăzii, înaintea intrării in șut.

-------------- —O—-----------

Realizarea de economii 
ta centrul atenției muncii

Insuflețit de hotărîrea plenarei 
C.C. al P.M.R. din 13 — 14 iulie 
a. c. cu privire la ridicarea ni
velului de trai al celor ce mujn- 
cesc, colectivul minei . Vulcan 
și-a sporit angajamentele luate 
la începutul anului, fixîndu-și 
ca obiectiv de întrecere să reali
zeze pe întregul an o economie 
de 2.500.000 lei, să obțină un 
randament mediu de 0,900 tone 
pe post pe ultimele 5 luni ale 
anului, să extragă o cantitate de 
17.000 tone de cărbune peste 
plan.

Pentru înfăptuirea acestor o-, 
biective, comitetul de partid și 
conducerea exploatării au luat o 
seamă de măsuri. S-au înființat 
comisii pe exploatare și pe sec
toare pentru descoperirea și pu
nerea în valoare a rezervelor in
terne. Comisiile au elaborat pla
nuri de măsuri tehnico-organi- 
zatorice în vederea realizării de 
economii cît mai mari. Aceste 
planuri au fost dezbătute apoi 
în ședința comitetului de partid 
al minei și în adunările gene
rale ale organizațiilor dte bază 
din sectoare. S-au luat măsuri 
pentru intensificarea muncii po
litice în vederea mobilizării co
lectivelor de mineri, ingineri și 
tehnicieni la înfăptuirea obiecti
velor de întrecere. Agitatorii au 
fost instruiți de către comitetul de 
partid și birourile organizațiilor 
de bază pentru a desfășura o 
muncă susținută în vederea an
trenării tuturor brigăzilor la 
realizarea de economii. Totodată 
a fost reînnoită agitația vizuală.

de la mina Petrila j
alî 
laî 
' 2 >

neri din cadrul sectorului II 
minei Petrila care lucrează 
pregătiri au depășit cu 38,3 ♦ 
m. 1. planul de excavări. *

In cadrul întrecerii între bri- J 
găzi, pe primul loc s-a situat j 
brigada tovarășului Peter Moi- ♦ 
se care deschide galeria de cap ! 
de pe stratul 12. Această bri- j 
gadă a realizat 15,7 m. 1. gale-* 
rie peste plan. Și brigada de peț 
stratul 14 condusă de . Dariei 
Gheorghe are o depășire față de* 
plan de 8,4 m. 1. *

Pe stratul 12, la galeria dej 
bază, lucrează brigada lui Kî-j 
bedi Adalbert. Pe lîngă faptul * 
că brigada are o depășire de j 
6,3 m. 1., ea execută o armare T 
eu bolțari de bună calitate. Re-l 
zultate bune a mai obținut și I 
brigada condusă de Tecan Ioan, J 
care și-a depășit planul cu 5,5 • 
in. 1. : 

♦ 
Și sectorul III se afirmă j 

Pînă la data.de 20 .octombrie* 
a. c. colectivul sectorului III' dej 
la mina Petrila a extras mai* 
mult de 350 tone de cărbune* 
peste plan. S-a evidențiat' bri-! 
gada de tineret condusă de tov. j 
Enache Chiriță'care a dat 248» 
tone de cărbune peste prevede- * 
rile planului. Printre brigăzile J 
din sector care au obținut rea- • 
lizări bune se află'și brigada Z 
lui Jurca Ioan care a extras 76 J 
tone de cărbune peste plan. •

Au fost confecționate și expuse 
în incinta minei lozinci și pa-: 
nouri care înfățișează angaja
mentele concrete luate în între
cere de colectivul exploatării. 
Gazeta de perete de asemenea 
și-a axat edițiile pe tema luptei 
pentru economii. Totodată colec
tivul stației de radioficare de la; 
mină a primit sarcina ca, pe 
lîngă popularizarea colectivelor 
fruntașe și criticarea lipsurilor, 
să invite la microfon mineri 
fruntași, ingineri și tehnicieni 
pentru a vorbi despre experien
ța lor în lupta pentru economii.

Un rol însemnat în antrena
rea brigăzilor la obținerea de 
economii îl au convorbirile ți
nute cu agitatorii organizațiilor 
de bază. Agitatorul Böyte Pavel 
s-a angajat ca în numele celor 
două brigăzi pe care le conduce 
să refolosească 25 la sută din 
lemnul vechi. Angajamentul lui 
devine faptă. Brigăzile din cele 
două abataje frontale de pe 

. stratul,.? recuperează lunar, câte 
10 m. c. de material lemnos. 
Bune rezultate în mobilizarea 
minerilor la reducerea consumu
lui de materiale au obținut și 
agitatorii Hunyadi Ioan și Csiki 
Emeric. Brigăzile lor recuperea
ză de asemenea lunar cîte 3—4 
m. c. de material lemnos.

Lupta pentru sporirea produc
tivității muncii — cale impor
tantă de reducere a prețului de 
cost — ocupă de asemenea un 
loc important în convorbirile or
ganizate de agitatori. Insistînd 
asupra necesității sporirii ran
damentelor, agitatorii Nicoară 
Ioan, Bordea Emanoil și Ka
rácsonyi Rudolf au reușit să mo
bilizeze brigăzile în cadrul că
rora lucrează la depășirea ran
damentului planificat cu cîte 
20—30 la sută. Cel mai frumos 
randament pe mină l-a obținut 
brigada condusă de comunistul 
Gantz Ștefan de la sectorul II.

Lupta pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui a constituit 
de asemenea un obiectiv impor-

I. DUBEK
,ș (Continuare în pag. 3-a)
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Zi de producțjg 
mărită

Colectivul sectorului I de la 
mina Aninoasa, singurul sector 
de la mină care pînă acum nu 
da cărbune peste plan, a hotă- 
rît să organizeze o zi de pro
ducție mărită, fixînd aceasta 
pentru ziua de 21 octombrie, 
încă din primul schimb rezulta
tele s-au dovedit a : fi frumoase 
și ele creșteau necontenit. La 
sfîrșitul zilei de lucru minusul' 
era deja recuperat, extr.ăgîndu-( 
se primele tone peste sarcinileise primele tone 
de plan.

Intre brigăzi, 
s-a situat aceea 
man Petru care 
3 schimburi. 84 
ne peste plan obținînd un ran
dament de 8,140 tone pe post. 
48 de tone au extras peste plan 
și orta.cii lui David Ion. Randa
mentul în abatajul lui1 David a 
fost în această zi de 7 tone pe 
post.

la loc dte frunte 
condusă de Ro- 
a 'extras în cele 
tone de căxbu-

data.de


2 STEAGUL ROȘ0

Fațada-i frumoasă, dar spatele...
La cinematograful 7 Noiembrie 

vin zilnic sute de spectatori. Cu 
toții sînt plăcut impresionați de 
curățenia care domnește în sala 
do speetacole, în hol, în fața cine
matografului. Rortduri cu Hori 
de tcamnă încîntă ochiul. După 
ce au vizionat filmul, spectato
rii ies din sală grăbiți. Nici unul 
nu-și îndreaptă privirile, așa din 
curiozitate spre spatele clădirii. 
Dacă ar face așa ceva mai că ar 
rămîne... tablou. Mormane de gu
noi zac acolo, neridicat de mult 
timp. Cum s-ar spune la acest ci
nematograf, fațada-i frumoasă darDEZINTERES

Centrul raional de difuzare a 
presei Petroșani arată uneori fa
ță de îndatoririle sale un interes 
de-a dreptul... invizibil. Acest lu
cru a fost semnalat în ultima 
vreme de ó serie de abonați, atît 
tov. Bonea Vasile, responsabilul 
centrului de difuzare cît și tov. 
Popa Alex., dirigintele poștei. Cu 
toate acestea încă nu s-au luat 
măsuri radicale pentru îndrepta
rea situației.

Un exemplu 
ceastă privință 
tulul Besenyei 
Lupenl abonat
„Apicultura“, care de la începu
tul anului a primit doar 3 exem
plare (pe lunile aprilie, mai și 
august). Reclamînd situația tov. 
Doreanu I., dirigintele poștei din 
Lupeni, abonatul a fost primit 
eu...ridicări din umeri și a fost 
trimis la...Petroșani De aici a 
fost trimis din nou la Lupeni, ca 
cei de acolo să-i explice că to
tuși Petroșaniul e de vină... Cum 
s-ar zice a fost trimis de la Tan- 
da la Manda, fără a i se rezolva 
problema. Deci, dezinteresul „șe
filor" din cadrul P.T.T.R. Petro
șani s-a... difuzat și asupra celor 
din Lupeni, așa cum se pare că 
se întîmplă și-n alte localități 
(Lonea, Aninoasa, Banița, Uri- 
cani etc).

Aoest dezinteres... difuzat s-a 
manifestat și în cazul ziarului 
Steagul roșu, care marți apare 
cu cele mai r>oi știri externe și 
cu pagina de sport, care din vi
na unor tovarăși de la „difuza
re" sosește aproape 
întîrziere (a doua zi 
ia Lupeni, Aninoasa, 
rlcani etc.

Astfel s-a întîmplat , 
de 20 octombrie, la Lupeni, Ani
noasa și Uricani, cînd abonații au

spatele clădirii...! Nu se sinchi
sesc să vadă gunoiul și mai ales 
să facă ceva pentru lichidarea lui 
de acolo nici personalul cinema
tografului, nici I.G.O. și nici or
ganele Sanepidului Care sînt Iri 
măsură să acționeze. Cetățe
nii locatari îi invită pe aceș
tia ca după ce vizionează filmul, 
să mai vadă și de doleanțele lor 1 
Oricum, dacă spectacolele din sa
la cinematografului sînt agreia- 
bile, cel oferit în dosul clădirii nu 
poate de cît să indispună.

(după sezlsarea teu. P. leun) 
funcționa'DIFUZAT

concludent în a- 
e situația abona- 

Ioan, singurul din 
la revista lunară

regulat cu 
sau seara) 
Lonea, U-

și în ziua

• « •

primit Steagul roșu cu mare în
tîrziere. Așa s-a întîmplat și la 
Școala medie din Lonea, cînd a- 
bonații la același ziar, au pri
mit abia vineri 
în care apare 
educație“.’

Vinovat 
e desigur 
re uneori 
chiar 5 ore 
la tipografie, dar mai vinovat e 
tov. Bonea Vasile, care permite 
ca ziarele să fie trimise cu întîr
ziere în raion.

Se pare că țață de această si
tuație trebuie de data aceasta să 
se intereseze mai îndeaproape și 
Direcția regională a difuzării pre
sei. Poate așa se va termina cu 
acest dezinteres... difuzat, față de, 
problema... difuzării presei.

numărul de joi, 
pagina „Școală—

această situație 
salariatul ca- 

cu 3—4 și

de
și
ridică 
întîrziere ziarele de

MICA
ATENȚIUNE...
Fumătorii din 

șani organizează în aceste zile 
o expediție în munții Carpați, 
cu scopul de a descoperi depo
zitele de țigări ce poartă nu
mele masivilor muntoși din țara 
noastră — „Carpați", In Petro
șani, de la un timp, debitele 
sînt lipsite de acest sortiment 
de țigări și fumătorii care fo
losesc țigări „Carpați“ sînt in
vitați să participe la expediția 
ce se organizează pentru desco
perirea... neglijenței I.C.R.A,

SE CAUTA...
...un robinet (robot) care 

se deschidă și să se închidă 
tómat la dorința tovarășului 
cola Nicolae din Petroșani, car- 

bloc 25, 
11. Este 
robinet,

orașul Petro-

tierul Gh. Dimitrov 
scara 5, apartamentul 
absolut necesar acest

♦♦♦<

£ TI A Ț
— cel mai vechi document 

scris găsit în Mesopotania este 
o tăbliță 
meriană, 
î.e.n. și 
Ermitaj

— ceîe mai gustoase fructe sînt 
considerate 
Mangus, ce 
Fructele Ini sînt de culoare roșie 
si seamănă cu portocalele. Dar 
fiind extrem de gingașe, ele nu 
sînt transportabile.

— la Sofia, numărul zilelor cu 
descărcări electrice în atmosferă 
este în medie de 38 anual, fiind 
orașul care deține recordul mon
dial în această privință ? După 
Sofia, urmează Valea Trandafiri
lor, cu orașul Kazanlîk, cu 34 de 
zile descărcări electrice, apoi 
Gorna Oreahovița cu 31 de zile.

— cea mai mică cantitate de 
raze cosmice cade pe pămînt ia 
3—5 ore după ce Luna a atins 
cel mai înalt punct pe bolta ce
tească.

— cele mai mari păsări care 
au existat pe pămînt au fost pă- 
sările-elefanți, care au trăit pe

de argilă cu scriere su- 
datată din anul 3.500 
se păstrează în muzeul 

din Leningrad ?

cele ale pomului 
crește la tropice ?

să
au- 
Ni-

I C A...
insula Madagascar și aveau o 
greutate de 440 kg.?. Pasărea Di- 
nomis, care trăia în Noua Ze- 
elandă avea o greutate de 290 
kg., iar pasărea-cămilă care tră
iește și astăzi în Australia cîntă- 
rește 120 kg? Primele două au 
dispărut nu de mult, fiind vînațe 
de localnici.

— cea mai veche floare se pa
re că trebuie să fie considerat un 
trandafir care crește în orașul 
german Hildesheim. Vîrsta lui 
este apreciată la 800 sau chiar 
1000 de ani.

Trandafirul continuă să înflo
rească și astăzi.

— un grup de oameni de știin
ță de la Universitatea din Chile 
a demonstrat că intensitatea ra
diațiilor cosmice îndreptate spre 
pămînt este influențată de pozi
ția Luni» ?

— în depozitul unui muzeu din 
Grecia, unde erau îngrămădite di
verse obiecte inutile s-a găsit și 
o statue din epoca de bronz tur
nată dintr-un aliaj de cupru și 
cositor, similar cu compoziția 
bronzurilor actuale.

Efectul 
mirosurilor

Recent, un chimist german, 
studiind efectele diferitelor mi
rosuri asupra animalelor sălba
tice care produc pagube în cul
turi a întocmit un tabel conți- 
nînd 150 de mirosuri. Astfel. în 
Africa de Sud unde hipopotamii 
produc mari pagube culturilor 
de trestie de zahăr, mirosul de 
om și tte tigru nu produc prea 
mari efecte, în schimb după îm
proșcarea cu ajutorul unor apa
rate speciale a unor substanțe 
chimice cu miros de leu, hipo
potamii au luat-o Ia fugă.

In Kenya, studiul efectelor 
mirosului de om asupra elefan
ților nu le-a produs nici o im
presie, în schimb însă mirosul 

'unor plante aromate a produs 
panică în rîndurile lor

In Suedia, unde numeroase 
cirezi de cerbi și reni produc 
mari pagube îndeosebi în pădu
rile tinere, cerbii au fost izgo
niți cu ajutorul mirosului de om. 
Interesant este faptul că veveri
ța fuge de mirosul altei veveri
țe, iar de mirosul de veveriță 
fug șoarecii, procedeu ce este u- 
tilizat de unele fabrici de saci. 

_—O-----

virusului trahomei 
din Africa de 
să izoleze virusul
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Izolarea
Medicii 

au reușit 
hamei, o boală de ochi de
suferă aproximativ 1.000.000 
soane. Virusul trahomei este atît 
de mic. încît pentru a fi desco
perit au trebuit să fie utilizate 
inicroscoapele electronice

deoarece tovarășul sus amintit 
uită de multe ori robinetele des
chise, ceea ce face ca locatarii 
de la etajul I și parter să stea 
în casă cu... umbrele. Norocul 
tov. Nicola este că locuiește doar 
la etajul 11, altfel...

VIZITAȚI...
stația autobuselor locale f.G.O. 

din fața clubului B.U.T. Live- 
zeni care prezintă seara un pei
saj... nocturn de toată frumuse
țea. Pe o distanță de 500 m. în 
raza sa nu se zărește nici o lu
miniță, ceea ce face ca pasage
rii să rămînă în extaz în fața 
decorului total cufundat în beznă.

O NOUA METODA...
pentru evacuarea 

coasă“ a aerului din subteran, 
descoperită de șoferul de pe ca
mionul nr. 26.732 Dv., care per
mite cu ușurință ca la transpor
tarea tuburilor de aeraj, aranja
tul lor în camion să se facă ast
fel încît la fiecare 50 m., din 
camion să cadă cfte un tub, 
strîmbîndu-se în așa fel încît la 
montare, acestea să nu rfîai Tie 
etanșe.

„economi-
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Munca asuppa piesei |
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1N loc de avancronică
Cuvmlul
regizorului «Fitil pătăcitop*

In sîmbăta aceasta, în cadrul 
Lunii prieteniei romîno-sovieti- 
ce, pe scena teatrului nostru, o- 
ferim publicului spectator o pie
să sovietică bogată in idei — 
„Fiul rătăcitor“ — care atacă 
o temă grea și plină de răs
pundere, tema recîștigării oa
menilor pierduți aparent pentru 
totdeauna, a înșelaților de pro
paganda mincinoasă a imperia
liștilor alunecați spre panta 
trădării de patrie.

Piesa „Fiul rătăcitor" a lui 
Egon Rannet ne-a oferit un bo
gat material pentru rotunjirea 
unui spectacol în care ne-am 
străduit să facem o realizare 
valoroasă, printr-o muncă deo
sebit de interesantă, datorită 
conținutului piesei, situațiilor 
dramatice în care sînt puse per
sonajele.

Omenescul, iată în ce constă 
forța acestei lucrări valoroase. 
De aceea jocul actorilor trebuie 
să oblige ca această piesă să 
fie ascultată cu toată atenția. 
Rar te întîlnești cu o astfel de 
piesă, unde în cuvinte puține, 
o pauză sau o singură privire a 
actorului sînt chemate să redea 
o bogată gamă de stări sufle
tești.

„Ai să devii oare cu adevărat 
cm“ ? Această frază care se re
petă în piesă, această răscoli
toare întrebare cadp în situații 
care atît pentru actori, cît și 
pentru spectatori, constituie ju-

decarea atitudinii ce trebuie să 
o avem față de viață.

In această piesă spectatorul 
nu poate fi cîștigat cu nici un 
artificiu regizoral, ci numai 
prin adevăr. O singură intona
ție cu rezonanță falsă poate să 
zdruncine sau să spulbere în
crederea pe care actorul a cuce
rit-o în desfășurarea spectaco 
Iu Illi.

De aceea problema care a 
stat în fața noastră, pentru re
zolvarea spectacolului, a fost în 
primul rînd încercareatde a da 
o intensitate emoțională veridi
că acestor puternice caractere, 
pe care le relevă personajele 
piesei, de a rezolva tema psi
hologică adîncă a patriotismu
lui și a dragostei de oameni 
care stă la baza ei.

O rezolvare logică, o sinte
ză, realizată prin sugestive 
imagini artistice de trăire, de 
atitudine, de mijloace simple, 
va dovedi că ne-am ridicat mun
ca noastră la valoarea piesei.

Spectatorului îi revine șarci- _ 
na de a judeca dacă prin ja- ț 
cui nostru am putut dezvălui ' 
un adevăr al vieții, rezolvînd 
convingător terna patriotismului 
și a dragostei față de om. Șî 
aceasta înseamnă că ne-am a- 
tins scopul, 
colectivului 
îndrumată.

ION
director al

dovedind că munca 
nostru a fost bine

PETROVICI
Teatrului de 

Petroșani
stat
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Cerbi alb;

parcul Zehusice dun 
de Caslav în Boemia cen- 
trăiește singura cireada de 
albi din Europa.

apro-In 
piere 
trală 
cerbi

Cireada de cerbi albi a fost 
adusă aici d»in India acum 100 de 
ani. Strămoșii lor din India au 
dispărut în urma unei epidemii. 
Se crede că cireada din Boemia 
este singura cunoscută din 
me care s-a păstrat.

ki-

de 
în 

ca-

Plante giganți
Cele mai mari exemplare 

plante și animale se găsesc 
mări. Astfel, alga Sargassum,
re plutește deasupra Mării Sar- 
gaselor din apropierea insule
lor Bermude în sectoarele cele 
mai liniștite ale Oceanului Atlan
tic, are fibre care ajung Ia lun
gimi de 400 in.

Printre plantele terestre, tul
pina cea mai lungă o are Lians 
rotanga ce crește în India, care 
atinge lungimi de 300—400 m. 
și grosimi dte 4 cm. Dar adevă- 
rații giganți sînt copacii Sequoia 
din California unde s-a tăiat un 
astfel de arbore înalt de 142 m. 
și cu o lungime a circonferinței 
tulpinei de 36 m.

Un paradis al păsărilor
In partea de vest a lacului 

Tînhai din China de nord-vest 
se află o insulă locuită de mii

Cel mai lung tunel 
aductfunea apei 

nerea nivelului apelor în rezer
vorul principal. Cele trei rezer
voare

Dar cum va traversa apa lan
țul muntos al Crimeii înalt de 
peste 900 m. ?

Apa, traversează munții Cri
meii printr-un tunel betonat lung 
de 7,2 km., avînd o secțiune cir
culară cu o suprafață de 6,5 
m. p., fără presiune, pe a cărui 
pat betonat apa se scurge în 
pantă ușoară spre instalațiile de 
filtrare aflate pe pantele de sud, 
de unde cu ajutorul unor con
ducte de distribuție vor fi ali
mentate orașele și stațiunile bal
neare de pe coasta Mării Negre.

Lucrările uriașului tunel care 
va fi terminat în trei ani, au 
început de la ambele capete. In 
1962, Ialta și regiunile înveci
nate vor deveni o mare grădină.

pentru
Pentru alimentarea cu apă po

tabilă a renumitei stațiuni cli
materice Ialta de pe coasta de 
sud a Crimeii, însorită și sece
toasă, s-au început lucrările pen
tru construcția unui tunel de a- 
ducțiune lung de 7,2 km.

Pentru captarea apei de pe 
pantele nordice ale lanțului mun
tos al Crimeii, este în construc
ție un baraj înalt de 56 m., care 
captează apele unui torent. Pe 
aici pleacă un tunel de aducțiu- 
ne și distr.ibuție construit 
beton armat și prevăzut 
ne automate.

Capacitatea noului lac 
cial este de 2.000.000 m. 
avînd alăturat 2 bazine 
dare cu o capacitate totală de 
3 milioane m. c.. alimentate de 
principalele văi de munte, ser
vind în caz de nevoie .la menți-

formează un sistem unic.
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cu va-
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de păsări sălbatice migratoare, 
pescăruși, corbi de mare, gîște 
sălbatice cu capul vărgat, un a- 
devărat paradis.

Recent, Institutul de 
al Academiei de Științe 
blicii Populare Chineze 
tat 
de
ca

7.000 ouă de gîscă 
pui sălbatici pentru 
creșterea lor.

zoologie 
a Repu- 
a colec- 
și zeci 

a încer-

----- O-----

Desene pe roci
Se știe că vechii locuitori ai 

Siberiei orientale de pe falezele 
insulei lui Petru, aflată pe cursul 
inferior al Angarei, lîngă 
Bratsk, cu milenii în urină, pe 
o distanță de aproape doi kilo,’ - 
metri, pe stînci au sculptat o a” 
devărată galerie de figuri re-
prezentînd animalele și cîinii
folosiți de omul din epoca de
piatră.

Această frescă originală a
fost evaluată de arheologi ca a- 
vînd o vechime de aproape 5.000 
de ani. Ea va fi cu grijă dislo
cată din stîncă și expusă la Le
ningrad și Irkutsk, deoarece a» 
ceastă zonă va fi inundată.

i

Un nou port sovietic 
ia Marea Neagră

La 23 km. sud-vest de Odesa, 
Ia Suhoi Liman se construiește 
un mare port maritim modern.

In acest nou port la Marea 
Neagră, menit să contribuie la 
descongestionarea portului Ode
sa, au și ancorat deja primele 
nave.

Suprafața acestui port este de 
aproape 15 ori mai mare decit 
suprafața portului Odesa. Potri
vit proiectelor, întinderea da
nei de ancorare a portului de la 
Suhoi Liman, va fi mai mare 
decît a multor importante por
turi străine.

In prezent în portul Suhoi Li
man funcționează 16 macarale 
portuare. Portul va deservi nu 
numai navele sovietice, ci și pe 
cele străine. In apropierea lui 
se va construi un mare șantier 
de reparații navale. De aseme
nea, în port se vor amenaja 
cheiuri pentru încărcarea și des
cărcarea peștelui și a petrolului.

Lungimea
ancorare 
km., iar 
fi mărită 
preș).

totală a danei de 
a portului va fi de 20 
în viitor ea va putea 
pînă la 30 km. (Ager-
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Orftnlzofla de bază dc la BcpeiH C.F.B. Petroșani 
ircbalc sâ Hc mai adW

reușit ca 
și pînă 
realizeze

Adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri ținută recent la 
Depoul C.F.R. Petroșani s anali
zat în lumina hotărârilor plenare
lor C.C. al P.M.R. din 26—28 
noiembrie 1958 și 13—ll iulie 
1959 munca depusă de către 
membrii și candidații de partid 
de la ultimele alegeri și pînă în 
prezent.

Comuniștii au dezbătut în adu
narea generală felul cum a fost 
realizat planul de producție pe 
acest an. Cu tot efortul colecti
vului unității, sarcinile de plan 
nu au fost îndeplinite decît în 
procentaj de 97,01 la sută. Deși 
planul de producție nu a fost 
realizat la toți indicii, totuși pro
ductivitatea muncii pe deoou a 
crescut prin reducerea posturilor 
neproductive cu 0,70 la sută față 
de plan, iar prețul de cost la 
transport marfă și călători a fost 
redus cu 2,28 la sută.

Colectivul depoului a 
de la începutul anului 
la 1 octombrie a.c.’ să 
peste "50.000 lei economii la pre
țul de cost, în special prin eco
nomisirea combustibilului. Colec
tivul este hotărât ca pînă la siîr- 
șitul anului să-și depășească an- 
gaiamentul luat de a face econo
mii în valoare de 1.050.000 lei.

Din discuțiile purtate de către 
participanții la dezbateri a reieșit 
că economiile puteau fi și mai 
mari dacă serviciul de mișcare 
“brda atenția cuvenită pregăti
ri trenurilor.

In cadru! întrecerii socialiste 
«-au folosit metode de muncă 
avansate, ceea ce a permis ca lo
comotivele să fie bine întreținute. 
Prin aplicarea acestor metode 
personalul de locomotivă a eco
nomisit peste 2.200 tone combus
tibil convențional.

; Rezultate bune s au obținut și 
în cadrul atelierului deppului. To
varășii Josan Adrian, Cazan 
re!. Bătrân Ioan și alții au 
cutat lucrările încredințate 
timp și de bună calitate.

In întrecerea socialistă putea 
fi însă antrenat un număr mult 
mai mare de muncitori. La depou 
numai 63 la sută din efectiv par
ticipă la întrecere. De acest lu
cru se fac vinovați tovarășii Ba- 
0,1,1 Ioan și Balaș Gheorghe care 
dtrpund de aceste probleme pe 
unie sindicală, cît și vechiul bi
rou al organizației de bază care 
nu a analizat acest lucru.

<

An
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se

măr-
cauza anumitor în- 
sînt supuse scăde-

In practica de 
desfacere a diferi
telor produse 
ivesc uneori 
furi care din 
sușiri proprii 
rii din greutate în timpul trans
portului. In această categorie de 
produse se cuprind și cărbunii 
spălați.

Procesul tehnologic de spălare 
a cărbunilor bruți, conduce la o 
umiditate a cărbunilor spălați ce 
variază între 8 și 26 la sută, în 
funcție de granulație, procente 
admise de stasurile în vigoare. A- 
ceste procente reprezintă însă 
media ce trebuie realizată, deoa
rece după spălare rezultă o va
riație de umiditate Ia aceleași 
granulații în funcție de durata tim
pului de însilozare: cu cît căr
bunele stă mai mult timp în si
lozuri, cu atît procentul de umi
ditate scade, prin scurgerea apei, 
direct în siloz.

Avîndu-se în vedere diferențele 
de umiditate față de cea normală 
(ceea ce în raporturile juridice cu 
beneficiarii reprezintă cantități 
ri? cărbune) la stabilirea pretu
rilor de vînzare s-a stabilit un 
principiu de corectare valorică a 
cărbunilor expediați în funcție de 
variația caracteristicilor de cali
tate. Stabilind prețul pentru o 
tonă de cărbune, lista de prețuri 
prevede în același timp și calita
tea corespunzătoare acestui preț, 
respectiv procentele de cenușă și 
umiditate.

Consfătuirile de producție au 
¡ost lipsite de combativitate da
torită faptului că membrii și can
didații de partid participă în mi
că măsură la’’consfătuiri.

O altă problemă care a fost 
dezbătută în adunarea generală 
a fost întărirea continuă a rân
durilor partidului. De la ultimele 
alegeri și pînă în prezent orga

Adunarea generală 
pentru dare de seamă 

și alegeri a organizației 
de bază de la Depoul

C. F. R. Petroșani

nizația de bază a primit în rân
durile sale 52 membri și candi
dați de partid. In prezent orga
nizația numără mai mult de 150 
membri și candidați de partid. 
Aceasta este o parte pozitivă. 
Mai puțin însă organizația de 
bază s-a preocupat de educarea 
candidaților de partid. Acest lu
cru a reieșit atît din darea de 
seamă cît și din discuțiile purta
te de participanții la adunare. 
Candidații de partid lipsesc de 
la adunările generale, de la în- 
vățămîntul de partid. Nivelul po
litic al unor candidați este scă
zut, ceea ce a impus ca stagiul 
unora dintre ei să fie prelungit. 
Un fapt grăitor în această direc
ție este și acela că la adunarea 
generală de dare de seamă și a- 
legeri au fost prezenți numai 2 
candidați din cei 40 existenți. 
Noul birou va trebui să anali
zeze cu toată răspunderea aceas
tă situație și să ia măsuri.

Tovarășii Banu Ioan, Sekereș 
Francisc și alții au arătat că sînf 
unii membri de partid care nu 
participă cu regularitate la adu
nările generale. Din această cau- ■ 
ză unele adunări au fost ținute 
nestatutar iără prezența majori
tății membrilor de partid

Pentru neparticiparea la adu
nările de partid au fost criticați 
tovarășii Arcan Traian, Anca Io- 
sif, Bărbulescu Ioan, Bugescu 
Anghel, Călugăr Alexandru, Crăi- 
niceanu Ioan, 
Hogman Teodor și alții. Chiar de 
la adunarea de alegeri au lipsit 
42 membri de partid. Este inad
misibil ca la o adunare să lip
sească un număr atît de mare 
de membri și candidați de partid.

Comuniștii prezenți Ia adunare

Muntean Imre,

problemă care trebuie neîntîrziat 
rezolvată

Dacă pentru diferențele de n- 
miditate, față de normele prevă
zute, se aplică un principiu de 
corecție, normal ar fi ca același 
principiu să se extindă și asupra 
lipsurilor cantitative la destina
ție, care în fond reprezintă redu
cerea procentului de umiditate pe 
timpul transportului

Paralel cu scăderea umidității, 
pe parcurs se produce însă și o 
pierdere de cărbuni, prin faptul 
că apa ce se scurge din vagoane 
antrenează odată cu ea și o par
te din cărbuni prin orificiile exis
tente la cutiile vagoanelor, ca ur
mare a unei etanșeități necores
punzătoare. Această pierdere can
titativă însă nu poate fi aprecia
tă și variază în funcție de mări
mea orificiilor și de granulația 
cărbunilor (pierderile mai mari 
se produc la cărbunele prat, ce se 
scurge chiar și prin orificiile cele 
mai mici).

Eliminarea acestor pierderi de 
cărbune se poate obține prin uti
lizarea la transportul cărbunilor 
numai a vagoanelor cu etanșei
tate perfectă, soluție nerealizabi
lă, deoarece în mod practic C.F.R. 
nu dispune de posibilitatea asigu
rării necesarului de astfel de va
goane în mod ritmic și la nive
lul producției de cărbune spălat. 
Pentru această categorie de scă- 
zămînt nu există nici o soluție 
de rezolvare, deoarece nu se pro- 

au criticat cu asprime pe fostul 
secretar Guibac Ilie, care a ma
nifestat îngîmfare, comoditate și 
lipsă de interes penru bu
na desfășurare a muncii de par
tid. Nici tovarășii Marcu Aurel 
și Zeicu Gheorghe nu au depus 
lot efortul pentru remedierea lip
surilor care s-au manifestat în 
munca de partid.

Comitetul orășenesc de partid 
va trebui să sprijine mai mult 
organizația de bază din cadrul 
depoului.

Pe viitor organizația de bază, 
trebuie să acorde o atenție mai 
mare educării candidaților de 
partid, să asigure o frecvență cît 
mai bună a cursanților la învă- 
țămînt.

Participarea la adunările ge
nerale să fie îmbunătățită. In 
prima adunare să lie trași la ras. 
pundere membrii și candidații de 
partid care au lipsit nemotivat 
de la adunarea generală de dare 
de seamă și alegeri.

Trebuie ținut cont de toate lip
surile care au ieșit la iveală cu 
ocazia adunării generale de dare 
de seamă și alegeri. Munca poli
tică să fie ridicată pe o treaptă 
superioară, contribuind prin a- 
ceasta la îmbunătățirea întregii 
munci în cadrul Depoului C.F.R. 
Petroșani.

Z. ȘUȘTAC

Realizarea de economii — 
în centrul atenției muncii politice 
(Urmare din pag. l-a)

tant al muncii politice. Pentru 
a extrage o producție die cali
tate, brigada condusă de tov. 
Bordea Emanoil, care este și un 
bun agitator, a trecut la exploa
tarea cărbunelui sub intercala- 
ția de piatră. Drept rezultat, a- 
ceastă brigadă, ca și cele condu
se de Moraru Jiicolae. Szakacs. 
Mihai, Tițu Toma și altele ex
trag cărbune de calitate, cu un 
procentaj de cenușă mai mic 
decît cel admis. Rod al muncii 
politice desfășurate de agitatori, 
procentajul de cenușă pe ultimul 
trimestru s-a redus pe mină cu 
0,1 al sută. Dacă în cursul pri
mului semestru mina Vulcan a 
fost penalizată pentru slaba ca
litate a cărbunelui cu 526.000 
lei, pe luna septembrie exploata
rea a primit bonificații pentru 

nu

ca

din

duc după anumite reguli ce pot 
fi prevăzute anticipat, ci în func
ție de gradul de etanșeitate a 
fiecărui vagon în parte, iar din 
punct de vedere logic nici 
este permis a se produce.

In momentul de față, din cauza 
scăzămintelor menționate mai sus, 
beneficiarii, la destinație stabi
lesc prin diverse mijloace de cîn- 
tărire diferențe de greutate, pe 
care le pun în contul furnizoru
lui. Urmează apoi reclamați!, con
cilieri, acțiuni la tribunal, care 
în-ultima instanță se resping de 
către organele judecătorești 
fiind nefondate, deoarece în con
formitate cu articolul 10 
„Condițiunile fundamentale“ pri
vind livrările de cărbuni, recep
ția cantitativă se face la furni
zor pe cîntar pod basculant, au
torizat. iar transportul se efec
tuează pe riscul beneficiarului. 
Bineînțeles această stare de lu
cruri nu este principială, deoa
rece prin specificul său cărbune
le spălat își modifică greutatea, 
pe parcurs, fapt ce face imposi
bilă identificarea la destinație a 
greutății inițiale.

Avînd în vedere că pierderile 
cantitative se produc independent 
de voința părților și că la aces
tea se mai adaugă și pierderile 
provocate de degradarea cărbuni
lor prin depozitare și manipulare, 
este neapărat necesară o regie-

ECONOMII SI

parte în- 
din eco-
Dropuse ‘ 

C.F.R. —

Lupta pentru cît mai multe e- 
conomii stă în centrul preocupă
rilor colectivelor a numeroase 
unități din Valea Jiului.

Pînă acum, în' 
fruntea acestei ac
țiuni se 
lectivele 
electrice 
ocoalelor 
din Petroșani 
Lupeni etc. 
și-au realizat in
tegral și chiar au 
depășit i 
mentele de 
mii luate, 
pînă acum 
lui în 
1.093.000 lei eco- 

ailă co- 
Uzinei 

Vulcan, 
silvice 

Și 
care

an^aja-
: econo- î 

dînd '
statu- 
total

ce
tei.

reducerea procentajului de 
nușă în valoare de 119.240

Prin munca politică desfășu
rată de organizația de partid a 
minei în direcția antrenării co
lectivelor de mineri, ingineri și 
tehnicieni la obținerea de cit mai 
însemnate economii, mina Vul
can a realizat de la începutul a- 
qului peste 1.358.000 lei econo
mii la pre<ul de cost.

Dar la mina Vulcan mai sînf 
numeroase posibilități care pot 
fi folosite în vederea realizării 
de economii. Organizațiile de 
partid vor trebui să desfășoare 
pe viitor o muncă politică mai 
intensă pentru ajutarea brigă
zilor rămase în urmă, pentru în
tărirea disciplinei în procesul de 
producție, pentru antrenarea tu
turor brigăzilor la economisirea 
materialelor.

mentare legală, 
privind un anu
mit procent de 
scăzămînt ce ar 

trebui acordat beneficiarilor de 
cărbuni, pentru evitarea perpetuă
rii reclamațiilor, proceselor sau 
evidențelor incorecte impuse de 
natura mărfii în gestiunile ce se 
succed după efectuarea livrărilor 
de către furnizor.

Aceasta cu atlt mai mult cu 
cît noul regulament privind re
cepția, expediția și primirea măr
furilor, precum și stabilirea răs
punderii expeditorului, cărăușului 
și destinatarului în circulația măr. 
turilor între organizațiile socia
liste aprobat prin H.C.M. 941/15 
VII a.c., prevede o serie de obli
gații ce trebuie riguros respecta
te în vederea unei corecte des
fășurări a operațiilor privind ex
pedierea mărfurilor, obligata care 
vor conduce la responsabilități în 
privința scăzămintelor a căror 
rezolvare nu va putea fi asigu
rată fără o reglementare legală 
corespunzătoare.

De aceea, propunem organelor 
C.F.R., Departamentului Cărbu
nelui, organelor bancare să stu
dieze cu atenție această proble
mă deosebit de însemnată căutînd 
să-i dea o rezolvare justă, pentru 
evitarea a zeci și sute de procese 
de despăgubiri inutile care cons
tituie o considerablă 
terială și de timp.

Ing. MARDARE
Direcția comercială 

pierdere ma-

EDUARD
a G.CV.J.

nomii. Rezultate 
frumoase au obți
nut și colectivele 

, altor „unități care 
au realizat . pînă 
acum o 
semnată 
nomiile 
Depoul
750.000 lei, L. 5 — 
C.F.R. -- 103.000 
lei, T.C.R.T.I. — 
48.000 lei, coope
rativa „Partiza
nul“ — 22.000 lei, 
O.C.L. Alimentara 
- 30.000 lei.

Din păcate, 
mai sînt oameni 
care nu pun la

inimă problema economiilor — ba 
mai mult, prin nepăsarea lor 
provoacă risipă, diminuînd reali
zările celorlalți muncitori. Prin

tre aceștia se numără unii tova
răși din serviciul mecanic al mi
nei Petrila care lasă armăturile 
metalice să ruginească prin dife
rite unghere ale incintei minei 
(fotografia nr. 1); la Uricani gos
podarii minei, ca și mecanicii de 
altfel, se dezinteresează de va- 
gorietele stricate aruncate peste 
tot (fotografia nr. 2).

Acești risipitori n-ar putea fi 
gospodari mai buni ?

— = * = -
Brigada cu cel mai mic 

procent de rebuturi
O vie întrecere pentru îndepli- 

nirea angajamentelor se desfă
șoară la secția turnătorie a 
U.R.U.M.P. Fiecare brigadă luptă 
pentru a se situa în fruntea în
trecerii pe secție. In cursul lunii 
trecute întrecerea a fost cîștigată 
de brigadă condusă de tov. Egyed 
Adalbert care și-a depășit planul 
de producție cu 1,77 la sută, ob- 
ținînd produse de calitate.

Pe lîngă faptul că a avut o de
pășire frumoasă de plan, brigada 
a avut cel mai mic procent de 
rebuturi pe secție : 3,63 la sută 
față de procentajul admis de 6,b 
la sută.

Și în luna octombrie brigada 
lui Egyed Adalbert este fruntașă 
Pînă în prezent ea și-a depășit 
planul cu 27 la sută.

—=★=—

detașamente probleme le- 
activitatea lor în cadrul 
De la începutul anului 

acum asemenea „zile“ au

„Ziua instructorului 
de pionier5“

Odată pe lună, la toate orga
nizațiile pionierești din raion se 
organizează „Ziua instructorului 
de pionieri“. Cu acest prilej ins
tructorii superiori — conducători 
de unități — discută cu instruc
torii de 
gate de 
unității, 
și pînă 
fost organizate cu succes doar la 
Școlile medii din Petroșani șt 
Lonea. Ceilalți instructori supe
riori ce așteaptă ?

-----—
Marile cutremure de pămînt 

pot fi prevăzute
Seismologii din R.S.S. Tadjikă 

au obținut date care confirmă 
ipoteza că marile cutremure de 
pămînt pot fi prevăzute cerce- 
tîndu-se înclinația scoarței pă- 
mîntului. Cutremurele de pămînt 
sînt precedate de modificări ale 
înclinației scoarței pămîntului.

Da 4 ani în Tadjikistan se fac 
observări asupra înclinațiilor 
scoarței pămîntului. în două ca
zuri aparatele au înregistrat în
clinații, după care au urmat cu

tremure destul de puternice.
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Vizita iui Anastas Mikoian în Finlanda
HELSINKI 23 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la 22 octom

brie ia prînzul oferit în cinstea 
lui Anastas Mikoian, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., V. I. Sukse- 
lainen, primul ministru al Fin
landei a salutat călduros pe 
A. I. Mikoian și pe ceilalți re
prezentanți ai Uniunii Sovietice 
sosiți în Finlanda.

In cuvîntul de răspuns Anas
tas Mikoian, prim-vicepreședinte

Semnarea unui 
între U. R. S.

HELSINKI 23 (Agerpres). — 
TASS anunță:

La 22 octombrie la Helsinki 
a fost semnat un acord între 
U.R.S.S. și Finlanda cu privire 
la livrările de mărfuri, pe anii 
1961—1965. Noul acord pe ter
men lung prevede creșterea con
tinuă a circulației mărfurilor în
tre cele două țări în comparație 
cu circulația mărfurilor realiza
tă în timpul în care a fost în 
vigoare acordul cu privire la li
vrările reciproce de mărfuri în
tre U.R.S.S. și Finlanda pe anii 
1956—1960.

Potrivit acordului. Finlanda 
va livra Uniunii Sovietice spăr
gătoare de gheață ST, mari mo
tonave pentru mărfuri, petrolie
re maritime și alte tipuri de na

de asemenea ca 
comenzi pentru

al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a declarat că în pre
zent sarcina tuturor popoarelor, 
tuturor statelor mari și mici este 
de a lichida „perioada glaciară“ 
din relațiile internaționale. Pen
tru toate popoarele ar fi bine 
dacă „spiritul de la Câmp Da- 
vid“ așa cum este denumit în 
presă s-ar răspîndi în întreaga 
lume.

Prînzul 
atmosferă

s-a desfășurat într-o 
caldă, prietenească.

ve. Se prevede 
U.R.Ș.S. să facă

a<*ord comercial 
S. și Finlanda 
diferite tipuri de utilaj. Paralel 
cu aceasta, Finlanda va lărgi 
livrările în U.R.S.S. de produse 
ale industriei hîrtiei — celulo
ză, hîrtie, carton și produse din 
acestea. Se prevede sporirea 
livrărilor de cabluri, fibre arti
ficiale și alte mărfuri.

In conformitate cu acest a- 
cord, U.R.S.S. va exporta în Fin
landa petrol, combustibil solid, 
laminate feroase, metale nefe
roase, automobile, diferite uti
laje industriale, precum și za
hăr, cereale și furaje.

Concomitent s-a ajuns la o 
înțelegere cu privire la lărgirea 
schimbului de mărfuri de con
sum. Acordul urmează să fie 
ratificat în termenul cel mai scurt 
posibil și schimbul instrumente
lor de ratificare va avea loc Ia 
Moscova.

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

Noi întreprinderi, industriale 
în R. P.

PEKIN 23 (Agerpres). TASS 
anunță : 

’ Presa și radioul din R. P. Chi
neză informează zilnic despre 
darea în exploatare a unor noi 
întreprinderi industriale. Numai 
în primele nouă luni ale acestui1 
an în marele centru industrial 
Jmrihai a fost terminată con
struirea a 111 obiective, printre 
care cuptoare electrice pentru

Consfătuirea de la C. C. 
al P. C. U. S. în legătură 

cu problemele muncii 
politice de masă

MOSCOVA 23 (Agerpres) — 
Intre 19 și 22 octombrie la Co

mitetul Central al P.G.U.S. a a- 
vut loc o consfătuire în legătu
ră cu problemele muncii politice 
de masă. Cu acest prilej au pre
zentat rapoarte reprezentanții or
ganizațiilor de partid din Ucrai
na, regiunea Tuia, regiunea 
Sverdlovsk, din Cazahstan și de 
la uzina mecanică de turbine din 
Riga.

La discuțiile pe marginea ra
poartelor au participat 28 de per
soane. Vorbitorii au împărtășit 
din experiența organizării muncii 

•politice de masă și au făcut pro
puneri îndreptate spre ridicarea 
continuă a nivelului muncii ideo
logice a organizațiilor de partid.

Leonid Ilicev, șeful Secției de 
propagandă și agitație pentru re
publicile unionale a C.C. al 
P.C.U.S., a vorbit participanților 
la consfătuire despre rezultatele 
vizitei lui N. S. Hrușciov în 
S.U.A.

In încheierea consfătuirii Eka
terina Furțeva, membru al Prezi
diului și secretar al C.C. al 
P.G.U.S., a rostit o amplă cuvîn- 
tare,^

Chineză
topirea oțelului, secții de con- 
verîizoare la întreprinderile si
derurgice ale orașului. Capaci
tatea lor totală este egală cu 
cea a tuturor convertizoarelor, 
cuptoarelor Martin șl cuptoare
lor electrice date în exploatare 
în anii primului cincinal. In a- 
fară de aceasta, în oraș au fost 
construite și puse în producție 
opt baterii de cocs, două furnale, 
cu o capacitate de cîte 125.000 
tone fontă anual, secții de pre
se hidraulice, cazane cu aburi 
și o fabrică de ciment. Puterea 
instalată a centralelor electrice 
din Șanhaî a crescut cu 100 000 
kW.

In provincia Hebei (China cen
trală) au fost date în funcțiune 
o secție de laminoare care va 
produce anual 150.000 tone la
minate, trei furnale și secții de 
convertizoare.

In provincia învecinată Henan 
au fost construite 66 de obiecti
ve, printre care o secție de oon- 
vertizoare, o mină carboniferă cu 
o capacitate de 900.000 tone căr
bune anual. A luat sfîrșit înain
te de termen construirea a 50 
de întreprinderi industriale în 
provincia de litoral Jețzian. 
Cresc capacitățile uzinelor side
rurgice, centralelor electrice, ale 
întreprinderilor industriei ușoa
re și chimice din Futzian.

Declarația agenției TASS in legătură 
cu data convocării conferinței 

la nivel înalt
MOSCOVA 23 (Agerpres) — 

TASS transmite următoarea „De
clarație a agenției TASS”:

in presa străină au apărut in
formații contradictorii despre po
ziția guvernului sovietic în le
gătură cu data convocării con
ferinței șefilor de guverne în 
vederea examinării problemelor 
urgente, în scopul slăbirii în
cordării internaționale și întări
rii păcii.

In legătură cu aceasta, agen
ția TASS este autorizată să de
clare că poziția pe care guver
nul sovietic a expus-o în repeta
te rînduri în această problemă 
rămîne
U.R.S.S.
vocarea 
guverne 
ceasta întîlnire. El împărtășește 

asemenea părerea exprimată

neschimbată. Guvernul 
consideră necesară con- 
conferinței șefilor de 

și este gata pentru a-

de

și din alte state că, cu cît confe
rința șefilor de guverne va fi 
convocată mai curînd, cu atît va 
fi mai bine pentru cauza păcii. 
In momentul de față problema 
datei convocării conferinței cons
tituie obiectul discuțiilor părți
lor interesate.

Guvernul U.R.S.S. pornește de 
asemenea de la premisa că re
zolvarea problemelor de actuali
tate în vederea obținerii slăbirii 
încordării internaționale poate 
și trebuie să fie realizată de șe
fii de guverne care se bucură de 
o mare încredere și au pentru a- 
cest scop împuternicirile nece
sare. Dacă șefii de guverne vor 
ajunge la un acord în probleme 
le principale, acest lucru va crea 
condiții favorabile pentru îmbu
nătățirea relațiilor dintre state, 
pentru întărirea păcii generale.

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

Declarația președintelui Eisenhower 
în legătură cu convocarea conferinței 

ia nivel înalt
NEW
După 

sociated 
senhower a declarat la conferin
ța de presă care a avut loc la 
Augusta (statul Georgia) că este 
gata să plece la o conferință la 
nivel înalt între Est și Vest de 
îndată ce aliații occidentali își 
Vor stabili de comun acord pozi
țiile.

Președintele Eisenhower a con
firmat că în corespondența per
sonală cu liderii occidentali a 
insistat ca conferința la nivel 
înalt cu participarea lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., să aibă 
loc la începutul lunii decembrie. 
Președintele a adăugat însă că 
nu este hotărît în ceea ce priveș
te termenul de convocare a con-

YORK (Agerpres) 
cum anunță agenția As- 
Press, președintele Ei-

ferinței la nivel înalt. După pă
rerea președintelui, este impor
tant ca Occidentul să se unească 
și să se prezinte într-un front 
unit la orice conferință la nivel 
înalt.

Președintele a declarat că este 
dispus să se întîlnească oricînd 
cu președintele Franței, De Gaul
le,, cu primul ministru al Angliei, 
MacMillan, și cu cancelarul Ger
maniei occidentale, Adenauer.

Agenția United Press Ințerna- 
tional relatează că Eisenhower a 
făcut de asemenea cunoscut la 
conferința de presă că intențio
nează să ceară congresului să a- 
loce în bugetul pe anul viitor mai 
multe fonduri pentru programul 
american de cercetare a spațiului 
cosmic.

O

NEW YORK. — Instanțele ju
decătorești au refuzat să acorde 
lui William Foster, președintele 
de onoare al Partidului Comunist 
din S.U.A. viza de plecare din 
Statele Unite în Uniunea Sovie
tică și R. Cehoslovacă pentru 
tratament medical.

Lui W. Foster i-a fost interzis 
să părăsească New Yorkul după 

conducătorilor 
din anul

procesul intentat 
partidului comunist 
1958.

La 21 oc- 
comunicat,

WASHINGTON. — 
tombrie, Casa Albă a 
că, potrivit unei hotărîri a pre
ședintelui Eisenhower, arsenalul

„Delhi Times“ despre planurile 
CENTO

DELHI 23 (Agerpres).
Referindu-se la știrile sosite 

din New York, ziarul „Delhi 
Times“ anunță că la sesiunea 
Consiliului C.E.N.T.O. de la Wa
shington s-a acordat o deosebi
tă atenție examinării situației 
strategice a țărilor din ' ientul

La Nowa Huta se va construi 
cel mai mare furnal din Europa
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VARȘOVIA 23 (Agerpres)'.
La Combinatul metalurgic 

„V. I. Lemn" de la Nowa Huța 
au început lucrările de executa
re a fundației celui de-al patru
lea furnal. Acest furnal va fi

Eu-unul din cele mai mari din 
ropa. El va avea o capacitate 
de peste 1700 tone (cel mai ma
re furnal al combinatului, fur
nalul nr. 3, are o capacitate de 
1350 tone).

Apropiat și Mijlociu și, îndeo
sebi, creării de baze străine în 
Turcia și Iran și staționării de 
trupe turcești pe teritoriul Ira
nian. In afară de aceasta, la se
siune s-a discutat de asemenea 
crearea unui stat major unic al 
CENTO după modelul actualului 
stat major al NATO. Reprezen
tanții turci și iranieni au parti
cipat activ la discuții asupra a- 
cestei probleme. ,

In cercurile ziaristice din New 
York, scrie ziarul, se afirmă că 
la sesiunea Consiliului CENTO 
s-a discutat de asemenea con
struirea unor linii ferate strate
gice și crearea unui sistem de 
telecomunicații între Turcia, Iran 
și Pakistan.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA D°trosanl Str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel.: interurban 322.

balistic de la Huntsville aparți- 
nînd Centrului de cercetări pen
tru arma rachetă al armatei te
restre a S.U.A., a fost trecut sub 
controlul administrației naționale 
a aeronauticii și spațiului care 
este un for civil. Agențiile de 
presă precizează că acest comu
nicat a fost dat după conferința 
pe care președintele a ținut-o cu 
principalii săi consilieri militari 
și civili.

FIUL 
RĂTĂCITOR 

de EGON RANNET

Spectacol prezentat în, 
cinstea prieteniei! 
rofflîno-sovietice

Regia artistică i
ION PETROVICI

Scenografia:
ION PRAHASEl

In distribuție:
Col da, Gh. I or dă ne s-
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Jurăscu și Heda Hîrjeu ♦

Ana

NU UITAȚI!
La 25 octombrie tragerea 

specială PRONOEXPRES.
Cu 3 leii puteți obține în 

afara premiilor obișnuite în 
bani, numeroase premii su
plimentare în bani și obiecte.

24 octombrie orele 12 este 
ultima zi de depunere a bu
letinelor la TRAGEREA 
SPECIALA PRONOEXPRES 
DIN 25 OCTOMBRIE.

ANUNȚ
Oficiul de aprovizionare 

și desfacere a legumelor și 
fructelor Petroșani anunță 
că de la data de 5 octom
brie 1959 s-a organizat a- 
provizionarea de iarnă a 
populației din Valea Jiului 
cu produse agro-alimentare 
ce se pot găsi Ia toate uni
tățile de desfacere din raion.

Pentru aprovizionarea cu 
cartofi s-au organizat locuri 
de desfacere la rampa Vis- 
coza din Lupeni, gara Lu- 
peni, gara Vulcan, rampa 
minei Petrila precum și la 
toate unitățile O.A.D.L.F.

Reînnoiîi-uă aBonamenieie
la ziarul

„Steagul roșu“ 
i Abonamentele se pri- 
i mese de către difuzării din 
i întreprinderi și instituții, de 
i către factorii poștali și la 
i oficiile P.T.T.R.

PROGRAM DE RADÍO
25 octombrie

PROGRAMUL I. 7,15 Muzică 
ușoară, 7,45 Cîntece despre mi
neri și oțelari, 8,00 Muzică popu
lară romînească, 9,00 Teatru la 
microfon pentru copii, . 10,50 
Concert de muzică din operete, 
12,10 Formații artistice de mu
zică ușoară, 13,10 De toate, pen
tru toți, 14,15 Muzică ușoară de 
compozitori romîni, 14,45 Con
cert interpretat de orchestra de 
muzică populară Radio, 16,10 
Aluzică, 18,25 Cîntă Ion Luican 
și fluierașul Florea Netcu, 18,50 
Muzică ușoară, 19,30 „Luna prie
teniei romîno-sovietice“. Trans
misie de la Teatrul de Operă și 
Balet al R.P.R. a operei „Dama 
de pică“ de Ceaikovski. PRO
GRAMUL II. 7,00 Muzică popu
lară romînească, 8,00 Cîntece și 
voie bună — program de muzi
că ușoară, 8,30 Clubul voioșiei, 
10,00 Concert de estradă, 10,50 
Transmisie din sala Ateneului a 
concertului orchestrei simfonice 
a Filarmonicii de Stat „George

Enescu", 13,29 Muzică corală 
sovietică, 14,15 Muzică instru
mentală, 14,45 Concert de estra
dă, 15,30 Cîntă ansamblul For
țelor Armate ale Republicii Popu
lare Romîne, 16,15 Arii din o- 
pere, 16,45 Vorbește Moscova 1 
17,30 Cîntece interpretate de for
mații artistice de amatori, 18,00 
Muzică ușoară imprimată pe dis
curi „Electrecord“, 18,28 Con
cert popular de muzică romî
nească, 19,00 Muzică populară 
romînească, 19,30 Muzică de es- 
tradă, 20,05 Muzică de dans.

----- O-----

C1NEMATOGRAFF
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Dimineață mohorîtă; AL. 
SAHIA: Misiune specială; LO- 
NEA: Răsfățatul; PETRILA: O 
slujbă importantă; ANINOASA: 
Evadare din umbră; LUPENI: 
Urmașii lui Kao; BĂRBATENI : 
Gelozia bat-o vina.

Tiparul : „6 August" — Poligrafie


