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

Brigada care dă cărbune în contul anului 1965 — așa este cunoscută la mina Petrila bri
gada comunistului Mihai Ștefan. Această brigadă dă în prezent cărbune în contul lunii octombrie 
1965. Numai în cursul celor 11 luni ale acestui an brigada a extras 3052 tone de cărbune peste 
sarcinile sale de producție.

IN CLIȘEU: Tov. Oprea Alexandru, șef de schimb din brigada lui Mihai Ștefan împreună 
cu câțiva ortaci înainte de intrarea în șut.
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Documentele plenarei C.C. al • 
P.M.R. din 3—5 decembrie • 
a. c. — însuflețitor program j 
de muncă al poporului nostru i 
pentru înflorirea patriei, pen-1 
tru construirea socialismului ț 
— au fost primite Je toți cei ce t 
muncesc din Valea Jiului cu | 
deosebită bucurie. In mine și * 
întreprinderi, minerii, muncita-« 
rii, tehnicienii își exprimă vo-1 
ința de a munci cu puteri spo-1 
rîte pentru a asigura îndepli- ț 
nirea cu succes a 
anul 1960.

planului pe t
*

califâfe
condusă de

Reparații de
a . . r

Echipa complexă 
comunistul Josan Adrian din sec
ția de locomotive die la Depoul 
C.F.R. Petroșani este mult apre
ciată pentru realizările sale. Prin 
buna organizare a muncii și fo
losirea judicioasă a utilajelor bri
gada a obținut în cursul acestui 
an succese însemnate în reali
zarea de economii și executarea 
unor reparații de calitate.

Documentele Plenarei C.C. al 
P.M.R. din 3—5 decembrie a. c. 
au fost citite cu multă satisfac
ție de membrii acestei brigăzi.

— Ne bucură mai ales faptul 
că plenara a scos în evidență 
rezultatele obținute de noi, mun
citorii ceferiști, spunea tov. Jo
san. Acest lucru ne însuflețește 
spre noi realizări. Plenara ne în
deamnă să obținem noi succese. 
Obiectivul central pe care ni l-am 
fixat pe viitor, este să îmbună
tățim și mai mult calitatea re
parațiilor la locomotive, să ne 
îngrijim mai mult de prelungi
rea termenului de utilizare a 
pieselor de schimb pentru a ob
ține astfel economii.

Echipa și-a fixat ca obiectiv 
să reducă cu 50 la sută consu

------- ■ ■ — ♦♦ ♦♦

Dezvelirea monumentului 
eroilor de la Miskolc

MISKOLC 10, Corespondentul Agerpres anunță:
La 10 decembrie a avut loc la Miskolc, dezvelirea monumen

tului eroilor rornîni care în 1944, luptînd alături de trupele so
vietice, au căzut în luptele pentru eliberarea orașului Miskolc. 
In fața monumentului, a fost aliniată o companie de onoare. Sute 
de cetățeni ai orașului, oameni ai muncii, studenți și elevi s-au 
adunat pentru a participa la solemnitate.

La festivitatea inaugurării a luat parte generalul maior Ká
roly Dapsi, locțiitor al ministrului Apărării Naționale al R. P. 
Ungare, Béla Németv, ambasadorul R. P. Ungare Ia București.

De asemenea a luat parte delegația romînă în frunte cu gene
ralul colonel Ion Tutoveanu, adjunct al ministrului Forțelor Ar
mate, membru al C.C. al P.M.R., Vasilé Pogăceanu, ambasador al 
R. P. Române la Budapesta și alți membri ai ambasadei.

A urmat apoi dezvelirea monumentului. Monumentul poartă 
inscripția „Păstrăm cu respect memoria ostașilor fii ai poporu
lui romín, care și-aiu jertfit viața pentru Idealurile internaționalis
mului proletar, pentru eliberarea țării noastre. Decembrie 1959. 
Populația orașului Miskolc“,

mul de compoziție la cuzineți, 
prin introducerea șabloanelor de 
turnare cu diametre minime și 
să 
la

scurteze timpul de reparație 
locomotive.

Angajamentul 
lucrătorilor constructori 

din Petroșani
Muncitorii, tehnicienii și ingi

nerii constructori din orașul Pe
troșani au luat cunoștință cu o 
profundă satisfacție de lucrările 
plenarei lărgite a G.G. al P.M.R. 
din 3—5 decembrie a.c.

Colectivul grupului de șantiere 
din Petroșani în frunte cu comu
niștii și-a propus un program bo
gat de activitate în scopuf desco
peririi și valorificării resurselor 
interne, pentru micșorarea con
sumurilor specifice și reducerea 
cheltuielilor de producție.

In vederea respectării termene
lor de execuție ale lucrărilor 
de finisare, cît și în scopul unei 
juste repartizări a brațelor de 
muncă, zilele trecute a fost în
ființată o brigadă care în mod 
special se ocupă de aceste pro
bleme. Pentru continuarea lucră
rilor în timpul de iarnă, la un 
nivel apropiat de cel din timpul 
de vară la peste 80 la sută din 
blocurile în construcție au fost 
puse ferestre.

Pînă la sfârșitul 
lectivul 
șl-a propus să 
1000 kg. fier beton prin folosirea 
fierului din grinzile degradate 
din anii trecuți, să reducă cu 20 
la sută consumul de ciment față 
de cel planificat prin folosirea ce- 
nușei de termocentrală la mor- 
fate.

In intervalul care a mai rămas 
pînă la data de 1 ianuarie 1960 
vor fi predate în folosință numai 
în noul cartier LivezenI un nu
măr de 6 blocuri cu 192 de apar
tamente.

acestui an co- 
grupului de șantiere 

economisească

Sâmbătă
12 decembrie 

1959
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Reducerea consumurilor 
specifice — 

sarcină de seamă
In anul acesta minerii Văii 

Jiului au extras peste plan mai 
bine de 95.000 tone de cărbune 
cocsificabil și energetic. Ei au 
depus eforturi susținute și pen
tru a reduce continuu consumul 
specific de materiale și în spe
cial la lemnul folosit în mina.

Recenta plenară a C,C. al 
P.M.R. și expunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pun. în 
fața colectivelor miniere din Va
lea Jiului importanta sarcină de 
a intensifica munca penfțu re
ducerea consumurilor de mate- 
riale. în condițiile folosirii mai 
intense a metodelor și procedee
lor tehnice avansate.. In anul ce 
vine doar 29 la Sută din gale
riile ce se vor săpa se vor sus
ține în lemn, restul de 71 la sută 
vor fi armate în fier.

Organele tehnice trebuie să 
studieze mai amănunțit o seamă 
de probleme ce vbr trebui solu
ționate în 1960 cum ar fi arma;- 
rea cu fier a abatajelor cameră, 
extinderea armării metalice în 
toate abatajele frontale, genera
lizarea armării elastice și altele.

In Valea Jiului există și se pot 
crea condiții pentru continua re
ducere a consumurilor specifice 
la lemnul de mină și la celelalte 
materiale, pentru 
fapt a 
partid.

•mg- 
șeful

traducerea
sarcinilor trasat»

în 
de

IO AN POPESCU 
serviciului tehnic 
al C.C.V.J.

DIN REGIUNE

Vedere parțială a furnalului nr. 5 de la Hunedoara, cel mai? 
mare furnal al țării.

au ajuns la un preț 
cea. 54.000 lei pe a-

bogata experiență

fri construcție în 
mai bună organi- 
și folosirea unei

(selectivele de muncitori și teh
nicieni de pe șantierele de cons
trucții se preocupă intens de 
realizarea sarcinilor încredințate, 
folosind noi metode de muncă, 
întrebuințînd pe larg utilajele 
pentru înlocuirea muncii fizice. 
S-au introdus pe șantiere noi 
metode de muncă de mare pro
ductivitate cum este metoda Or- 
lov la zidărie, Malighin și Ruten- 

. kov la tencuieli ceea ce a adus 
o însemnată contribuție la , reali
zarea sarcinilor de plan.

Paralel cu aceasta, . cercetînd 
și studiind tratatele și manualele 
sovietice privind construcțiile de 
tip nou în U.R.S.S., inginerii și 
tehnicienii de pe șantiere au a 
plicat noi sisteme de construcții 
din elemente mari prefabricate, 
construind în acest fel blocurile 
B, P, V, G, N, H și I din Pe
troșani, cu 144 apartamente. Prin 
montarea acestor elemente mari, 
prefabricate s-a redus de 2—3 
ori timpul de construcție față de 
vechile metode de lucru folosite 
pînă atunci. La fel, constructorii 
au executat din beton ușor mono
lit turnat în cofraje de aluminiu, 
noi apartamente în case cu un 
etaj care 
de cost de 
partament.

Folosind 
de pînă acum, tehnicienii și mun
citorii de pe șantierele din Pe
troșani au trecut la punerea în 
aplicare a hotărârii plenarei C.C. 
al P.M.R. din 26—28 noiembrie 
1958 privind construirea de apar
tamente sub 40.000 lei. Astfel a 
fost alcătuit un plan de măsuri 
tehnico-economlce pentru crearea 
condițiilor necesare pentru redu
cerea prețului de cost la noile 
locuințe aflate 
deosebi prin o 
zare a muncii 
tehnologii noi. Constructorii sînt 
organizați în prezent în Brigăzi 
de specialitate după specificul lo
cului de lucru și execută lucrări 
după metode științifice înaintate. 
Paralel cu aceasta s-a trecut la 
folosirea largă a materialelor lo
cale în construcții.

Pînă acum s-au extras din ca
riere locale deschise în diferite 
localități mii de metri cubi de 
nisip, care datorită faptului că 
nu necesită transporturi costisi
toare pe C.F.R. nu costă decît 
maxim 50 la sută din valoarea 
nisipului adus din alte regiuni. 
S-au mal extras de asemenea mii 
de metri cubi de bolovani și ba
last, care de asemenea costă sub 
50 la sută din valoarea balastu
lui adus de la Bretea Streiului.

panouri din scîn-

viitor, constructo- 
Jiului trebuie să 
de noi apartamen-

O sursă permanentă de material 
bun de construcție s-a dovedit a 
ti cenușa de la termocentrala Pa- 
roșenl care nu costă decît 30—35 
lei pe m.c.

Paralel cu aceste măsuri, cons
tructorii, în colaborare eu 
C.C.V.J. și proiectanții, au făcut 
o serie de înlocuiri de soTutfi 
scumpe, cu soluții mult mai. iefti
ne ca: executarea unui număr 
de apartamente din beton ușor 
monolit, înlocuirea șarpantelor 
prefabricate cu șarpante din 
lemn, înlocuirea cornișelor pre
fabricate cu cornișe din zidărie 
de cărămidă, înlocuirea ancadra
mentelor prefabricate cu zidării 
de cărămidă, folosirea cofrajelor 
sub formă de 
duri rîndelate.

Pentru anul 
rii din Valea 
clădească sute 
te la Petroșani, Vulcan, Lupenl 
șl în alte localități. Pentru a se 
putea achita cu cinste de aceas
tă sarcină este necesar să se. pre
gătească din timp condițiile cores
punzătoare. Este nevoie ea încă de 
pe acum să fie alcătuit un co
lectiv de muncitori șl tehnicieni 
constructori care să studieze și 
să propună măsurile necesare 
pentru o exploatare și valorifica
re rațională, multilaterală a ca
rierelor de materiale locale, extin
derea folosirii cenușii de termo
centrală șl a zgurii la clădirea 
noilor locuințe, aplicarea unor 
metode înaintate de muncă care 
pînă acum au dat rezultate bu
ne ' cum sfnt tencuirea mecani
zată, vopsirea mecanizată, mon
tarea parchetului în panouri 
mari, folosirea fîșiilor prefabri
cate pentru planșe pentru a se 
urgenta lucrările de zidării etc. 
Constructorii trebuie să treacă 

acum la studierea or- 
tuturor posibilităților 
au pentru a da mi- 
Valea Jiului în noul

încă de pe 
ganizată a 
pe care le 
nerilor din
an locuințe bune, ieftine și clădi
te frltr-un termen scurt.

ȘT. MIHAI

I
DE CE LA 
SLPRAPREȚ ?

La magazinul alimentar nr. 
2 situat pe strada Aurel Vlai- 
cu din Petroșani se petrec niș
te lucruri care nu-și au locul 
în comerțul de stat. Ciudat 
este faptul că gestionarul Bo- 
drog Alexandru, pus în cunoș- 

(, tință de cauză închide ochii la 
Î neregulile semnalate de cum

părători. Ar. fi interesant de 
I știut de ce gestionarul maga

zinului admite vînzarea anumi
tor produse la suprapreț , de 
ce nu la măsuri ca la raionul 

zaharoase să se servească în 
mod civilizat, prompt și conș
tiincios ?

Nurneroase persoane care își 
fac cumnărăttirile în acest ma- 

i gazm de mai mult timp se tot 
întreabă: Cîtid. s-a scumpit

' pachețelul de enibahar de la 80 
bani ta. un leu. kilogramul de 
gris la 5 lei, halvaua ta 6,50 
lei ka. ? Cum e posibil ca pre
țurile unor produse să fie ma
jorate după placul vînzătoarei ? 
Gospodinele Scurtu Pozalia, 
Sandor Rozalia, Izsak Rozalia, 
Brîndău Elisabeta. Mihai Ma
riana și multe altele și-au a- 
ratat indignarea față de aceas
tă situație de la unitatea de 
care răspunde gestionarul Bo- 
drog Alexandru și într-un sin
gur glas și-au exprimat păre
rea că astfel de lucruri n-au 
ce căuta în comerțul de stat!

Poate fi tovarășul Bodrog 
Alexandru de altă i

Í
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il Bodrog i 
părere? (



1 STEAGUL’ ROȘU

Centrala electrică
C U RIOZITĂȚ I

Un cazan neobișnuit realizat 
de inginerii sovietici. El furni
zează abur, aer cald și... curent 
electric! Bine, dar în cazan nu 
există nici un generator de cu
rent electric ! Care-i secretul ? 
Folosirea bateriilor termoelectrice 
de semiconductori.

Aceste baterii de mărimea pa
chetelor de țigări, fiind încălzi
te, transformă direct căldura în 
energie electrică. Bateriile sînt

fără generator
cu o parte în apa încălzită, 
cu partea opusă în contact

de la arderea combusti- ( 
Gazele se încălzesc la , 

grade, iar apa la 100 de S 
Diferența este suficientă I, 
furnizarea curentului, ca- J

gazele 
bitului.
700 de 
grade, 
pentru 
re poete fi utilizat la ilumina
rea caselor, la funcționarea mo
toarelor, a aparatelor de ra-dio I 
și în alte scopuri.

Q.

II

I

Curentul produs de hidrocentrala de pe Volga > 
folosit la electrificarea căilor ferate î

lnza a permis electrificarea unui 
sector lung de aproape 200 km. 
al liniei ferate Kuibîșev—Mos
cova.

Pînă la sfîrșitul acestui an la 
hidrocentrala Kuibîșev vor mai 
intra în funcțiune încă trei tur
bine hidraulice.

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

Mai multe culturi prin folosirea zgurei
In Uniunea Sovietică se fac 

cercetări pentru folosirea zguri
lor metalurgice bogate în calciu, 
ca îngrășămînt calcaros. Se știe 
că zgurile de ia cuptoarele Mar
tin conțin 32—43 la sută oxidi 
calciu și 3—9 la sută oxid 
magneziu. Zgurile cuptoarelor 
lectrice sînt și ele bogate în 
ceste componente.

I. V. Ordinskaia a întreprins 
o serie de experiențe cu zgura 
de la cuptoarele Martin cu un 
conținut de oxid de calciu și 
magneziu de 51,6 la sută și zgu
ră de la cuptoarele electrice cu

Curentul electric produs de hi
drocentrala Kuibîșev de pe Vol
ga, la care au fost date în ex
ploatare nouă grupuri genera
toare, este transportat pe noua 
linie de 500.000 volți spre siste
mul energetic al Moscovei.

Linia de transport instalată 
de-a lungul căii ferate Sisram-

Insula... pisicilor
Un explor.tor geod.zist a 

dat peste o insulă de corali în 
Oceanul Indian. Lipsită de 
orice vegetație, insula părea 
fără viață: Era curios 'faptul că 
ptnă și păsările evitau Insula 
Numai vizuinele numeroase de 
pe insulă dădeau impresia că 
este populată.

Exploratorul prevăzător a 
dormit în barcă, lîngă mal. 
Noaptea îl treziră niște țipete. 
Era larma a mii de pisici care, 
ieșind din vizuini, vinau pești 
pe timp de reflux.

După calcule aproximati
ve, insula este populată tn pre
zent de un număr de cel puțin 
zece mii de pisici. Se vede 
strămoșii lor s-au așezat 
această insulă, fugind de 
vreo corabie naufragiată.

că 
pe 
pe

de 
de 
e- 
a-

un conținut corespunzător de 44 
la sută. Aceste deșeuri le-a fo
losit ca îngrășăminte pe un te
ren cultivat cu ovăz în care se 
găsea și trifoi și timoftică. Du
pă al doilea an s-au obținut pe 
parcelele cu îngrășăminte pro
ducții de ovăz de 232,5 la sută, 
218,1 la sută, 229,5 la sută față 
de parcelele cultivate obișnuit. 
In fînul acestor parcele conținu
tul de azot proteic a crescut cu 
0,3—0,6 la sută. Interesant este 
faptul că, în urma administră
rii zgurii, buruienile au fost de 
2—4 ori mai puține 1

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

ai turmelor
hoților. In
era un fe-
Africa de
mijloace să

I,

Bazine artificiale subterane
Hidrogeologii kazahi au ela

borat un procedeu de săpare a 
unor bazine artificiale subterane 
de apă dulce în regiunile sece
toase de stepă din Kazahstan.

Aceste bazine se formează în 
orizonturile nisipoase străbătute 
sus și jos de straturi de argilă 
impermiabilă. Procedeul se ba
zează pe principiul alungării de 
către apa dulce a apei sărate 
care se acumulează în asemenea 
orizonturi.

Apele pluviale și cele provenite
----- O-----  --------

Scrisoare deschisă 
tov. președinte al 

sfatului popular Vulcan
Noi cei mici.
De aici
Din Vulcan, 
De vreun an 
Am cerut
Loc mai mult, 
(încă o săliță
Pentru grădiniță).
La-al nost’ cor.
Nea Victor
Rapoltan.
(Chiar de-un an)
A lot zis
Și-a promis
Că primim 
Ce dorim...

4 ■ ' « 5

De-ata noi vrem ca să 
Ne asculte iute,
Fără vorbe multe,
Să nu ne amine
De astăzi pe mllne
Nenea Rapolțan
Care de vreun an
(S-avem mai mult loc
Pentru cîntec, joc...)
Ne-a promis o sală...
Dar să nu fie... vorbă goală...

Copiii grădiniței din Vulcan 
Ptr. conf. F. EUGEN

Colectivul Teatrului de stat „Valea Jiului" din Petroșani a 
făcut în aoeste zile ultimele repetiții la spectacolul cu piesa „Cei 
din urmă“ de Maxim Gorki. IN CLIȘEU : O scenă din piesa în 
pregătire. (In stingă actrița Elisabeta Belba (Sofia), în dreapta 
Dana Pantazopol (Sokolova). Primul spectacol va avea loc sîm- 
bătă 12 decembrie a. c. la orele Î9.30.

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

notă: Corespondență oe... ziduri
Conducerea Gospodărie de lo

cuințe din Petroșani a luat de 
Ia un timp toate măsurile pentru 
întreținerea curățeniei în casele 
scărilor din noile blocuri de lo
cuințe. Locatarii vin în sprijinul 
acestei acțiuni fiind mai atenți 
față de păstrarea curățeniei. Dar 
de la un timp pe ziduri (lîngă 
ușile apartamentelor) a început 
să apară o adevărată corespon
dență foarte... curioasă. De pildă, 
la blocul 17 pe scara 2 din car
tierul Gh. Dimitrov locatarii ți
nui apartament nu au fost gă
siți acasă de funcționarii I.G.O. 
care trebuiau să citească conto
rul. Ce credeți că le-a venit în 
minte funcționarilor acestei între
prinderi de gospodărire ? Au scris 
pe zid lîngă ușă 
următor ; „Aduceți 
rului, altfel tăiem 
sigur, nu felul în 
scris acest ,,ordin’* 
locatari ci faptul că pereții au

fost murdăriți. Vă închipuiți ce 
ar însemna dacă ar începe toată 
lumea să poarte o coresponden
ță pe... ziduri ? Altă metodă mi 
au găsit funcționarii respectivi 
pentru a anunța locatarii să vină 
la T.G.O. cu citirea contorului? 
Și încă ceva. Majoritatea loca
tarilor își prestează serviciul dl- 
mineața. Deci, între orele 7—1'”^ 
foarte puțini pot fi găsiți «că- J 
să. Cu toate astea cei cîțiva hinc. 
ționari I.G.O. care vizitează blo
curile pentru citirea contoare
lor fac serviciu numai diminea
ța. Ce părere are conducerea 
I.G.O. ? Să schimbe programul 
de lucro to»*e întrenrinderile si 
instituțiile din oraș pentru cei 
cîțiva funcționari de la T.G.O. ? 
...S-au să se continue cu „meto
da" corespondenței pe.. zidurile 
caselor scărilor din blocurile de 
locuințe ?

Nici una nu-i bună! Deci con
ducerea I.G.O. să găsească alta!

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

Paznici credincioși
Ciobanii din Africa de Sud 

sînt ajutați acum la paza oilor 
nu de clini ciobănești, ct de... 
struți domesticiți Aceștia sînt 
paznici de nădejde 
de oi împotriva 
trecut furtul oilor 
nomen obișnuit tn 
Sud. Eoțn găseau
distragă atenția clinilor sau îi 
otrăveau. Struții însă nu 
fi atrași cu niqț un fel de mo
meală. Ei pun pe fugă nu 
mat oamenii care trec pe 
tn apropierea turmei, ci urmă- ' 
resc chiar și automobilele. < 

)l Puternicele lovituri de picioa. j 
[ re ale struților șl împunsături- J 
I le ciocului tare rtu preu sînt ț 
f pe plac nimănui și hoții au în- 
i cetat demult să mat calce prin 

,1 aceste locuri.

pot
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din topirea zăpezilor, acumulîn- 
du-se într-o groapă specială 
fundație amenajată deasupra o- 
rizontului de nisip, coboară 
acest orizont printr-un puț 
pat în centrul gropii. Fiind mai 
ușoară, apa dulce se așează dea
supra apei sărate, formînd un 
menise în nisip. Printr-un alt 
puț, săpat la 5—7 metri de pri
mul, apa diin acest menise este 
transvazată la suprafață cu aju
torul unei instalații de pompare, 
pe măsura necesităților.

Primul bazin subteran de a- 
<.est fel a fost creat în sovhozul 
Miciurinski din regiunea Kokce- 
tav. Meniscul format la o adîn- 
eime de 20 metri conține peste 
1.000 de metri cubi de excelentă 
apă dulce. ,

de

în 
să-

I

(

nu-
jos, I cam tn felul 

citirea conto- 
lumina“. De- 
care a fost 

a supărat pe

voe- 
din 

apu-

Record mondial 
în privința creșterii 

natalității
Localitatea Nowa Sol din 

vodatul Zielona-Gora, unul 
orașele situate în teritoriile
sene ale R.P. Polone, deține re
cordul mondial în ceea ce pri
vește creșterea natalității. Astfel, 
cu toate că populația acestei lo
calități atinge de-abia 3.000 de 
locuitori, în cursul anului 1958 
au venit pe lume aici 1.158 de 
noi cetățeni.

„MUȘCHI"
Medicina, mai precis ortopedia, 

încearcă de multă vreme să re
zolve problema vindecării muș
chilor în urma unor boli ca po
liomielita sau în urma unor 
traumatisme. Cele mai grele ca
zuri sînt acelea care în urma 
unor cauze necunoscute încă du
ceau la atrofia mușchilor coloa
nei vertebrale în așa măsură în 
cît produceau schilodirea corpu
lui. Această boală se numește 
în medicină skolioză. Cunoscu
tul chirurg polonez prof. Gruca, 
căutînd mijloacele de rezolvare 
a acestei complicate probleme 
de ortopedie a aplicat o concep
ție originală. El a propus ca în 
locul mușchilor atrofiați să in-

oțel. 
fel a 
ani-,

Pri- 
fost 
cîn'3 
ote.., 
ver-

DE OȚEL
traducă „mușchi" de 
ma operație de acest 
făcută în urma cu 4
au fost folosite arcuri de 
pentru sprijinirea coloanei 
tcbrale în cazurile de skolioză.

De curînd însă el și-a lărgit 
inovația și pentru cazul cînd de- 
fotmația are loc la oase. Vizita
torii clinicii ortopedice dtin Var
șovia privesc cu interes imagini 
Roentgen unde se poate foarte 
ușor distinge cum o coloană ver
tebrală care fusese deformată a- 
proape ca o literă S, prin intro
ducerea arcului de oțel de-a lun
gul ei, s-a îndreptat în mare mă
sură și este probabil că în scur
tă vreme ea se va îndrepta și 
mai mult.
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Șt înșelăciunea 
se taxează /

In ziua de 8 decembrie în fa
ța brutăriei întreprinderii loca
le „6 August" condusă de fos
tul patron Lean, („domnul 
Lean“ cum îi place să i se spu
nă), stăteau de vorbă două fe
mei :

— E curată înșelătorie, bă
taie de Joc, ceea ce faoe bruta
rul ăsta... De săptămîni de zile 
îmi „ciupește** cîte 0,50 sau 
0,75 lei la coacerea plinii. De 
orice mărime ar fi plinea toi 2 
lei îmi cere, lată, și azi, mi-a 
lipit pe pîine un bon de 1 ieu 
șl altul de 0,25 lei, dar în total 
m-a taxat cu 2 Iei. Gîndește-te 
că pe zi coc aici pîine circa 100 
de gospodine, fă deci socoteală 
cit cîștigă el...

— Șl eu am pățit la fel, spu
nea cealaltă, C. Dragoș pe nu
me... Cînd l-am atras atenția

ml-a ris in nas, spunindu-ml că 
dacă nu-mi place să coc în altă 
parte... De atunci m-a luat la 
ochi $1 ori îmi arde plinea, ori 
o face prea crudă... Nu de mult 
afn adus la copt niște prăji
turi... Ce crezi ? Cu cit m-a ta 
xait ?

— Probabil tot cu suprapreț, 
tot cu 2 lei...

— Nicidecum ! Mi-a luat... 3 
lei, fără să-mi dea in schimb 
nici un bon... La protestele me
le a spus că prăjiturile sînt 
„lux", de aia taxează suplimen
tar..

— Or fi fost în alte vremuri, 
prăjiturile „lux“ cînd muncito
rii mureau de foame, dar nu în 
zilele noastre...

— Ai dreptate I Taxele astea 
suplimentare Intră... suplimen
tar în buzunarul lui...

— Și asta cum se numește?
— Mal delicat spus... înșelă

ciune.
— Oare produsul ăsta atît

NEE
de delicat pe care-l posedă, - 
înșelăciunea, produs tipic nă
ravurilor foștilor exploatatori, 
nu se taxează?

— La asta poate să ne răs
pundă conducerea întreprinderii 
locale ¿,6 August".

în ziua de 8 decembrie, n-au 
putut ajunge la ei, deși se a- 
iiau de mult timp in fața vtn- 
zătoarei cu pricina, deoarece a- 
ceasta servea... pe sprinceană, 
la cunoștințe, nețînînd seama 
de rind.

Șoșoni... 
pe sprinceană

— Ce număr porți la șoșoni ?
— 35...
— Sînt buni ?
— Foarte buni, i-arn luat., 
pe sprinceană.
— Cum așa ? Eu știu că șo

șonii se vînd pe măsura picio 
rului, nu pe cea au.. sprjncenii I

— Așa-i la alte magazine, 
nu însă și la cel din Petroșani, 
la raionul cu vînzarea încălță
mintei de cauciuc, unde te ser
vește vînzătoarea Klamancsek.

— Iată, de exemplu, unii* 
cumpărători care au vrut să-și 
ia șoșoni pe măsura piciorului,

Elena
necaz.

Braghină și 
haz de
S-a schimbat 
arhicunoscut, 

că „unde nu-i

Unde nu-s Dicioare, 
vai de cap...

Mioara
Munteanu făceau

— Ce-I asta ? 
cumva proverbul 
în care se spune 
cap...“.

— Nu s-a schimbat, dragă. 
Ar trebui însă schimbate scau
nele din cofetăria ,,Corso“ din 
Lupeni, din pricina cărora du
pă cîte ai văzut, fiindcă aproa
pe nici unul nu mai are picioa
re ca lumea, era să ne alegem... 
fără cap, dacă n-am fi băgat 
Ce seamă la timp că-s deterio
rate...
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Sectorul III de la mina Pefrila 
și-a îndeplinit planul anual

v Ieri dimineață, minerii sectorului III de Ia mina Petrila 
»1 au trimis la suprafață primele 70. tone de cărbune în contul 
n anului viitor. Acest succes are la bază munca entuziastă a 

minerilor șl tehnicienilor, în frunte cu membrii și candidații 
de partid, precum și măsurile tehnico-organizatorice luate 
pentru realizarea sarcinilor de plan de către toate brigăzile

; din sector.
J In primele 11 lunii ale lunii curente, minerii și tehnicie- 
) nii sectorului III au sporit productivitatea muncii cu 10,6 la 
i sută față de plan și au obținut economii suplimentare de a- 
' proape 400.000 lei. De remarcat este faptul că la abatajele 

sectorului III s-au obținut lunar cele mai mari viteze de avan-
! sare de la mina Petrila. In luna noiembrie de exemplu, la 

abatajele cameră din sector s-a atins o viteză medie de avan- 
))' sare de 111,5 m. 1
». Sectorul III este al doilea sector de la mina Petrila cs- 
W re și-a îndeplinit înainte de termen planul anual la extracția 

cărbunelui.

conducere a închizătoarelor sînt 
turnate cu dimensiuni și de for
me necorespunzătoare. Acest 
fapt ne obligă din nou să facem 
operații suplimentare dte rabota
re. lucrare care va încărca prețul 
de cóst al pieselor finite.

Nu rar se întîmplă să ni se 
trimită de la turnătorie piesele 
pline cu nisip ars în interior 
cum s-a întîmplat de exemplu cu 
bucșa de la toba unei mașini de 
extracție pentru mina Lupeni. 
Astfel de piese ne produc greu
tăți în muncă, provoacă uzura 
cuțitelor vidia, ba chiar și dis
trugerea lor.

Ce părere au tehnicienii tur
nătoriei despre aceste lipsuri 
care se manifestă în activitatea 
echipelor pe care le îndrumă și 
le controlează ? Părerea mea este 
că lipsurile de la turnătorie pot 
fi înlăturate. Dar pentru ca trea
ba să pornească pe făgașul cel 
bun se cere în primul rînd din 
partea tehnicienilor secției să a- 
corde o mai mare atenție supra
vegherii executării 
turnării pieselor, 
scop conducerea 
să se ocupe mai 
rea calificării 
muncitorilor.

ADALBERT KARDA 
maistru strungar

In adunarea generală de dare de seamă și alegere a nou
lui comitet de partid de la Uzina de reparat utilaj minier 
din Petroșani, o atenție (jcosebită s-a acordat problemei re
ducerii rebuturilor. Membrii și candidații de partid care au 
luat ctivîntul la discuții au arătat Că una din cauzele care 
a generat prețul de cost ridicat al unor piese executate în u- 
zină se datorește turnării lor necorespunzătoare. Multe pies© 
sínt rebútate grevînd astfel asupra prețului de cost.

Părerea unor membri de partid din uzină față de această 
stare de lucruri, precum și cauzele care o determină se des
prind din scrisorile de mai jos:

Nu se respectă documentația tehnică
piese necorespunzătoare care au 
fost rebútate.

In urmă cu cîteva săptămîni, 
uzina a avut de executat circa 
80 buc. roți dințate ce urmau să 
fie turnate din oțel cimentabil. 
In cursul procesului tehnologic 
Ia care sînt supuse, piesele a- 
jung și la tratamentul termic. 
Potrivit indicațiilor de pe desen 
roților li s-a aplicat tratamentul 
prescris. Acestea n-au rezistat, 
au crăpat din cauza durității 
prea mari a materialului din 
care au fost turnate. In tirma 
unei analize chimice, la care a 
fost supus ulterior materialul, 
s-a văzut că acesta avea un pro
cent de carbon mai mare dlecît 
cel admis

Sînt și alte aspecte negative 
care vorbesc despre munca unor 
echipe din secția turnătorie. Sînt 
cazuri cînd piesele turnate tre
buie să aibă duritate mică și n-o 1 
au. Este adevărat că acest lucru 
se poate obține printr-o recoace- 
re suplimentară la tratamentul 
termic al pieselor respective dar 
aceasta nu este o soluție. Sec
ția turnătorie, colectivul de a- 
colo, are obligația de a turna 
în așa fel piesele îneît șă nu 
fie nevoie de ' cheltuieli supli
mentare pentru remedierea fi
surilor și altor defecțiuni ate a- 
cestora, cheltuieli care încarcă 
prețul de cost. Lucrătorii secției 
turnătorie au posibMități să în
lăture lipsurile 
lor 
tea

din care 
piesa și 
le înde- 
lucrarea

i

0.

VESTI DIN LUPENI

Precum se știe, orice comandă 
care urmează să fie executată 

' este însoțită de documentația 
tehnică corespunzătoare în care 

' sînt prevăzute potrivit normelor 
în vigoare, materialele 
urmează să fie turnată 
calitățile ce trebuie să 
plinească. Cine execută
trebuie să respecte întocmai in
dicațiile tehnice. Faptele au ară
tat însă că la noi în uzină nu 
întotdeauna se întîmplă acest lu
cru. Mai ales în ultimele luni 
au fost destul de frecvente cazu
rile cînd nerespectarea documen
tației tehnice a dus la executa
rea de către turnătorie a unor

din activitatea 
și să îmbunătățească caljta- 
producției.
ȘTEFAN V1ȘNOVSCHI 

termist

Piesele ce le primim pentru prelucrare 
au defecțiuni

<

Problema ridicată în adunarea 
generală de partid cu privire la 
volumul mare de rebuturi al 
secției turnătorie in-a făcut să-mi 
dau și eu părerea.

Adesea primim pentru frezat 
roti dințate care la suprafață 
par a fi bune, dar care în reali
tate nu sînt așa. Abia după tă
ierea dinților, cînd ai intrat bi
ne cu freza în material vezi că 
acesta prezintă sufluri datorită 
gazelor și incluziunii de nisip 
sau zgură. De regulă aceste pie
se după frezare, în loc să fie tri
mise la expediție pentru a fi pre
date întreprinderii care le-a co
mandat, sînt supuse la o seamă 
de operații suplimentare de re-

mediere a defecțiunilor proveni
te de pe urma turnării necores
punzătoare. In luna octombrie 
bunăoară, am primit să executăm 
niște roți de locomotivă. Din cau
za incluziunii de zgură care în 
timpul frezării s-a desprins și a 
ajuns între roată și freză, fre
za s-a deteriorat. Costul aces
tei stricăciuni încarcă prețul de 
cost al produsului, dar dacă la 
această sumă sînt adăugate și 
valorile posturilor prestate pen
tru îndreptarea pieselor prost 
turnate trebuie
suma ce rezultă nu este de loc 
neglijabilă.

VASILE PROCOVAN 
frezor

recunoscut că

Ce părere au tehnicienii turnătoriei ?
Atît noi, tehnicienii secției me

canice, cît și cei de la turnăto
rie știm că piesele turnate se dau 
celorlalte secții cu adausuri de 
prelucrare peste normele de stan
dard ceea ce în
seamnă că nece
sită la prelucrar • 
operații și timp 
de lucru supli
mentar. Acest lu
cru nu convine 
nimănui și cu 
atît mai puțin 
nouă celor care 
sîntem obligați 
să executăm pie
sele. In primul 
rînd această sta
re de 
ce ca 
tatea 
tre să 
măi mult de lucru la o piesă tur-

formelor și 
Tot în acest 

secției trebuie 
mult de ridica- 
profesionale a

au fost așe-

Miezurile să fie 
așezate cu atenție
Mie mi s-au dat să prelucrez 

cîteva rotoare. Din cauză că la 
turnare miezurile
zate neglijent piesele în loc să 
aibă golurile unde trebuie, le a- 
veau deplasate fapt ce provoacă 
rebutarea piesei sau o operație 
suplimentară de corecție.

In ultima săptămînă s-a ob
servat că rotoarele ce le-am pri
mit pentru prelucrare au fost de 
o editate mai bună în compara
ție cu cele anterioare, ceea 
dovedește că sînt condiții, să 
lucreze mai bine.

Pentru ca să se lichideze
viitor cu lipsurile ce s-au mani
festat în 
nevoie de 
răspundere 
lor pentru 
rect, după

ce
se

în

munca turnătoriei e 
mai mult spirit de 
din partea lucrători- 
a executa piesele co- 
indicațiile tehnice.

PETRU MANCIU 
strungar

5 —

Succese ale unor brigăzi
Cu fiecare lună care 

brigada minerului Ferenczi Ba- 
lazs de la sectorul VII investi
ții a realizat remarcabile depășiri 
de plan. Succesele harnicei bri
găzi au devenit cunoscute în toa
tă Valea Jiului. La începutul lu
nii septembrie evidența sectorului 
arăta că brigada lui Ferenczi 
Balazs a încheiat pianul anual 
de producție pe 1959. Acum bri
gada lucrează în contul lunii 
martie 1960.

Rrigăzi harnice sînt și cele 
conduse de minerul Bartha Dio- 
nisie și Mihuț Pavel. Brigada 
lui Bartha la lărgirea și betonarea 
suitorului de funie, la puțul 21 
a obținut o depășire de plan de 
30 la sută iar Mihut Pavel cu 
brigada sa de la același sector 
are o realizare de 21 m.c. dați 
peste plan la lucrările de înain
tare de la galeria transversală 
blocul I, orizontul 621.

Întîlnire a muncitorilor 
cu elevii

Zilele trecute. în una din să
lile clubului minier din Lupeni 
s-au strîns peste 200 pionieri și 
școlari din școlile de 4 și 7 
din localitate. Ei au venit 
prinși de interes, aîlfnd că 
avea o întîlnire cu rrdnerul 
de brigadă Scheianu Ioan și cu 
maistrul electrician Cîta Nicolae.

Cu acest prilej, elevii au aflat 
despre felul cum lucrează în mi
nă brigada condusă de Scheianu, 
de felul cum fși organizează 
munca, reușind să obțină lună de 
lună depășiri de plan. Cei mici, 
din cele povestite au putut să-și 
dea seama cît de interesantă și 
plină de eroism este meseria de 
miner.

a trecut

ani 
cu 
vor 
șef

nată necorespunzător decît la J 
una bună. ?

In prezent uzina are o coman- ( 
dă de vane pentru conductele 
de apă și aer comprimat în mi-

au ajuns la noi am 
constatat că turnarea lor este 
necorespunzătoare. Canalele de

lucruri fa-
productivi 
muncitorilor secției noas- 
fie scăzută. Strungarii au

Mari reduceri de prețuri la cărți 
și articole

Zilele acestea au sosit la toa
te librăriile din țară o serie de 
liste, în care 
proape 600 de titluri de cărți 
tehnico-științifice, beletristice, de 
artă plastică, muzică, teatru și 
sport in limbile romînă, rusă, 
maghiară, . germană și sîrbă, 
la care s-au făcut substanțiale 
reduceri de prețuri. La majori
tatea cărților incluse în aceste 
liste prețul s-a redus la jumăta
te. ceea ce dovedește încăodată 
grija deosebită ce o acordă par
tidul și guvernul nostru cultu
ralizării maselor, răspîndirii lu
minii culturii în rîndurile celor 
ce muncesc.

Intre cărțile cu prețuri reduse 
se numără între altele cărți din 
tehnica industriei miniere, cum 
ar fi, „Exploatarea minelor de 
cărbuni" In care s-a redus ore, 
țul de la 10 lei la 3 iei. ..Lu
crări mmiere" de C. V. Pavlov 
cu prețul ședus de la 21.50 lei 
la 10 lei. „Exploatarea la zl a 
zăcămintelor de- substanțe mine
rale utile" de Șesko — de la 
77.75 la 10 lei: „Susținerea lu
crărilor miniere" — de la 31.25 
la 15 lei. „Manualul inginerului 
de mine" vot. 111 — de la 80 lei

sint înscrise a-

de papetărie
la 40 lei, voi. IV — de la 32,25 
lei la 25 lei, volumul V — de ta 
38,30 lei la 25 lei, voi. VI — 
de la 50,50 lei la 30 lei etc.

Din lucrările de beletristică 
pot fi amintite „Revizorul" de 
Gogol cu prețul redus de la 20 
la 12 lei, „Evgheni Oneghîn" de 
Pușkin — de la 24 lei la 16 lei, 
„Clasicii literaturii ruse" — 
la 30 lei la 22 lei, „Bruski“ 
Pamfirov — de la 20,40 lei 
10 lei, „Teatru" de lakobson 
de la 11,83 lei la 5 tel. „Ver
suri" de 1 Kupala — de la S 
tel la 4 lei ele

Reduceri peste 50 la sută s-au 
făcut la cărțile în limba rusă de 
literatură politică și soclal-eco 
nomică. de știință și tehnică, 
beletristică etc.

La paoetărie s-au ieftinit de 
asemenea multe articol” între 
care servietele populare . Dip’n. 
mat" de lp 96 lei la 56 lei. ser
viete populare simptp — de la 
43.50 iei la 3'> lei a'burn” pliart 
te de piele — de la 9 iei la 6 
lei. ascuțitori l.O.P. de la 6 50 
lei la 4 lei g’ohuri terestre mici 
— de la 40 lei la 30 lei etc.

Librăriile si n-!n'>tă'i;’e vînd 
deja conform noilor prețuri.

de 
de 
ta

I 

s

I)

In partea a doua a întîlnirii, 
maistrul Cîta a vorbit elevilor 
despre frumusețea meseriei de e- 
lectriciari, arătînd apoi perspec
tivele ce se deschid celor ce în
vață această meserie. Astfel, el 
a arătat cum a reușit să realizeze 
8 inovații, dintre 
plicat cu succes, 
Lupeni economii 
160.000 lei.

care 3 s-au a- 
aducînd minei 
în valoare de

A. MICA 
corespondent

Lu
sin- 
un 

ino-

Un valoros sckimL 
de experiență

Cercul A.S.I.T. de Ia mina 
peni, la inițiativa comitetului 
dical al minei, a organizat 
schimb de experiență între
vatori cu scopul de a îmbunătăți 
activitatea acestora.

In acest scop, un grup de ino
vatori, sub conducerea tovarășei 
ing. Davidescu Viorica s-a depla
sat la Fllipeștii de Pădure unde 
a avut un valoros schimb de ex
periență cu inovatorii din cadrai 
cercului A.S.I.T. al minei de la 
Filipești. Pe această temă s-a 
organizat în sala festivă a clu
bului minier din Lupeni o întru
nire interesantă între tov. ing. 
Davidescu și inovatorii exploată
rii miniere Lupeni.

Cantină Line gospoJărită 
încă cu cîteva luni înainte la 

cantina minieră din Lupeni s-au 
făcut unele rearnenajări și repa
rații. Sala de mese a fost lărgită 
și făcută mai încăpătoare, bucă
tăria a fost șl ea modificată și 
înzestrată cu cele necesare. Ma
șinile moderne de curățat cartofi, 
de tocat carne, zarzavat etc. au 
fost instalate în camere șeparate. 
Curățenia strălucește peste tot. 
In ultimul timp responsabilul 
cantinei șt personalul de deser
vire s-au preocupat să pregăteas
că un meniu gustos și consistent. 
Cei peste 500 de abonați care 
mănîncă la această cantină sfnt 
mulțumiți.

Comportarea corectă a tovară
șelor 
Constanța 
personalul 
lăudat.

Lenuța, DreceaDánéin
șl Curty Letiția din 
de deservire este de

l. COJOCARU 
corespondent

Colectare de deșeuri 
fieroase

In fiecare lună tovarășul Șer- 
ban Francisc, dispecerul secției 
construcții metalice din cadrul 
Uzinei de reparat utilaj minier 
Petroșani întocmește bonul pen
tru predarea deșeurilor fieroase 
colectate de muncitorii secției. 
In luna care a trecut bonul de 
predare întocmit de către tov. 
Șerban Francisc indica * cantita
tea deșeului colectat: 20 tone.
Numai această cantitate de ma
terial fieros predat magaziei a 
adus secției o economie de 6000 
lei. Șl pe această cale, adică prin 
colectarea deșeurilor din secție, 
se aduce o contribuție Ia anga
jamentul pe care l-ai luat colec
tivul secției de construcții meta
lice, ca pînă la sfîrșitul anului 
să-și dea aportul la reducerea 
prețului de cost cu 400.000 lei.
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i muncii așteaptă 
cu nerăbdare vizita lui N. S. Hrușciov

BUDAPESTA 11 (Agerpres).
Ziarul „Népszabadság“ publică 

un interviu acordat coresponden
tului său de Jaques Duclos, se
cretar al C.C. al Partidului Co
munist Francez. Răspunzînd la 
întrebarea cum se pregătește po
porul francez în vederea apro
piatei vizite a lui N. S. Hruș- 
ciov, Jaques Duclos a spus : Vi
zita pe care N. S. Hrușciov o va 
face în Franța la invitația pre
ședintelui De Gaulle a trezit un 
deosebit interes în rîndurile tu
turor păturilor populației din 
țară și, în primul rînd, ale cla
sei muncitoare. In Franța toată

lumea vorbește despre această 
vizită. N. S. Hrușciov este invi
tat de sute de consilii munici
pale. Dacă șeful guvernului so
vietic ar vizita toate orașele în 
care a fost invitat, vizita lui ar 
dura nu 15 zile ci 6 luni. Oa
menii muncii așteaptă cu ne
răbdare vizita lui N. S. Hrușciov 
pentru a saluta în persoana lui 
un sol al păcii. Pot afirma, a 
spus Jaques Duclos, că oamenii 
muncii, patrioții, luptătorii pen
tru pace din Franța vor saluta 
cu bucurie vizita președintelui 
Consiliului de Miniștri al Uniu
nii Sovietice.

o

Ppopunepile oțelapilop americani 
au fost din nou pespinse

WASHINGTON 11 (Agerpres,
La 10 decembrie sindicatul u- 

nit al oțelarilor din S.U.A. a pre
zentat societăților siderurgice pro
punerea de a încheia un contract 
colectiv prevăzînd majorarea sa
lariilor pe baza indicelui oficial 
al creșterii costului vieții, precum 
și acordarea de alte beneficii re
troactive de la data de 7 Noiem
brie cînd muncitorii au fost si
liți să. se înapoieze la lucru , pe 
baza legii TafbHartley. Această

----- O

Declarațiile 
președintelui Tunisiei
TUNIS 11 (Agerpres).
După cum anunță corespon

dentul din Tunis al agenției U- 
nited Press Internațional, pre
ședintele Tunisiei, Habib Bur- 
ghiba, a declarat la 10 decem
brie că Statele Unite nu trebuie 
să intervină pentru a dicta Tu
nisiei în ce fel să folosească a- 
jutorul american.

Luînd cuvîntul la o conferință 
de presă, Burghiba a spus că 
Tunisia nu va accepta nici un 
dictat în această problemă și în 
caz de nevoie va căuta ajutor în 
altă parte.

propunere a fost făcută după 
ce mediatorii federali au convo
cat din nou cele două părți pen
tru a ajunge la o înțelegere în 
legătură cu noul contract colec
tiv. Intrucît termenul de aplicare 
a legii Taft-Hartley expiră la 26 
ianuarie și deoarece pînă În pre
zent nu se întrevede realizarea 
unui acord guvernul american es
te alarmat. Societățile siderurgice 
au respins nu numai toate pro
punerile făcute pînă în prezent 
de sindicatul oțelaTilor, dar și 
propunerea guvernului de a pre
zenta conflictul din industria oțe
lului unei a treia părți care să 
tacă recomandări pentru rezolva
rea sa, propunere care a fost ac
ceptată de sindicat.

N. S. Hrușciov 
a sosit la Kiev

KIEV 11 (Agerpres). — TASS 
anunță :

La 11 decembrie, N. S. Hruș
ciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S. și președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., a 
sosit la Kiev.

La gară șeful guvernului so
vietic a fost întîmpinat de con
ducători ai Partidului Comunist 
și ai guvernului Ucrainei, de nu
meroși reprezentanți ai oameni
lor muncii.

----- O-----

A început repatrierea 
coreenilor din Japonia

TOKIO 11 (Agerpres). TASS
La li decembrie în portul 

Niigata au ancorat două vase 
sovietice —r „Tobolsk“ și „Kri- 
lion“ — trimise de societatea de 
Crucea Roșie a R.P.D. Coreene 
pentru repatrierea din Japonia a 
cetățenilor coreeni care și-au ex
primat dorința de a se înapoia 
în patrie.

La 11 decembrie la Niigata au 
sosit cu trenul din Tokio, Kyota 
și alte orașe din Japonia 
mele grupuri de repatriați.

----- O-----
Explozie la o uzină 

de armament din Yokohama
TOKIO 11, (Agerpres).
După ’ cum anunță agenția 

Kiodo Țusin, un camion care 
transporta trinitrotolen la uzi
na de armament din Yokohama 
a explodat. In urma acestei ex
plozii patru persoane au murit 
și aproximativ 100 au fost rănite.

pri-

Poziția guvernului 
canadian asupra 

problemelor internaționale
OTTAWA 11 (Agerpres).
La 10 decembrie, primul mi

nistru al Canadei, John Diefen- 
backer, a rostit la posturile de 
televiziune canadiene o cuvînta- 
re în care a expus poziția guver
nului său asupra problemelor 
internaționale.

„încetarea experiențelor 
cleare, a 
bil să fie abordată în mod sepa
rat decît să formeze o parte a 
problemei mai largi a dezarmă
rii“. Convingerea că experiențele 
nucleare trebuie să înceteze ar 
fost „considerentul principal" 
care a stat»la baza votului dele
gației canadiene asupra rezolu
ției Adunării Generale care cere 
Franței să se abțină de la expe
rimentarea armelor nucleare în 
Sahara.

Referindu-se la problema rela
țiilor Est-Vest, primul ministru 
Diefenbacker a declarat că gu
vernul său „speră că o confe
rință la nivel înalt ar putea avea 
loc Ia o dată mai apropiată decît 
cea prevăzută acum". El a atras 
atenția că amînarea convocării 
unei asemenea conferințe „impli
că riscul de a se pierde ceva“ 
dlin atmosfera internațională îm
bunătățită în urma vizitei 
N. S. Hrușdov în S.U.A.

Diefenbacker a declarat în în
cheiere că „guvernul canadian 
va face tot posibilul pentru a 
pune capăt cursei înarmărilor“.

nu-
sțms el, este prefera-

de G. VasUescu
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GOSPODINE! ?

i

de piiimă talie
NEW YORK 11 (Agerpres)
Ziarele americane anunță că 

poliția din New York a des
coperit una din cele mai mari 
organizații existente in Statele 
Unite pentru vlnzarea de ca
podopere de pictură false. Au 
fost arestați doi negustori de 
obiecte de artă, frații Lass, și 
au fost confiscate 400 de ta
blouri purtind semnăturile lut 
Rembrandt și Picasso. Experți 
ai Muzeului Metropolitan și ai 
Muzeului de artă modernă din 
New York, convocați la o an
chetă, au declarat că toate a-
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Două pînze atribuite lui Pi- î 
cq^sso au fost arătate 
maestrului
___ care 

t 'fiecare din

4 ceste tablouri sînt 'false. Impo-
I triva fraților Lass, proprietarii
| unor galerii de artă din cen-

>
1

trul New York-ului pe Madi- 
son Avenue, au fost aduse 25 
capete de acuzare. Nu se știe 
încă cile „capodopere" au fost 
vîndute ca autentice. Prețurile 
cerute și obținute de frații Lass 
variau intre 100—400 mii do
lari, fiind vorba in afară de 
Rembrandt și Picasso, și de 
alte nume celebre ca Van 

I Gogh, Gauguin, Cezanne, Ma- 
• net. Renoir etc.

? 
«I
♦ 
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: cută

♦ blourl.

' > chiar j 
francez luna tre- J 

a scris „fals" pe * 
aceste două ta- •

* 4

lui

■ Faceți economie de ttaip și I 
î bani, comandînd cozonac w 
• torte, fursecuri și alte pro- ■ 
j duse la laboratoarele de co- | 
S fetărie ale T.A.P.L. Petro- J
■ șani. î

Nici un fel de armament nuclear 
pentru Adenauer!

LONDRA 11 (Agerpres).
Nici un fel de armament nu

clear pentru Adenauer! Să se a- 
nuleze acordul secret anglo-ger- 
man cu privire Ia livrările de ar
mament ! — se spune în decla
rația Comitetului Politic al Par
tidului Comunist din Marea Brl- 
tanle. Declarația cuprinde un pro. 
test energic împotriva hotărîrîi 
guvernului englez de a livra ar
matei vest-germane proiectile te
leghidate cu focos nuclear.

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

Dillon a sosit 
la Bruxelles

BRUXELLES 11 (Agerpres).
Subsecretarul Departamentului 

de Stat al S.U.A. Douglas Dillon 
a sosit joi la Bruxelles venind 
de la Londra. Capitala Belgiei 
este cea de a doua etapă a călă
toriei sale în Europa occidentală. 
El urmează să continue seria tra
tativelor la Bonn si Paris.

Comparînd vizita lui Dillon 
la Bruxelles cu cea de la Lon
dra. unde subsecretarul Depar
tamentului de Stat și-a încheiat 
misiunea potrivit ziarului „Daily 
Expres“ printr-un „armistițiu ne
sigur în dtomeniul divergențelor 
comerciale anglo-americane“, a- 
genția France Presse crede că 
Dillon „va avea în Belgia o mi
siune ușoară“, deoarece în a- 
ceastă țară „nu există restricții 
în calea importurilor americane“.

----- 0-----

Eșec la Cap Canaveral
NEW YORK 11 (Agerpres).
Agenția France Presse anunțai 

că în cursul unei noi încercări 
de lansare, care a avut loc la 10 
decembrie la baza 
naveral, o rachetă 
ian“ nu a putut 
rampa de lansare.

Același tip de rachetă a mai 
fost experimentat în cursul lunii, 
cînd a explodat imediat după 
lansare.

Hotărîrea guvernului englez de 
a pune la dispoziția lui Adenauer 
și miiitariștilor vest-germani pro
iectile teleghidate cu focos nu
clear, se spune în declarație, 
constituie cea mai mare trădare 
față de poporul englez din perioa
da Munchenului. .

Nu se poate pierde timpul, a- 
vertizează Comitetul Politic. Tre
buie Înfăptuită voința mișcării 
muncitorești și a întregului po
por al Angliei, care se pronunță 
împotriva livrării de arme nu
cleare naziștilor și miiitariștilor 
germani.

„NATO este amenințat 
de destrămare“

BRUXELLES 11 (Agerpres).
Ziarul belgian ~

que“ a publicat un articol inti
tulat „N.A.T.O. este amenințat 
de destrămare“. „Nimeni nu 
neagă, scrie ziarul că N.A.T.O. 
trece printr-o serioasă criză care 
poate primejdui întregul sistem 
atlantic“. Ziarul nu vede simpto- 
me care să dovedească „vinde
carea acestei maladii“. De pildă, 
scrie ziarul, în ajunul apropiatei 
sesiuni a Consiliului N.A.T.O. 
„se observă semnele destrămă
rii, tristeții și creșterii fricțiuni
lor interne periculoase dintre ță
rile membre ale comunității“. 
După părerea ziarului, numai „o 
minune poate restabili armonia“ 
dintre partenerii N.A.T.O.

„Libre Belgi-

4 A

'țh'P fyÚ'bdlAó

din Cap Ca
de tipul „Ti- 
decola de pe

NEW YORK — După cum 
transmite agenția Associated 
Press, în cursul zilei de miercuri 
numeroase persoane s-au adunat 
în fața Palatului Națiunilor U- 
nite și a sediului delegației per
manente a Franței la O.N.U. și 
au demonstrat împotriva proiec
tatei experiențe nucleare din Sa- 
hara.

BERLIN — Zenaida Pally, so
listă a Teatrului de Operă și Ba
let din București, a interpretat 
la Opera de stat din Dresdla ro
lul titular din opera „Carmen", 
obținînd un deosebit succes.

PARIS — Generalul De Gaulle 
a plecat miercuri noaptea pe ca
lea aerului spre orașul Saint 
Louiz din Senegal, unde va pre
zida cea de-a Vl-a sesiune a 
Consiliului executiv al Comuni
tății franceze.

PEKIN — In apropiere dfe o- 
rașul Sucijou (provincia Țiansu) 
se construiesc două ''mari porturi 
fluviale pentru cărbuni, la care 
toate lucrările de încărcpre-des- 
cărcare vor fi complet meca
nizate și automatizate. Cărbu
nele din Sucijou și din alte pro-

vincii va fi transportat prin 
noile porturi în sud și în regiu
nile de coastă ale țării dezvolta
te din punct de vedere industrial.

TOKIO — La 10 decembrie, în 
ziua acțiunilor comune împotri
va revizuirii „tratatului de secu
ritate“ japono-american, în în
treaga Japonie au avut loc nu
meroase mitinguri, demonstrații 
și greve la care au participat 
peste 4.000.000 de oameni ai 
muncii. Japonia muncitoare s-a 
ridicat în front unit pentru a a- 
păra pacea, securitatea patriei, 
pentru a-și apăra 
viață.

NEW YORK -- In 
de 10 decembrie s-a 
New York cel de-al 17-lea Con
gres al Partidului Comunist din 
S.U.A. La Congres participă 250 
delegați din întreaga țară. Șe
dințele Congresului sînt secrete 
pentru a nu se afla numele par- 
ticipanților la

PARIS — 
Presse anunță 
tiriui actor de 
Henri Vidai, în urma unei crize 
cardiace. Henri Vidai avea 40 
de ani.

dreptul Ia

dimineața 
deschis la

Congres.
Agenția 

moartea 
cinema

France 
cunoseu- 

francez

PR06RAM DE RADIO
13 decembrie

PROGRAMUL I. 7,15 Muzică 
ușoară, 8,00 Melodii populare, 
9,00 Teatru la microfon pentru 
copii, 10,50 Concert de muzică 
din operete, 12,30 Interpreți ro- 
mini și sovietici de muzică u- 
șoară, 13,10 De toate pentru 
toți, 14,00 Muzică populară ro-' 
mînească, 14,55 Concert de es
tradă, 17,40 Muzică Ușoară, 18,00 
Drumeții veseli, 19,05 Muzică u- 
șoară și die dans de compozitori 
romîni, 19,30 Teatru Ia microfon: 
„Iubire" de Barta Lajos, 2' T 
Muzică de dans, 22,00 Radio,, 
nai, buletin meteorologic și 
sport. PROGRAMUL IL 7,00 
Muzică populară romînească, 
8,00 Pe aripile valsului, 8,30 Clu
bul voioșiei, 8,50 Din folclorul 
popoarelor, 9,45 Muzică de es
tradă, 10,50 Transmisie din sala 
Ateneului a concertului simfo
nic festiv, dat de către corul și 
orchestra simfonică ale Filarmo
nicii de : Stat „George Enescu** 
în cadrul U.N.E.S.C.O. închinat 
comemorării a 150 de ani de la 
moartea compozitorului Josef 
Haydn, 13,15 Program de mu
zică ușoară, 14,30 Cine știe cîș* 
tîgă! 15,30 Tineri cîntăreți ro
mîni de operă, 16,00 Vorbește 
Moscova! 18,20 „Fulgi de nea" 
— program de muzică ușoară, 
19,00 Soliști de muzică populară 
romînească, 19,30 Muzică ușoară 
și de dans.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Ultima primăvară; AL. 
SAHIA: Ultima aventură a lui 
Don Juan; LONEA • De partea 
cealaltă; PETRILA: Ani înflă
cărați; ANINOASA: 12 rezulta
te exacte; LUPENI : Fata din 
Kiev (seria I-a); BARBATENI: 
Inima nu uită; UR1CAN1: Via
ța e în mîinile tale.

----- O------
LOTO CENTRAL

La tragerea de ieri au ieșit cîș- 
tigătoare următoarele numere:

75, 6, 68, 80, 56, 44, 58, 21, 45.
La tragerea din faza 11-a au 

ieșit următoarele numere:
13, 15, 66, 18, 50, 49, 30, 21, 17.
Premiul general pe țară este 

de 939.356 lei.
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