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Kill OE U MINA mn»
Pentru realizarea 

celor 2.500.000 lei 
economii

In primele 9 
luni alé acestui

>' an minerii de la 
' Vulcan au econo

misit 1.358.000 
lei rămînîndu-le 
pentru trimestrul 
IV sarcina de a 

economisi încă 1.142.000 lei. 
Pentru realizarea acestei sar
cini. la mină accentul principal 
se puije pe creșterea productivi
tății muncii și pe reducerea con
sumului de materiale. In luna 
octombrie minerii de la Vulcan 
au obținut o productivitate me
die pe mină de 0,866 tone pe 
post. In primele 7 zile lucrătoare 
re din noiembrie, datorită atît 
celor peste 2255 tone de cărbu
ne extrase în plus de plan, cît 
și reducerii de posturi mai ales 
4a cele de regie, productivita
tea munții éste în continuă creș
tere. In măsurile adoptate se 
prevede continua reducere a 
consumurilor specifice. Așa de 
pildă, prin încărcarea( rațională 
a găurilpr de pușcare, reduce
rea consumului 'de capse' mina 
va economisi în luna aceasta 
sume însemnate. Mari economii 
se vor realiza și Ia materialul 
lemnos.

Sporește producția 
la sectorul III

Colectivul 
torului 
angajat 
în luna 
brie 1100 
cărbune 
plan. In primele 
7 zile lucrătoare 
abatajele sectoru

lui s-au dat peste plan mai 
de 950 tone de cărbune.

In fruntea întrecerii se 
brigăzile conduse de Böjté 
vel și Nicoară Ioan care 
angajat să dea peste sarcinile 
lunare de plan 300 tone și, res
pectiv, 100 tone de cărbune. Din 
abatajele acestor brigăzi au și 
fost extrase deja 313 tone de 
cărbune peste plan la Böjté Pa- 
vel și 153 tone peste plan din a- 
batajul lui Nicoară Ioan.

Lucrînd astfel, ajutați de con
ducerea sectorului, harnicii mi
neri-își. vor îndeplini cu sigu
ranță angajamentele luate.

ale lunii din

sec-
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dea
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tone 
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In perioada 1 ianuarie — 9 noiembrie a. c.

Minerii Văii Jiului au obținut 
noi și importante succese
• S-AU EXTRAS PESTE PLAN 76.477 TONE DE CĂR

BUNE,
• TOATE EXPLOATĂRILE ȘI-AU DEPĂȘIT CU MULT 

SARCINILE ANUALE LA ZI,
• COCSARII HUNEDORENI AU PRIMIT PESTE PLAN 

CIRCA 27.000 TONE DE CĂRBUNE COCSIFICABIL,
• PE BAZIN, PRODUCTIVITATEA MUNCII A 

0,960 TONE PE POST.
In cursul acestui an, minerii 

din toate exploatările Văii Jiu- 
‘ lui au obținut succese de seamă 

în lupta pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor puse în fața 
lor dte partid și guvern. Intre 1 
ianuarie și 9 noiembrie din a- 
batajele Văii Jiului, minerii au 
pus ia dispoziția economiei na
ționale 76.477 tone de cărbune 
din care mai bine de 27.000 tone 
este cărbune cocsificabil. Acest 
important rezultat se datorește 
desfășurării largi a întrecerii 
socialiste, aplicării consecvente 
a unor metode înaintate de. mun
că printre care cea a minerilor 
de la Aninoasa și inițiativa tex- 
tilistei sovie.tice Gaganova, mă
surilor politice și, administrati-

DEPĂȘIT

ve luate în scopul 
condițiilor bune de 
subteran. Odată cu însemnatele 
depășiri de plan minerii rapor
tează că s-a îndeplinit și depă
șit sarcina pusă de Conferința 
raională de partid pentru atin
gerea unei productivități medii 
pe bazin de 0,950 tone pe post. 
In luna octombrie s-a muncit cu 
un randament mediu de aproxi
mativ 0,965 tone pe post. Toate 
colectivele miniere 
țioase contribuții 
ces. Minerii de la 
ricani și Petrila 
randamente medii
1,115 tone pe post. Minerii de la 
Uricani extrag 
cocsificabil în contul primelor 
zile din luna decembrie a. c.

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

La mina Lupeni — peste tot planul a fost 
depășit

Harnicii mineri de la Lupeni 
pășesc cu- hotărî re pe calea în
deplinirii sarcinilor lunare de 
plan și a angajamentelor spori
te de întrecere. In cinstea zilei 
de 7 Noiembrie minerii de aici, 
deși au avut de luptat cu se
rioase greutăți, cauzate mai ales 
de aprovizionarea defectuoasă cu 
vagoane lâ preparație, au ob
ținut însemnate depășiri de 
plan. In perioada 1—9 noiem
brie de la Lupeni au fost trimise 
cocsarilor de la Hunedoara . și 
Călăn peste 2970 tone de căr
bune în afara celor prevăzute'în 
plan.

Toate sectoarele minei au con
tribuit la acest succes. Din aba
tajele sectorului I B s-au extras 
peste plan 557 tone de cărbune, 
rod al muncii avîntate a mineri
lor din frontalul Iui Solomon 
Gheorghe și din celelalte locuri 
de muncă ale sectorului. Cu în
semnate depășiri de plan Cu
prinse între 279—612 tone de 
cărbune se prezintă acum și mi
nerii din sectoarele IV A, III, V 
sud etc, Aceasta face ca acum 
minerii de la Lupeni să se inîn-

asigurării 
muncă în

au adus pre
ia acest suc- 
Anînoasa, U- 
muncesc cu 
de 1,000—

acum cărbune
5
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! După mine, măi ortaci, ca să obții o avansare de ceî pu
țin un metru pe șut, trebuie să știi să-ți organizezi bine mun
ca, fiecare din brigadă să știe ce are de făcut — le spunea mâ
nerul Chknian Petru, brigadier la sectorul VII al minei■ Lupeni 
ortacilor săi, Kovald Rudolf și Sfetla Laidislau într-una din zi
lele trecute. Obiectivul aparatului fotografic l-a surprins tocmai 
dud vorbea.

LA MINA PETRILA

In întîmpinaroa conferinței 
de

drească cu peste 8160 tone 
cărbune cocsificabil extrase pes
te planul anual la zi.

Perioada premergătoare confe
rinței pentru alegerea noului co
mitet de partid pe mină, în care 
s-au desfășurat adunările genera
le ale organizațiilor de bază pen 
tru dările de seamă și alegerea 
noilor birouri, a prilejuit intensi
ficarea muncii de partid în toate 
sectoarele minei Petrila.

Noile birouri alese și-au întoc
mit planuri de muncă prin care 
își propun să rezolve în perioada 
imediat următoare sarcinile ac
tuale , ce stau în fața organiza
țiilor de bază,

O atentie deosebită se acordă 
desfășurării în bune condițiuni a 
fnvățămîntului de partid, în a- 
ceastă privință remarcîndu-se în
deosebi biroul organizației de ba
ză, nr., 2 ai . cărui membri au fost 
repartizați pe lîngă cercurile și 
cursurile organizației de bază 
pentru a asigura frecventarea de 
către toți cei înscriși 
vățămîntul de partid, și 
tru antrenarea 2.. 2_ _____
rea problemelor de studiu. Rezul
tatele acestei preocupări sînt îm
bucurătoare : toate cercurile de

la în- 
pen- 

lor la discută
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A fost dată în folosință o nouă școală
Coborînd dinspre blocurile 

noului cartier Paroșeni, copii, de 
diferite vîrste, îmbrăcați frumos, 
cu buchete de flori în mînă, se 
îndreptau spre partea unde dru
mul asfaltat urcă într-o serpen
tină, spre noua școală.

La inaugurarea noii școli care 
a avut loc recent au ținut să 
vină și mulți părinți ai căror co
pii vor învăța de acum înainte 
aici. In fața clădirii modeme, cu 
ferestrele luminoase, se afla dleja 
un mare grup de părinți și elevi. 
Din partea Secției de învăță- 
mînt și cultură a Sfatului popu-

Iar raional tov. Pamfilie Gheor
ghe — șeful secției — în aplau
zele celor prezenți, a tăiat tradi
ționala panglică de la intrarea 
în școală. Apoi, toți cei prezenți 
au pornit să viziteze sălile de 
clasă spațioase, laboratoarele, 
sala de lucrări practice și cele
lalte încăperi ale noii școli

De acum înainte clopoțelul va 
chema în fiecare dimineață co
piii din Paroșeni în noua lor 
școală, construită prin grija-par
tidului nostru pentru ei.

I. CIORTEA 
corespondent

La termocentrala Paroșen

AGITAȚIEI VIZUALE
ȘT. EKART

Printre cele mai tinere muncitoare ale Filaturii Lupeni, sînt 
fără îndoială și depănătoarele care nu de mult au absolvit 
cursurile unei școli profesionale de textile și au început lucrul 
în secția depănat. Iată patru dintre ele urmărind cu atenție o 
demonstrație practică făcută de Moldovan Constanța, șefa secției 
depănat,

Odată intrat în incinta termo
centralei Paroșeni, de la primele 
priviri îți dai seama că organiza
ția de bază și comitetul sindical, 
au la îndemînă largi posibilități 
de a întreține o bună agitație vi
zuală. In interiorul .clădirilor, pe 
coridoare și săli, te întîmpină 
grafice, fotomontaje și panouri 
metal frumos lucrate, gazeta 
perete și gazetele fulger ale 
feritelor secții.

Cu toate acestea, cînd te 
prești în fața materialului expus 
pentru a citi cele mai recente rea
lizări, observi un lucru neplă
cut. Articolele sînt vechi. Vechi 
sînt și fotomontajele, graficele 
și afișele.

Singura excepție o constituie 
gazeta de perete „Muncitorul e- 
nergetician“ (responsabil tov. 
Truică Ioan). Această gazetă de 
perete a reușit să albe în perma
nență ediții noi, interesante și ci
titori mulți. Mergînd mai departe 
vezi. că lozincile de pe panouri 
stat generale și că unele dintre

de 
de 
di-

o-

învățămînt de pe lîngă organiza
ția de bază și-au început activi« , 
tatea la data stabilită, s-a ținut ’ 
deja a doua lecție, frecvența me
die este de 80—90 la sută. La 
aceste rezultate contribuie și fap
tul că lecțiile se țin pe schimburi, 
cursanții găsind, fără eforturi, 
timpul necesar pentru 
rea la lecții.

Organizația de bază 
cărei secretar este tov. 
gen, se preocupă cu perseverență 
de întărirea rîndurilor sale prin 
primirea de noi membri și candi
dați de partid. In perioada scur
tă ce a trecut de la alegerea sa, 
noul birou al organizației de ba
ză nr. 3 s-a îngrijit de comple
tarea documentelor și .de punerea 
în discuția adunării generale a 7 
cereri.

Zilele acestea adunarea gene
rală a organizației de bază nr. 1 
va, analiza felul cum membrii șl 
candidății de partid își îndepli
nesc sarcinile de partid. Biroul 
organizației de bază pregătește 
în acest scop un referat. Prin 
discutarea acestei chestiuni, bi- 
loul organizației de bază urmă- 

- rește activizarea tuturor membri
lor și candidaților de partid.

Iată doar cîteva exemple care 
reflectă felul cum- organizațiile 
de bază din sectoarele minei Pe
trila întîmpină conferința pentru 
alegerea noului comitet de par
tid al minei. Analiza amplă a 
întregii munci de partid desfășu
rate la' mina Petrila ce se va 
face cu această ocazie, succesele 
obținute pe linia întăririi rolu
lui conducător politic al organi
zațiilor de bază pe care delegații 
la conferință le vor raporta, vor 
constitui o garanție pentru obți
nerea- de noi rezultate pozitive, 
și mai mari, în viitor.

eforturi, 
participa

nt. 3 al 
Kuti Eu-

Ț. T.

TOATĂ ATENȚIA
ele trebuiau de mult înlocuite. Pe 
panourile de la intrare unele li
tere sînt șterse. Panoul de onoa
re cu fotografiile fruntașilor în 
întrecerea socialistă nu a (ost 
reînnoit. De asemenea fotomonta
jele nu sînt bine • alcătuite. De 
exemplu, într-un lotomomaț se 
prezintă multe poze din' construc
ția de noi blocuri muncitorești. 
Din amalgamul de poze nu poți 
deduce unde se construiesc aces
te locuințe. Fotomontajul .trebuia 
să. cuprindă neapărat și explica
țiile necesare. Se pot folosi su
biecte diferite. _ Este bine .dacă 
construim un fotomontaj cu rea
lizări dintr-un anumit domeniu 
din localitatea, raionul sau re
giunea noastră.

Acest lucru este posibil dacă 
membrii biroului organizației de 
bază ajută și îndrumă temeinic 
colectivele care au fost alese să 
se ocupe de pavoazarea și agita
ția vizuală în cadrul uzinei. Or, 
tocmai acest lucru a fost neglijat 
într-o mare măsură. .Delăsare în

muncă manifestă și colectivul ga
zetei satirice „Urizica“. Cu toate 
că în uzină se mai manifestă ac
te de indisciplină din partea u- 
nor angajați, colectivul gazetei 
„Urzica“ nu a contribuit decît în 
slabă măsură la combaterea a- 
cestor lipsuri. Edițiile noi apar 
cu multă întîrziere.

Cel mai mult lasă de dorit ac
tivitatea gazetelor fulger. Fieca
re secție» din uzină are o astfel 
de gazetă. In ■ prezent, rolul «: lor 
se . rezumă la diferite anunțuri. 
Altele stau necompletate de cine 

. știe;cit ¡timp.-Ridul acestor gaze
te fulger- este de a populariza o- 
perativ fapte din* activitatea mun
citorilor fruntași, realizările deo
sebite obținute în întrecere, me
todele bune de organizare-a lu
crului etc. ; s

îmbunătățind munca politică în 
domeniul agitației vizuale; orga
nizația de. bază va stimulai mun
ca. întregului colectiv de munci
tori ai uzinei.

A. N.



STEAGÜL’ ROȘH

X

In anii de după 23 August 1944 Uzina de reparat utilaj mi
nier din Petroșanii s-a transformat dintr un «sa zis atelier cen
tral de reparații intr-o uzină puternică, capabilă să asigure ex
ploatărilor din Valea Jiului, chiar și din alte centre miniere, u- 
tilaj și piese de schimb în cantități suficiente. Harnicii metalur
gist! de aici au obținut In acest an economii suplimentare Ia pre
țul de cost de peste 1.100.000 lei. Ei au asigurat minerilor Văii 
Jiului utilaje reparate și piese de schimb, au confecționat după 
concepții locale noi stîipi metalici de abataje, mașini de Încărcat 
în abataje cameră, pompe centrifugale cu debit și capacitate de 
refulare mare etc. In dișeu: Un aspect din uzina dotată cu ma- 
șini-unelte de mare capacitate.

---------------- O-------- —-----

DIN MINERITUL ȚARILOR PRIETENE
r. p. chineza | Dezvoltarea industriei 

cărbunelui
vor fi depășite. China ocupă 
astăzi locul ql treilea în lume 
în ce privește producția de căr
bune, în timp ce în anul 1949 
ocupa locul al noulea.

Sarcinile de producție prevă
zute inițial pentru anul 1962 
(între 190 și 210 milioane tone) 
au fost deja depășite în anul 
1958 cînd China a produs □ can
titate de cărbune de 270 milioa
ne tone, 
a depășit 
a Angliei 
de numai 

Pînă la
numărul minelor și al cariere
lor aflate în construcție va de
păși cifra de 700, ele 
capacitate anuală de 
de peste 230 milioane 

întrecerea organizată
vederea crește- 

aplicării unui 
inovații tehnice 
cea mai mare

la obținerea acestui

In cei 10 ani de la instaurarea 
R. P. Chineze producția de căr
bune a crescut de peste zece 
ori. In timp ce în anul 1949 
producția de cărbune a fost de * 
numai 32,41 milioane tone, anul 
acesta se prevede extragerea 
unei cantități de cărbune de 335 
milioane tone, 
producția 
nouă luni 
spune că

Judecind după 
realizată în primele 
ale anului, se poate 
prevederile planului

★

||" R. P. POLONĂ

Producția anului 1958 
de asemenea pe aceea 
care a fost în acel an 
219 milioane tone, 
sfîrșitul anului curent,

Un mare combinat 
de sulf

In anul viitor în, localitatea 
Machowa din apropierea orașu
lui Tarnobrzeg va intra în func
țiune un mare combinat chimic 
pentru producția de sulf. Com
binatul va prelucra producția 
uneia dintre cele mai mari ză
căminte de sulf din lume. El va 
produce anual aproximativ 
100,000 tone sulf 
în anul 1965 va atinge produc
ția de 400.000 tone pe an. In 
prezent minereul de sulf este 
prelucrat la uzina experimen
tală de la Gorzelec din Silezia. 
Pînă acum investițiile noului 
combinat se ridică la peste 
milioane zloți.

citorii mineri în 
rii producției și 
mare număr de 
a. contribuit în 
măsură 
succes.

★
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R. P. BULGARIA

Noi zăcăminte 
de minereuri de cupru

In subsolul munților Sredna- 
Gora, în apropiere de combina
tul de elaborare a cuprului 
„Gheorghi Damianov“ au fost 
descoperite mari zăcăminte de 
minereuri de cupru. Stratul de 
minereu începe chiar de la su
prafață și continuă în adîncime 
pînă la 450 metri. Cercetările 
au arătat că minereul poate fi 
înnobilat cu ușurință. Aceste 
minereuri conțin și molibden.

Pe baza noilor zăcăminte des
coperite cu ajutorul specialiști
lor sovietici, au început lucră
rile de proiectare a construcției 
minei, a unei fabrici de înnobi
lare și măririi combinatului de 
elaborare a cuprului Gheorghi 
Damianov“.

avînd o 
producție 
tone.
de mun-

Industria carboniferă 
sovietieă — cea mai 

înaintată industrie 
extractivă din lume 
întinsa patrie a constructori

lor comunismului ocupă primul 
loc în lume în oriviața rezerve
lor de cărbune depășind din a- 
cesț punct de vedere S.U.A. Re
zervele cele mai bogate de căr
bune se găsesc în bazinele din 
partea europeană a U.R.S.S. a- 
poi în munții Ural, Caucaz, în 
Siberia și în Asia.

Producția de cărbune brun, 
î huilă și lignit din U.R.S.S. a 
j făcut un uriaș salt în cei 42 de
• ani de existență a Statului so-
• vietic. Dacă in anul 1913 Ru- 
! sia țaristă a produs 34,9 milioa- 
« ne tone de cărbune din care 

i 29,98 milioane tone de huilă, în 
; anul 1958 s-au extras în U.R.S.S, 
; 496. milioane tone de cărbune 
1 din care 353 milioane tone huilă.

Prin aceasta Uniunea Sovie-
- tică ocupă azi primul loc în lu- 

me în privința extracției de căr
bune. Media anuală de creștere 

; a volumului industriei extractive 
” a atins 

; swtd.
■ Dacă 

exploata
I Donețuluî, regimul sovietic

tn 1958 aproape 7 la

4

I

t

t

îîn anul 1913 țarismul 
cu prioritate bazinul 

a 
; deschis largi perspective de dez- 
' voltare altor bazine ca bazinul 

Moscovei. Uralului, Karagandei 
i et°>
J Creșterea aceasta a industriei 
; extractive sovietice a fost posibi- 
; lă pentru că statul sovietic a 

asigurat și asigură minelor teh- 
nica cea mai avansata din itime, 

; cadre de înaltă specializare, o 
; organizare rațională a întregului 
1 proces de producție, un nivel ; 

1 înalt de trai minerilor. In ml-' 
nete sovietice se folosesc cu 
succes un însemnat număr de • 
mașini miniere de mare capaci-

• late și randament care me- 
J canizează și automatizează ce-

i mai grele munci minie- ; 
re; tăierea, armarea și încăr-! 
carea. In septenal minele so ! 
vietice vor trece mai intens la I 
automatizarea procesului de pro- \ 
ducție, făcînd din munca fizică '

î 
r

I
i
*

♦

i 
a minerilor o muncă cu pronun- j 
țat caracter intelectual. Aceasta « 
va asigura ca în anul 1975 U- > 
ni unea Sovietică să producă cu J

! le
I ’

V

I
t

t
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« peste 254 milioane tone mal mult » 
J cărbune decît în 1958. J

Inovatorii pot aduce 
o contribuție 

mai substanțială 
la îmbunătățirea procesului de producție

In cursul celor 10 luni trecute 
din acest an inovatorii și rațio- 
nalizațorii din unitățile aparținînd 
C.C.V.J. au contribuit la rezolva
rea unor probleme tehnice impor
tante ivite în procesul de pro
ducție. Cele peste 450 de inovații 
înregistrate în această perioadă, 
din care mai bine de 250 au și 
fost aplicate au rezolvat proble
me din cele mai complexe. Ino
vatorii din Valea Jiului se pot 
mîndri că la lupta colectivelor 
miniere pentru cît mal multe e- 
conomii ei au contribuit cu eco-* 
nomii antecalculate în valoare de 
peste 2.150.000 lei. La mina Pe- 
trila de pildă, sistemul de semna
lizare 'optică la transportul pe 
galerii între puțurile 7 și 8, ori
zontul XII. aduce 
calculate pe an de 
peste 25.000 lei. 
Automatizarea cir
cuitului cupelor în 
hala funicuiarului 
la mina Aninoasa 
contribuie la lupta minerilor de 
aici cu o economie de peste 
100.000 lei anual. La mina Uri- 
cani aparatul pentru încărcarea 
cu metal dur a sculelor așchietoa- 
re prin scîntei electrice ajută pe 
mineri îrj obținerea unor viteze 
sporite la înaintările în piatră de 
duritate mare. ț

Minerii Văii Jiului se tnîndresc 
eu o seamă de inovatori fruntași 
cum sînt tovarășii ing. Ungurea- 
nu Ioan de la Lonea, tehnicienii 
Skovran Ernest și Galer losif de 
la Petrila, lăcătușul îmgling An
ton de la Aninoasa și mulți alții.

Grija cu care sînt înconjurați 
inovatorii, cheltuielile care se fac 
cu întreținerea cabinetelor teh
nice nu sînt însă pe deplin răs
plătite prin inovațiile și rațio
nalizările făcute pînă în prezent 
Mișcarea de inovații nu a cuprins 
încă masele largi de muncitori 
și tehnicieni, inovațiile realizate 
se referă în cea mai mare măsu-

Dm activitatea inovatorilor cehoilovici

IN SLUJBA
Raționalizarea încărcării 

la înaintările rapide
Lucrările de înaintări rapide 

necesită prin specificul lor o 
minuțioasă organizare a fiecă
rei faze de lucru, o reducere con
siderabilă a timpilor neproduc
tivi. încărcarea materialului re
zultat din înaintare este una 
din operațiile care cer mult 
timp util, Raționalizarea acestei 
operații este tema care a fră- 
mîntat în ultimul timp pe mulți 
inovatori. In R. Cehoslovacă s-a 
reușit în mare măsură să se e-

economii ante-

PE TEME 
TEHNICE

ră asupra problemelor de ordin 
mecanic și electric și doar cîteva 
au încercat să rezolve cele mai 
arzătoare probleme ale producției: 
îmbunătățirea metodelor de ex
ploatare a cărbunelui. Inovațiile 
în domeniul exploatării sînt încă 
puține și nici acelea nu sînt ge
neralizate la toate exploatările. 
Instalația metalică pentru lialdat 
aplicată la mina Vulcan, ampla
sarea judicioasă a' suitorilor co
lectori, o interesantă metodă de 
asanare a lucrărilor vechi propu
să la mina Petrila, nu au fost tri
mise spre generalizare și adap
tare la condițiile locale la toate 
exploatările. O mare răspundere 
în acest sens revine serviciului 
tehnic și în special cabinetului 
tehnic din combinat. Trebuie de 

asemenea arătat 
că și din par
tea filialei raț

ionale A.S.l.T. n 
s-au depus toa

te eforturile pen- 
și impulsionareatru ajutorarea 

mișcării de inovații.
Pînă la finele acestui an mai 

este doar puțin timp. In această 
perioadă mișcarea de inovații tre
buie să fie mai bine sprijinită 
pentru ca aportul inovatorilor la 
lupta generală pentru economii 
să fie cît mai substanțial, pe mă
sura posibilităților lor. Este de 
asemenea necesar ca încă de pe 
acum să fi® luate măsuri pentru 
stabilirea celor mai importante 
teme de inovații pentru anul vii
tor, în strînsă legătură cil proble
mele de producție. Trebuie să fie 
clar fiecărui responsabil de la 
cabinetele tehnice că sarcinile de 
plan sporite în anul viitor, vor 
trebui susținute mai intens ca 
pînă acum și de către inovatori 
și raționalizatori, că producției îi 
sînt necesare inovații multe, bu
ne, aplicate pe scară cît mal 
largă.

ing. GH. DUMITRESCU
x—"V-p-

PROGRESULUI TEHNIC
La mina Trojice din bazinul 

Ostrava-Karvina, la una din 
înaintările rapide ale minei, în
tre mașina de încărcat și trans
portorul ou bandă pentru steril, 
a fost interpus un alt transpor
tor cu bandă, de 10—12 metri. 
Cupa mașinii de încărcat își 
varsă conținutul pe banda trans
portorului scurt, iar de aici tre
ce pe transportorul lung și a- 
poi în vagonete. Avantajul con
stă în aceea că încărcarea poa
te decurge fără timpi morți. In 
galerie se poate aduce o garni
tură de vagonete de lungime e-

rele sînt așezate paralel cu li
nia ferată șl își varsă conținu
tul în vagoneții din fată. Inves
tiția făcută în cel de-al doilea 
transportor (cel scurt) este com
pensată de reducerea timpilor 
morți și mărirea vitezei de a- 
vansare.

limine aproape complet timpii gală cu lungimea celor două 
morti la încărcarea mecanică în '' transportoare (circa "20—25 va- 
lucrările dte înaintări rapide. gonere), deoarece tranaportoa-

Indicator automat 
pentru apa de răcire
La stațiile de compresoare, 

pentru răcirea agregatelor se 
folosește o însemnată cantitate 
de apă, luat! de obicei din con
ductele de apă potabilă aau in
dustrială. In această situație 
este posibil ca din cauza unor 
defecte pe conducte, apa să fie 
oprit! pentru un timp. Oprirea 
apei de răcire din circulație poa
te provoca însemnate avarii la 
agregatele compresoarelor. Pen
tru înlăturarea acestui neajuns 
la minele din regiunea Jachl- 
înov se folosește pe scară lar
gă un dispozitiv simplu de sem
nalizare. Pînă să Intre în siste
mul de răciri al agregatelor 
apa trece printr-un mic bazin

prevăzut cu un plutitor cu tijă. 
In mișcarea sa în sus sau în 
jos, după cum este nivelul apei 
din bazin, tija acționează un 
întrerupător cu mercur care pu
ne în stare de funcționare, prin 
intermediul unei conducte elec
trice de joasă tensiune, un sis
tem de semnalizare optică și 
acustică. Atunci cînd apa scade 
sub un nivel minim permis, tija 
acționează un releu care decu
plează motoarele electrice de la 
compresoare. 
tui 'indicator

Construcția 
automat este

aces- 
sim-

plă și poate fi făcută în orice 
atelier de grup de la exploa
tări.



STEAGUL’ ROȘU ~ s

rnwmi° iT «iiî j
Marea majoritate a munci- ( 

tarilor de la sectorul mecanic ț 
al minei Vulcan sínt tineri. ( 
Numărul lor este de 73. Sera- 
nificativ este faptul că toți \ 
sínt utemiști, iar o bună par-) 
te dintre ei sîrft și membri ) 
sau candidați de partid.

In asemenea condiții nici ț 
nu-i de mirare că, colectivul^ 
sectorului este bine închegat \ 
și obține succese frumoase în) 
muncă. Tinerii din sector sínt) 
harnici și plini de inițiativă. ț 
într una din adunările gene- > 
rale U.T.M. din sector, biroul) 
organizației de bază, în friin- c 
te cu secretarul Chetroiu Au- < 
rel, a venit cu propunerea să \ 
se execute prin muncă volun- Ș 
tară canalul de scurgere din) 
incinta minei. Propunerea a) 
fost primită cu multă bucurie ) 
de tineri. Toți 73 s-au împăr-) 
țit în două brigăzi de muncă < 
patriotică. Au fost prestate < 
sute de ore de muncă volun- s 
tară pînă ce canalul s-a ter-) 
minat- j

In fruntea acestei frumoase) 
acțiuni au fost în permanență) 
tinerii Patica Constantin, Go- i 
dinei Ioan, 
Bîrlea Petru

>0 inițiativa valoroasă< 
( 1 
z
5I
)I/
?
)Íf
A 
C

Chetroiu Aurel, 
și mulți alții

V. URAGAN

voluntară
( f

li

Mutică
Studenții anului I de la In 

știtutul de mine din Petro
șani care se află în practică 
la mina și preparația Lupeni 
au prestat într-o singură zi 
80 ore de muncă voluntară, 
colectînd 5.000 kg. fier vechi.

Fierul vechi a« fost colectat 
din împrejurimile puțului Vic
toria și Planir, de unde ai fost 
transportat apoi cu camioa
nele în incinta minei Lupeni 
unnînd ca de aici să ia dru
mul spre oțelării.

V. DUMITRESCU

I Je obicei, de cum aiun>- 
sondă, brigadierul Buc- 

5262 j

Sondorii au forat 
cu mult spor

1 Cade obicei, de cum 
se la !
șan Vasile de la sonda 

' împreună cu întreaga briga- J 
dă a făcut un plan de bătaie.) 

) Apei munca a pornit din plin. ?
Și în entuziasmul general ? 

1 treaba mergea cu spor. Măr- 
' furie stă depășirea de plan de \

144 la sută obținută în acea1 
' zi de producție mărită, cifră l 
, record pe toate sondele de pe ) 
, vale.

S-au străduit ei cei de la ? 
sonda 5249 să obțină succese * 
mari, dar tot n-au reușit să-i 
ajungă pe cei de la 5262, De- 
pășirea obținută de ei n-a tre- j 

, cut de 32 Ia sută. Succese 
frumoase au obținut și echi- ¡' 
pele conduse de sondorii șefi 
Bivolaru Gheorghe, Ecobici i' 
Constantin, Tudor Alexandru (' 
și Nicșoi Gheorghe. (

Prin hărnicia colectivă, sec- ( 
torul de foraj Uricani a înre- ( 
glstrat o depășire de plan de ( 
19 la sută. <

OR. GOANȚA \

lui Ro-

— -Și zi-i a- 
șa, Gheorghe, 
s-a mirat ne- 
vastă-ta cîjid 
i-ai dus acasă 
peste două mii- 
șoare de lei — 
îi spun veseli 
minerii dihtr-un 
schimb al bri
găzii 
man Petru de 
la 
ortacului 
Vajai 
ghe. 
este 
brigăzile 
ale minei.
=^==.,a i

Aninoasa, 
lor 

Gheor- 
Brigada 

una dir 
bune

și 22 de mineri și 
activul fără de

colectivului secto-

Activitatea agitatorilor și o- 
rientarea muncii politice, desfă
șurată de ei spre principalele o- 
biective economice care, preocu
pă colectivul sectorului nostru 
stă mereu în atenția biroului 
organizației de bază. Colectivul 
de agitatori al organizației1 de 
bază nr. 4 de la mina Vulcan 
numără 80 de tovarăși. In afa
ră de membrii și candidații de 
partid, din colectivul de agita
tori fac parte 
tehnicieni din 
partid.

Mobilizarea 
rului la îndeplinirea angajamen
telor luate în întrecere a consti
tuit pentru agitatorii organiza
ției noastre de bază obiectivul 
principal.

Minerii, inginerii și tehnicie
nii sectortiluf IV al rrtinei Vul
can, ne-am angajat să extragem 
pînă la sfîrșitul anului 3000 to
ne de cărbune peste plan și să 
reducem prețul de cost cu 350.000 
lei. Comuniștii, căndidații de 
partid din organizația noastră 
de bază, au dezbătut pe larg a- 
ceste angajamente. Biroul orga
nizației de bază a pus în discu
ția adunărilor generale nume
roase referate pe teme legate 
direct de realizarea angajamen
telor. Asemenea referate au fost 
prezentate de șeful sectorului pe 
teme privind creșterea producti
vității muncii, reducerea prețu
lui de cost, folosirea resurselor 
interne, introducerea tehnicii 
noi și altele.

In urma dezbaterilor care au 
avut loc. biroul organizației de 
bază a trasat sarcini concrete 
tuturor membrilor și candidați- 
lor de partid. Cu prilejul in
struirilor, agitatorilor li s-a ex
plicat practic sarcinile care au 
stat în fața colectivului secto
rului, li ș-au indicat metodele 
de muncă pe care să le folo
sească, despre ce probleme să 
organizeze convorbiri la locul 
de muncă. Membrii și candidar 
ți'. de partid au fost repartizați 
pe locuri de muncă..

In cadrul brigăzilor agitatorii 
au organizat convorbiri cu mi-' 
nerii despre sarcinile care 
stau în fața sectorului- despre 
angajamentele luate ș.a.

In direcția realizării de cît 
mai însemnate economii, agita
torii noștri âu acordat o deose
bită atenție mobilizării mineri
lor la îmbunătățirea calității 
cărbunelui. Sectorul nostru a 
fost penalizat în cursul anului 
trecut cu peste 500,000 lei pen
tru calitatea slabă a cărbunelui. 
Agitatorii au explicat minerilor 
influența pe care o are calitatea 
cărbunelui asupra prețului de 
coșt și importanța alegerii șis
tului vizibil la locul de muncă. 
In prezent brigăzile sectorului 
nostru extrag o producție de bu
nă .calitate, aleg șistul în aba- 

: taje. Drept rezultat în cursul 
lunii trecute sectorul nostru a 
primit o bonificație pentru cali
tatea bună a cărbunelui de pes
te 10.000 lei.

Economisirea materialelor a 
stat de asemenea în atenția a- 
gitatorilor. Tovarășii Biștrian 
Ioan, Pădfureanu ■ Simion, Jina 
Ștefan și alții au mobilizat mi
nerii la recuperarea de cît mai 
însemnate cantități de material 
lemnos. La frontalele din stra
tul 15 se refolosește Chiar de mai 
multe ori materialul lemnos ră-

organizației 
sectorului 

să dobîn- 
în sporirea

pit. Prin grija pe care o mani
festă .minerii noștri iață de con
sumul de materiale în primate» 
9 iHfli Me acestui an sectorul IV 
a redus prețul de cost la capito
lul hiateriate cu aproape 2 lei 
pe tona de cărbune.

Prin munca politică desfășu
rată1 de agitatori pentru redu
cerea prețului de cost, sectorul 
nostru a înregistrat însemnate 
realizări, Noi am obținut o 
conomie de la începutul anului 
de peste 581.000 lei. La acest 
succes a contribuit și faptul că 
mulți agitatori, cum sînt tova
rășii Berei Iosif, Dinu Gheor
ghe, Munteanu Sabin, Biștrian 
Ioan și alții au urmărit cu mul
tă atenție sporirea productivită
ții muncii și îndeplinirea sarci
nilor de plan de către toate bri
găzile. Productivitatea muncii 
pe sectar a crescut la 0,946 tone 
pe post.

Sporirea productivității mun
cii, reducerea .prețului de cost în 
medie cu 7,5b leî/toha de căr
bune șî depășirea planului de 
producția cu 5792 tone cărbune, 
oglindesc munca politică desfă
șurată de agitatorii Organizației 
de bază, elanul în muncă al în
tregului colectiv în* lupta pentru 
înfăptuirea sarcinilor puse de 
partid.

Sub îndrumarea 
de bază, colectivul 
nostru este hotărît 
dească noi succese 
și ieftinirea producției de căr
bune.

FEDOR PETRU 
secretarul organizației de baaă 

nr. 4, mina Vulcan
------ —=+•* —

IN VIZITĂ
Cu sprijinul A.S.I.T.-ului 

Petroșani în ziua de 8 noiem
brie, un grup de muncitori, teh
nicieni și ingineri de la sectorul 
VIII aj minei Petrila, au făcut 
o vizită la Centrala termoelec
trică Paroșeni. Grupul condus 
de inginerul Rouădedeal Filip 
din partea termocentralei a vi
zitat rampa de descărcare pentru 
combustibil, sala cazanelor, gru
purile electrogene și tablourile 
de comandă-

Vizitarea termocentralei și 
explicațiile date au prilejuit 
pentru tovarășii Gtodeariu Iuliu,. 
Beythe Francisc, Nagy Anton și 
alții un bun prilej pentru a-și 
lărgi cunoștințele în domeniul 
electrotehnicii moderne șî a or
ganizării muncii în această di
recție.

Această vizită s-a transfor
mat într-un prețios schimb de 
experiență.

din

L. MANEA 
corespondent
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ANUNȚĂ 

programul spectacolelor 

JOI, 12 noiembrie 1959,

»!

PETROȘANI

ȘIMBATA 14 și DUMI
NICA 15 noiembrie a. c.

„VALEA JIULUI

iBVâfâtoarca
piesă în 3 acte

de Brody Sandor

regia : C. Dinischiotu

fiul râlflcitor
piesă în 3 acte 

de Egon Rannet 

Ioan Petrovici

TEATRUL DE STAT

PROF

Friedrich Schîl- 
ler s-a născut 
la 10 noiembrie 
1759, în orășelul 
Marbach din du
catul Wuritem- 
berg.

Tînărul Fried- 
rich Schiller este

obligat, împotrivă voinței lui, să 
urmeze cursurile colegiului mili
tar înființat în acea perioadă de 
ducele Karl-Eugen. Despre cei 
opt ani petrecuți în școală, Schil
ler își vă aminti ca despre o pe
rioadă plină de tristețe. Era in
terzisă orice libertate personală. 
Lectura iluminiștilor era aspru 
pedepsită.

El își formează cultura citind 
pe ascuns pe marii clasici al li
teraturii universale. Debutul lite
rar și-l face cu piesa „Hoții", 
care-i va, aduce faima în toată 
Germania. Această dramă e pli
nă de revolta romantică a iînă- 
rului Schiller, însetat de libertate 
și de lumină.

Friedrich Schiller devine poetul 
celor umiliți, al celor săraci, al 

• celor care suferă de pe urma ti
ranilor. Întreaga sa viață, o va 
închina luptei de apărare prin

Activitatea I. G. O. în discuția 
sesiunii deputation

Í

De ciirînd deputății comunei 
Aninoasa s-au întrunit în cea de 
a X-a sesiune comunală în cadrul 
căreia s-a dezbătut activitatea 
I.G.O. — sectorul Aninoasa. In 
fața deputaților prezenți, tov. 
Weber Francisc, șeful sectorului 
I.G.O., a prezentat un raport de 
activitate pe perioada 5 august— 
81 octombrie 1959.

Raportul a reliefat o seamă de 
realizări obținute de sectorul 
I.G.O. In ramura electrică reali
zările din lunile august—octom
brie au întrecut cu mult proiectul 
stabilit. Astfel, pe traseul Ani
noasa — Gara Iscroni s-au, înlo
cuit 26 stîlpi de stejar, pe. porțiu
nea Podul Jiului — Gară Iscroni 
a fost trasată linia pentru ilu- 

/minatul public, în centrul loca
lității Iscroni au fost montate 10 
lămpi Noris. lucru ce a contri
buit la înfrumusețarea 
In prezent se desfășoară 
menea lucrări.

Succese similare au
ținute și în ramura apei potabile 
ale cărei pierderi au fost înlătu
rate în întregime, prin montarea

comunei, 
alte ase-

fost ob-

tnu:

T. A, P. L ANUNȚĂ
La restaurantul „Cina* 

din Lupeni cinttt cu începere 
de la 11 noiembrie 1959, cîn- 
tăreful de la radio București 
Luță lovită, împreună cu 
toată orchestra sa.

Petroceți o seară plăcuți 
la restaurantul „Cina“ undă 
veți putea servi diferite spe
cialități de grătar șl diverse 
sortimente de băuturi.

Localul este bine încălzit

I. S. Loto-Pronosport or
ganizează la data de 18 no
iembrie 1959 o nouă trage
re specială Pronoexpres la 
care se vor distribui, in a- 
fara premiilor obișnuite in 
ban.i, două automobile Wart- 
burg plus numeroase pre
mii suplimentare fixe în

• bani pe categorii de la I-VI. 
3 Depuneți din timp buletl-
• nele dvs. la acest concurs. 

scris a cauzei poporului, Ideea de 
libertate va deveni ideea de căpă- 
tli a operelor sale. „Intrigă și 
iubire", „Don Carlos", „Vilhelm 
Teii",, ca și celelalte piese ale 
poetului, indiferent dacă acțiunea 
lor se va petrece la o curte prin
ciară germană, la curtea spanlo- 
îă ori în Elvețta, substratul va ii 
ideea luptei pentru eliberarea po
poarelor de sub tirania ducilor și 
prinților.

Aceeași idee va anima șl scrie
rile sale istorice, ca „Istoria răs
coalei țărilor de jos” sau „Isto
ria războiului de 30 de ani".

Ideii de luptă pentru eliberarea 
popoarelor se ; alătură ideea de 
transformare a conștiinței lor, în 
sensul înnobilării prin artă (^Scri
sori asupra educației estetice a 
amuți .

Și in „Balade" Schiller se vă
dește a fi cel- mai entuziast poet 
al vremii, pentru apărarea dem
nității umane și a drepturilor o- 
mului de a munci și a trăi in 
libertate.

Pentru aceste înalte calități 
Consiliul Mondial al Păcii a ho- 
tărit comemorarea acestui scrii
tor în toate țările cu prilejul îm
plinirii a două secole de la naș
terea sa.

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

de pompe automate, curățirea săp- 
tămînală a barajului de captaie 
curățirea sitei de !a sorbul de apă 
pentru evitarea pătrunderii corpu
rilor străine etc. De asemenea 
la menținerea curățeniei comunei 
sectorul I.G.O., prin cursele zil
nice făcute cu autocamionul în 
acest scop, a contribuit efectiv la 
înfrumusețarea localității.

Cu' ocazia ședinței, în discuțiile 
purtate, deputății au scos la ivea
lă și lipsurile sectorului I.G.O. 
Deputat? Popa Ema, de pildă, a 
luat, o atitudine combativă fați 
da neglijenta manifestata de sec
torul I.G.O. privind curățenia în 
cartierul Gh. Gheorghiu-Dej. Se- 
zisări privind apa potabilă, cu
rățenia și altele au fost făcute și 
de deputății Nagv Carol. Simo 
Iosif, Weinberg David, Mărcuș 
Viorica, Butca Victor și alții.

Sesiunea a adoptat numeroase? 
hotărîri menite să contribuie la 
îmbunătățirea activității sectorm 
lui I.G.O. Aninoasa, în consecin
ță la ridicarea nivelului muncii 
de gospodărire a comunei.

L1CIU LUCIA

INFORMA ȚIE
Se aduce la cunoștință 

celor Interesați că exame
nele pentru obținerea certi
ficatelor de radiotelegrafiști 
și radiotelefonlști, toate ca
tegoriile și clasele, vor în
cepe la data de 30 noiem
brie 1959 ora 8 a.m. h» lo
calul Telegrafului central 
din București, șoseaua Ște
fan cel Mare nr. 15.

Informații în legătură cu 
condițiile de înscriere se 
pot lua de la Oficiul raio
nal P.T.T.R. Petroșani.

Reînnow-ua abmwMtte 
la ziarul 

Steagul roșu“ 
Abonamentele se pri

mesc de câtre dîfuzorli din 
întreprinderi șl instituții, de 
câtre factorii noștall și la 
oficiile P.T.T.R.

I
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Pacea poate fi asigurată numai 
pe baza dezarmării generale și totale 
LONDRA 10 
Reprezentanți

vieții politice și 
glia salută propunerile de de«, 
zarmare prezentate la 
de N, S. Hrușciov.
' Buletinul Comitetului 
pentru apărarea păcii a publicat 
un articol al deputatului labu
rist Zilliacus care arată că pro
punerea lui N. S. Hrușciov con
stituie „un eveniment de impor
tanță istorică“. Cursa înarmări
lor, scrie el, nu este cîtuși de 
puțin justificată, întrucît Uniu
nea Sovietică nu are de loc in
tenția de a ataca pe cineva.

Deputatul laburist Warby a- 
rată în același buletin că mase 
de milioane de oameni nu-i vor 
ierta pe oamenii de stat dacă 
ceștia nu vor profita imediat 
marea posibilitate care există 
prezent dte a se ajunge la un 
cord cu privire la dezarmare.

Percy Belcher, secretar gene
ral al sindicatului muncitorilor 
din industria tutunului, scrie în 
același buletin că răspunzînd 
propunerii lui N. S. Hrușciov, 
Anglia nu trebuie să admită ca 
Germania occidentală să fie

(Agerpres). 
de seamă ai 

sociale din An-

O.N.U.

englez

înarmată cu arme 
trebuie să înceteze 
însăși producția și 
rea oricăror 
cleare.

tipuri

nucleare și 
imediat ea 
experimenta- 
de arme nu-

♦
10 (Agerpera).OTTAWA . _ . .

Participanții la conferința a- 
nuală a Federației sindicatelor 
din provincia Saskatchewan au 
adoptat o rezoluție în domeniul 
politicii externe în care salută 
schimbul de vizite între preșe
dintele Consiliului 
al U. R. S. S„ N. S. 
ciov, și președintele S. U. A., 
D. Eisenhower. Schimbul de vi
zite între șefii guvernelor 
U.R.S.S. și S.U.A. se menționea
ză în rezoluție, constituie un 
pas înainte în normalizarea re
lațiilor internaționale.

Conferința federației sindica
telor din provincia Saskatchewan . 
declară în rezoluția sa că pacea 
poate fi asigurată numai pe ba
za dezarmării generale și totale 
și cheamă guvernul canadian să. 
ceară în Organizația Națiunilor 
Unite încetarea pretutindeni a 
experiențelor cu arma nucleară.

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

Chemarea muncitorilor din Mansfeld 
pentru întărirea prieteniei 

germano-sovietice
a fost instalat în centrul orașu
lui. La 1 Mai 1948 guvernul so
vietic a dăruit acest monument 
orașului Eisleben.

In după-amiaza zilei de 8 no
iembrie, în fața monumentului 
Iui V. I. Lenin din Eisleben a 
avut loc un miting care s-a 
transformat într-o strălucită ma
nifestație a prieteniei germano- 
sovietice.

care salută

de Miniștri 
Hruș-

a- 
de 
în
a-

BERLIN 10 (Agerpres)
Muncitorii de la întreprinderile 

industriei miniere și metalurgice 
din raionul Mansfeld au adresat 
tuturor oamenilor din regiunea 
Halle chemarea ca în cinstea ce
lei de a 15-a aniversări' a eli
berării Germaniei de sub fascism, 
care se sărbătorește în 1960, să 
desfășoare o‘ largă mișcare de 
mase pentru întărirea prieteniei 
germano-sovietice și pentru obți
nerea de noi succese în producție 
în scopul întăririi lagărului so
cialist.

Muncitorii din Mansfeld au ho
tărî! de asemenea să ridice în 
orașul Puskin, în apropiere de Le
ningrad, ca simbol ăl prieteniei 
germano-sovietice, un monument 
al conducătorului clasei muncitoa
re germane Ernst Thâlmann.

In timpul celui de-al doilea 
război mondial, fasciștii au do
borî! monumențul lui V. I. Lenin 
din orașul Pușkin, ducîndu-1 în 
Germania pentru a-1 topi. In ziua 
sosirii trupelor sovietice la Eisle- 
ben acest monument a lui Lenin

Papă reluarea lucrului 
de către oțelarii americani 

„Un pumnal în spatele 
nostru“

NEW YORK 10 (Agerpres).
„Activitate, viață, dar pretu

tindeni o amărăciune profundă“ 
constată reporterul agenției A- 
sociated Press care a vizitat u- 
zina siderurgică „Faialess“ din 
Morisville, aparținînd trustului 
„U.S. Steel Corporation“ cu pri
lejul reînceperii lucrului 
form prevederilor legii
Hartley aplicată de guvernul 
S.U.A. împotriva oțelarilor gre
viști.

Părerea muncitorilor despre 
readucerea lor forțată la lucru 
este sintetizată, după cum ara
tă Asociated Press, 
declarații culese la 
printre oțelari. „Un 
spatele nostru“, iată 
fică cei 6,708 muncitori ai uzi
nei recurgerea la legea Taft- 
Hartley.

N. U«

con- 
Taft-

în cîteva 
întîmplare 
pumnal în 
cum cali-

-----O-----

Conferința de presa 
secretarului de stat Herter
WASHINGTON 10 (Agerpres)
La o conferință de presă care 

a ținut-o în după-amiaza de 9 
noiembrie la Washington, se
cretarul de stat al S.U.A., Her
ter, a declarat că se ia acum în 
considerare posibilitatea unei a 
doua conferințe 
N.A.T.O. 
Paris a 
dentale.

Herter 
unei a 
tată la 
ședința 
ților 
N.Â.T.O. și, după 
cea de-a doua sesiune a N.A.T.O. 
va avea loc la 22 decembrie.

a

a Consiliului 
după întîlnirea de la 

șefilor guvernelor occi-

a declarat că problema 
doua sesiuni va fi discu- 
Paris la 19 
obișnuită a 

permanenți

noiembrie la 
reprezentan- 
ai țărilor 

părerea sa,

■ .................. ................................. 4-4 -----------------

La Praga se deschide astăzi 
Conferința internațională a studenților

PRAGA 10 (Agerpres).
La Praga se fac pregătiri în 

vederea Conferinței internațio
nale a studenților, care se va 
deschide în ziua de 11 noiem
brie sub semnul luptei pentru a- 
părarea păcii.

Ședința festivă va avea loc la 
Universitatea Karolina.

Se vor organiza mari acțiuni 
culturale: prezentarea filmelor 
realizate de studenți, expoziții de 
artă plastică, expoziția „Studen
ții în lupta împotriva fascismu-

ti- 
în

-j-e-T-s-

*7^ KwxivJi/L

lui“, șezători cu participarea 
nerilor care au fost deținuți 
lagărele de concentrare naziste, 
mitinguri, adunări ale partici- 
panților la evenimentele din 17 
noiembrie 1939, cînd ocupanții 
hitleriști au tras asupra studen
ților și muncitorilor care demon
strau pe străzile din Praga îm
potriva fascismului etc.

Lucrările Conferinței se vor 
încheia cu o mare manifestație 
a tineretului din Praga.

S-au anunțat pînă acum de
legați din 40 de țări între care 
și reprezentanți ai unor organi
zații din Italia, Franța, Anglia 
și Indonezia care nu fac parte 
din Uniunea Internațională a 
Studenților.

noiem- 
ani de
Comu- 

prilejul 
Jesper-

• COPENHAGA. La 9
brie s-au împlinit 40 de 
la întemeierea Partidului 
nist din Danemarca. Cu 
acestei date istorice Knut
sen, președintele Partidului Co
munist din Danemarca, a rostit 
o cuvîntare radiodifuzată. In sa
la „Tivoli" una din cele mai 
mari săli de concerte din Copen
haga a avut loc o adunare 'festi
vă . .

• NEW YORK. In legătură cu 
prezentarea filmului sovietic 
„Zboară cocorii“ care a avut loc 
la 10 noiembrie, la Washington a 
sosit o delegație de artiști sovie
tici alcătuită din N. Gerkasov, E. 
Bistrițkaia, S. Bondarciuk și V. 
Merkuriev. La sediul filialei din 
Washington a „Asociației națio
nale de cinematografie“ a avut 
loc o întîlnire între artiștii sovie
tici și reprezentanții presei ame
ricane

Delbert Mann și producătorul de 
filme John Recht. Ei au repre
zentat cinematografia Statelor U- 
nite ale Americii la premiera fil
mului american „Marty" care a 
avut loc la Moscova la 10 noiem
brie. Cineaștii americani sînt oas
peți ai Uniunii cineaȘților sovie
tici și ai Ministerului Culturii al 
U.R.S.S.

• MOSCOVA. La 9 noiembrie 
au sosit la Moscova artiștii de 
cinema americani Garry Cooper 
și Edutard Roblnson, regizorul

• PANAMA C1TY. fa. Pana
ma situația continuă să se menți
nă extrem de încordată. Manifes
tațiile antiamericane se întăresc. 
Agenția Asociated Press relatea
ză că la 8 noiembrie a avut loc 
un mare miting organizat de 
studenți la care au participat 
mari grupuri reprezentând toate 
păturile populației.

In unanimitate, constată Aso- 
ctated Press ziarele care apar în 
Panama declară că puternicele 
manifestații antiamericane au fost 
o explozie a populației indignate 
de atitudinea S.U.A. și de felul 
tn care acestea „interpretează . fi 
aplică tratatele dintre cele două 
țări“.

Truman cere ca 
experiențele cu

NEW YORK (Agerpres)
Fostul președinte al S.U.A., H 

Truman semnează în ziarul „New 
York Times“ un articol în care ce. 
re ca Statele Unite să reia expe
riențele cu arma nucleară. „Nu

In Comitetul Politic al O. 
continuă discutarea problemei 

experiențelor nucleare în Sahara
NEW YORK 10 (Agerpres).
In după-amiaza zilei de 9 no

iembrie Comitetul Politic al A- 
dunării Generale a O.N.U. a 
continuat discutarea problemei 
experiențelor' nucleare franceze 
în Sahara.

Au luat cuvîntul delegații Sta
telor Unite, Sudanului, Iorda
niei, Libanului, U.R.S.S., Bir- 
maniei și Venezuelei.

Din \ discursul delegatului 
S.U.A.. Lodige, a rezultat că 
guvernul S.U.A. sprijină în rea
litate poziția Franței în pro
blema efectuării experiențelor cu 
arma atomică pe continentul a- 
frican.

Trecînd de fapt sub. tăcere as
pectele politice ale acestei pro
bleme, Lodge a încercat să con
vingă pe delegați că experien
țele cu arma atomică franceză 
nu sînt periculoase pentru popu
lația Africii.

Delegatul sovietic M. D. la
kovlev, ministrul Afacerilor Ex
terne al R.S.F.S.R., a arătat că 
U.R.S.S. este pentru interzicerea 
experiențelor cu arma 
pretutindeni și pentru 

, na. Aceasta, a spus el,

nucleară 
totdeau- 
stăbileș-

te și atitudinea U.R.S.S. față 
de prpblema experiențelor nu
cleare pe care intenționează să 
le. efectueze Franța în Sahara. 
Subliniind progresul substanțial 
rezultat la tratativele de la Ge
neva care permite să se spere că 
în viitorul apropiat se va în
cheia un acord cu privire la în
cetarea experiențelor cu arma 
nucleară, M. D. lakovlev a 
spus că datoria fiecărui stat, 
a fiecărui guvern, este de a nu 
întreprinde nici un fel de mă
suri care ar crea greutăți în ca
lea realizării acestui acord.

Intențiile guvernului francez, 
a spus delegatul sovietic, nu 
pot contribui nicidecum la re
zolvarea neîntîrziată Ia Geneva 
a uneia din cele mai actuale 
probleme ale contemporaneității. 
In această ordine de idei, a con
tinuat el, provoacă nedumerire 
discursurile reprezentanților An
gliei și S.U.A. care nu pot fi 
considerate nicidecum ca contri
buind la 
geri.

M. D. 
legaților
august a acestui an a avut loc 
o ședință lărgită a Prezidiului 
Comitetului sovietic de solida
ritate cu țările Asiei și Aii 
în cadrul căreia a fost adopta
tă hotărîrea de a sprijini cere
rea popoarelor africane de a nu 
se efectua proiectatele experien
țe cu arma atomică în Sahara.

Noi considerăm, a spus M. D. 
lakovlev, că aceste cereri ale o« 
piniei publice sînt firești deoa
rece ele reflectă dorința popoa
relor tuturor țărilor de a obține 
slăbirea încordării în relațiile 
dintre state și îmbunătățirea ge
nerală a atmosferei internațio
nale. El a declarat că delegația 
sovietică va vota pentru proiec
tul de rezoluție prezentat de gru
pul țărilor din Asia și Africa.

realizarea unei înțele

Iakovlev a amintit de- 
că la începutul lunii

1 decembrie—zi de luptă 
pentru eliberarea Africii 

de sub imperialism
CAIRO 10 (Agerpres) TASS 

anunță •
La 1 decembrie va avea loc 

ziua de luptă pentru eliberarea A- 
fricii de sub imperialism. In le
gătură cu această zi Secretariatul 
permanent al Comitetului de soli
daritate a popoarelor țărilor A- 
siei și Africii a dat publicității 
la 9 noiembrie un manifest în 
care cheamă popoarele Asiei și 
Africii să cinstească această zi 
prin organizarea de demonstra
ții, mitinguri și adunări, pentru 
a cere încă o dată să se acorde 
independență popoarelor africane.

In perioada care a trecut din 
decembrie anul trecut, se spune 
în manifest, omenirea a fost mar
toră a luptei popoarelor din Al
geria, Congo, Rodezia, Nyassa- 
land. Uganda, Uniunea sud afri
cană, Kenya și din alte țări ale 
Africii împotriva 
loniale.

Opinia publică 
a sprijinit lupta 
popoarelor Africii, se spune în 
încheierea manifestului și în ziua 
de luptă pentru eliberarea Africii, 
popoarele tuturor țărilor Asiei și 
Africii vor cere din nou : „Impe
rialiști, cărați-vă din Africa“.

dominației co-

internațională 
de eliberare a

—-------

S. U. A. să reia 
arma nucleară
cred, scrie Truman, că are vre
un sens să se mai respecte in
terdicția benevol instituită de noi 
privind toate experiențele noastre 
nucleare și trebuie să renunțăm 
imediat la ea“.

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

ÎNDEMNURI „nechibzuite”
NEW YORK 10 (Agerpres)
Intr-un articol redacțional ziarul „New York Post" criti

că cu vehemență pe fostul președinte al S.U.A., Truman 
pentru îndemnurile sale la reluarea experiențelor cu arma 
nucleară de către Statele Unite.

„După cutn am mai declarat, atunci cînd guvernatorul 
RockefelIer a cerut și eL reluarea unilaterală a exploziilor nu
cleare de către Statele Unite, scrie „New York Post“, proble
ma principală constă în felul în care 
întregii lumi care dorește cu ardoare 
nuclear...

Cînd americani de vază recomandă 
timp ce la Geneva continuă conferințele, 
răspundere și provocator".

Ziarul numește îndemnurile Iul Truman „nechibzuite“.

vom apărea în ochii 
să scape de pericolul

asemenea acțiuni în 
ei procedează fără

PR06RAM DE RADII
12 noiembrie

PROGRAMUL I. 8,00 Mate
riale din presă, 8,30 Muzică. 
10.00 Drumeții veseli, 11,03 Mu
zică populară, 11,45 Dansuri și 
coruri din opere, 12,10 Melodii 
de muzică ușoară, 14,00 Con
cert de prînz, 15,10 Program 
muzical dedicat fruntașilor în 
producție din industrie și agri
cultură, 15,40 Soliști și ansam
bluri ale teatrelor de operă din 
țară, 16,15 Vorbește Moscova l 
18.00 Muzică ușoară, 18,30 Al
manah științific, 19,45 Transmi
sie din sala Ateneului a concer
tului simfonic popular al or
chestrei Radio, 22,00 Radiojur
nal, buletin meteorologic și 
sport, 22,30 Vechi melodii popu
lare romînești. PROGRAMUL 
II. 14,07 Cîntece despre mineri 
și oțelari, 15,00 De toate, pen
tru toți, 16,30 Prin sălile de 
concert ale Capitalei, 17,35 Mu
zică populară romînească din 
Ardeal, 18,35 Melodii vechi în 
orchestrații noi, 20,05 Muzică 
ușoară interpretată la pian, 
20,30 Scriitori la microfon: Ni- 
na Cassian, 21,15 Muzică u- 
șoară, 22,00 Seară de muzică de 
cameră.

----- O-----

CINFMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM. 

BRIE: Omul cu pantaloni
scurți; AL. SAHIA: Cîntărețul 
mexican: LONEA: Frunze roșii; 
PETRILA: Fata din Kiev (seria 
Ii-a); CRIVID1A: Ultima sta
ție; BARBATENI: Pămînt; U- 
RICANI: Misiune specială.
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