
Proletari din toate țările, unițl-vă !

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

IN INTIMP1NAREA ZILEI DE 7 NOIEMBRIE
Sectorul II al minei Lupeni 

în întrecere
torului la loc de frunte se află 
cele conduse de Popa loan, 
Nagy Andrei și altele.

Pe locul II în întrecere se află 
colectivul sectorului IV A cu un 
plus de 513 tone de cărbune la 
care și-au adus contribuția și 
brigăzile lui Bereczky M., 
bai f. și Lakatoș R.

pe primul loc
Și la mina Lupeni întrecerea 

socialistă în întîmpinarea celor 
două sărbători din noiembrie 
și decembrie este încununată de 
frumoase succese. Pînă la data 
dte 28 octombrie în frunte se află 
colectivul sectorului II care a 
extras peste plan 2116 tone de 
cărbune. Printre brigăzile sec-
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Delegația sovietică 
la cel de al V-lea 

Congres al ARLUS-ului
Miercuri la amiază a sosit în 

Capitală delegația Asociației de 
prietenie sovieto-romîne care 
va participa la sărbătorirea Lu
nii prieteniei romîno-sovietice șî 
la cel de-al V-lea Congres al 
A.R.L.U.S.-ului.

Din delegație fac parte tova
rășii : E. I. Afanasenko, minis
trul Invățămîntului al RSFSR, 
vicepreședintele Asociației de 
prietenie sovieto-romînă, condu
cătorul delegației, A. G. Țuka- 
nova, vicepreședinte al Asocia-

—=★=— ______

li smiiiiDi minerilor
La depozitul de lemne din

Petrila se duce o adfevărată lup
tă pentru încărcarea și descăr
carea materialului lemnos nece
sar în mină. Zeci de cărucioare 
sînt încărcate de harnicile bri
găzi de la încărcări conduse de 
Sarga Ștefan și Radu Dinu iar 
la descărcări de vagoane lu- 

. crează cu spor brigăzile condu
se de Kavaranyi Iosif și Dako 
loan. Această muncă nu este u- 
șoară dar minerii trebuie aju
tați ca să-și poată respecta an
gajamentele luate în cinstea a- 
niversării Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. Colecti- 

. vul de muncă al depozitului de 
lemne înțelege că prin muncă 
plină de abnegație își aduce a- 

‘ portul la lupta minerilor pentru 
mai mult cărbune. Minerii din 
abatajele minelor Petrila și A- 
ninoasa primesc material lem
nos la timp, uscat și de bună ca
litate, la dimensiunile cerute. 
Pendulele cu ajutorul cărora se 
fasonează lemnul funcționează 
cîte 8 ore din plin fasonînd pe 
șut peste 600 bucăți die lemn de 
mină, ori înainte cu fierăstrăul 
de mînă abia se fasona un sfert 
din această cantitate.

Pentru ca minerii să-și poată 
respecta angaj amentele, munca 
muncitorilor de la depozitul de 
lemne a fost ușurată prin dota
rea depozitului cu noi utilaje.

Acum, un motor electric asi
gură transportul a 20 cărucioa
re încărcate cu lemn de mină 
de la rampa de încărcare și pînă 
la puțul principal al minei Pe
trila. înainte vreme se transpor
tau doar cîte 5—6 cărucioare cu 
lemn de mină.

Despre felul cum înțeleg mun
citorii de la depozitul de lemne 
să se achite de sarcinile lor se 
pot spune multe cuvinte de lau
dă mai ales că cu fiecare zi din 
întrecere realizările lor sînt tot 
mai frumoase, tot mai grăitoa
re, ce arată elanul cu care mun
cesc pentru a sprijini munca 
brigăzilor de mineri asigurîn- 
du-le la timp materialul lemnos 
necesar în mină.

L. CIUR 
corespondent 
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ției de prietenie sovieto-romînă, 
N. K. Țiulenin, șeful unei bri
găzi de muncă comunistă de la 
Uralmașzavod din Sverdlovsk, și 
scriitorul S. P. Babaevski.
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In minarea 
„Ordinului Lenin” 
academicianului 

C. I. Parhon
Miercuri la amiază a avut loc 

solemnitatea înmînării „Ordinu
lui Lenin“, conferit de Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
academicianului C. I. Parhon 
cu prilejul împlinirii vîrstei de 
85 de ani și în semn de prețuire 
a îndelungatei sale activități 
rodnice în domeniul întăririi 
prieteniei și colaborării cultu
rale Tomîno-sovietice.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 

, Mihail Ralea, Gheorghe Stoica, 
Aurel Mălnășan, adjunct' al mi
nistrului Afacerilor Externe, 
Marin Florea Ionescu și llie 
M trgulescu, vicepreședinți ai 
A.R.L.U.S., acad. I. S. Gheor
ghiu, vicepreședinte al Acade
miei R. P. Romîne, academicie
nii N. Gh. Lupu, Ștefan Milcu, 
Vasile Malinschi, precum și 
membri ai ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

Ambasadorul U.R.S.S. la Bu
curești, A. A. 
re Decretului 
tului Suprem 
înmînat înalta 
tului om de știință romîn, felicî- 
tîndu-1 călduros și urîndu-i să
nătate și succese continue în 
nobila sa activitate.

Mulțumind pentru înalta dis-

Epișev a dat citi- 
Prezidiului Sovie- 

al U.R.S.S. și a 
distincție eminen-

I

Atenție deosebită muncii politice de masă 
pentru îndeplinirea angajamentelor de întrecere I

(Continuare în pag. 3-a)

Adunările generale de dări de 
seamă și alegeri în organizațiile 
de bază ale partidului au loc în
tr-o perioadă în care minerii, 
muncitorii și toți ceilalți oameni 
ai muncii din Valea Jiului se pre. 
gătesc să întîmpine cu succese 
deosebite în muncă cea de a 42-a 
aniversare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie precum 
și sărbătoarea de la 30 Decem
brie.

In cadrul adunărilor de dări 
de seamă și alegeri, comuniștii 
fac bilanțul unor bogate reali
zări închinate acestor sărbători, 
realizări ce oglindesc străduința 
maselor largi de oameni ai mun
cii de a transpune în viață sar
cinile puse de partid. Muncind 
cu avînt pentru îndeplinirea sar
cinilor stabilite de plenara C.C. 
al P.M.R. din noiembrie 1958, 
precum și a prevederilor plena
rei C.C. al P.M.R. din 13—14 iu
lie a.c„ minerii și muncitorii 
Văii Jiului se preocupă nu nu
mai de realizarea cantitativă a

Randamente sporite — 
cărbune pesté plan
In perioada .1—27 octombrie, 

colectivul sectorului IV al minei 
Aninoasa a înscris noi realizări 
în întrecerea în cinstea zilelor 
de 7 Noiembrie și 30 Decembrie. 
Cunoscînd că sarcina este dte a 
da 1,563 tone pe post de fiecare 
om din sector, colectivul a por
nit la muncă ferm hotărît să-șî 
întreacă randamentul planificat. 
Rezultatul perioadei 1—27 oc
tombrie este îmbucurător. Ran
damentul pe cap de om în fie
care șut este de 1,855 tone, deci 
cu 292 de kg. mai mare decît 
cel planificat. Cu un asemenea 
randlament nu e de mirare că în 
această perioadă din abatajele 
sectorului IV al minei Aninoa
sa au plecat pe calea funicula- 
rului spre preparația de la Pe
trila cu 1741 tone de cărbune 
mai mult decît prevederile pla
nului.

La acest succes colectiv cea 
mai mare contribuție a adus-o 
brigada condusă de Iancu Vic
tor care a extras 670 tone de 
cărbune în afara, planului.
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PRIETENIE
Electricianul Sponor loan, 

de la sectorul II al minei Vul
can s-a împrietenit cu Simima 
loan; Amindoi sînt tineri și 
au aceleași preocupări. Poate 
despre vreuna dintre ele dis
cutau cei doi prieteni surprinși 
de obiectivul fotografic cu pu
țini înainte de a intra în mină.
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planului; alături de sporirea vo
lumului producției, colectivele mi
nelor noastre pun pe primul plan 
creșterea productivității, reduce
rea prețului de cost, îmbunătăți
rea calității cărbunelui. Acolo un
de organizațiile de bază au des
fășurat o iargă muncă politică 
de masă pentru îndeplinirea an
gajamentelor de întrecere, unde 
ele au avut în această direcție 
sprijinul larg al agitatorilor, al 
agitației vizuale, al colectivelor 
de redacție ale gazetelor de pere
te și al celorlalte forme ale mun
cii politice de masă, realizările 
sînt importante. Tată de exemplu . 
sectorul II al minei Petrila. Or
ganizația de bază de aici, ak.că- 
rei secretar este tovarășul Cena- 
ru Gheorghe, dispune de un co
lectiv puternic de agitatori, de 
a cărui instruire și îndrumare 
biroul se preocupă îndeaproape. 
Fiecare agitator este un militant 
activ la locul său de muncă, mo
bilizează minerii ș,i muncitorii 

la îndeplinirea planului înainte de
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La sectorul V al minei Lonea, brigada condusă de Toaca 
Ștefan deține de multe luni un loc fruntaș în întrecere. Mi
nerii care o alcătuiesc sînt renumiți atît în privința randa
mentelor mari cu care muncesc, cit și în privința organiză
rii șî bunei întrețineri a abatajului lor. Iată-i în clișeu pe 
cîțiva dintre harnicii mineri ai lui Toacă Ștefan într-o ami
cală discuție cu brigadierul lor. Sînt bucuroși ortacii. în a- 
cest an au la activul lor peste 3500 tone de cărbune date pes
te orevederile de plan.

Vizitînd primul pavilion 
de mostre al

or-
Co-

Primul pavilion de mostre 
ganizat de către Ministerul 
merțului în colaborare cu minis
terele producătoare, oferă vizi
tatorilor numeroase surprize. 
Printre. cele 20.000 de exponate 
sînt prezentate peste 1200 sorti
mente din industria bumbacului, 
peste 1000 sortimente din sec
torul industriei lînii, 350 sorti
mente de, confecții, aproximativ 
120 sortimente de conserve, 140 
produse zaharoasș și altele.

Vizitatorii pavilionului expo
ziției — cumpărătorii de mîine 
— examinează cu multă atenție 
obiectele expuse atît din punct 
de vedere al esteticii cît și din 
punct de vedere al utilității. 
Luate. în ansamblu, cele peste 
20.000 de exponate sînt o vie 
mărturie a faptului că la dispo
ziția oamenilor muncii din țara 
noastră, ’ pentru satisfacerea ne
voilor lor, stă un' volum 'uriaș 
de bunuri de larg consum. • î

Daria primii pași făcuți în.in
teriorul pavilionului privirea îți 

termen. Drept rezultat colectivul 
sectorului a cucerit din nou „Casc 
ca de aur" — distincție ce se 
acordă sectorului fruntaș pe Va
lea Jiului La Aninoasa, colecti
vul de agitatori al organizației 
de bază nr. 2 a desfășurat o lar
gă muncă politică pentru lichida
rea rămînerii în urmă; astăzi 
sectorul II — fost sector rămas 
în urmă — se numără printre 
sectoarele fruntașe ale minei. In 
sectorul V al minei Vulcan, II 
Lupeni, la Uricani etc., agitatorii ' 
a duc o contribuție de cea mal ■ 
mare importanță la intensificarea i 
luptei colectivelor de mineri și 
muncitori pentru realizarea pla
nului la toți indicii, pentru înde
plinirea integrală a angajamen
telor de întrecere.

Experiența a dovedit că colec
tivele de agitatori, agitația vi
zuală și celelalte forme ale mun
cii politice de masă sînt un pre
țios ajutor la îndemîna organiza-

(Continuare în pag. 3-a)

țării noastre
este atrasă de standurile de pas
te făinoase, produse zaharoase, 
preparate din carne. Gospodi
nele apreciază mult sucul de 
roșii bogat în vitamina C, car- 
nea conservată prin frig, produ
sul „Zemail“ care poate fi în-' 
trebuințat la pregătirea diverse-I 
lor preparate culinare. Pentru 
vizitatoarele pavilionului, mași
na robot de uz casnic atrage în
deosebi atenția. Această mași
nă, deși redusă ca volum, poate 
executa mai multe operații ca: 
tocatul cărnii, bătutul ouălor . 
pentru frișcă, storsul sucului; 
din fructe, prepararea aluatului 
pentru copt etc. Un interes deo
sebit printre vizitatori îl stîrnesc 
și noile tipuri de frigidere, ma
șinile electrice de spălat rufe, 
aragazurile și reșeurile cu 1, 2, 
3 și 4 ochiuri.

Industria chimică prezintă 
produse executate din mase plas
tice, fire și fibre sintetice de 

. largă utilitate dic la bidonașele 
de apă la țevile pentru instala
ții sanitare de apă, de la sutele 
de jucării pentru copii la mobi
lierul de terasă sau sufragerie. 
Exponatele sînt apreciate atît 
pentru forma,, calitatea și utili
tatea lor, cît și pentru prețurile 
convenabile la care sînt pro
duse.

Despre jachetele și lenjeria 
de nyloh, despre imprimeurile 
„Ciclon“ și cardiganurile „Ur
son“ se vorbește ca despre rea
lizări îmbucurătoare ale indus
triei noastre de bunuri dte larg 
consum.

Varietatea multiplelor modele 
de confecții este prezentată cu 
succes la parada modei care are 
loc în interiorul pavilionului.

Vizitatorii aflați în fața pri
mei motorete romînești și a 
bicicletei cu motor, discută des
pre capacitatea motoarelor lor șt 
calitatea execuției tehnice adu- 
cînd mulțumiri constructorilor. 
Produsele fabricii „Radio Popu
lar“ se bucură de asemenea dte; 
o mare apreciere. Sînt expuse | 
zeci de aparate de rădio de la 1 
primul tip „Record“ la cele mai 
noi „București 500“, „Enescu"; 
cu patru difuzoare, „Diamant" 
aparat tip mobilă care are și pi-

C. MORARU

(Continuare în pag. 3-a)

ANIVERSAREA 
U. T. C. L.

Joi seara a avut loc în sala
A.S.I.T. din Petroșani o aduna-’ 
re închinată celei de a 41-a ani-4 
versări a U.T.C.L. Adunarea a 
fost deschisă de tovarășul Cor
dea Gheorghe, secretar al Comi
tetului orășenesc U.T.M. Petro- j 
șani. Apoi tovarășul Trașcă 
Gheorghe, membru al Biroului - 
Comitetului raional; U.T.M. Pe
troșani a expus conferința inti
tulată „A 41-a aniversare a 
U.T.C.L.“

Cei peste 300' de tineri pre- 
zenți în sală au ascultat cu deo
sebit interes expunerea, din care 
a rezultat glorioasa activitate a 
comsomoliștilor. :
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Un ceasornic 
astronomic unicat

Jntr-una din sălile muzeului 
central maritim militar din Le
ningrad este expus un ceasoi- 
nic care are o vechime de un 
secol. Acest mecanism rar, mon
tat într-un dulap din lemn de 
palisandru sculptat și lustruit, 
s-a păstrat excelent. Ca și în 
secolul trecut, și în prezent cea
sornicul indică cu precizie nu 
numai ora exactă.

In afară de acele care indică 
ora, secundele si minutele, în 
centru,1 în partea inferioară și 
pe laturile cadranului se văd alte 
cîteva ace, tăieturi, indexuri, 
cifre și grade. Ele indică anul, 
luna, săptămînă, data, ziua săp- 
tămînii, durata zilei și a nop
ții, creșterea și micșorarea zilei 
în minute și secunde, răsăritul 
și apusul soarelui și lunii, felul 
anului, respectiv — simpiu sau 
bisect. Și încă nu-i totul. In par
tea superioară a cadranului e- 
xistă o deschizătură în formă de 
seceră pe care se poate vedea 
imaginea pămîntului. Zilnic di
mineața un disc metalic — soa
rele, se ridică deasupra lui, iar 
seara apune.

In interiorul cutiei ceasorni
cului, într-un sertar special este 
montat un mecanism muzical 
care execută la răsăritul și a- 
pusul soarelui o melodie popu
lară rusă.

Piesele mecanismului ceasor
nicului au fost executate din a- 
liaje de diferite metale pentru 
ca funcționarea lui să nu fie in
fluențată de oscilațiile de tem
peratură.

Este foarte interesantă istoria 
creării acestui mecanism unic. 
Orologiul astronomic fost in
ventat de mecanicul autodidact 
Lev Sidorovici Neceaev, 
din 
tui
cit timp de 17 ani, fără a maî 
pune la socoteală timpul chel
tuit pentru elaborarea desenelor 
speciale și a dispozitivelor 
sculelor de strungărie.

In capitala Azerbaidjanului
Capitala Azerbaidjanului este împînzită de sche

lele noilor construcții. Este aproape terminată clă
direa frumoasă a muzeului ,,V. I. Lenin“ cu co
loane din piatră albă, se termină construirea bi
bliotecii publice cu săli de lectură cu 500 de lo
curi, se construiesc noul teatru dramatic cu 1.600 
locuri, cel mai mare magazin universal din oraș 
cu cinci etaje, două cinematografe, noua clădire a 
Universității de stat, spălătorii mecanice, hoteluri.

Grija pentru frumusețea orașului a fost întot
deauna în centrul atenției constructorilor. Speci
ficul național al arhitecturii azerbaidjene este re
prezentată prin favorizarea arcadelor și printr-o 
formă specifică a cornișelor. Teatrul dramatic, bi
blioteca publică, muzeul „V. I. Lenin“ și celelalte 
clădiri publice sînt împodobite prin coloane înalte, 
scări frumoase, cupole cu un sistem de iluminare 
din partea superioară etc. Dar totodată se stră
duiesc să înlăture ornamentațiile de prisos și să 
construiască ieftin. In casele de locuit în primul 
rînd se străduiesc să creeze confortul maxim.

Se acordă o mare atenție reconstruirii străzilor 
vechi. Ele se lărgesc, casele nu prea înalte sînt 
supraetajate și fațadele lor reînnoite. Pe multe 
străzi sînt plantați pomi, montate lămpi cu lumi
nă de zi.

Constructorii se străduiesc să facă totul, ca o- 
rașul Baku, capitala Azerbaidjanului însorit, ora
șul glorioșilor petroliști să fie tot mai frumos.

¿
1

La mina „Kukruza“ (R.S.S. Estonă) brigada de 
muncă comunistă de la înaintări condusă de de
putatul Sovietului Suprem al U.R.S.S. A. Taal- 
berg, a înaintat anul acesta peste un km. de ga
lerie subterană,
tează cu 1,25 m. peste prevederile de plan. IN T 
CLIȘEU : (de la stînga la dreapta) membrii bri- ’ 
găzii de muncă comunistă H. Lulla, brigadierul A. ♦ 
Taalberg, R. AH a și I. Beketa.

I
♦ 
ș

In fiecare 24 ore minerii inain- I

•♦♦♦«-♦♦o

ÎNTR-0 BRI6ADĂ DE MUNCĂ COMUNISTĂ

iobag 
Iaroslavl. La crearea aces- 

ceasornic-minune el a mun-

și

Combinate nentru 
celuloză din stuf

U.R.S.S. a
5 milioane 
anuală de

I

Stuful ocupă în 
suprafață de peste 
ha. și dă o recoltă 
peste 40 milioane tone.

Pentru prelucrarea și indus
trializarea stufului, în septenal, 
se vor construi 6 mari combina
te, două în Ucraina, cîte unul 
în Kazahstan, Uzbekistan și A- 
zerbaidjan. Noile combinate vor 
produce anual o cantitate de 
500.000 tone celuloză și semice- 
luloză din stuf. In afară de ce
luloză, noile întreprinderi vor 
mai produce anual peste 50 mi
lioane metri pătrați de plăci de 
stuf folosite în construcții.
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O nouă operă kirghiză
La Frunze — capitala Kir- 

ghiziei, a avut loc prezenta
rea în primă audiție a noii o- 
pere naționale kirghize „Oljo- 
bai și Kișimjan“ de cunoscu
tul compozitor kirghiz Mukaș 
Abdraev.

Caracterizind noua lucrare 
a compozitorului Abdraev, 
muzicienii din Kirghizia au 
subliniat că în muzica operei 
este larg folosită bogăția fol
clorului popular, ceea ce îi im
primă un colorit unic 
său.

La baza libretului 
Iui Abdraev se află 
kirghiză cu aceiași nume — 
despre istoria tragică a unei 
iubiri. Părinții am decis să 
căsătorească pe fiica lor, Ki
șimjan, cu uni bogătaș. Aflînd 
despre acest lucru fata fuge în 
munți cu iubitul ei Oljobai1. 
Bogătașul îi urmărește și-i o- 
moară iubitul. Fata își sfîr- 
șește viața prin sinucidere.

Opera „Oljobai și Kișimjan" 
a fost inclusă în repertoriul 
Teatrului Academic de operă 

balet al R.S.S. Kirghize.

operei 
epopeea
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Compunerea trenurilor cu ajutorul 
mașinilor electronice

Recent, la centrul de calcul al Academiei de Științe a U.R.S.S., 
s-a procedat la calcularea experimentală a planului de compune
re a garniturilor trenurilor de marfă cu ajutorul unei mașini e- 
lectronice de tip Ural.

Calculele au fost efectuate pentru 3 din cele mai importante 
direcții de circulație, printre care traseul Leningrad — Mosco
va — Gorki — Habarovsk care are 29 stații de triaj.

Calculul variantelor planului de transport cu ajutorul mași
nilor electronice de calcul, a permis descoperirea de noi rezerve 
și capacități de transport pentru circulația trenurilor de marfă, 
permițînd o considerabilă îmbunătățire a utilizării mijloacelor 
tehnice feroviare.
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șicurînd va deveni mamă. S-ar pă
rea că această problemă este de 
competența administrației secției 
și a comitetului sindical al sec
ției Nu, în prezent de astfel de 
probleme se ocupă și brigada. 
Ivanovei i s-a comunicat că ce
rerea colectivului a fost satisfă
cută și că tinerei muncitoare i 
se va da un apartament.

Vineri la comitetul de Corrtso- 
mol s-au adunat șefii brigăzilor 
de tineret. La uzina „Vladimir 
llici" există deja șase brigăzi 
care au obținut dreptul d» a 
purta titlul de cinste de brigăzi 
de muncă comunistă.

Valentina Ivanova a vorbit des 
pre activitatea brigăzii sale, /i- 
nul acesta productivitatea muncii 
în această brigadă a crescut ca 
11,5 la sută. De la începutul a- 
nului tinerele bobinatoare au.
coriomisit 1200 kg. de sîrmă de 
cupru. De cinci ori tinerele mem
bre ale brigăzii au fost premiate 
pentru producția de calitate.

Iată că a venit sîmbăta, ulti
ma zi de lucru
Schimbul durează numai 
ore. înainte de terminarea 
lui tinerele controlează cu 
țte mașinile și alcătuiesc 
mandările 
întreținere 
la punct.

— Ce

Recent am făcut o vizită pri
mei brigăzi de muncă comunistă 
din U.R.S.S., brigada de tinere 
condusă de Valentina Ivanova 
de la uzina „Vladimir llici" din 
Moscova. Cele 14 tinere bobina
toare de profesie, lucrează bine 
și trăiesc ca niște adevărate prie
tene. In rîndurile de mai jos aș 
vrea să povestesc cum își petrec 
tinerele o săptămînă de muncă.

Luni tind am sosit în secție cu 
un sfert de oră înainte de începe
rea schimbului, tinerele din bri
gadă erau toate prezente. Ele își 
împărtășeau impresiile din excur
sia făcută duminică. încă de slm- 
bătă tinerii din secția de bobi
nare ridicaseră o tabără de cor
turi pe malul rîului Moscova, 
într-o pădure de pini din apropie
rea orașului, iar duminică în 
zorii zilei au pornit la drum. Ti
nerele bobinatoare au participat 
activ la această excursie. Ea le-a 
oferit multe lucruri interesante, 
tinerele s-au odihnit, au petrecut 
bine, tar acum își aminteau eu 
plăcere de ziua precedentă.

Intre timp de la maistrul șef 
s-au primit sarcinile pentru ziua 
respectivă. Brigadierul, Valenti
na Ivanova, repartizează mun
ca între membrele brigăzii. As
tăzi trebuie să producă aproxima
tiv 300 de garnituri de bobine 
pentru motoare. Exact la ora 8 

munca.
' ce a trecut prin întreaga 

și a verificat cum se des- 
munca Valentina s-a dus 

l secției, Nikolai Sifov. Ea

I
I începe i

După
brigadă 
fășoară 
la șeful
l-a informat că brigada va putea 
îndeplini planul lunar cu patru 
zile înainte de termen și că prin 
urmare, va avea nevoie de re
zerve suplimentare de sîrmă de 
cupru pentru

I

I-

Frumoase cadouri au pregătit constructorii de 
la Stalingrad locuitorilor orașului-erou. Pe strada 
Lenin și pe Aleea Eroilor în ajunul aniversării Iul 
Octombrie se vor da în folosință peste 300 de a- 
partamente. i

IN CLIȘEU: Noile blocuri de pe strada Lenin.1'

producția peste 
plan.

Șeful secției 'a 
luat imediat le
gătura cu resor
tul aprovizionării.

Ivanova avea 
însă, încă o ce
rere. Tntrucît bo- 
binatoarea Liubo.t 
Zolotareva plea
că în concediu, 
brigada roagă să 
i se dea un 
let pentru o 
să de odihnă, 
fov a răspuns 
i se va acorda 
un bilet cu redu
cere. El știe că
în brigada de
muncă comunistă 
grija pentru to
varășii de muncă 
este o lege imu
abilă.

bi- 
ca- 
Si
că

de M. ȘELEKOV
Mare subterană

prînzu- 
au luat 
s-au a- 
sec ți d.

Timpul pînă la pauza 
lui trece repede. După ce 
masa la cantină, 
dunai la colțul 
Liuba Zolotareva 
pre vizita făcută 
lului, situată în 
nei, pe care brigada a luat-o sub 
patronajul ei. Acolo sînt crescuți 
copiii orfani de ambii părinți. 
Muncitoarele vizitează adesea co
piii, vin întotdeauna cu daruri, 
ajută pe învățători în munca lor. 
Aceasta este de asemenea, un fe
nomen nou în viața muncitori
lor. In mod obișnuit de institu
țiile pentru copii se ocupau nu
mai organizațiile de uzină.

Seara am întîlnit pe tinerele 
din brigadă la palatul de cultu
ră al uzinei unde a avut loc un 
concert dat de artiștii de estradă 
din Moscova.

In dimineața următoare Valen
tina Ivanova a adus o scrisoare 
primită 
este în 
dent la 
R.P.D.

După 
telor scrisoarea, fiecare a dat ti 
te o idee în legătură cu ceea ce 
urmează să i se răspundă stu
dentului. Ele au propus să i se 
povestească neapărat cum înva
ță tinerele din brigadă.

Intr-adevăr toate tinerele din 
brigadă învață și aceasta este 
de asemenea o trăsătură carac
teristică. Valentina Ivanova a ter
minat școala medie tehnică și se 
pregătește 
serale ale 
Tot acolo 
Vitiuk și 
lentina Tarasova 
primăvară școala medie tehnică 
de electromecanică. La aceeași 
școală tehnică învață Ana Pano- 
va. Liubov Zolotareva a terminat 
clasa 8-a a școlii medii și a tre
cut în clasa 9-a. Alia Gheller va 
obține în curînd diploma de in
giner la Institutul de energetică. 
Toate tinerele se 
în învățătură.

Fiecare zi este 
evenimente, de noi 
, După un stagiu 
două luni, miercuri a fost primi
tă în brigadă o muncitoare nouă 
—Raisa Cijova. Brigada a aju
tat-o să-și însușească operațiile 
de bobinare si numai după a- 
ceect, în cadrul unei adunări ge
nerale, s-a hotărît primirea Rai- 
sei ca membră a colectivului lor.

Joi Valentina Ivanova a fost 
chemată la comitetul sindical 
al întreprinderii. Brigada ceruse 
repartiția unei case pentru una 
din tinerele muncitoare care în

tinerele 
roșu al 
povestește des- 
la Casa copi- 

apropierea uzi-

din Phenian. Valentina 
corespondență cu un stu- 
universitatea din capitala 
Coreene.

ee Valentina a citit fe-

să intre la cursurile 
institutului politehnic, 

vor învăța Valentina 
Galina Belkanova. Va- 

a terminat în

ajută reciproc

plină de noi 
probleme.
de probă de

/>-

In nordul regiunii Akme- 
linsk din Kazahstan, in re
giunea unde se valorifică pă- 
mînturile înțelenite, s-a desco
perit un mare bazin de ape 
subterane situat la o adîncime 
mică.

rei limite au și fost stabilite, 
a fost denumită Kalmîk-Kul, 
după numele lacului Kalmîk- 
Kul așezat deasupra ei. Bazi
nul subteran se întinde de 
est la vest pe o distanță 
150 km. și are o suprafață 
aproximativ 5.000 km.

„Marea" a fost trecută 
harta prognozelor apelor 
teziene, alcătuită de renumitul 
hidrogeolog sovietic, acade
micianul Ufa Ahmedsafin. Pe 
această hartă figurează deja 
70 de bazine de ape subte
rane.

la 
de 
de

pe 
ar-

a săptăminii- 
cinci 

lucru- 
aten- 
reco
de la 
pune

pentru muncitorii 
care mîine le vor

facem mîine ? întrebă 
Valentina Ivanova.

— Să mergem la expoziția rea
lizărilor economiei naționale a 
U R S S.. propune una dintre ti
nerele fete. Cîteva din ele pri
mesc eu plăcere, această propu
nere, dar altele au alte planuri 
și nici acestea nu sînt respinse: 
fiecare poate să-și petreacă cum 
vrea timpul liber.

Valentina Ivanova vine acasă 
plină de planuri și de idei noi. 
Pavel Ivanov, tatăl Valentinei, 
vechi muncitor din Moscova își 
întîmpină fiica cu un zimbet plin 
de bunătate:

— Ei, Valea, povestește-mi cum 
a fost săptămina asta, cum mun
cește

Și 
roasă

brigada ta.
Valentina îi satisface bucii* 
curiozitatea.

Manuscrise inedite 
ale lui Cehov
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Colaboratorii 
literatură rusă 
de Științe a U.R.S.S. au efec
tuat descrierea a 300 de au
tografe ale lui Cehov, din ca
re o parte sînt inedite.

Unul din autografe datea
ză din anul 1883. Este vorba 
de o decupare din revista u- 
moristică. „Oskolki" cu adno
tați! ale scriitorului. Este de 
asemenea corectura Ia nuvela 
„Logodnica“ — 
de Cehov.

In secția de manuscrise a » 
Institutului de literatură 
se păstrează numeroase 
nuscrise și autografe ale 
relui scriitor rus, printre 
260 scrisori adresate unor cu- 
noscuți artiști, 
tanți pe tărîm social.

Institutului de 
al Academiei
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literați, mili- ♦ 
ț
«

rusă 
ma
ni a- 
care
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Educarea activului fără de partid — 
in centrul preocupării organizației

La mina Lupeni, sectorul VIII 
transport ocupă un loc impor
tant. Bunul mers al producției, 
depinde de felul operativ în care 
este organizat transportul. De: 
aceea unul dintre obiectivele im-- 
portante ale întrecerii socialiste 
la acest sector este organizarea 
unui transport cît mai bun și a- 
provizionarea la timp cu mate
rialele necesare și vagonete goa
le a locurilor de muncă producti
ve. In această direcție, organiza
ția de bază a desfășurat o acti
vitate susținută. Fiecare membru 
și candidat de partid a primit 
sarcini concrete și răspunde <le 
un anumit sector de activitate 
Biroul organizației de bază, nu a 
uitat să antreneze la realizarea 
acestor probleme si tovarășii din 
sctivul fără de partid. Pentru a 
•e obține rezultate cît mai bune, 
la adunările de analiză și la șe
dințele de instruire ale agitato
rilor este invitat să participe și 
activul fără de partid. Astfel, 
cunosc.înd sarcinile ce stau în 
fața colectivului ei participă cu 
însuflețire alături de comuniști la 
realizarea angajamentelor luate 

: în cinstea zilei de 7 Noiembrie
Exemplul membrilor de pârtie' 

Crișan Petru, Toma Ernest, Cîta 
„ Silviu și Mraz Bela muncitori 
; care sînt de mult timp frun- 
' tași în muncă, a fost urmat de 
mulți tovarăși din activul fără 

j de partid. Mihuț Vasile, Oancea 
jTiidor, Bido Carol și alții răspund 

jdeauna la chemările organiza- 
' ji£i de bază, ei folosesc din plin 
; cele 8 ore de muncă, ajută pe 
1 alțî muncitori și participă la ac
țiunile de folos obștesc.

i In consfăturile de producție, 
‘tovarășii Șimon Ioan și Ungu 
■ Martin au făcut propuneri valo

roase în legătură cu eliminarea 
deficiențelor în organizarea trans
portului.

Pentru economisirea cheltuieli- 
. Iar necesare podirii canalului de 
scurgere din'galeria principală de 
transport, organizația de bază a 
hotărît ca reparațiile să se exe- 

> cute prin muncă voluntară și din 
material recuperat. Mobilizați de 
exemplul membrilor și candidați- 
k>r de partid, la această lucrare 
au participat peste 30 de munci
tori din activul fără de partid.

Atenție deosebită muncii politice de masă
pentru îndeplinirea angajamentelor de întrecere!

( Urmare din pag. l-a)

țiilor de bază în mobilizarea oa
menilor muncii la înfăptuirea po
liticii partidului și guvernului. 
Totuși mai sînt unele organizații 
de bază care în mod nepermis 
neglijează instruirea și activiza
rea agitatorilor, lipsindu-se de a- 
jutorul lor prețios. Așa de exem
plu, în sectorul I al minei Petri- 
la, biroul organizației de bază a 
neghjat multă vreme agitatorii, 
ceea ce a făcut ca în sector să 
se cuibărească o serie de lipsuri. 
Dacă biroul organizației de bază 
în frunte cu tovarășul Bereș Ște
fan s-ar fi îngrijit de instruirea 
agitatorilor, de activizarea lor, 
ei ar fi putut aduce o contribu
ție mare la înlăturarea unor lip
suri, îndeosebi la combaterea ab
sențelor neniotivate, întreținerea 
în bune condițium a căilor de 
transport, folosirea din plin a 
timpului programului de lucru, 
precum și pentru combaterea 
tor deficiențe care au frînat 
unele luni realizarea planului 
reducerea prețului 
cărbunelui.

Asemenea situații 
în alte organizații 
raion Organizațiile

al
in 
și 
alde cost

mal sînt 
de bază din 
de bază din 

sectoarele de transport subteran 
ale minelor Lonea și Lupeni, or
ganizațiile de bază 
construcții metalice a 
reparat utilaj minier 
de la Depoul C.F.R.
din sectorul IV al minei Aninoa- 
sa ș.a. neglijează de multă vreme 
instruirea și activizarea agitato-

Ș'1

din secția 
Uzinei de 
Petroșani, 
Petroșani, 

Pe asemenea alături de membrii 
și candidații de partid, activul 
iară de partid a mai participat 
la amenajarea haldei unde au 
fost construite canale de Scurgere, 
s-au reparat liniile ferate și va- 
gonetele. defecte.

Educat și îndrumat de organi
zația de bază, activul fără de 
partid aduce un aport valoros în 
organizarea mai bună a transpor 
tului.

Multe inițiative bune au pornit 
de la activul fără de partid. Ast
fel, au fost reparate cupele vechi 
de la funiculare, s-ău vopsit îm
potriva coroziunii pilonii lualțu- 
1 arului. Pentru a se feri dt îngheț 
în timpul iernii, porțiunile de te
ren pe care sînt așezate macaze- 
le din gară cu vagonete goale, 
sub macaze a fost instalată o re
țea de tuburi vechi care vor fi 
încălzite cu aburi.

Datorită faptului că organiza
ția de bază a avut în centrul 
preocupării sale creșterea și edu
carea muncitorilor din punct de 
vedere politic și profesional, re
zultate bune au fost obținute și 
în întărirea disciplinei. Față de 
trimestrul trecut, au fost mai pu
ține neglijențe și mai puține de
fecțiuni mecanice. Cei treizeci de 
candidați primiți de către orga
nizația de bază de la începutul 
anului și pînă în prezent, pro- 
veniți din rfndul activului fără 
de partid au întărit locurile de 
muncă cu activitate mai slabă. 
De asemenea, au fost selecționați 
patruzeci de tovarăși din activul 
tără de partid pentru a urma 
cursurile anului școlar 1959— 
1960 la învățămîntul de partid.

Muncind cu dragoste și simț 
de răspundere membrii și candi
dații de partid din sectorul VIII 
au obținut rezultate bune în edu
carea și creșterea viitoarelor ca
dre. In această direcție pot fi 
dați ca exemplu tovarășii Mătă- 
săreanu Mircea, Pecheanu Vasile, 
Furnea Simion, Cîta Silviu, Iarto 
Tuliți, Tomșa Ernedt, Nagy Ioan 
și alții.

Activul fără de partid consti
tuie pentru organizația de bază 
din sectorul VIII transport un 
sprijin prețios' fii îndeplinirea an
gajamentelor luate de întregul co
lectiv.

rilor. Trebuie înțeles că munca 
cu agitatorii nu se poate rezuma 
la întocmirea de tabele care apoi 
să tie înmormîntate în dosare. 
Nu e îndeajuns ca agitatorii să 

. fie .activi în anumite ocazii; ei 
sînt chemați să desfășoare o mun
că permanentă și susținută pen
tru mobilizarea maselor largi de 
oameni ai muncii la înfăptuirea 
politicii partidului.

Pentru ca munca agitatorilor 
să se . desfășoare la nivelul cerin
țelor, este necesar ca birourile 
organizațiilor de bază să 
preocupe de organizarea activi
tății agitatorilor, de instruirea și 
controlul modului în țâre ei își 
duc sarcinile la îndeplinire. Agi- , 
tatorii trebuie iristrulți lunar asu
pra sarcinilor care stau în cen- ’ 
irul atenției muncii politice de ' 
masă. Și nu numai atVt. Agita- ' 
torii trebuie informați pe '*par- 
bufs asupra problemelor care se 
ivesc, spre a contribui operativ 
la rezolvarea lor. Pentru a des- ' 
fășura o muncă politică cuprin
zătoare, birourile organizațiilor 
de bază trebuie să aibă agitatori 
la fiecare iec de muncă. Secre
tarii organizațiilor de bază, mem
brii birourilor să controleze a- 
gitatorii asupra modului cum își . 
duc munca, să popularizeze expe
riența lor pozitivă. Organizarea 
de schimburi de experiență între . 
agitatori, ținerea de expuneri pe 
teme interne sau internaționale, 
publicarea de, , articole la gazeta . 
de perete despre activitatea ce
lor mai buni — toafe acestea 
trebuie să facă parte din practi-

ta»«« ti (iițiiiiiiftili la Inia itiln komUIî
188,000 lei econemjsiți prin rediieerea 

pierderilor de chimicale

bioxidul 
sulfurat 
care se

Pe măsuță ce te apropii de Fi
latura Lupeni, șe face simțit 
tot mai puternic un miros pă
trunzător de sulf. Este 
de sulf și hidrogenul 

,—- produse chimice cu 
lucrează în fabrică.

—-Noi scoatem economii chiar 
din acest gaz rău mirositor — 
ne spune tov. ing. Morar» Emi
lia. șeful secției l-a de prepa- 
rație chimică și sulfură de car
bon de la filatură —- la ancheta 
întreprinsă de ziarul nostru.

Iată de pildă această instala
ție simplă. Ea este o „sobă de 
recuperat“ sulful din gazele pro
venite de- la retorte, inovație a 
tov., ing.' Rădulescu ioan și aju
torului de maistru Tașcău Petru, 
înainte de a ajunge în atmosfe
ră, gazele de la retorte sînt cap
tate și trecute prin această „so
bă“. Datorită acestei instalații, 
noi recuperăm zilnic cam 200 
kg. de 
ducînd 
jul de 

sulf de bună calitate, re- 
astfel simțitor pracenta- 

pierderi planificate.

Vizitind 
primi pavilion 

de mostre ab țârii 
noastre

(Urmare dki pag. l-a)

I

cup, „Solistor“,. aparat portativ 
de dimensiuni reduse, magneto- 
foafte ,,Perinița“ și „Doina“.

Modefete sînt mult apreciate 
pentru , că ele satisfac pe deplin 
gusturile și pretențiile care merg 
în pas cu tehnica avansată. Ele 
îl atrag pe vizitator să le pri
vească cu atenție, să-și formule
ze păreri și preferințe. Vizitato
rului îi este imposibil să admire 
fiecare obiect în parte. Dacă la 
fiecare obiect el s-ar opri mai 
mult de un minut i-ar fi insufi
ciente 330 de ore pentru a ve
dea toate exponatele.

Organizarea primului pavilion 
de mostre în parcul I. V. Stalin 
estfe încă un pas pe linia tradu
cerii în viață a sarcinilor tra
sate de Congresul al 11-lea al 
P.M.R. privind satisfacerea cu 
produse de ‘larg consum a ne
voilor și gusturilor - populației.

ca muncii curente a organizațiilor 
de bază cu agitatorii.

Adunările generale de dări de 
seamă și. alegeri c,are au loc în 
prezent, adoptă, 'hotărîrî care 
prevăd sarcina îmbunătățirii mun
cii agitatorilor. Noile birouri ale 
organizațiilor de bază trebuie să 
acorde cea mai mare atenție a- 
gitatorilor, deoarece ăvînd spriji
nul lor vor. putea desfășura o 
largă muncă politică. In aceeași 
măsură trebuie întărită grija pen
tru îmbunătățirea agitației vizua- 

se ' te, a gazetelor de perete, pentru 
fojosirea de forme intefesante și 
mobilizatoare. !

Sarcina cea mai, importantă ce 
, stă în prezent îri fața agitatori

lor este mobilizarea maselor largi 
’ de oameni ai muncii la îndeplini- 
' rea integrală., a angajamentelor 

de întrecere luate în cinstea săr
bătorilor de la 7 Noiembrie și 
30 Decembrie privind sporirea vo
lumului producției de cărbune pe

■ baza creșterii productivității mun
cii, îmbunătățirea calității, redu
cerea prețului de cost. Agitatorii 
sînt datori să cunoască temeinic 
angajamentele luate, să urmăreas
că modul în care sînt duse la în
deplinire. Prin munca politică pe 
.Care o desfășoară, ei sînt chemați 
să ajute oamenii muncii cu care 
lucrează împreună să folosească

. toate resursele și posibilitățile în 
vederea transpunerii în viață a 
sarcinilor economice puse de par-

■ tid calea sigură spre înflo
rirea continuă a economiei națio
nale și ridicarea nivelului de trai 
al celor ce muncesc.

sec- 
pierde- 
econo- 
13.530 
23.640 
kg. a-

Lupta pentru economii la Fi
latura Lupeni se . desfășoară în 
cea mai mare parte pe seama 
reducerii pierderilor care au fost 
planificate la consumul diferite
lor materiale și materii prime 
ce intră în procesul de produc
ție al mătăsii. Astfel, la „presă“ 
am reușit să lichidăm complet 
pierderile de materiale, la „bu
rate“ pierderile au fost reduse 
foarte mult, la „maturație“, 
prin păstrarea unor parametri 
uniformi de funcționare, schim
barea filtrelor se face mult mai 
rar redueîndu-se mult pierderile 
de viscoză, pînză, sodă etc. Ca 
urmare, în decurs de 9 luni din 
acest an, numai colectivul 
ției I-a, prin reducerea 
rilor planificate a făcut 
mii de 16.950 kg. sulf, 
kg. sulfură de carbon, 
kg. sodă caustică, 32.527 
cid sulfuric, 54.659 kg. celuloză 
și aîte materiale.

O contribuție însemnată la 
lupta pentru economii a adus 
și colectivul secției a Il-a — fi
latură, ceea ce a făcut ca pe trei 
trimestre sarcinile de plan ale 
întreprinderii noastre șă fie rea
lizate în proporție de 101,4 la 
sută la fire, 104,8 la sută la 
celofibră și 104,7 la sută la sul- 
fejră de carbon.

Toate acestea au 
nă acum, colectivul filaturii 
noastre să realizeze o economie 
de 188.000 lei, fiind hotărît ca 
pînă la sfîrșitul anului să ridi
ce suma economiilor la 350.000 
lei, îndeplinindu-și cu cinste an
gajamentul luat.-

făcut ca pî-

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

LA ORDINEA ZILEI

Buna aprovizionare a populației 
cu lemne de foc

Cu sprijinul organelor de 
partid și a conducerilor admi
nistrative depozitul de combus
tibil din Petroșani a reușit anul 
acesta să aprovizioneze în bu
ne condițiuni populația, institu
țiile și întreprinderile cu com
bustibil. Astfel planul la lemne 
de foc pe cele 3 trimestre ale 
anului curent a fost, depășit cu 
1.726 tone iar la cărbuni cu 875 
tone.

S-a pus un accent deose
bit pe aprovizionarea grădini
țelor, școlilor, spitalelor care în 
majoritate sînt aprovizionate cu 
combustibilul repartizat pe toi 
anul.

Lâ populație s-a livrat în 
eorsui anului 1959 o cantitate 
de 2150 tone lemne de foc tăiate 
din care în luna 
livrat 407 tone.

Trebuie arătat 
de întreprinderi 
respectă.

septembrie s-au

că o serie 
raion nu 
forurilor

însă 
din 

respectă, dispozițiile 
■centrale cu privire la livrările 
de combustibil; cu toate măsu
rile luate pe plan local între
prinderi ca: T.A.P.L. Petroșani. 
O.C.L. Industrial Petroșani. 
O.A.D.L.F. Petroșani, Spitalul 
unificat Vulcan, I. E. Lupeni și

I

Acum, în prag de iarnă, lemnele de 'foc au o mare căutare. Ca 
urmare a cererii mari de lemne în acest sezon, muncitorii fores
tieri din brigada tovarășului Chindea Vasile de la Lupeni încarcă 
lunar cca. 200 vagoane cu lemne.

Clișeul de mai sus surprinde momentul încărcării ultimelor 
bucăți de lemne în vagonul nr. 673.238, care apoi a pornit $pre 
depozitele de desfacere. /

¿LWA 1HARH
PRIETENII

(Uauaz® -dia pag. 1-*)

tincție acordată, acad. C. 1. 
Parhon și-a exprimat adlnca re
cunoștință față de popecvl cft- 
vietic și conducătorii săî.

PLACĂ JUBILIARĂ
O echipă de tineri turiști, stu- 

denți ai I.M.P., au îgireprii'.s 
zilele trecute o acțiune de tra
versare a Parîngului pe traseul 
Petroșani — Obîrșia Lotrului. 
Cu acest prilej studenții au fi
xat pe cel mai înalt vîrf al ma
sivului muntos — Mîndra — o 
placă jubiliară intitulată „Luna 
prieteniei romîno-sovietice Pe
troșani 1959“.

Din echipa de turiști au făcut 
parte studenți fruntași ca M. 
Roman, Gh. Roman, V. Tără- 
poancă, N. Stoica și alții.

Traversarea a durat 9 ore, la 
jumătatea drumului studenții fi
ind surprinși de un puternic vis
col cu lapoviță, fapt care însă 
nu i-a împiedicat să-și continue 
drumul.

Această acțiune a fost iniția
tă cu sprijinul Asociației stu
dențești din LM.P.

S. RADULESCU

Audiții muzicale
Cu prilejul Săptămînii muzi

cii sovietice în cadrul Sfatului 
.popular raional se va organiza 
o interesantă audiție pe discuri 
din muzica clasică rusă și so
vietică. Astfel de audiții sînt 
programate de asemenea la Li
brăria noastră din Petroșani, la 
Școala populară de artă, clubul 
minier din Lupeni etc.

po-

Filatura Lupeni nu au ridicat 
repartițiile de combustibil.

O mare greutate este întîm- 
pinată de posesorii de tichete la 
transportul combustibilului la 
domiciliu. In zilele de aglome
rație mijloacele de transport' 
lipsesc. Deși a fost sezisat Sfa
tul popular al orașului Petro
șani de aceste lipsuri nu s-au 
luat încă măsurile de remedie
re. De aceea, s-a intervenit la 
Sfatul popular regional și în cu- 
rînd credem că vom primi un 
autocamion pentru transportul 
lemnelor de foc la domiciliul 
sesorilor de tichete.

Față de cele arătate inai 
întregul colectiv de lucrători 
cadrul depozitelor de combusti
bil din raionul Petroșani va de
pune toate eforturile pentru rea
lizarea și depășirea sarcinilor 
de plan, pentru a traduce în 
viață sarcinile plenarei C.C. al 
P.M.R. din 13—14 iulie a.c. asi- 
gurînd o bună aprovizionare cu 
combustibil a oamenilor muncii 
din Valea Jiului.

PODRASKI ERNEST 
șeful depozitului de confbustibil 

Petroșani

sus 
din
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ȘTIRI DE PESTEJHOTARE
Lucrările Conferinței 

de la Geneva 
cu privire la înceiarea 

experiențelor 
cu arma nucleară

GENEVA 29 (Agerpres) TASS 
anunță :

La 28 octombrie la Geneva a 
avut loc ședința ordinară a Con
ferinței celor trei puteri cu pri
vire la încetarea experiențelor 
cu arma nucleară. Ședința a fost 
prezidată de reprezentantul Sta
telor Unite. A continuat discuta
rea documentelor prezentate spre 
examinare conferinței.

Acord complet la 0. N. II. asupra proiectului de rezoluție 
in legătură cu problema dezarmării generale și totale• •

NEW YORK (Agerpres). Co
respondentă specială:

In cursul serii de 27 octom
brie s-a aflat că după o săptă- 
mînă de discuții între șeful de
legației sovietice, Kuznețov și 
șeful delegației americane, Lodge, 
s-a ajuns la un acord complet 
asupra proiectului de rezoluție 
ce urmează a fi depus în legă
tură cu problema dezarmării 
generale și totale care se află 
în discuția Comitetului nr. 1.

După cum s-a aflat, toate ță
rile socialiste, inclusiv R. P. Ro-

■e-e-t-»

„Un eveniment măreț care poate fi 
asemuit cu descoperirea Americii“

LENINGRAD 29 (Agerpres!
După cum a declarat unui co

respondent al agenției TASS Ki- 
ril Ogorodnikov, doctor în științe 
fizico-matematice, șeful catedrei 
de astronomie stelară a Univer
sității din Leningrad, fotografie
rea cu succes a fetei opuse a Lu
nii cu ajutorul stației interplane
tare sovietice constituie unul din 
evenimentele mărețe care prin în
semnătatea și consecințele sale; 
pisate fi comparat cu descoperirea 
Artiericii de către Cristofor C.o- 
lumb

Columb a greșit crezînd că nu 
reușește decît să înconjoare Pă
mîntul și să atingă India dinspre 
vest. In realitate el a descoperit 
un nou continent, ceea ce nu nu
mai că a schimbat harta gîcbu- 
lui, dar a și adus modificări pro
funde în istoria omenirii.

In mod asemănător, nu ne pu
rem da seama astăzi pe deplin 
de toate marile consecințe ale a- 
cestei noi descoperiri referitoare 
la Lună, a subliniat omul de 
știință sovietic .Zborul rachetei 
cosmice sovietice a dovedit posi
bilitatea reală de a se trimite sta
ții cosmice spre alte corpuri ce
rești. Devine posibil, a spus prof. 
Ogorodnikov, să se trimită stații 
similare spre Marte, Venus și al
te planete.

Z'stăzi, a declarat omul de 
știință, se va modifica concepția 
științei despre Pămîrd însuși —

deoarece pînă acum bioiogia, geo
logia și geofizica s-au dezvoltat 
pe baza cunoștințelor noastre 
despre un singur colțișor al uni
versului. Aflîndu-ne pe o mică 
insulă a universului — Pămîntul 
— nu ne putem forma o imagine 
justă și completă asupra legilor 
de dezvoltare a regnului animal 
și vegetal, asupra structurii și 
mișcării uscatului și a oceanelor, 

( nu putem deosebi rezultatele ac
țiunii legilor generale de fenome
nele accidentale specifice numai 
acestei planete.

Monopolurile străine 
în Mexic

MEXICO 29 (Agerpres)
TASS anunță :

Revista „Siempre“ scrie că
perioada 1940—1958 monopolu
rile străine au investit în econo
mia Mexicului 10.292.000.000 de 
pesos. Revista subliniază că în 
această 
s^ăine
12.045.000.000 pesos reprezentînd 
veniturile realizate de acest capi
tal. Așadar profitul net al mono
polurilor străine în perioada men
ționată s-a cifrat la peste 
1.000.000.000 de pesos.

Revista cere să se restituie 
țării întreprinderile acaparate de 
monopolurile străine, îndeosebi de 
cele din S.U.A.

în

perioadă monopolurile 
au scos din țară

mină, sînt coautori ai proiectu
lui de rezoluție. Ziarul „New 
York Herald Tribune“ scrie că 
Statele Unite, Marea Britanie, 
Franța, Canada, Italia și Bra
zilia se vor prezenta de aseme
nea în calitate de coautori. In
dia și Birmania au anunțat o- 
ficial că se asociază în calitate 
de coautori. înainte de prezen
tarea oficială a proiectului de 
rezoluție, care a avut loc în 
cursul după-amiezii, se știa că 
și-au exprimat dorința de a fi 
coautori reprezentanții tuturor 
regiunilor geografice ale lumii. 
La prinz, după terminarea șe
dinței de dimineață a Comite
tului nr. 1, în cursul căreia și-au 
expus punctul de vedere patru 
delegații, Turcia, Republica A- 
rabă Unită, Belgia și Islanda, 
s-a comunicat oficial că în șe
dința de după-amiază vor lua 
cuvîntul șefii delegațiilor Uniu
nii Sovietice și Statelor Unite.

Prezentarea oficială a proiec
tului de rezoluție comun consti-' 
tuie un eveniment de seamă în 
viața Organizației Națiunilor 
Unite. Pentru prima dată va fi 
adoptată, după cum se apreciază 
în mod unanim, o rezoluție vo
tată de toate statele, care va 
include principiul dezarmării 
generale și totale ca cel mal de 
seamă obiectiv internațional. In 
cursul discuțiilor dintre delega- 
gațiile sovietică și americană pe 
baza proiectului sovietic, șeful 
delegației Statelor Unite a cău
tat la început să se opună unei 
rezoluții care să depășească 
limitele procedurale. Apoi, cu 
sprijinul Angliei, Franței, Ca
nadei, Italiei și Braziliei el a 
încercat să limiteze afirmarea 
principiului dezarmării generale 
și totale in cuprinsul rezoluției. 
Deși in comitet nu s-au făcut 
referiri explicite la cuprinsul re
zoluției și la aceste discuții ca
re erau cunoscute de toate dele
gațiile, ecoul discuțiilor a fost 
puternic. Delegațiile țărilor so
cialiste au susținut extrem de 

. convingător și argumentat ne
cesitatea consacrării principiului

înlr-un document oficial al Or
ganizației Națiunilor; Unite. 
„New York Times“ scrie că în 
urma discuțiilor ce au avut loc 
marți între delegația sovietică șl 
cea americană „grupul occiden
tal a hotărît să adopte versiu
nea sovietică". După cum s a 
aflat, preambulul proiectului de 
rezoluție comun exprimă dorin
ța de a salva actuala generație 
și cele viitoare de pericolul unui 
nou și dezastruos război, de a 
pune capăt odată pentru tot
deauna cursei înarmărilor care 
constituie o grea povară pentru 
omenire, dorința de a promova 
relații de încredere și colabora
re pașnică între state. Proiectul 
de rezoluție subliniază că reali 
zarea dezarmării generale ți to
tale este posibilă în condițiile 
unui control internațional efica 
ce și cheamă toate guvernele să 
depună eforturi pentru rezolva* 
rea constructivă a acestei pro
bleme. In partea operativă a 
proiectului de rezoluție comun 
se prevede ca secretarul gene
ral al Organizației Națiunilor 
Unite să pună la dispoziția co
mitetului celor zece țări decla
rația Uniunii Sovietice din 18 
septembrie (prezentată după 
cum se știe de N. S. Hrușciov — 
N. R.), declarația britanică din 
17 septembrie, precum șl aite 
propuneri și sugestii făcute, îm
preună cu întreg materialul dis
cuțiilor din Comitetul nr. 1 a 
supra problemei dezarmării ge
nerale și totale. In partea finală 
a proiectului de rezoluție se ex
primă speranța că măsurile ca
re urmăresc dezarmarea gene
rală și totală în condițiile unui 
control internațional eficace vor 
fi elaborate amănunțit și vor fi 
adoptate în cel mai scurt timp 
posibil. La dezbaterile din Co
mitetul nr. 1 s-au înscris la cu- 
vînt încă 31 de vorbitori.

Adoptarea proiectului de rezo
luție comun, face ca actuala se
siune să intre în istorie ca o se
siune a dezarmării și va contri
bui în mod efectiv la îmbunătă
țirea atmosferei internaționale.

• PUBLICITATE

j..ANUNȚ......j
i: Oficiul de aprovizionare •

și desfacere a legumelor și : 
ii fructelor Petroșani anunță i: 
;; că de la data de 5 octom- ■■ 
i: brie 1959 s-a organizat a- ;■ 
>: provizionarea de iarnă a ii 
•i populației din Valea Jiului *! 
: cu produse agro-alimentare >• 
■ ce se pot găsi la toate uni- :•
• tățile de desfacere din raion, H

Pentru aprovizionarea cu ji 
: cartofi s-au organizat locuri ;• 
' de desfacere la rampa Vis- •; 
ii coza din Lupeni, gara Lu- !: 
■i peni, gara Vulcan, rampa :î 

minei Petrila precum și la •: 
•i toate unitățile O.A.D.L.F. ¡j

T.A.P.L. Petroșani
Angajează remizieri am

bulanți în localitățile Lu
peni, Vulcan, Petroșani șl 
în alte localități din raion 
pentru desfacerea produse
lor de patiserie.

Cei interesați se vor adre
sa serviciului de producție 
al T.A.P.L. Petroșani str. 
Gh. Gheorghiu-Dej nr. 102 
între orele 7 și 9 dimineața.

*«■ »*-9 «♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦***»«* 
♦ ♦
* Participîrid pe sistem re- X 
t dus vă măriți șansele de o
♦ cîștig la Pronoexpres. . j

♦♦♦♦»o*•♦•♦♦♦ »

Reînnoiibvă abonamentele
la ziarul .

„Steagul roșu“ 
Abonamentele se pri

mesc de către difuzorii din 
j întreprinderi și instituții» de 
I către factorii poștali și la 
j oficiile P.T.T.R.

O

HELSINKI — La 28 octom
brie a părăsit Helsinki, îndrep- 
tîndu-se pe cafea aerului spre 
Moscova, A. I. Mikoian, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., care a so
sit ini Finlanda la 22 octom-' 
brie, la invitația guvernului1 fin
landez.

MOSCOVA. — La 27 octombrie 
în Uniunea Sovietică a fpst pu
să în circulație o nouă marcă 
poștală consacrată vizitei lui N. 
S. Hrușciov în S.U.A. Marca 
reprezintă un glob pămîntesc. Pe 
o parte a globului se reliefează 
turnul Spasski al Kremlinului, 
iar pe cealaltă parte — clădirea 
Capitoliului din Washington. De 
asemenea pe marcă stă scris: 
..Vizita lui N. S. Hrușciov în 
S.U.A. — 15 septembrie 1959".

REYKJAVIK-— La Reykjavik 
au fost

tele definitive ale alegerilor pen 
tru altingul (parlamentul) islan- 
dez, care au avut loc în zilele 
de 25 și 26 octombrie. După cum 
anunță agenția Reuter, pe baza 
rezultatelor noilor alegeri coaliția 
alcătuită din partidul indepen
denței (conservator) și partidul 
social democrat a obținut in noul 
parlament 33 de locuri din cele 

60.

date publicității rezulta-

O-

Conferința de presă a președintelui
E isenhower

WASHINGTON (Agerpres)
La 28 octombrie președintele 

S.U.A., Eisenhower, a ținut o 
conferință de presă în cadrul că
reia a abordat problema conferin
ței șefilor de guverne.

După cum relatează agenția 
United Press International, Ei
senhower a declarat că se va în- 
tîlni în prealabil cu De Gaulle, 
MacMillan și Adenauer, precizînd 
că „toți cei interesați au anun
țat că sínt gata să participe la 
această conferință, însă data și

Un

PR06RAM DE RADIO
31 octombrie

PROGRAMUL I. 7,30 Muzică 
ușoară, 8,00 Din presa de astăzi.
8.30 Muzică, 9,30 Meridiane, 
10,00 Interpreți sovietici 1 aureați 
ai concursului „George Em t“
10.30 Soliști de muzică popuiară 
romînească, 12,00 Mari ansam
bluri de cîntece din țări prietene, 
13,05 Concert de prînz, 14,00 
Program muzical dedicat frun
tașilor în producție din indus
trie și agricultură, 14,30 Mari 
ansambluri romînești de cîntece, 
15,10 Buchet de melodii, 15,35 
Artiști sovietici care ne-au vi
zitat țara, 16,15 Vorbește Mos
cova ! 17,25 Muzică populară ro
mînească, 18,00 Roza vînturilor,
18.30 Bucureștiul și Moscova 
cînfate dte compozitori romîni și 
sovietici, 20,40 Muzică de dans, 
21,15 La sfîrșit de săptămînă, 
cîntec, joc și voie bună, 22,00 
Radiojurnal, buletin meteorolog 
gic, sport. PROGRAMUL IL 
14,07 Soliști de muzică ușoară,
14.30 Melodii populare romî
nești, 15,35 „Pe drum de luptă 
și victorii“ — emisiune de mar
șuri romînești și sovietice, 16,15 
Muzică ușoară, 17,00 Mari cîn- 
tăreți de operă, 17,35 Muzică u- 
șoară sovietică, 18,35 Program 
de lieduri, 19,00 175 de ani de 
la izbucnirea răscoalei țărănești 
condusă de Horia, Cloșca și Cri- 
șan, 19,40 Melodii romînești și 
sovietice de muzică ușoară, 20,10 
Muzică de dans.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Escadrila „Liliacul“; AL. 
SAHIA : Casa liniștită; LONEA : 
Inimă de oțel; PETRILA: Aten
tatul; ANINOASA: Prieten re
găsit; VULCAN: Nevasta mea 
cîntă: LUPENI: Prieten regă
sit: BĂRBATENI: S-a întîm- 
plat la Penkov.

locul ei nu pu fost stabilite", 
EI a pdăugat că Adenauer va par
ticipa numai la discuțiile referi
toare la Germania.

Președintele S.U.A. a declarat 
că în cadrul unei conferințe la ni
velul cel mai înalt cu Uniunea 
Sovietică „realizarea unui oare
care progres spre dezarmare ar fi 
cea mai mare contribuție la ins
taurarea unei păci drepte“.

Răspunzînd la întrebarea dacă 
S.U.A. își vor reduce cheltuielile 
militare după exemplul Uniunii 
Sovietice, Eisenhower a declarat 
că Statelb Unite nu pot să pro
cedeze încă la o astfel de redu
cere în viitorul buget.

Referindu-se la convorbirile so- 
vieto-americane de la Câmp Da- 
vid, Eisenhower a amintit înțe
legerea sa cu N. S. Hrușciov de 
a se duce din nou tratative în 
problema Berlinului, care nu vor 
trebui să se prelungească mai 
mult decît va fi necesar.

S.U.A. continuă să trimită în Japonia 
proiectile teleghidate

Ziarul precizează că așa-numî- 
ta „agenție națională de apărare“ 
plănuiește să aducă aceste pro
iectile la baza americană Taci- 
gawa fie cu ajutorul avioanelor 
de transport americane, fie cu a- 
jutorul navelor militare america
ne care urmează să aducă și al
te materiale de război din S.U.A.

Ofițeri făeînd parte din „agen
ția națională de apărare“ au ară
tat că transportarea în Japonia a 
proiectilelor de tip „Side Win
ders“ „nu mai este o noutate”. 
„Unitățile navale americane de la 
baza navală și aeriană de la 
Atsugi — au spus ei — au în 
prezent peste 100 de asemenea 
proiectile și fac exerciții cu ele“.

TOKIO 29 (Agerpres)
Ziarul „Tokio Simbun“ relatea

ză că guvernul Kiși intenționează 
să aducă în Japonia proiectile te
leghidate de tip „Side Winders" 
în pofida creșterii opoziției po
porului japonez față-de armamen
tul nuclear.

»

record american: 100.000 sinucideri
anual

YORK 29 (Agerpres) 
notă publicată de ulti- 

„News

NEW
Intr-o

mul număr al revistei 
Week“ se arată că, potrivit statis
ticilor, „în Statele Unite în fie
care minut se înregistrează o 
încercare de sinucidere iar din a-

ceste încercări reușesc 60—70-zil
nic“. Anual se înregistrează în 
S.U.A. 20.000 sinucideri, declara
te ca atare.' Aproximativ 100.000 
persoane își pun capăt zilelor 
fără însă ca moartea lor să fie 
declarată oficial sinucidere.

—o—’•H
Demisia subsecretarului 

de stat Murphy
WASHINGTON 29 (Agerpres)
Agențiile de presă anunță că 

subsecretarul de stat pentru pro
blemele politice, Robert Murphy 
și-a înaintat demisia președinte
lui Eisenhower. Demisia a fost 
primită urmînd ca Murphy să 
părăsească Departamentul de 
Stat la 31 octombrie.
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