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La atelierul mecanic aJ minei Lupeni muncește un colectiv 
harnic. Mulți din cei de aici sînt inovatori, printre care și tinerii 
Gaspar Iosif și Duban Anton. Lăcătușul Gaspar Iosif a realizat 
in acest an 7 inovații de valoare. IN CLIȘEU: Inovatorul Gaspar 
Iosif discută cu tov. Duban Anton prototipul celei de a 8-a ino
vații. Este vorba de o mașină pentru găurit lemnul de mină la 
prăbușirea abatajelor cameră, pe care a conceput-o și o realizea- 
ză singur.

Aspecte din activitatea 
. cooperativei „Jiul“ Petroșani

O

Planul valoric 
a fost depășit

In urmă cu cîteva zile a avut 
loc adunarea generală a mem
brilor cooperativei „Jiul" din 
Petroșani. Din darea de seamă 
prezentată a reieșit că pe trimes
trul III al anului în curs planul 
valoric a fost depășit cu 29 pro
cente. Dintre secțiile cooperati
vei care au contribuit mai mult 
la această depășire pot fi a- 
mintite secțiile frizerie-coafură 
și foto.

Și pe lima octombrie coope
rativă „Jiul“ a obținut unele 
realizări. Astfel, planul global 
a fost îndeplinit în proporție de 
101 la sută, iar la producția 
marfă sarcinile de plan au fost 

- întrecute cu 3 la sută.
Éste demn de remarcat faptul 

că pentru o mai bună deservire 
a oamenilor muncii, secțiile de 
cizmărie ale cooperativei (care 

. au executat reparații la peste 
600 perechi încălțăminte) lucrea
ză acum împărțite pe brigăzi. 
Rezultate bune în muncă au ob
ținut și secțiile de croitorie care 
au executat lucrări în valoare de 
peste 250.000 lei. Dintre secțiile 
de croitorie. în luna octombrie, 
s-a remarcat îndeosebi secția 

' nri 8 condusă de tov. Dan Visa- 
lon.

Au calificat cadre 
tinere

Conducerea cooperativei „Jiul" 
a sporit în ultimele luni grija 
pentru pregătirea, de cadre noi 
calificate. In acest scop s-au 
luat o seamă de măsuri prin
tre care școlarizarea unui număr 
dte 20 de tineri, dintre care 4 au 
fost deja calificați 
ria de cizmar și 
rie). In ultimele 
calificate la locul 
profesiile frizerie, 
foto 13 tinere.

(doi în mese.- 
doi în croito- 
luni au fost 
de muncă în 

coafură și

0 bogată activitate 
culiural-artistică

Lună de lună tot nai mulți 
tineri cooperatori frecventează 
clubul cooperativei și participă 
la acțiunile culturale ce se or
ganizează aici.

La clubul cooperativei există 
în prezent o bibliotecă centrală
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și 14 biblioteci volante, amena
jate în diferite secții. In trimes
trul III, biblioteca a avut un nu
măr de 225 cititori care au îm
prumutat peste 400 de volume.

Pe lîngă munca cu cartea, în 
cadrul clubului s-au organizat 
un număr însemnat de conferin
țe, seri literare, joi ale tinere
tului care s-ău bucurat de apre
cierea tinerilor cooperatori da
torită conținutului lor educativ.

Rezultate frumoase au obținut 
cooperatorii și în activitatea cul- 
tural-artistică. Echipa de dan
suri, grupul de soliști vocali și 
orchestra clubului au prezentat 
în acest an un mare număr 
spectacole care au fost mult 
preciate de oamenii muncii 
spectatori.
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> Prima oară am auzit vorbirț- 
< du-se despre brigada lui Gyar 
! mati Andrei într-o ședință a ca- 
l miletului de partid. Se analiza 
icum sînt duse la îndeplinire an

gajamentele cu care colectivul 
i minei Lonea a chemat la între

cere celelalte exploatări carboni- 
„ P- 

mente importante, între care un 
loc de prim ordin îl ocupă acela 
de a realiza o economie la pre
țul de cost pe acest an în valoa
re de 2 000.000 lei.

Despre felul în care se desfă
șoară lupta pentru economii s-au 

I vorbit multe în ședința comite- 
1 tului de partid. Și bune, deoa- 
V rece Intr-adevăr s-au obținut rea- 

■ Uzări, și... mai puțin bune, pen- 
că la mina Lonea mai sînt

S cere celelalte exploatări carbon 
f fere din Valea Jiului. Angay
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încă multe resurse interne care 
nu sint încă folosite. Acolo a 
fost dată drept exemplu înaintat 
în lupta pentru economii o bri
gadă

> n-am
- mina
f nerul Gyarmati- Andrei.

!
O lucrare la care

i nu s-a folosit lemn nou

Vorbea despre această brigadă 
tovarășul Takacs Ioan, secreta
rul organizației de bază de la

' A ■. J . ■, ia . . ,

•
despre care pînă atunci 
auzit încă vorbindu-se la 

Lonea, cea condusă de mi
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„E harnică 
brigada lui Iancu”

Intr-un abataj cameră cu 
două aripi, lai sectorul IV al 
minei Aninoasa, lucrează una 
din cele mat bune brigăzi. 
Este vorba de brigada condu
să de tovarășul iancu Victor 
care de mai mult timp se si
tuează în fruntea întrecerii so
cialiste pentru scoaterea unei 
cantități cît mai mari, de căr
bune. Vîzitînd locul de muncă 
al acestei brigăzi de mineri 
harnici iți dai seama cită 
dreptate au tehnicienii secto
rului IV cînd spun: „E harni
că brigada lui Iancu".

Membrii brigăzii îl ascultă 
pe Iancu și nu îi ies din cu- 
vînt niciodată. Așa se face că 
in timpul șutului, fiecare mi
nut este folosit cu judecată. 
Unii pregătesc fronturile de 
lucru și armează, alții au gri
jă de material, verifică și se 
ocupă de burajul pentru gău
rile făcute în stratul de căr
bune.

Așa se explică faptul că în 
luna octombrie brigada a dat 
peste plan 772 tone de cărbu
ne, iar luna aceasta e hotărîtă 
să dea 1000 de tone.

Minerul Iancu Victor lu
crează în această meserie de 
mai bine de 8 ani. In această 
perioadă și-a ridicat în per
manență calificarea și i-a aju
tat și pe ortacii săi să și-o ri
dice. In brigada pe care o con
duce, toți muncitorii cunosc 
planul lunar defalcat pe zile 
și obiectivele întrecerii.

Ca rezultat al muncii depu
se, pe luna trecută în brigadă 
s-a obținut un cîștig de 134 
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că au contribuit, alături de 
celelalte brigăzi din sector, ca 
exploatarea Aninoasa să dea 
peste plan pe luna trecută 
3647 tone de cărbune îi umplu 
de o legitimă mîndrie pe 
membrii brigăzii.

Da, într-adevăr, harnică e 
brigada condusă de minerul 
Iancu Victor.
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AȘA CUM
Cimpa I. Ce se întîmplase ? O 
mină de oameni, brigada lui 
Gyarmati, a primit să execute o 
lucrare pe cit se poate de obiș
nuită : să redeschidă o galerie 
direcțională de cap la orizontul 
679, în vederea dării în exploa
tare a blocurilor H și III. Lu- 
crînd la redeschidere, brigada a 
realizat viteze record la mina 
Lonea: 50 m. în luna septem
brie, iar în octombrie . 72,7 m 
Dar ceea ce a stîrnit interesul și 
în același timp elogii, este că la 
această lucrare brigada lui 
Gyarmati n-a folosit nici o bu
cată de lemn nou.. Nu numai 
pentru că galeria redeschisă a 
fost armată în fier pocal. Nu, 
căci și în cazul armării în fier 
sînt necesare bandaje care îm
bracă asemenea unei cămăși în
treaga galerie. Gyarmati și or 
Iacii lui au hoiărît să foloseas
că la confecționarea bandajelor 
lemnul de stejar provenit din 
recuperarea armăturilor vechii 
galerii.

Ce înseamnă acest lucru ? Ce 
economii aduc ? Ca să fie aflat 
răspunsul, inginerul Cirioeru 
Vasile, șeful sectorului, făcea 
calcule. Calcule simple dar ca
re puneau în lumină realizări 
de seamă. Pentru banda jar.-a u- 
nul metru liniar de galerie sim-

•Mir*  titaínnntBiiliffl jitrefiBiMii-nflrteiiiîieaHa 
M hkMi li amianeiltli ii

Colectivi "liftei Lupiápi a ob
ținut în átfest an o seamă dle re
zultate tfötte în munca sa, rezul
tate care însă nu exprimă cu to
iul condrțHta p posibilitățile mi
neriți*:  de elei. In primele 10 
luni ale anului ei au extras pes
te prevederile sarcinilor de plan 
5193 tone de tăjfeune oocsifica- 
bil.

Minerii de la Lupeni s-au an
gajat ca în acest an să dea pes
te plán 25.000 "tone de cărbune^ 
să ridice productivitatea muncii 
la 0,900 tone pe poșt în ultimele 
4 tani și să economisească în 
plus de sarcina . planificată 
3.000.000 lei. Or, pînă în pre
zent productivitatea medie pe 
mină a atins abia 0,797 tone pe 
post (sarcina Conferinței raio
nale este tfe 0,830 tone pe poșt), 
iar la prețul de cost în primele 
3 trimestre mina a pierdut 
2.303.000 lei, cu toate că cel de-al 
treilea trimestru s-a soldat cu 
o economie de peste 600.000 tei.

Care sînt deci cauzele că ac
tivitatea economică la Lupeni nu 
s-a ridicat încă la nivelul sarci
nilor și posibilităților de care 
dispune colectivul ? Este vorba 
de insuficienta preocupare pen
tru crearea condițiilor bune de 
muncă la toate brigăzile de mi
neri, pentru calitatea cărbune
lui și pentru întărirea discipli
nei în muncă.

Mina a realizat doar în mă
sură insuficientă atît angajamen
tele privind producția cît și pro
ductivitatea muncii oa urmare 
directă a faptului că mai bine 
de 60 la sută din brigăzile de 
mineri nu au avut asigurate con
diții pentru a-și realiza sarcinile 
de plan ui mod ritmic. In pri
mul rînd trebuie arătat că multe 
brigăzi rămîn sub plán din cau
za condițiilor grele de transport, 
a aprovizionării neritmice cu va- 
gonete goale, lemn, materiale. 
In luna trecută brigada lui Co- 
troază Ioan de pildă, a rămas 
sub plan cu 192 tone d< cărbu
ne pentru că „distanța de trans
port a lemnului este mare" du
pă cum recunoaște însăși con
ducerea sectorului I A. Dar de 
ce nu i s-a asigurat brigăzii, un 
transport Bun, asta nu pot răs
punde tovarășii de la conduce
rea sectorului. De asemenea bri
gada lui Fazakas Bela de la sec
torul V Sud a rămas sub plan 
cu 282 tone de cărbune din cau
ză că, nesupraveghiată și neîn
drumată la timp de tehnicieni, 
și-a cauzat greutăți în exploa- 

sînt
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ținut în átfest an o seamă 

tare. Exemple de acestea 
încă multe la Lupeni.

Gea măi mare parte dintre 
găzi rămîn însă sub plan

bri- 
din

TREBUIE
plă armată în fier pocal este 
necesar 0,25 m.c. lemn. In două 
luni Gyarmati și ortacii lui au 
redeschis și bandajat exclusiv cu 
lemn recuperat 122,7 m. liniari. 
Total a fost economisit 30.6 m c 
lemn de stejar, ceea ce' înseamnă 
că prețul de cost al lucrării a 
fost redus cu 80.000 lei!

Dar nu numai atît. Sectorul 
a economisii cheltuieli de trans
port, căci n-a mai fost necesar 
ca lemnul să fie luat din depozit 
și transportat pe galerii. Lemnul 
era acolo, la tocul de muncă. 
Brigada ă știut să-l folosească 
cu priceperea unui bun gospo
dar.

— Brigada lui Gyarmati, spu
nea inginerul Cirip-ru, a dat în 
fața colectivului sectorului nos
tru exemplu de felul cum tre
buie luptat pentru obț nerea de 
economii.

Iii sprijinul unei cereri
Amănunte despre modul în 

care brigada a luptat pentru oh. 
ținesea acestui succes glndeam 
că voi putea obțifle direct de la 
sursă, stind de vorbă cu Gyar
mati în mină. Însuși drumul

I. BRANEA

(Continuare în pag. 3-a)
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cauză că, conducerile sectoare
lor nu le asigură plasarea pos
turilor planificate în foile de a- 
cord. Așa dte pildă, brigada lui 
Ciontoiu Ioan de la sectorul I 
A. a lui Koos Ladislau de la ' 
sectorul I B, deși au obținut pes
te 10 Ia sută depășire, a norme
lor cerute, neavînd plasate toate 
posturile planificate au rămas 
sub plán cu 196 tone și, respec
tiv, cu. 5 tone de cărbune. La 
mină există suficiente posibili-1 
tâți, așa cum recunoaște de alt
fel și tov. ing. Caloianu Gheor
ghe — inginerul șef al minei, 
pentru a se asigura condiții bu
ne de muncă pentru toate bri- 
găzite miniere, dar acestea nu 
sînt folosite din plin, Se poate 
dle asemenea să fie respectată 
plasarea planificată.

O altă cauză pentru care mi
na a obținut rezultate sub po
sibilități, mai ales în domeniul 
economiilor, esté grija scăzută 
pentru calitatea producției. In 
loc să ia măsuri energice pentru 
alegerea șistului în abataje (căr
bunele bloc conține mult șist 
vizibil) conducerea minei agită 
de cîteva luni de zile problémai 
cu totul nefondată, așa cum au 
arătat-o și analizele, a justeței 

efectuării probelor de calitate 
la laboratorul C.T.C. Lupeni. 
Calitatea slabă și penalizările 
care o însoțesc au adus cea mai 
mare parte din cele 2.303.000 lei 
pierderi suferite în primele 9 
luni ale anului. Dacă la mină a- 
tenția pentru extragerea unui 
cărbune de calitate ar fi mai 
mare, dacă măsurile elaborate 
privind pușcarea selectivă în a- 
baitaje ar fi urmărite și aplicate 
cu consecvență, mina ar avea o 
importantă rezervă internă ia 

ing. GH. DUMITRESCU

(Continuare în pag. 3-a)

A cincea piesă 
din actuala stagiune

La teatrul minerilor din Va- 
. lea Jiului a intrat în repetiție a 
cincea piesă din repertoriul sta
giunii curente, cu opera „CEI 
DIN URMA“ de Maxim Gorki. 
Premiera va avea loc la începu
tul lunii decembrie 1959. Se 
montează în regia lui Marcel 
Șoma, cu scenografia Lidiei 
Pincuș.

Distribuția este asigurată de 
actori fruntași ai teatrului, ca 
Gh. Iordănescu, Cristian Nicules- 
cu, Ioan Pavlescu, Vladimir Ju- 
răscu, Romeo Mogoș, Eugenia 
Nedelcu, Elisabeta Belba, Anca 
Ledunca, Emilia Pantazopol, Mi- 
lena Rizescu, Ana Niculescu și 
Mircea Zabalon.

In prezent, pe scena teatrului 
pot fi vizionate, consecutiv, 
spectacolele cu piesa „învăță
toarea“ de Brody Șandor și 

1 „Fiul rătăcitor" de Egon Rannet.
Pînă la 23 noiembrie o altă 

echipă de actori prezintă în tur
neu prin satele și orașele re
giunii piesa „Ochiul babei“ de 
G. Vasilescu.
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Genul scurt în discuția 
cercului literar

Duminică dimineața, la ora 
10, în sediul cercului literar 
„Minerul" aflat la redacția zia
rului „Steagul roșu" din Petro
șani va avea loc obișnuita șe
dință de lucru a tinerilor crea
tori literari din raion. Cu acest 
prilej, se va pune în discuție 
povestirea „Drumul spre ziuă" 
die 1. Străuț, lucrare inclusă în 
volumul cu același titlu, în curs 
de apariție la Editura tineretu
lui. Cu prilejui discutării mijloa- , 
celor folosite de autor în con
strucția acestei povestiri, se vor 
face o serie de considerații asu
pra genului scurt în general.

La discuția de duminică sînt 
invitați să participe toți mem
brii cercului, precum și alți iu
bitori ai literaturii, care acti
vează pe tărîm cultural-artistic, 
ca profesori de limba romînă, 
actor', bibliotecari, responsabili 
de club, instructori artistici, 
membri ai brigăzilor artistice de 
agțație; muncitori, elevi, stu- 
denți etc.
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Am «rea să știm...
• De ce la biblioteca din Lo

nea, cu tot frigul de afară, nici 
pînă în prezent nu s-au reparat 
sobele ? Tovarășul Dan Mihai, 
gospodarul minei Lonea de care 
aparține biblioteca, spune că 
nu-i vinovat. Atunci cine-i,?

I
* In ce s-a „transformat“ ma
terialul pentru construirea trans
formatorului electric din strada 
SV. Alecsandri din Lupeni ? De 
două ori pînă acum (odată în 
1958 și încă odată în anul cu- 
z reni) a fost adus pe această 
/ stradă materialul necesar pentru 
< construirea unui transformator 

- electric. Dar tot de atîtea ori, 
acest materj s-a „transformat“ 
în „fum", * devenind invizibil. 
Conducerea Uzinei electrice Vul
can și a Uzinei electrice Lupeni, 
care trebuiau să efectueze lucra
rea nu știu nimic despre această 
risipă ? Cine știe, să ne răspun
dă...

• Unde se „pierde" apa caldă 
*| de la blocul cu încălzire centrală 
*1 53 B din Vulcan, deoarece în a- 
j partamente nu ajunge niciodată ? 
i Intendentul blocului rătnlne în- 

.< totdeauna „rece" cînd locatarii 
fj, îi cer apă... caldă.

• Cui să ne adresăm pentru 
ca vagoanele trenului personal 
Petroșani—Lupeni și retur să 
fie mai curate? Conducerilor 
stațiilor C.F.R. Petroșani și Lu
peni ne-am mai adresat în a- 
ceastă problemă, dar nu au răs
puns nimic... nici prin vorbe și 
nici prin fapte.

• Oare la blocurile noului car
tier din Lonea nu există res
ponsabili de scări ? Dacă există 
de ce nu se îngrijesc de păs 
trarea curățeniei aici ?
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O nouă ipoteză privind 
explozia uriașului 
meteorit Tungus

Extraordinara explozie din 30 
, iulie 1908 a uriașului meteorit 
i Tungus, ce a avut loc în taigaua 
: siberiana a fost cercetată de nu
meroase expediții științifice.

Recent, o echipă de cercetători 
ai Academiei de Științe din 
Tomsk, de sub conducerea prof. 

, dr. Plehanov, a cercetat în labo
rator radioactivitatea reziduală 
a plantelor aflate în centrul ca
tastrofei

De remarcat, că toate cerce
tările numeroaselor expediții 
științifice ce au avut loc n-au 
găsit în taigaua devastată nici 
presupusul crater al exploziei și 
nici resturi metalice rezultate 
din formidabila explozie.- De aici 
s-a tras concluzia că explozia 
a avut loc deasupra solului și se 
datorește fie unui corp necunos
cut de antimaterie, sau unui me
teorit uriaș, ori datorită căde
rii unei nave cosmice.

MUZEUL BOTANIC DIN CLUJ

O veste senzațională
— Stai,' stai, Ioane, unde 

fuK» ?t. ' ■
■— Am o veste nemaipomenită, 

senzațională, pot spune..,,
— Păi... atunci spune-mi-o și 

mfe?
— Nu pot, înainte vreau s-o 

afle responsabilul nostru cultu
ral și toți cei.ee răspund de ac
tivitatea cultura-Leducativă la 
mina Uricaai. ,

— Păi... atunci poți să mi-o 
spui; și eu sínt doar artist a- 
mator... în căutare de rol-

— Atunci cred că te interesea
ză I Știi, am aflat că și la noi 
se poate înjgheba o brigadă ar
tistică de agitați«... stnt condi
ții...

— Eee . păi asta nu-i o nou
tate și cu attt mal puțin senza
țională...

— S-ar putea ca pentru tine 
să nu fie, 
sier culturale din cadrul comi
tetului sindical e însă de-a drep
tul senzațională, fiindcă aceștia 
de trei ani de zile susțin că i 
se poate înjgheba....

— Asta din comoditate...
—- Ce vorbești ? I Vezi, 

sista nu m-am gîndit...
IOAN POPESCU

corespondent

pentru membrii comi-

nu

la

Spectacol suspendat... 
din ge’ozie ?

— De unde vii ?
— De la cinematograful din 

Bărbăteni. Am vrut să văd un 
film dar n-am putut...

— Cum așa, n-ai mai găsit 
bilete ?

Nu, am găsit în schimb — 
la fel ca alți cîțiva zeci de spec-

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

DESCOPERIRE ARHEOLOGICĂ
O senzațională descoperire 

arheologică a fost făcută la 
Plok. unde oamenii de știință 
polonezi au descoperit mărturii 
materiale care demonstrează e- 
xistența la vechile triburi slave 
a

I

jertfelor religioase la care e-

Navă de cercetări 
oceanografice

La Șanhai a fost lansată îna
inte de termen prima navă - de 
cercetări oceanografie*  proiectată 
și construită de tehnicienii și 
muncitorii chinezi.

Nava a fost construită în sco-; 
pul cercetărilor oceanograficej 
hidrometeorologice, chimice, bio- ’ 
logice și geologice. Ea este 
tată cu laboratoare pentru 
verse cercetări științifice.

Nava a fost construită 
timp record.

Muncitorii de la șantierul 
val s-au angajat să termine in
stalația înainte de sfîrșitul a- 
cestui an. 

do-i 
di-:

în

na-

à ;

i
1

La Institutul de energetică, al 
Academiei dc Științe a R.S.S. 
Kazahe s-a elaborat proiectul 
de unificare a trei riuri din re
publică —- Iii, Ciu și Sir-Daria 
cu o lungime de 300 km. prin- 
tr-un canal de scurgere liberă 
In scopul folosirii mai raționale 
a debitului laicului Balhaș care 
ca mărime este al patrulea lac 
din Asia.

Canalul va începe de la riui 
Iii care se varsă în lacul Bal- 
haș, va străpunge printr-un tu
nel cumpăna apelor rîurilor 
Ciu-IH șl va ajunge In valea 
riului Clu. Vechea albie a aces-

8 tui riu, care se vărsa pe vre- 
8 muri în Sir-Daria (unul din 
8 cele două mari rîuri din Asia 

Centrală), va servi drept pre
lungire naturală a canalului cu 
scurgere liberă. El va fi pre
lungit pînă la cursul mijlociu 
al riului Sir-Daria, mai jos de 
orașul Kztl-Orda.

Canalul va fi pe toată lungi
mea sa navigabil și se va trans
forma într-o importantă arteră 
de transport care va însufleți 
din punct de vedere economi? 
regiunile pustii din sudul Ka>- 
zahstanului.

Pe acest canal de comunica
ție se prevede să se construias
că o serie de hidrocentrale, ceea 
c® va permite să se dezvolte 
aici o serie de ramuri ale in
dustriei grele. >

¡ncă într-un 
orăl

se lucrea-
„Sprijinul

tatori — altceva: ușa închisă, 
luminii« toate stinse și... res
ponsabilul nicăieri, deși afară 
era afișat că azi, de la orele 19, 
rulează filmul romînesc „Gelo
zia bat-o vina“.

■ Probabil spectacolul a fost 
suspendat din... gelozie față de 
spectatori.

ILIE COJOCARII 
corespondent

Intîi interesul personal ?
— Ce-ai pățit, Nicolae, văd că 

te-ai bărbierit diwr pe un singur 
obraz ?

— Da, și asta 
timp „record“, de... o

— Cum așa ?
— Foarte bine I Așa 

ză uneori la frizeria 
minier“ de pe strada T. Vladimi- 
rescu nr. 3 din Lupeni. Azi a 
fost responsabilă de schimb Ma
tei Lidia. Ea a interzis ucenicei 
„sale“ să mă săpunească pe toa
tă fața (ajutînd-o astfel pe lu- 
crătoarea Reti Magda pînă a- 
ceasta și-a pregătit instrumen
tele de ras), pe motiv că trebuia 
săi facă „ei“ niște cumpărături.

— De ce n-ai scris asta în 
condica de sugestii ?

— Am vrut să scriu, d;ar 
m-am lăsat păgubaș pînă la ur
mă, aflînd că în ultimul semes
tru conducerea cooperativei (pre
ședinte tov. I. Nemeș) n-a răs
foit nici odată cartea de impre
sii, de cum să ia măsurile co- sii, de cum să 
respunzătoare.

— Probabil 
„personal“, în 
sale sufletești...

NICOLAE GABOR
corespondent

tot din interes 
interesul liniștei 

rau sacrificați oameni. In tim
pul săpăturilor arheologice efec
tuate în jurul unei mtnăstiri da- 
tînd din secolul al X-lea. a fost 
descoperit un altar de piatră pe 
care, alături de imaginea unui 
zeu. sculptată în lemn, se afla 
craniul unei fetițe de 12 ani a- 
șezat pe un rug de piatră. Pre
țioasa descoperire de la Plok 
este prima de acest gen aflată 
pe teritoriile locuite de slavi. I
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Caiial de legătură între trei rîuri

Potrivit proiectului, nodul hi
draulic de lai Saratov, va ff pe 
jumătate construit din structuri 
prefabricate din beton armat. 
Aceasta va permite ieftinirea și 
accelerarea considerabilă a lu
crărilor de construcții.

Hidrocentrala Saratov este a ...........................................
7-a treaptă a cascadei de pe Voi- înseamnă că primele agregate 

ale centralei electrice de la Sa- 
ratov vor putea da 
sfîrșitul anului 1962, Iar Întrea
ga centrală — la sfîrșitul anu 
Iul 1963.

Proiectul prevede și o serie de 
alte Inovații. De pildă, In clădi
rea centralei unde vor fl ampla
sate agregatele, se efectuează 
niște orlflcll speciale prin care 
In perioada topirii zăpezilor se 
va putea scurge apa de prisos. 
Aceasta va permite să se reducă 
frontul barajului deversor 
400 m. șl să se micșoreze 
sumul de beton cu 900.000

O—----- --------

ga. Cinci trepte, inclusiv hidro
centrala „Lenln" de pe Volgș au 
șl fost construite, Iar cea de-a 
6-a — hidrocentrala „Stailn-
gr*d “ — va funcționa în cu- 
rind cu întreaga capacitate.

Nodul hidraulic Saratov cu o 
putere de 1.000.000 kW, va fur
niza anual centralelor raionale. 
șl regiunii Volga 4,5 miliarde 
kWh. de energie electrică. Re
giunile secetoase de pe malurile ' 
Volgăl vor căpăta apă din bel
șug, ceea ce va permite să se 
sporească considerabil producția

Spectrofotometre cu raze infrar oști 
lume pentru analiza rapidă a 
compușilor organici.

Aproximativ 80 la sută din
tre aparatele produse au fost ex
portate. Principalii cumpărători 
sínt Uniunea Sovietică, R. P. 
Chineză și R. Cehoslovacă. Noul 
aparat cunoscut sub numele de 
„U.R.-10“ are o deosebită în
semnătate pentru realizarea pro
gramului industriei chimice a 
R. D. Germane.

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

I

La fabrica „Zeiss“ din Jena, 
ăîe cărei produse sínt cunoscute 
în întreaga lume,' a fost con
struit recent cel de-al 100-lea 
spectrofotometru cu raze infra- 
rosli.

Acest aparat a fost prezentat 
pentru prima oară în august 
1956 la o mare conferință a fi
zicienilor care a avut loc la 
München, stîrnind o vie admira- 
ție. Si ectrofotometrul este apa
ratul cel mai automatizat din

Nou tip de
La uzina de automobile nr. î 

din Cianciun s-a început pro
ducția în serie a unui nou tio de 
automobil. Prima serie de 30 de 
automobile de acest tip au fost 

'trimise la Pekin la începutul lu
nii octombrie, în cinstea celei de 
a 10-a aniversări a R,P.r Chineze 

. Noul tip de automobil care poartă 
numele de „Steagul roșu“ și care 
are 6 locuri, are un motor cu 
8 cilindri, cu o putere maximă'de 
210 C.P. și poate atinge o vite
ză maximă de 160 km. El este 
înzestrat cu instalații moderne de 
amortizare și 
condiționat.

Producția în 
tomobll fusese
pentru anul 1962. Ea a fost înce
pută însă cu trei ani înainte de 
termen.

instalații de aer

serie a noului au- 
prevăzută inițial

anuală prin ca-
10 miliarde m. c.

Pe 
se 
de

Trecerea 
nai a circa 
de apă din lacul Balhaș în riul 
Ciu va da posibilitatea să se 
irige ți să se alimenteze cu apă 
o suprafață de 3,5 milioane 
hectare de pămînt din partea 
de vest a pustiului Betpak-Da- 
la. In acest scop de la canatul 
de comunicație vor porni în 
pustiu două derivații, iar 
cursul inferior al riului Ciu 
prevede să se creeze un lac 
acumulare cu o capacitate de 4 
miliarde m. c.

Noul sistem de alimentare 
cu apă se va dezvolta continuu 
prin folosirea apelor lacului 
Jssîk-Kul situat în creierul 
munților Tian-Șan la altitudi
nea de 1620 m. Folosirea aces
tor ape va permite să se ali
menteze cu apă noi sute de mii 
de hectare de pămînt în regiu
nile pustii din sudul Kazahsta- 
nului. Resursele energetice ale 
riului Ciu se vor dubla, iar tra
seul navigabil Ciu-lli-Sîr-Daria 
va putea fi prelungit plnă în 
Kirghizia.

In prezent se elaborează sche
ma folosirii raționale a resur
selor de apă ale cursului mij
lociu al riului Iii și a părții su
perioare a bazinului acestui rîu 
situat în China. Aceste lucrări 
vor fi efectuate în colaborare 
cu Academia de Științe a R. P- 
Chineze.

la hectar a plantelor agricol-: 
cultivate in aceste regiuni.

Pentru construirea fiecărei 
secții a centralei de la Sairatov, 
se va cheltui cu 40 la sută mai 
puțin decît la hidrocentrala „Le- 
nin“, construită în linii gene
rale din beton monolit. Aceasta

curent la

cu 
con
nue.

automobil
înainte de eliberare, în China 

nu exista o industrie a autove
hiculelor La sfîrșitul anului 1957 
se producea în China un sitigur 
tip de autocamion și nici un fel 
de autoturism. începerea produc
ției în serie a automobilului de 
tip „Steagul roșu“ marchează 
un important progres în indus
tria autovehiculelor a Chinei. "

Dezvoltarea producției 
de centrale telefonice

Uzina de instalații electrice 
„Tesla“ din Praga aniversează 
30 de ani de la construirea pri
mei centrale telefonice,

In timp ce înainte de eliberr. 
re nu se executa aci decît mon
tarea finală a pieselor, îndeosebi 
de fabricație germană, în ulti
mii ani producția de centrale te
lefonice a fabricii a crescut de 
peste 3 ori. Potrivit prevederilor 
celui de-al 3-lea plan cincinal 
în anul 1965 producția va fi de 
20 de ori mai mare decît înain
te de eliberare.

In cursul ultimilor zece ani 
întreprinderea „Tesla“ a con
struit centrale telefonice în R. P. 
Chineză, Brazilia, Argentina, 
Uruguay, Polonia, Finlanda, 
Norvegia, Republica Arabă Uni
tă, R. - 
etc.

Pakistan, Grecia, Olanda

o nouă varietate 
de cristal

Colectivul Institutului de stat 
pentru cercetarea sticlei de la 
Hradec Kralove (R. Cehoslova
că) a realizat o nouă varietate 
de cristal numit cryston. El aré 
proprietăți remarcabile’ printre 
care rezistența la o temperatură 
de 800 grade Celsius și răcirea 
bruscă.

----- O-----

Amploarea construcțiilor 
de locuințe

In Republica Populară Ungară 
construcțiile de locuințe iau o 
amploare tot mai mare. In ul
timii doi ani și jumătate s-au 
construit în țară 109.375 aparta
mente, mai mult decît ș-au con
struit timp de cinci ani (de la 
1950 la 1954).
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dispoziție în lupta pentru eco
nomii.

Rezultatele obținute pînă a- 
cum reflectă și modul cum orga
nele sindicale au înțeles să mo
bilizeze minerii în întrecerea 

• socialistă, în aplicarea metode
lor avansate de muncă, reflectă 
modul cum comitetul de partid 
s-a îngrijit de îndrumarea or
ganelor sindicale și administra
tive ale minei. Inițiativa „ziua 
și fîșia“ inițiativa minerilor de 
la Annoasa ca și mai recent, 
inițiativa de sprijinire a brigă
zilor cu rezultate mai slabe, ca
re a dat rezultate bune în alte 
părți, sînt puțin popularizate și 
aplicate în masa de mineri. La
să de dorit în această direcție 
agitația vizuală, gazeta de pe
rete se ocupă foarte, foarte pu
țin de ele, iar evidența întrece
rii este sporadică. Or, pentru 
toate acestea tovarășii din con
ducerea minei nu prea au argu
mente convingătoare. Noi apli
căm inițiativa noastră locală 
„ziua și fîșia“ au spus cei din 
conducerea minei cînd a fost 
vorba- să aplice inițiativa mine-

an-

în

rna 
că 

nici 
se

Pașca. 
șantier, 
angaja- 
fost re-

tineret

Intr-unu 
zilele lui 

noiembrie a anu
lui 1956. La șan
tierul de construc- 
ții din Vulcan a 
venit un tinăr. 
Vroia să se 
gajeze.

— Oare 
vor primi, 
doar nu am 
o meserie — 
frămînta tinărul 
Pașca Ioan.

Se uită sfios în slinga, 
dreapta. Peste tot numai clădiri 
înalte cu Cile două-trei etaje. 
Macaralele uriașe ridicau canti
tăți mari de materiale și le ur
cau sus pe bloc, pompe care tri
miteau prin furtunuri la 2idari, 
pînă sus. în vîrful bloculut, mor
tarul și cîte alte utilaje care fă
ceau munca omului mai ușoară.

Oare va ajunge și el să lu
creze pe șantier ? Mal văzuse a- 
colo mulți tineri care lucrau la 
Jncuieli mecanizate și zidărie, 
.a zugrăveli și vopsitorie. Deo
dată se apropie de el un tinăr 
într-o salopetă pătată de ulei și 
var. Acesta era secretarul orga
nizației de bază U.T.M. de pe 
șantier, tovarășul Buciu Anton.

— Ce zici, ți-ar place viața 
de constructor?

— Da — i-a răspuns 
Mi-ar place să lucrez pe

...La cadre cererea de 
re i-a fost aprobată. A 
pactizat în brigada de 
care lucra la tencuieli mecaniza
te. A muncit cu sirg și era pre
țuit de tovarășii săi de muncă. 
Ii plăcea meseria de tencuitor, 
dar parcă tot mai mult îl atră
gea cea de parchetar. Conducerea 
șantierului a hotărît să fie dat 
în brigada utemistă de parchelari 
a lui Moraru Alexandru, brigada 
care de mai multe ori a luat dra
pelul de brigadă de tineret frun
tașă pe întregul șantier.

Au trecut de atunci mai bine 
de doi ani și jumătate. Tinărul 
Pașca Ioan s-a calificat în mese
ria de parchetar, depenind ute- 
mist și în același timp un mun
citor de nădejde al brigăzii. Zi
lele trecute a spus cu mîndrie în 
glas:

— Ei, iacă, învăța-i și eu o 
meserie burtă. îmi place și mun
cesc cu drag. Și de cîștlgat, Clș- 
tig bine. Mi-am făcut pînă acum 
trei costume de haine și am pus 
și ceva bani la C.E.C. In timpul 
concediului am fost și pe la fra
tele meu mai mic. Și el se califi
că acum într-o școală profesio 
nală. In curind va deveni și el 
muncitor calificat. Așa e bine... 
Să ai o meserie...
, I. ARAMA

corespondentJ

condiții să aplicăm 
Gaganova, au spus 
timp ce la mină pe 
circa 60 la sută de 
rezultate slabe, mun- 

brigăzi conduse de mi- 
bogată experiență, co- 

care puteau prelua con- 
multor brigăzi slabe.

cu

rilor de la Aninoasa, dar nici 
aceasta n-o fac cu perseverență. 
Nu avem 
inițiativa 
dînșii, în 
lîngă cele 
brigăzi 
cesc și 
neri cu 
muniști 
ducerea
Și-au pus însă problema cîști- 
gurilor! Comitetul sindical al 
minei n-a întreprins mai nimic 
pentru a arăta acestor mineri 
că ridicarea brigăzilor slabe la 
nivelul sarcinilor de plan le a- 
duce necondiționat și cîștiguri 
bune. Exemplul edificator tl pot 
lua de la Vulcan unde Csikî E- 
merik a făcut ca în scurt timp 
o brigadă slabă care rfștiga îna
inte doar 56 lei pe post de mi
ner, a 
proape

obținut în octombrie a- 
100 lei pe post de miner!

★ / 
cum au început luna a- 
minerii de la Lupeni pot 
cel puțin acum rezultate

a scăderii disciplinei, a 
incomplete a celor 8 

muncă. Sînt multe bri- 
mină, printre care cele 
de Furo Alexandru, Să-

Așa 
ceasta 
obține 
mai bune. Cele 2416 tone de 
cărbune date peste plan pînă la 
11 noiembrie, constituie o do
vadă că la mină există posibi
lități pentru continua creștere a 
producției și productivității mun
cii, pentru obținerea unor eco
nomii cît mai importante.

La conferința de partid! pe mi
nă. care va avea loc în curînd, 
comuniștii minei vor trebui să 
discute cu toată tăria problema 
realizării integrale a angaja
mentelor. Va trebui pusă de a- 
semenea problema întăririi dis
ciplinei în muncă, pentru că re
zultatele de pînă acum sînt șl o 
urmare 
folosirii 
ore de 
găzi la 
conduse 
căluș Alexe de la abataje și mul
te brigăzi de înaintări care au 
rămas în octombrie sub plan din 
cauiă absentelor nemotivate. A- 
ceasta este de altfel una din cau
zele pentru care productivitatea 
muncii nu crește corespunzător, 
locurile de muncă nu sînt pla
sate la capacitatea maximă.

Minerii de la Lupeni trebuie, 
Sub 
să-și 
tru a 
grai, 
re, pentru a arăta că merită pe 
deplin înalta decorație, Ordinul 
„Steaua Republicii Clasa I-a", 
cu care partidul și guvernul a 
distins mina lor.

conducerea comuniștilor, 
intensifice eforturile pen- 
îndeplini cu cinste, inte- 

angajamentele de fntrece-

Rentabilitatea, evitarea pierderilor — sarcină de seamă 
pentru lucrătorii din comerțul cu legume și zarzavaturi

Se poate lucra rentabil tn co- 
legume, se pot evita 

la desfacerea zarzava 
fructelor? — iată în

merțul cu 
pierderile 
turilor șl 
trebarea.

— Nu, ni- 
pii-

nu se poate face 
mic în această direcție, cel 
țin din partea noastră nu. Așa-i 
„soarta“ acestei munci —- susți
ne cu înflăcărare tov. Anghe! 
Alexandru, șeful depozitului cen
tral al O.A.D.L.F. din Petroșani.

— Marfa se strică... se pier
de... nu există posibilitate să poți 
fi bun gospodar, este părerea 
merceologului Banciu Dumi
tru care se „îngrijește” de apro
vizionarea magazinelor de desfa
cere pe teren.

Asta propovăduiesc cîțiva 
cialiști” de la O.A.D.L.F. 
care-i oare realitatea ?

...Această problemă a fost
de munci- 
O.A.D.L.F. 
consfătuirii 
au ținut-o

„spe- 
Dar.

ana-
lizată în amănunțime 
torii și funcționarii 
Petroșani, în cadrul 
de producție pe care 
recent. La începutul consfătuirii, 
tov. Nidermaier Martin, contabi
lul șef al unității a prezentat un 
raport în care a înfățișat situația 
financiară a O.A.D.L.F. Apoi, 
gestionarii, merceologii, șefii de 
depozite care au luat cuvîntul la 
discuții au dezbătut larg această 
problemă, relevînd atît succesele 
obținute în munca de apfovizio

Realizarea de economii

— preocupare 
a întregului colectiv

In dorința de a contribui Ia 
realizarea și depășirea angaja
mentelor luate de exploatarea 
Petriia, colectivul de muncitori, 
ingineri și tehnicieni din cadrul 
sectorului electromecanic și-a 
luat angajamentul de a obține 
pînă la sftrșitul acestui an o e- 
conomie în valoare de 125.000 lei. 
Aceasta, prin muncă voluntară, 
recuperări de materiale, colecta
rea fierului vechi etc. Numai in 
două luni și jumătate colectivul 
sectorului noatru a realizat eco
nomii în valoare de 54.990 lei.

In fruntea luptei pentru cît 
mai multe economii se situează 
pînă in prezent secția electrică. 
Această secție a realizat între 1 
august — 20 octombrie a. c. o 
economie în valoare de 18.436 
lei, datorită și îndrumării per
manente a conducerii secției și 
a maiștrilor. Exemple nune In 
această direcție sînt membrii de 
partid Marineț Alexandru, Olo- 
deanu luliu, Marcu Petru, Hebe- 
dean Ștefan și alții.

Atelierul mecanic din cadrul 
aceluiași sector a realizat pină 
in prezent economii în valoare 
de 12 906 lei. ceea cejconstituie 
o contribuție importantă la rea
lizarea angajamentului pe sec
tor. In primele rînduri ale între
cerii din această secție, în 
ce privește economiile, se 
echipa comunistului Merlak 
de la atelierul de reparat 
gonete, care prin muncă volun
tară și colectarea flerului vechi 
a economisit suma de 3.666 lei. 
De asemenea, comunistul Szi
lagyi losif, fierar, împreună cu 
ajutorul său Tănase Petre au 
confecționat prin muncă volun
tară două macaze noi, ceea ce a 
adus o economie de 746 lei. Ob
ținerea acestor economii se da- 
torește și maiștrilor Sardi losif, 
și Csipu losif, ambii membri de 
partid, buni organizatori și în
drumători ai muncii.

Cea de-a treia secție a secto
rului VIII electromecanic, ser- 

' viciul generál condus de comu- 
1 nistul Borodi Victor, un maistru 

vîrstnic și priceput a realizat e- 
conomll în valoare de 17.555 lei.

însuflețit de realizările obți
nute pină in prezent, colectivul 
sectorului VIII este hotărtt ca 
prin valorificarea tuturor re
surselor locale să realizeze noi 
și însemnate economii, contri
buind astfel la îndeplinirea an
gajamentului pe întreaga mină.

LUDOVIC MANEA 
muncitor — sectorul VIII 

mina Petriia

<

ceea 
află 

Ioan
vw-

nare a populației din Valea Jiu
lui cu legume și zarzavaturi, cît 
și lipsurile avute în această ac
tivitate și măsurile ce trebuie lua
te pentru îndreptarea lor

In cursul a 6 luni de cînd a 
luat ființă actualul Oficiu de apro
vizionare și desfacere a legumelor 
și fructelor (în locul fostului A- 
prozar) au fost distribuite popu
lației din Valea Jiului cu 
2.240.000 kg. mai multe produse 
legumicole decît în perioada co
respunzătoare a anului trecut. 
In același interval de timp, pre
țul mediu al produselor desfă
cute a fost cu cca. 300 Iei la 
1000 kg. mai ieftin, ca urmare a 
măsurilor luate de partid și gu
vern pentru reducerea prețurilor 
la diferitele produse. A crescut 
simțitor și productivitatea muncii, 
ceea ce a făcut ca pe cap de sa
lariat să revină 49 tone produse 
manipulate față de 40 tone cît 
a fost anul trecut, iar randamen
tul mașinilor de transport a cres
cut cu 112 tone/mașină. * *i

spre locul de muncă al acestei 
brigăzi spune multe. Galeria re
deschisă de Gyarmati și ortacii 
săi apărea ca o lucrare frumoasă, 
așa cum numai minerii de frun
te știu s-o facă.

Lucrarea vorbea parcă despre 
victoria omului nou, stăpîn pe 
soarta sa. Galeria refăcută de 
această brigadă deschide drum 
minerilor spre noi rezerve de 
cărbune. Din capătul acestei ga
lerii redeschise, brigada lui Gyar
mati bate acum o galerie de cer
cetare. De mult, cu zeci de ani 
In urmă, prin acest bloc au mai 
fost galerii, oameni. Dar, în 1927 
mina Cimpa a fost închisă de
foștii stăpîni și lăsată pradă dis
trugerii. Pînă la urmă lucrurile 
n-au rămas așa cum au vrut foș
tii stăpîni. Capitaliștii au fost 
răsturnați, șl mina Cimpa a fosi 
redată vieții. Nu e decît o coin
cidență, dar totuși semnificativă: 
chiar în 1927, anul închiderii mi
nei Cimpa, s-a născut, Intr-un 
sat din Secuime, în casa unui 
țăran sărac, Gyarmati Andrei 
A crescut greu, și a venit aici, 
în Valea Jiului să-și clștige pli
nea. Odată cu plinea și-a , cuce
rii și titlul de mare cinste de 
miner de frunte. A lucrat îm
preună cu brigada lui la Uricani, 
iar cînd a fost solicitat să vină 
la Cimpa să dea o mină de aju
tor la dezvoltarea minei, n-a stat

recepționări, manipulări, transport 
s-au înregistrat pierderi de 364.000 
lei, iar din eauza primirii de la 
furnizori a diferitelor mărfuri de 
calitate necorespunzătoare s-au 
mai înregistrat pierderi op 
214.000 lei peste normele legale. 
De asemenea, au mal iezultat 
pierderi din cauza folosirii ne
raționale a mijloacelor de trans 
port, slabei activități ale secției 
de semiindustrializare, a muncii 
nesatisfăcătoare a unor contabili 
de mărfuri ca Firoiu Maria, Fe
kete Aurel, merceologilor Suciu 
Simion, Banciu Dumitru, 
narilor remizieri Păunoiu 
Laurențiti Elena, Bartoș 
Goga. Ana și alții.

Toate aceste lucruri au 
ratate și discutate pe. târg <le cel 
care au luat cuvîntul la discu
ții pe marginea raportului, ținut 
de contabilul șef.. Printre aceștia 
au /ost tov. Costea Ana, üveges 
Ileana, Tallér. Ludovic, directorul 
O.A.D.L.F., Sos Dominic,. Vasi- 
lescu Liviu, , Cloș Ifirim, Stiber 
Ioan și mulți alții. Ei au combă 
tut ’ cu tărie pe acei — ppțini l.ș 
număr — care propovăduiesc 
„inevitabilitatea’* pierderilor de 
produse și a stricăciunilor în co
merțul cu legyme, S-a arătat 
clar că fiețare pierdere și pagu
bă se datorește unei cauze pre
cise, bine determinate și se fac

In afară de aceste realizări, 
au rezultat numeroase deficien
țe care mai persistă în activita
tea colectivului O.A.D.L F. pro- 
ducînd pagube și pierderi unității 
și aducînd prejudicii acțiunii de 
bună aprovizionare a populației 
raionului nostru. Astfel, din cau
za proastei gospodăriri, primiri,

Garajul I.G.Q. din Petroșani a fost vizitai zHele trecui*  de 
un mare număr de șoferi din toată Valea Jiului. Motivul acestei 
vizite a fost sosirea a cinci turism*  „Moscvici“ care vor deservi 
ca taximetre călătorii din Valea Jiului.

MașinHe noi, elegante și comoda au intrat in aceste zile tn 
rodai. La prima lor cursă conducătorii au raportat la garaj că 
toate mașinile funcționează perfect. IN CLIȘEU; Noile taxime
tre

deservi

înainte de a pleca în rodaj.
—-----------e--------------- j

O brigadă care muncește
așa cum trebuie

(Urmare din pa;, l-a) 

spre

ge-’tio-
Eiena. 

Andrei,

fosi a-

pe ginduri. A venit împreună cu 
toți ortacii lui, cu Edmund, 'fra
tele său, cu Tanko Gheotgne, 
Rotaru Ioan, Cezar Ioan, cu To- 
kos Gheorghe. Au venit la Cimpa 
la începutul lunii septembrie ho- 
tărîți să se situeze mereu printre 
brigăzile fruntașe. Și au reușit. 
Intr-un timp scurt, brigada lO’ 
s-a afirmat drept una din cele 
mai bune din sector.

L-am întrebat pe brigadier dc 
amănunte în legătură cu rezulta
tele importante pe care le-a ob
ținut.

— Ce-aș putea spune ? — răs
punse Gyarmati. Muncim așa cum 
trebuie, așa 
îndeplinirea 
întrecere.

cum se cere pentru■ 
angajamentului de

* ■ '• S.
I

spun cu brigadierul 
discutat prea

Drept să 
Gyarmati n-am 
mult. Aș mai fi dorit amănunte, 

'dar ceea ce e esențial, important 
am aflat din gura maistrului de 
revir, împreună cu care mergeam 
spre puț.

Nu v-a spus-o, pentru că e 
un miner modest, nu ii e la ln- 
demînă să se laude. Dar știe să 
muncească. E candidat de partid 
și de curind i-a expirat stagiul. 
A făcut cerere de primire in par
tid și realizările pe care le obți
ne, vin, prin graiul lor, în spri

jinul cererii de a i se încredința 
înaltul titlu de membru al parti
dului !

vinovați unii salariați care tra
tează cu nepăsare îndeplinirea 
sarcinilor și îndatoririlor de ser
viciu.

Printre cei criticați de colectiv 
în consfătuirea de producție se 
numără chiar oei doi susținători 
ai imposibilității evitării pierde
rilor, arătați la începutul artico
lului — șeful de depozit Angliei 
Alexandru și merceologul Banciu 
Dumitru — apoi șeful serviciului 
comercial Popescu Dumitru, șefa! 
serviciului administrativ Vasiles- 
cu Liviu și alții, care au contri
buit la faptul că în prezent 
O.A.D.L.F. să mai aibă pierderi 
de 490.000 lei.

Partîcipanții la consfătuire au 
adoptat uri plan de măsuri care 
prevede îmbunătățirea muncii de 
planificare, contractare și prelua
re a produselor de la furnizori, 
îmbunătățirea radicală . a activi
tății comisiilor de recepție, o des
fășurare rațională a aprovizionă
rii unităților de desfacere; cere 
o grijă deosebită din partea ges
tionarilor pentru primirea, depo
zitarea, prezentarea și desfacerea 
către populație a produselor le
gumicole. .

Da 1 Pierderile pot fi și trebuie 
evitate în comerțul cu legume și 
zarzavaturi — este • concluzia și 
hotărîrea lucrătorilor comerciali 
din această ramură. Ei sînt ferm 
hotărîți să lupte pentru recupe
rarea, printr-o mai bună gospo
dărire. a celor 490.000 lei (Mi
cit existent. (

MHf Al șr,
Z*
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Cifre comparative semnificative 
în legătură cu produefia S« U. A. 

și cea a U. R« S. S« ia o serie 
de materii prime de bază

WASHINGTON 13 (Agerpres) 
Biroul național al minelor a 

dat publicității o serie de sta
tistici comparative referitoare la 
producția S.U.A. și cea a Uniu
nii Sovietice în ce privește o se
rie de materii prime de bază. 
Potrivit agenției Associated 
Press, 
în momentul 
Sovietică 
lutne în 
înlocuind 
aflat în 
1899“. Din 
mondiale de cărbuni, 
dică la 2.435.967.000 
trice, U.R.S.S. dă 20,4 la sută 
față de 16,1 la sută cit dă S.U.A.

Statistica biroului minelor con
stată că „Uniunea Sovietică a 
devenit prima producătoare de. 
minereu de fier din lume“ și 
precizează că în timp ce „din 
cauza recesiunii din S.U.A. pro
ducția de minereu de fier a scă
zut, în U.R.S.S. ea este în conti
nuă creștere atingînd mereu noi 
culmi“.

Statele Unite pierd rapid a- 
vansul pe care îl mai au față 
de U.R.S.S. în privința produc
ției de oțel. Cifrele statistice pe 
cîțiva ani sínt grăitoare în a-

agenției
din statistici rezultă că 

de față „Uniunea 
ocupă primul Ioc in 
producția de cărbuni, 
Statele Unite care s-au 
frunte începînd din 

totalul producției 
care se ri- 

tone me-

LA O. N. U.

șiceastă privință : între 1953 
1958 producția de oțel a U.R.S.S. 
a crescut de la 16,2 la sută din 
totalul producției mondiale Ia 
20,3 la sută, în timip ce produc
ția S.U.A. care reprezenta 43,1 
la sută, a scăzut la 2$,6 la sută.

Statistica americană analizea
ză de asemenea și ceea ce Asso
ciated Press numește „creșterea 
puterii industriale a lumii comu
niste“ în comparație cu S.U.A. 
și celelalte țări capitaliste. Șl 
aceste statistici de ansamblu 
sint defavorabile lumii capitalis
te, atit în privința cifrelor abso
lute cît mai cu seamă în cazul 
ritmului de dezvoltare. Astfel, se 
constată că țările socialiste dau 
astăzi jumătate din producția 
mondială de cărbuni, față de 
38,1 la sută în 1953; 31,6 la sută 
din producția de minereu de fier, 
față de 
6 ani; 
crescut 
1953 la 
ția mondială, 
tează Associated Press, mențio
nează de asemenea importante 
progrese ale U.R.S.S. și celor
lalte țări socialiste ini ce priveș
te producția de petrol și princi
palele metale neferoase“. ‘

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

La planetariul 
din Moscova 

se construiește 
primul glob al Lunii : 

MOSCOVA 13. Corespon-; 
dentul Agerpres anunță : <

La planetariul din Moscova l 
se construiește primul glob al 
Lunii — a declarat Viktor Ba- 
zikin, directorul planetariuiui, 
corespondentului Agerpres la' 
Moscova. Astronomii și picta- ‘ 
rii noștri au mai redat imagl-• 
nea Lunii întocmind o serie, de i 
hărți de mare valoare științi-; 
fică, pe sticlă organică. Hăr-< 
țile acestea înfățișau însă nu-1 
mai acea parte a Lumii care? 
se vede de pe Pămînt. Noua? 
lucrare este mult mai complir;

Creăm primul glob ai i 
care va scoate în evi? ‘ 
nu numai munții, era-;

și mările observate prin' 
relieful acelei i

21,1 la sută in urmă cu 
producția lor de oțel a 
de la 22,3 la sută în 
29,6 la sută din prodlic- 

„Staitistica, rela-

S-a terminat discutarea problemei 
experiențelor franceze în Sahara

NEW YORK 13 (Agerpres)
La 12 noiembrie Comitetul Po

litic a! Adunării Generale a 
O.N.U. a terminat discutarea pro
blemei referitoare la intenția Fran
ței de a efectua experiențe nu
cleare în Sahara și a aprobat cu 
o mare majoritate de voturi pro
iectul cu mici amendamente al 
rezoluției celor 22 de țări din 
Asia și Africa. Pentru acest pro
iect de rezoluție au votat dele
gațiile a 46 de state —■ ale ma
jorității țărilor din Asia și Afri
ca. ale U.R.S.S. și țărilor de de
mocrație populară, precum și a 
altor- țări ca Austria, Canada, 
Cuba, Finlanda, Islanda, Irlan
da, Noua Zeelandă, Suedia, Ve
nezuela. împotrivă au votat de
legațiile a 26 de țări printre care 
ale S.U.A., 
liaților lor

Zece delegații s-au ab
ia vot.
pus la vot și proiectul

militare.
ținut de

A fost
de rezoluție propus de delegațiile 
Italiei și Marii Britanii. împo
triva lui au votat delegațiile a 38 
de țări. 24 de delegații au votat 
pentru acest proiect iar 20 s-au 
abținut de la vot.

La 13 noiembrie comitetul în
cepe discutarea punctului următor 
de 
de 
re 
rii

Succese 
ale minerilor maghiari 
în cinstea Songresului

P. M. S. U.
BUDAPESTA 13 (Agerpres).
In cadrul marii întreceri ce se 

desfășoară în țara vecină în 
cinstea apropiatului Congres al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, minierii din minele de 
bauxită și-au luat importante 
angajamente.

Rezultatele cele mai remarca
bile le-a obținut colectivul mi
nerilor întreprinderii de extrac
ție a bauxitei din regiunea Ba- 
kony. Minerii acestei înțreprin- 
dteri au extras 23.500 tone bau
xită peste plan depășind cu 7.000 
tone chiar propriul lor, angaja
ment. In urma acestor rezultate 
ei au și atins nivelul producției 
planificate pentru anul Viitor. Ei 
au reușit 
prețul de

să reducă simțitor și 
cost al minereului.

« PUBLICITATE

Angliei, Franței și a- 
din cadrul blocurilor

pe ordinea sa de zi, propus 
delegația Irlandei — cu privi- 
la preîntîmpinarea răspîndi- 
armei nucleare.

■x

NEW YORK 13 (Agerpres)
In cadrul Comitetului pentru 

problemele economice al Adunării 
Generale a O.N.U. s-a încheiat 
discuția generală pe marginea ra
portului Consiliului economic și 
social al O.N.U. cu privire la' 
ajutorarea tehnică a țărilor slab 
dezvoltate. La discuțiile pe mar
ginea acestei probleme au luat 
parte majoritatea delegațiilor.

Delegatul U.R.S.S., G. P. Ar. 
kadiev a rostit o Euvîntare.

cată. 
Lunii 
dență 
ferele 
telescop, ci și 
părți a Lunii care a fost „vă-? 
zută“ de aparatele laboratoru- < 
lui cosmic interplanetar. i

Obiectul principal de care ; ‘ 
ne folosim la această lucrare' 
este fotografia primită de pe ♦ 
laboratorul interplanetar. Pe * 
baza ei astronomii și pictorii J 
au creat o machetă a globului J 
lunar. Globul va înfățișa cu ț 
mare precizie relieful Lunii. J 
El va da primai imagine clară J

♦

i

4
4
♦

•
4♦ — _ r__ - „
î a ceea ce reprezintă satelitul J 
î natural al ÎPămîntului. Pe la ♦ 
ț sfirșitul lunii noiembrie glo- î 
j bul va fi pus la îndemîna ob- J
♦ servatorilor planetariuiui. *

O-----

AN UNȚ
întreprinderea de gospo 

dărie orășenească Petroșani, 
roagă pe această cale popu
lația orașului Petroșani, 
precum și din celelalte loca
lități din raion, că în cazul 
cînd observă diferite' defec
te sau deranjamente la ilu
minatul public, rețele de 
apă, canal vidanj, salubri
tate să anunțe la Petroșani, 
telefon interurban 335 sau 
la sediul întreprinderii din 
str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 
72; în orașul Vulcan tele
fon 4 interurban sau Ia se
diul sectorului I.G.O. str. 
Republicii nr. 1; în Lonea 
la sediul sectorului I.G.O. 
din str. Jiului (fostul aba
tor comunal); în localitatea 
Aninoasa Ia sediul sectoru
lui I.G.O. din str. 23 Au
gust nr. 13; în orașul Pe- 
trila la sediul sectorului 
I.G.O. str. Sencovici nr. 8.

160.000

de 
de

de mineri japonezi 
au declarat grevă 
pentru 24 de ore

TOKIO 13 (Agerpres).
La 13 noiembrie 160.000 

mineri de la 14 din cele mai
seamă companii carbonifere din 
țară, între care Mițui, Mițubisi, 
Hokutan și Sumitomo au decla
rat o grevă de 24 de ore în semn 
d>e protest împotriva încercărilor 
patronilor de a trece pe umerii 
muncitorilor întreaga povară a 
crizei din industria carboniferă. 
In regiunile miniere din țară au 
loc mitinguri și demonstrații îm
potriva planurilor de „raționali
zare“ capitalistă a producției, 
cațe prevăd concedierea a 100.000 
mineri.

------- .=------

Greva oțelarilor americani va fi reluată 
dacă mi se va- ajunge la o „reglementare 

justă și onorabilă”
NEW YORK 13 (Agerpres)
La 12 noiembrie Comitetul pen

tru politica salariilor al sindi
catului unit al oțelarilor s-a pro
nunțat în unanimitate pentru re
luarea grevei muncitorilor oțelari 
în cazul cînd pînă la expirarea 
termenului de 80 de zile, pentru 
care au fost obligați să reia lu
crai. nu se va ajunge la o „re
glementare justă și onorabilă“.

In declarația Comitetului se 
mai spune că perioada de aplicare 
a legii Taft-Hartley este „o pe
rioadă tristă de 80 de zile pentru 
sindicatul unit al oțelarilor și 
pentru mișcarea muncitorească a- 
mericană”. Ordinul de reluare s a 
lucrului înseamnă „pierderea u- 
nei libertăți democratice funda
mentale — dreptul la grevă — ■ 
pentru 500.0'00 de americani“.

Declarația acuză guvernul pen-

tru faptul că a emis ordinul de 
încetare a grevei „tocmai în mo
mentul critic cînd după îndelun
gate suferințe îndurate de mem
brii noștri, industria începuse și 
ea să simtă greutățile“.

David Mcdonald, președintele 
sindicatului, a declarat după pu
blicarea declarației că el nu știe 
pe ce se întemeiază declarațiile 
optimiste ale ministrului Muncii, 
Mitchell, în legătură cu posibili
tatea realizării unui acord pentru 
lichidarea conflictului din indus
tria siderurgică.

------ ----- O-----
2

NEW YORK. La 11 noiembrie 
Comitetul pentru problemele so
ciale, umanitare și culturale al 
O.N.U. a încheiat dezbaterile pe 
marginea proiectului de rezoluție 
al R.S.S. Bieloruse cu privire la 
stimularea pe plan internațional 
a cercetărilor științifice pentru 
combaterea maladiilor canceroase. 
In ciuda opunerii delegației S.U.A. 
comitetul a adoptat cu '48 voturi 
pentru, 18 contra și 10 abțineri 
punctul din rezoluție cu privire la 
instituirea unui premiu interna
țional al O.N.U. pentru lucrări 
remarcabile în domeniul combate
rii maladiilor canceroase.

• MOSCOVA. Guvernul sovie
tic a adresat guvernului S.U A. 
o notă de protest împotriva creă
rii postului de radio vest-german 
„Deutschland Funk“ în Berlinul 
occidental. Această hotărîre a 
guvernului Republicii Federale 
Germane, se spune în notă, are 
un caracter ilegal, întrucît este 
incompatibilă cu actualul statut 
al Berlinului occidental. Guver
nul sovietic a trimis note asemă
nătoare guvernelor Marii Britanii 
și Franței.

¿--r-“

Conferința de presă cu

a secretarului de stat Chr. Herter
WASHINGTON 13 .(Agerpres)
La 12 noiembrie a avut loc o 

conferință de presă organizată 
de Ghr. Herter, secretarul de 
Stat al S.U.A.

Răspunzînd la întrebarea unuia 
din corespondenți cu privire la 
data conferinței la nivel înalt, 
Herter a spus că Statele Unite, 
„speră“ că conferința la nivel 
înalt, va avea loc „la o dată în
tre 1 martie și jumătatea, lunii 
aprilie 1960“.

Răspunzînd la o întrebare pri
vitoare 
ferințe 
Herter 
acestei 
primul 
cului I 
precum și a ordinei de zi a con
ferinței. Secretarul de Stat a 
subliniat totodată că fiecare țară 
care participă la conferință are 
dreptul să propună o ordine de

i la telurile apropiate! con- 
a puterilor occidentale,*  

a declarat că în cadrul 
întîlniri se va discuta în 
rînd problema datei și lo 

conferinței la nivel înalt,

zi proprie, dar că el speră că în 
urma întîlnirii la Paris a șe
filor celor patru puteri occiden
tale se va ajunge la o poziție 
comună în ce privește dezarma
rea și problema germană. Herter 
a subliniat apoi încă o dată că 
S.U.A. speră că conferința ia ni 
vel înalt va avea loc „cît 
curînd posibil practic“.

Răspunzînd la întrebarea 
privire la posibilitatea și 
vizitei lui De Gaulle la Washing
ton, Herter a spus că această 
problemă va fi probabil rezolvată 
abia după conferința la nivel 
înalt.

In încheierea conferinței ‘'de 
presă, Herter a declarat că „sta
rea de spirit antiamericană din 
țările Americii Latine“ și îndeo
sebi din Cuba și Panama, cons
tituie obiectul unei neliniști și în
grijorări serioase a Statelor U- 
nite. .

mai

cu 
data
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Două noi contracte 
cu privire la acordarea 
de ajutor tehnic de către

U. R. S. S. Irakului
BAGDAD 13 (Agerpres) 

TASS anunță :
In conformitate cu 1 acordul

privire la colaborarea economică 
și tehnică dintre U.R.S.S. și Re
publica Irak, Ministerul Lucrări
lor Publice și Comunicațiilor al 
Irakului și Organizația unională 
de export și import „Tehnoexport“ 
au semnat două contracte cu pri
vire la acordarea de ajutor teh
nic de către Uniunea Sovietică 
Irakului.

Primul contract prevede că U- 
niunea Sovietică va livra Iraku
lui utilaje și diverse materiale ne
cesare construcției liniei ferate 
Bagdad—Basra și va acorda a- 
jutor la lucrările de exploatare 
și de construire a căii ferate 
Kirkuk-Sulaimani.

In conformitate cu cel de-al 
doilea contract vor fi efectuate lu
crări pentru îmbunătățirea navi
gației pe fluviile Tigru și Eufrat.

Contractele prevăd îndeplinirea 
de lucrări hidrologice, topogra
fice și geologice.

PROGRAM DE RADIO
15 noiembrie

PROGRAMUL !.. 7,15 Cont 
de dimineâță, 8,00 Muzică popu
lară romîneascâ, 9,00 Teatru la 
microfon pentru copii, 10,00 Mu
zică, 12,30 Muzică ușoară sovie
tică, 14,00 Din cîntecele și dan
surile popoarelor, 14,55 Concert 
popular, 17,40 Interpreți romîni 
de muzică ușoară, 18,00 Drume
ții veseli, 19,05 Muzică ușoară 
de compozitori romîni, 19,30 Tea
tru la microfon : „Jocul amăgi
rii“. Comedie de Pierre Corneille, 
20,55 Din cele mai cunoscute 
melodii populare rominești, 21,25 
Muzică de dans, 22,00 Radiojur
nal, buletin meteorologic și sport. 
PROGRAMUL II. 7,25 Cîntece 
patriotice, 8,00 Muzică ușoară, 
8,50 Clubul voioșiei, 9,45 Pro
gram de valsuri, 10,50 Transmi
sie din sala Ateneului a concer
tului orchestrei simfonice a Fi
larmonicii de Stat „George E- 
nescu“, 13,15 Muzică ușoară, 
14,30 Cine știe cîștigă ! 16,00
Vorbește Moscova ! 16,30 Muzi
că ușoară, 17,30 Orchestre de 
muzică populară romînească, 
18,18 Muzică ușoară, 19,00 Din 
comoara folclorului nostru, 19,30 
Muzică ușoară imprimată pe 
discuri „Electrecord“, 20,05 Ro
manțe și melodii lăutărești, 20,35 
Muzică de d'ans.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM- 

BRIE : Omul cu pantaloni scurți; 
AL. SAHIA : Cîntărețul mexi
can; MUNCITORESC : Uraga
nul; LONEA : Frunze roșii; PE- 
TRILA : Soarta unui om; CRI- 
VID1A : Zboară cocorii; BARBĂ- 
TENI : Botagoz; URICANI ; 
Fatima.

Tiparul : Atigust“ — Poligrafie


