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Mitingul oamenilor 
din Moscova

MOSCOVA 20 (Agerpres), — TASS transmite:
La 20 octombrie ora 16 (ora Moscovei) în Palatul Sporturi- 
dir» Ltijniki

muncii

a avut loc mitingul oamenilor muncii din Mos- 
întîlnirii cu N. S. Hrușciov, conducătorul dele- 
la cea de-a 15-a sesiune a Adunării Generale a

DE ȘANTIERUL DIN LUPENI
<

In întrecere se nasc 
noi initiative

Constructorii noului cvartal de 
locuințe al orașului Lupeni desfă
șoară o muncă susținută | 
predarea blocurilor Înainte 
termen.

Ință 
șantier, 
ze mai 
și mai 
muncește și calitatea 
fectuat vorbesc de hotărîrea cons
tructorilor de a construi pînă la 
sfirșitul anului, încă două blocuri 
în afară de cele prevăzute în plan.

Brigada comunistului Popescu 
Nicoale și cele conduse de dulghe
rii Catrinoiu Gheorghe și Căples- 
cu Nicolae execută acum confec
ționarea șarpantelor blocurilor 
în timp ce zidarii înalță zidurile. 
Cîr.d aceștia din urmă termină lu
crul, dulgherii pot începe, fără 
pierdere de timp, montarea propriu 
zisă а acoperișului.

Lamele rezultate ale muncii a- 
cestor brigăzi sînt din cele mai îm
bucurătoare. Brigada tui Popescu 
Nicolae, de exemplu, confecționînd 
din timp șarpantele pentru blo
curile 23 și 29 a reușit să terim- 
ne montarea acoperișului la aceste, 
blocuri cu 10 zile mai de vreme. 
Brigăzile conduse de Căplesc.u Ni
colae și Catrinoiu Gheorghe au cîs- 
tigat și ele cite 5 zile la confec
ționarea 
lor.

pentru 
: de

la deschiderea noului 
ei s-au angajat să lucre- 
mult, mai bine, mai repede 
ieftin. Ritmul în care se 

lucrului e-

și montarea acoperișuri-

Lucrâri 
bună calitate 
vreme tencuitorii de 
din Lupeni lucrau 

mortar neciuruit. Mortarul neciu
ruit conținea pietriș de granulație 
mai mare, așchii, sticle și alte im
purități. Tencuirea cu un astfel de 
mortar era anevoioasă, nu era de 
calitate corespunzătoare și pe dea
supra cauza pierderi însemnate de 
material.

In.dbrința de a îmbunătăți mun-

de
înainte 

șantierul
pe
cu

• a aMUSTĂRIE CU 
POEZIE

Zilele trecute, T.A.P.L. a des
chis o mustărie în fosta grădi
nă de vară „Minerul" chin Pe
troșani. Evenimentul a fost a- 
nunțat, printre altele, și printr-o 
poezie afișată în diferite locuri

Mustărie cu poezie!
Da, într-adevăr mustăria cu 

pricina e cu cîntec. In primul 
rînd, pentru faptul că deservi
tul se face foarte greoi fiindcă 
mustăria n-a fost dotată decît 
cu vreo două duzini de căni mici 
și cu vreo 10—15 căni mari. 
In ai doilea rînd, spălarea aces
tor vase nu prea este de loc 
igienică; se cufundă cana într-un 
vas cu apă și se scoate „spă
lată"...

Așa s-a întîmplat și duminică 
seara, cînd consumatorii se mai 
și certau pentru a ajunge la o 
cană cu must.

Ce propunem conducerii 
T.A.P.L.?

li propunem să introducă ser
vitul mustului într-un mod mai 
puțin... poetic, dar mai civilizat, 
adică la halbă sau țap (pentru 
ca să se poată observa de către 
‘consumatori culoarea lichidului 
și dacă se respectă măsura), 
dotarea mustăriei cu numărul de 
vase necesar și spălarea lor la 
apă curentă. Așa se practică ser
vitul mustului și în alte orașe.

ca, tencuitorii Moga Aurel, Căpi- 
tanu Gheorghe și Ghebedi Iosif 
au hotărît 
mortarului 
re. Acest 
tencuitorii 
să asigure 
exterioară 
reducă simțitor pierderile de mor
tar.

să treacă la ciuruirea 
înainte de întrebuintn- 

procedeu i-a ajutat pe 
de pe șantierul Lupeni 
o tencuire interioară și 
de bună calitate și să

Pregătiri în vederea 
iernii

Iarna se apropie. Constructorii 
de pe șantierul din Lupeni s-au 
îngrijit din timp ca munca pe șan
tier să nu stagneze din cauza in
temperiilor iernii.

în acest scop s-au luat măsuri 
corespunzătoare. De exemplu, echi
pele de tîmplari au trecut la mon- | 
tarea ușilor și ferestrelor pentru I 
ca tencuitorii, instalatorii de apă. 
parchetarii, caloriferiștii și zugra- l 
vii să poată efectua lucrările de j 
finisare nestînjeniți de frig. Blocul 
24 unde au lucrat tîmplarii Ban 
Cornel, Рога Constantin, Morodan 
Liviu și Popescu Mihai încă de a- 
cum cîteva zile este gata pregătit 
pentru lucru în perioada de iarnă. 
La acest 
exterioară 
înainte de

bloc întreaga tîmplărie 
s-a montat cu 7 zile 
termen.

V. CIRSTOIU 
corespondent

Un nou succes
al minerilor aninoseni

Colectivul sectorului I al minei 
Aninoasa, mobilizat de organizația 
de bază P.M.R., se străduiește să 
obțină noi succese in procesul de 
producție. Acordînd o atenție deo
sebită creșterii productivității mun
cii ca și reducerii prețului de cost 
al cărbunelui, minerii sectorului I 
au reușit să extragă in acest an 
însemnate cantități de cărbune de 
calitate peste plan. In fruntea în
trecerii socialiste pe sector se si
tuează brigăzile conduse de tova
rășii David Ioan, Mănăilă Vasile, 
Cristea Aurel și alții care au dat 
patriei între 350—2500 tone căr
bune mai mult decit aveau plani
ficat.

I
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lowâsul iii. Сйеогвйіи-Ові 
a sosii la Vltia

VIENA 20. De la trimisul 
special Agerpres:

Tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, conducătorul delegației 
R. P. Romine la cea de-a 15-a 
sesiune a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite, 
precum și tovarășii Leonte'Rgu- 
tu și Ștefan Voitec au sosit1 în 
seara zilei de 20 octombrie la 
Viena, unde au fost intîmpinați 
de reprezentanți ai Ministerului 
de Externe al Austriei, de mem
bri ai corpului diplomatic și 
membri ai Legației R. P. Ro
mine.

Pe teritoriul Franței, pînă la 
frontiera elvețiană, delegația a 
fost însoțită de tov. Constantin 
Nicuță, ministru! R. P. Romine 
la Paris. La Base), delegația a 
fost întimpinată de ministrul 
R. P, Romine la Berna, Grigore 
Geamănu, împreună cu membrii 
legației care au însoțit-o pe te
ritoriul Elveției. La frontiera 
Austriei, în întîmpinarea delega
ției a venit tov. Victor Dimitriu, 
ministrul R. P. Romine Ia Viena.
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Adunarea solemnă din Capitală 
închinată celei de a 40-a 

aniversări a grevei generale 
din 1920

Ieri după-amiază a avut loc în 
sala Teatrului C.C.S. adunarea 
solemnă organizată de Comite
tul orășenesc P.M.R. București 
și Consiliul local al sindicatelor 
din București, consacrată celei 
die a-40-a aniversări a grevei ge
nerale din octombrie 1920.

Au participat tovarășii Chivu 
Stoica, Emil Bodnăraș, Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Drăghici, 
Ion Gheorghe Maurer, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, Leon- 
tin Sălăjan, Janos Fazekaș, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai gu
vernului și ai Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, conducători 
ai organizațiilor obștești și ai 
instituțiilor centrale, participant 
la greva generală din anul 1920.

Despre cea de a 40-a aniver
sare a grevei generale din oc
tombrie 1920 a vorbit tovarășul 
Gheorghe Stoica, membru al C.C, 
al P.M.R. (Agerpres)

»

I

lor 
cova consacrat 
gației sovietice 
O.N.U.

La miting
In cadrul mitingului a luat cuvintui N. S. Hrușciov.
Cuvîntarea lui N. Ș. Hrușciov a durat peste două ore. Ea a fost 

ascultată cu o uriașă atenție și a fost în repetate 
aplaudată furtunos.

Participanții la miting au adoptat o rezoluție in 
aprobat in unanimitate activitatea delegației. sovietice la 
15-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. și a conducătorului ei, 
N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

au participat peste 12.000 de persoane.

Cuvîntarea
MOSCOVA 20 (Agerpres) — 

ȚASS transmite :
Elementul principal în lucrările 

primei etape a celei de-â 15-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U. „a fost lupta a ceea ce 
este nou, progresist împotriva ve
chiului care și-a trăit traiul și care 
împiedică dezvoltarea și creșterea 
noului", a spus N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., la 20 octombrie la 
mitingul oamenilor muncii din 
Moscova cărora le-a raportat des
pre călătoria să la New York. El 
a subliniat că la această sesiune 
i,nu numai că merita, dar era chiar 
necesar să se meargă". Actuala se
siune a Adunării Generale, a spus 
N.S. Hrușciov, are o importanță 
excepțională.

N. S. Hrușciov a declarat că gu
vernul Statelor Unite și aliații a- 
cestuia nu au reușit să compromită 
ideea participării oamenilor de stat 
cu cea mai mare răspundere la lu
crările Adunării Generale

„Cuvîntările conducătorilor de
legațiilor țărilor socialiste au ră
sunat pe tot globul ca glasul lumii 
noi, drepte care aduce popoarelor 
fericirea și prosperitatea. Totodată 
declarațiile lor au răsunat ca o as
pră condamnare a lumii imperialis
te, coloniale, care se cramponează 
de tot ce și-a trăit traiul și de tot 
ce este condamnat de istorie, care 
pune în primejdie pacea și securi
tatea popoarelor",. a spus N. S. 
Hrușciov.

Șeful guvernului sovietic a apre
ciat cuvîntările lui Kwame Nkru- 
mah, Seku Ture, Sukarno, Jawa
harlal Nehru, Gamal Abdel Nas
ser, Sianuk și ale altor reprezen
tanți ai unor state independente 
drept „o contribuție importantă la 
lupta pentru pace, pentru lichida-

Ajutor concret,
Mina .Lupeni este principalul fur

nizor de cărbune cocsificabil al 
țării. Sporirea producției siderur
gice necesită cantități tot mai mări 
de cărbune pe care minerii de la 
Lupeni trebuie să le livreze coc- 
sarilor. In cursul trimestrului III 
din acest an mina Lupeni a rămas 
datoare față de plan cu peste 8000 
tone de cărbune cocsificabil. Pen
tru a se lichida răminerea în ur
mă la inițiativa comitetului de par
tid al minei a avut loc o ședință 

a muncii la care teh- 
■ inginerii minei s-au 

să-ți îmbunătățească 
munca de ajutorare și 
a brigăzilor miniere,

de analiză 
nicienii și 
angajat 
substanțial 
îndrumare 
pentru ridicarea producției la nive
lul permis de linia de front activă. 
Iată însă că în ultimele zile pro
ducția minei se află din nou sub 
plan. Acum minerii de la Lupeni 
sînt datori cu peste 2450 tone căr
bune față de planul lunar la zi, 
ceea ce denotă că măsurile luate 
nu au fost încă traduse în fapt. 
Care sînt cauzele acestei situații ?

Mai întâi trebuie arătat că unii 
dintre tehnicienii și inginerii mi
nei nu-și aduc pe deplin contribu
ția la bunul mers al producției. 
Din această cauză la sectorul I A 
orizontul de bază s-a găsit 
din zile complet inundat 
de la rambleu, la sectorul 
surpare la panoul 3 blocul 
tul 15 nu s-a lichidat de

într-una 
cu apă 
IV В o 
VT stra- 
urgență.

dar și muncă mai bine organizată!
iar la sectorul IV A planul în cî- 
teva zile la rînd nu s-a realizat 
deși nu au existat motive de stran
gulare. Cine ar asista la raportul 
de dimineață al șefilor de sectoare 
ar putea vedea cu cită ușurință 
comunică nerealizarea sracinilor de 
plan inginerii Golibaba Eugen și 
Iștvănuț Ioan de la sectoarele I ft 
și IV B.

La mina Lupeni unii tovarăși din 
corpul tehnico-ingineresc nu-și fac 
datoria, din care cauză brigăzi ie 
de mineri nu au goale, nu au lemn 
la timp, așteaptă după rambleu, 
muncesc necoordonat și sub o slabă 
îndrumare tehnică.'

Capacitatea minei Lupeni poate 
asigura cu destulă ușurință reali
zarea și depășirea zilnică a planu
lui cu cel puțin 300—400 tone de 
cărbune. Cu toate acestea la sec 
torul IV В abia se extrag 380— 
500 tone pe zi, la sectorul III se pre
liminează zilnic 1000—1050 tone și 
se realizează în jurul a 890—900 
tone de cărbune, la unele locuri 
de muncă o montare de crațer du
rează două sau chiar trei schim
buri.

Pe lîngă multe deficiențe de 
natură internă, organizatorică, mi
nerii de la Lupeni întîmpină o 
seamă de greutăți din cauză că 
ajutorul pe care trebuie să-l pri
mească de la C.C.V.J. nu se face 
simțit. La ședința de analiză tov., ing. 
Szuder Wiliam, directorul general

al C.C.V.J., a promis că va acor
da minei tot sprijinul. „Vă vom da 
tovarăși totul ce aveți nevoie, nu
mai să dați cărbunele necesar", li 
s-a spus celor de la Lupeni. Sec
torul III însă deși a cerut de mul
tă vreme lanț pentru crațerele 
SKR-11 nu a primit încă nici un 
metru de asemenea lanț. Cum vor 
putea da ochii tovarășii de la com
binat cu minerii din brigăzile lui 
Abrudean Florea, Ficea Grigore, 
Jurca Roman și altele din preaba- 
tajele sectorului III care stau cu 
crațerele montate dar... fără lan
țurile necesare. Cum vor putea da 
ochi cu alte brigăzi care din lipsa 
armăturilor TH sînt nevoite să fo
losească lemn scump la armare ?

Minerii de, la Lupeni sînt hotă- 
rîți să-și îndeplinească întocmai 
sarcinile de plan și angajamente
le asumate. Ei luptă cu hotărîre 
pentru a-și respecta, cuvîntul det 
Dovadă stau realizările obținute 
de multe brigăzi harnice printre 
care cităm pe cele conduse fie Ro
taru Alexandru, Fosto Alexandru, 
Cătălina Vasile, Oprea Nicolae, 
Nagy Andrei, Ghioancă Sabin și 
altele. Ele însă au nevoie ca maiș
trii și inginerii să se preocupe mai 
mult de nevoile lor, să le îndrume, 
să le ajute și să le coordoneze bine 
munca, au nevoie de materiale pe 
care C.C.V.J.-ul trebuie să le asi
gure. La mina Lupeni planul tre
buie să fie realizat întocmai 1

rînduri

care au 
cea de-a

/І rușciov
rea sistemului colonial urît de po
poare".

„O puternică impresie a pro
dus strălucita cuvîntare a primu
lui ministru al Cubei, Fidel 
Castro, eroicul fiu al poporului Cu
ban", a declarat N. S. Hrușciov.

Călătoria noastră, a spus Hruș
ciov, a fost utilă și pentru că ea a 
prilejuit multe întâlniri, schimburi 
de păreri asupra unei serii întregi 
de probleme internaționale de im
portanță vitală cu oameni de stat 
din diferite țări, ■„Toate acestea 
contribuie la realizarea unei mai 
bune înțelegeri reciproce, la sta
tornicirea unor legături mai strînse 
între state".

Șeful guvernului sovietic a subli
niat că la O.N.U. în anii îndelun
gați ai existenței acesteia s-au strîns 
„multe lucruri care necesită o re
vizuire hotărită și o adaptare la 
actualul raport de forțe din lume".

Caracterizînd schimbările care 
s-au produs în lume de la crearea 
Organizației Națiunilor Unite, N. 
S. Hrușciov a subliniat că în cei 15 
ani postbelici s-au produs mari 
transformări sociale. A crescut pu
ternicul lagăr al țărilor socialiste. 
Apariția sistemului mondial socia
list are o însemnătate hotărîtoare 
pentru dezvoltarea întregii ome
niri, pentru destinele ei. „Țările 
socialiste sînt cele care pășesc îna
inte în ce privește ritmul de creș
tere a producției, cucerirea Cosmo
sului, folosirea pașnică a energiei 
atomice", a spus președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

In această perioadă lumea co
lonială a trecut și ea prin trans
formări uriașe. Se poate spune chiar 
că imperiile coloniale s-au destră
mat și că acum trosnește din în
cheieturi ceea ce a mai rămas.

Șeful guvernului sovietic a de
clarat că din punct de vedere geo
grafic faptul că cartierul general 
al O.N.U. se află în Statele Unite 
„creează inconveniente foarte mari, 
fără a mai vorbi de rînduielile din 
Statele Unite care nu favorizează 
existența acolo a unei asemenea or
ganizații internaționale".

„Toți acești factori și numeroși 
alți factori ai vieții internaționale 
arată că acum este necesară o 
reapreciere a valorilor, o nouă con
cepție în soluționarea celor mai

(Continuare în pag 4-a)

Cu angajamentul 
anual îndeplinit
Ia sectorul II al min^j Petrila . 

s-a făcut recent un bilanț al reali
zărilor obținute de la începutul a- 
cestui an și pînă în prezent. Cu a- 
cest prilej s-a putut constata că 
harnicii mineri de aici și-au depă
șit angajamentul anual de economii 
cu suma de 34.000 lei. Aceste eco
nomii au fost realizate ca urmare 
a creșterii productivității muncii, 
reducerii consumului specific de 
lemn de mină, explozivi, recuperă
rii de șine, tuburi de aer compri
mat și altele.

Printre brigăzile care au obținut 
cele mai bune rezultate în lupta 
pentru sporirea producției de căr
bune și reducerea consumurilor spe
cifice se află cele conduse de to
varășii Sidorov Vasile, Păsărică 
Nicolae, Kibedi Adalbert și alții, j



ЙТЕЯбШ ROȘU

Turbina cu un cilindru de 500.000 kW.
La uzina „Kirov" din Harkov 

a fost elaborat proiectul unei tur
bine de abur cu un cilindru de 
500.000 kW.

Leonid Suseako-Sobin, proiec- 
tant-șef la uzina „Kirov“, membru 
corespondent al Academiei de Știin
țe a Ucrainei, a declarat ci cons
trucția unor agregate cu o putere 
nemaiîntîlnită este linia principală 
urmată în prezent de specialiștii 
sovietici în construcția de turbine. 
Aceasta va contribui la o dezvol
tare mai rapidă a energeticii In, 
U.R.S.S.

O turbină cu 4 cilindri construi
tă la uzina „Kirov“- din Harkov și

___________ Q.

Cea mai mare secție din hune 
pentru producerea lingotierelor

montată la o termocentrală a ară
tat ca în decurs de un an poate 
da împreună cu generatorul peste 
3 miliarde kWh, adică de peste 
1,5 ori mai multă energie electrică 
decît produceau toate centralele 
electrice din Rusia țaristă în anul 
1913.

Agregatul cîntărește 830 de tone 
și este calculat pentru 3.000 de 
turații pe minut, la o presiune ini
țială a aburului de 240 atmosfere 
și la o temperatură de 580 de 
grade. ,

Uzina poate construi cu utilajul 
de care dispune o turbină de 
500.000 kW.

$
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Noi tipuri de autocamioane 
produse Ia uzina din Minsk

cantare de 100 tone. încălzirea cu
pelor cu gaze de cocs va permite 
menținerea unei temperaturi cons
tante a metalului — de 1.200 gra
de.

Turnarea în forme și răcirea lor 
se va realiza pe linii în flux spe
ciale, automatizate. La fiecare 12 
minute, de pe aceste benzi vor fi 
scoase lingotiere finite în greutate 
de 6 pînă la 20 de tone, în care se 
pot turna lingouri de 10 pînă la 
35 tone.

Nivelul înalt de mecanizare si 
automatizare a proceselor de pro
ducție în această secție va permite 
să se sporeasră de 2,5 ori produc
ția pe fiecare muncitor în com
parație cu secțiile 
alte întreprinderi 
Sovietică.

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

Prima navă-kafamaran din
același deplasament. încărcăturile 
sînt așezate direct pe puntea largă 
deschisă și, пи în cală, ceea ce u- 
șurează și accelerează foarte mult 
încărcarea și descărcarea lor.

Autorul proiectului, profesorul 
Mihail Alferiev de la Institutul 
de ingineri pentru transporturile pe 
apă din Gorki, lucrează în 
la proiectarea unor nave 
katamaran care să poată 
cu o viteză de peste 100 
oră.

Specialiștii ucraineni au termi
nat elaborarea proiectului uneia din 
cele mai mari secții din lume de 
producere a lingotierelor, destinate 
turnării lingourilor de oțel. Prin 
capacitatea ei anuală de produc
ție de 400.000 tone, ea depășește 
cu 100.000 tone cea mai mare sec
ție similară din S.U.A.

In patru sectoare ale secției, 
care ocupă o suprafață de 
32.000 m.p. se prevede să se insta- 
іеге aproximativ 9.000 tone de di
ferite utilaje tehnologice nestan
dardizate.

La turnarea lingotierelor se va fo
losi fontă provenită de la furnal 
ți nu retopită în cubilouri. cum se 
procedează în mod obișnuit. Fon
ta lichidă adusă din secția de fur
nale va fi păstrată ia cupe de de

La uzina de automobile din 
Minsk a fost construit autocamio
nul supragreu autobasculant „Be- 
laz-540“ cu o capacitate de 27 tone 
care înlocuiește autocamionul auto-, 
basculant „MAZ-525" de 
folosit pînă acum.

Noua mașină dezvoltă 
de 45 km. pe oră și este
tă cu un motor de 360—375 c.p. 
Constructorii i-au îmbunătățit sche
ma frînelor de picior, transmisia 
bidrodinamică și suspensia pneu-

----------------- Q.

O instalație automată 
pentru extragerea manganului

25 tone

o viteză 
înzestra-

similare de la 
din Uniunea

lume

mo-hidraulică. Lungimea mașinii 
fiind mai scurtă cu un metru ea 
este mai ușor de manevrat.

La aceeași uzină a început pro
ducția unor camioane autobascu
lante cu o capacitate de 40 tone

i

< 
___  . . . < 
prevăzute cu motoare de cite 450 ) 
c.p. cu cabine cu izolare termică și 
acustică și dispozitive de ventila
ție. Noile mașini dezvoltă o viteză 
maximă de 43 km. pe oră ți sînt 
ușor de manevrat.

> 
s

Moscova, minunata capitală 
a Țării Sovietice, este o mîn- 
drie a întregului popor. Mos- 
coviții își iubesc orașul, mi
nunatele sale parcuri, bule
vardele, metroul, marile ma- < 
gazine, viața veșnic clocoti- j 
toare. Moscova, orașul cîntat ; 
de zeci de compozitori, poeți, ■ 
pe zi ce trece devine tot mal 
frumoasă. IN CLIȘEU: Case 
noi dincolo de bariera Nev
skaia, în raionul Scemilovka, '

La Gorki a fost lansată pe apă 
prima navă katamaran din lume 
— un vas de marfă format din 
două corpuri legate între ele pri- 
tr-o punte comună. Acest vas flu
vial cu un deplasament de 600 
tone are două motoare montate în 
corpuri diferite și comandate de 
la distanță din cabina de naviga
ție.

Nava poate dezvolta o viteză 
mărită, este ușor manevrabilă și 
poate lua pe bord mai multe în
cărcături decît o navă obișnuită cu

prezent 
de tip 
naviga 

km. pe

Cu ajutorul mașinii de abatai 
„ZAM“ produsă de uzina de uri 
laje miniere din orașul ucrainean 
Dnepropetrovsk se vor putea ex
trage zilnic pînă la '1.300 tone de 
minereu de mangan. Această ma
șină mecanizează o serie de opera
ții care necesită un volum mate 
de muncă : surparea masivelor de 
minereu, strîngerea minereului, 
transportarea lui din frontul 
lucru și consolidarea galeriilor 
ploatate. Mașina este dirijată 
un singur muncitor.

Instalațiile automate pentru 
tracția mangalului fără participa
rea omului au fost create pentru 
prima oară în practica minieră 
mondială. Instalația minieră 
„ZAM“, proiectată și construită de 
specialiștii sovietici este prevăzută

de
ел-
de

ex-

★ “

Ж 25 DE HIDROCENTRALEVolga, Nipru.
Lsfîș.
Pe malurile _ — _ _ -
cestor fluvii au
și apărut puternice centrale e- 
tectrice. Dar aici zgomotul ca
racteristic marilor șantiere nu a 
încetat.

Vor mai trece cîteva luni și 
hidrocentrala Stalingrad va 
funcționa cu întreaga capacita
te. Constructorii ei și-au luat an
gajamentul să facă acest lucru 
pînă la Anul Nou. Ea va produ
ce 11 miliarde kWh' de energie 
electrică pe an, care va fi fur
nizată multor regiuni de pe ma
lurile Volgăi și din partea cen
trală a U.R.S.S. Iar cînd între 
Stalingrad și 'Dombas se va ter
mina construirea liniei de înaltă 
tenisune cu curent continuu, e- 
nerpia puternicului fluviu va ac
ționa mașinile uzinelor, fabrici
lor și minelor din acest ținut al 
cărbunelui, va lumina orașele și 
satele sudului U.R.S.S.

Pe curșui mijlociu al Volgăi 
se construiește hidrocentrala Sa
ratov. Aici lucrările se află deo
camdată în perioada inițială — 
se desfășoară turnarea betonu
lui în așa numitul bazin de a- 
mortizare, se pregătește groapa 
de fundație pentru clădirea hi
drocentralei. Particularitatea a- 
cestei hidrocentrale constă în 
faptul că clădirea ei va fi asam
blată din elemente prefabricate 
din beton armat. Asemenea me
tode la construcții atît de mari 
nu au mai fost folosite nici în 
U.R.S.S., nici peste hotarele ei.

Se desfășoară într-un ritm 
susținut lucrările de construcție 
a hidrocentralei Votkin de pe 
Kama. Se toarnă betonul în

groapa de fundație a clădirii 
hidrocentralei, în baraje și eclu
zele anvigabile, hidrocentrala va 
avea o putere de un miNon kW. 
Constructorii și-au luat angaja
mentul ca în viitor — înainte de 
termen — să pună în funcțiune 
primele ei agregate.

Pe Nipru continuă lucrările la 
hidrocentrala Kremenciug. Aceas
ta a dat curent pentru prima 
dată anul trecut. Colectivul de 
constructori și-a luat angaja
mentul ca pînă la cea 
aniversare a Marelui 
să dea în exploatare 
12 hidroturbine.

O deosebită atenție 
regiunilor răsăritene, 
mai multe bogății naturale sini 
puse în slujba omului. Și aici 
hidroconstructorii înalță o serie 
de importante obiective. Unul 
dintre acestea este hidrocentrala 
Buhtarma. Barajul ei de beton 
va avea o înălțime de 90 m. Re
cent, aici au fost puse în func
țiune primele două agregate.

Dar cel mai mare șantier din 
Siberia este desigur acela al hi
drocentralei Bratsk — un gigant 
al energeticii sovietice și mon
diale. Constructorii și-au luat 
angajamentul ca în anul viitor 
să dea în exploatare cîteva a- 
gregate. In prezent se desfășoa
ră din plin turnarea betonului 
în corpul barajului și în clădi
rea hidrocentralei. Recent, a în
ceput instalarea primului agre
gat. Concomitent, se fac pregă
tiri menite să asigure menține
rea ritmului înalt al lucrărilor

de a 43-a 
Octombrie 
toate cele

se acordă 
unde tot

și în condițiile 
asprei ierni si
beriene.

In raza șantierului de con 
strucție a hidrocentralei Krasno- 
iarsk, care va fi și mai mare 
decît cea de la Bratsk, se ter
mină construirea unui pod peste 
lenisei. In curînd va începe tur
narea betonului în groapa de fun
dație a hidrocentralei.

Hidro«>ns>tructorii pătrund în 
cele mai depărtate regiuni ale 
patriei lor, și biruind condițiile 
naturale grele, se achită cu cin
ste de sarcinile de mare răspun
dere. Ei construiesc o hidrocen
trală în zona înghețului veșnic 
- pe rîul Mamakan. Primele 

explozii au răsunat nu demult 
pe malul rîului Viliui, în apro
piere de orașul Mirnîi — centrul 
industriei de extracție a dia
mantelor — unde de asemenea 
s-a început construirea unei hi
drocentrale.

Infre construcțiile importante 
din Asia Centrală trebuie men
ționată hidrocentrala de pe rîul 
Vahș, care va furniza energie 
șantierului de construcție a hi
drocentralei Nurek, una din c"le 
mai mari din Tadjikistan. Pe 
rîul Narîn se construiește hidro
centrala Uci-Kurgati a cărei e- 
nergie va contribui la dezvolta
rea orașelor sudice, precum și a 
agriculturii în valea Fergana.

In Uniunea Sovietică se află 
în prezent în curs de construc
ție 25 hidrocentrale mari. Pla
nul celui de-al doilea an al sep- 
tenalului în domeniul punerii în 
funcțiune a unor noi capacități 
la hidrocentrale se îndteplinește 
cu succes.

se 
în

cu puternice freze-disc cu care 
poate efectua tăierea minereului 
straturi de pînă la 2,25 metri. Ins
talația minieră se deplasează în 
galerii cu ajutorul unor dispozi
tive hidraulice speciale.

Hidromonitoare 
pentru extragerea 

cărbunelui
uzina constructoare de 

mașini miniere din Sverdlovsk 
s-a început, pentru prima oară 
în U.R.S.S., producția în serie 
a unor hidromonitoare de înal
tă presiune (de peste 100 de at
mosfere) pentru exploatările car
bonifere subterane și la zi. Pro
ductivitatea unui asemenea hi- 
dromonitor atinge 250 m. c. pe 
oră. Noua mașină, care înlocu
iește munca a zeci de mineri, 
este dirijată de la distanță de 
un singur om.

La aceeași uzină s-a construit 
o instalație de hidromonitoare 
cu o productivitate și mai mare, 
destinată spălării sterilului și a 
minereurilor la exploatările la zi.

La

Un nou prepari 
antibiotic

MOSCOVA 18 (Agerpres). —• 
TASS transmite :

Monomicina un nou antibiotic 
obținut de specialiștii din Mos
cova a dovedit calități excepțio
nale în practica chirurgicală și 
în infecțiile în regiunea abdo
minală. In urologie el s-a do
vedit a fi un mijloc eficient de 
combatere a colibacilului și a 
stafilococului aureus rezistente 
la alte preparate. Proba clinică 
a monomicinei a fost 
pe 700 de bolnavi. Ca 
nomicina se aseamănă 
rina și colomicina dar 
bește de ele, avînd o 
mai redusă ceea ce permite fo
losirea ei în doze mari. Prof 
Gheorghi Gauze a declarat unui 
corespondent ai agenției TASS 
că monomicina va fi folosită pe 
scară largă în instituțijlș medi
cale sovietice. Savantul a‘ adău
gat că se mai găsesc în stadiul 
de probă clinică și alte cîteva 
preparate antibiotice noi care au 
o acțiune distrugătoare asupra 
bacteriilor foarte rezistente. O 
deosebită atenție se acordă în 
institut antibioticelor pentru tra
tarea tumorilor.

efectuată 
efect mo- 
cu mice- 
se deose- 
toxicitate

Diametrul conductei din fotografie este de ....... ........
| Construcția conductelor de gaze nu a cunoscut pînă astăzi I 
{asemenea dimensiuni. Această conductă magistrală va străbate I 
І peste 1.300 km. din ținutul Krasnodar pînă în regiunea f 
t Moscova »
« ♦
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COMUNIȘTII
in anii șesenaiului minerilor 

din Lupeni le revin sarcini mari 
în privința sporirii continue a 
producției de cărbune cocsifica- 
bil. Pentru a da viată sarcinilor 
ce le stau în fată, ei au nevoie 
de fronturi de lucru suficiente 
și pregătite la timp. Deschiză
torii drumurilor, subpămîntene 
spre straturile de cărbune sînt 
minerii sectorului d’e investiții; 
I.or le. revine sarcina de a asi
gura ca minerii frontalelor să 
aibă cîmpuri de bătălie suficien
te pentru a smulge adîncurilor 
bogăția atît de necesară siderur- 
giștilor : cărbunele cocsificabil.

Comuniștii sectorului VII-in- 
vestiții de la mina Lupeni, în 
recenta adunare generală de da
re de seamă și alegeri a organi
zației de bază, au analizat cu e- 
xigență felul cum au muncit în 
decursul unui an pentru înde
plinirea sarcinilor dte plan care 
au revenit colectivului din care 
fac parte. Iată cîteva cifre edifi
catoare care prezintă oglinda 
activității lor: colectivul secto
rului și-a îndeplinit planul de 
înaintări în perioada 1 octom
brie 1959—1 octombrie 1960 în 
proporție de 108,1 la sută le me
tri liniari și în procentaj de 168,1 
la sută la metri cubi. In fruntea 
luptei pentru obținerea acest 
realizări, animatorii întrecerii 
socialiste, mobilizatorii colecti
vului au fost comuniștii Bartha 
СіСІ9І€. Huda Mihai, Guțu 
Nicolae, Bucur Nicolae, Vieru 
Pavel, Frâțean Tudor, Bulzan 
Florea, Turcu Arion și alții. In 
adunarea de alegeri s-a subli
niat că rezultatele obținute de 
colectivul sectorului, în frunte cu 
comuniștii, dovedesc eficacitatea 
muncii de partid, a activității 
politico-educative desfășurate de 
organizația de bază.

Dezbaterile în cadrul adună
rii generale au reliefat și sar
cinile de viitor ce revin secto
rului. Și în viitor munca de 
partid, activitatea fiecărui mem
bru și candidat de partid trebuie 
să constituie un factor mobili
zator pentru ridicarea nivelului 
tehnic și perfecționarea neîntre
ruptă a procesului de producție. 
Mecanizarea lucrărilor, introdu
cerea procedeelor avansate de 
săpare și armare, ridicarea cali
ficării muncitorilor, în scopul 
sporirii productivității muncii, 
reducerii prețului de cost și îm
bunătățirii calității lucrărilor — 
iată obiectivele muncii de viitor 
a organizației de partid.

Respectarea regulilor de circulație — 
o importanta datorie cetățenească

Ca urmare a creșterii nivelu
lui de trai mulți mineri din Va
lea Jiului și-au cumpă.at bici
clete, motorete și motociclete 
Totodată, an de an transportu
rile rutiere au căpătat un vo
lum și o importanță tot mai 
mare.

In scopul reglementării în a- 
mănunt a circulației pe drumu
rile publice s-au elaborat norme 
privind circulația pe drumurile 
publice. Nerespectarea acestor 
norme din partea conducătorilor 
auto, a pietonilor determină ac
cidente care, de regulă, se sol
dează cu distrugerea unor bu
nuri — avut obștesc sau avut 
personal —, ș; uneori chiar cu 
victime omenești.

Pe strada principală din Pe
troșani, pe distanța dintre podul 
Maieia și poștă se văd zilnic, 
dar în special între orele 17—21, 
cetățeni care întîlnindu-se sta
ționează pe trotuar sau pe par
tea carosabilă a străzii și stau 
„la taifasuri4 interminabile în- 
călcfnd astfel în mod grosolan 
regulile de circulație.

Se poate spune oare că acești 
oameni nu-și dau seama cît de 
greoaie este circulația pe aceas
tă arteră principală a orașului ? 
Nu, ei își dau bine seama, în&ă

ÎN FRUNTE!
Faptul c* în prezent unele bri

găzi din sector nu-și realizează 
planul, că o bună parte din mun
citori n-au încă o calificare co
respunzătoare pentru a face față 
sarcinilor, a constituit obiectul 
multor critici la adresa vechiului 
birou al organizației de bază. 
Au%fost criticați și minerii Biro 
Gheorghe, Csiller loan, membri 
de partid care au fost schimbați 
din funcția de șefi de brigăzi 
fiindcă n-au făcut față sarcini
lor — dar a fost criticat și bi
rou! organizației de bază, care 
nu le-a acordat un sprijin cores
punzător pentru a-și îndeplini 
sarcinile.

Pentru ca minerii sectorului 
să fie la înălțimea sarcinilor ce 
le stau în față în anii următori, 
comuniștii trebuie să-și sporeas
că și mai mult rolul în mobili
zarea colectivului la o muncă 
rodnică. In acest scop adunarea 
generală a cerut noului birou al 
organizației de bază să acorde 
și mai multă atenție educării și 
atragerii tuturor membrilor și 
candidaților de partid la înde
plinirea sarcinilor organizației 
de bază.

I. DU ВЕК

„Ultima oră” de M. Sebastian — 
în pregătire la Aninoasa

Artiștii amatori Liciu Lucia, Perdi Florie», Negraru George și 
Tolvai Ludovic, apar deseori în diferite roluri pe scena clubului 
minier din Aninoasa. De data aceasta ei sînt văzuți împreună 
cu regizorul lor Lânyi Emeric. Се-or fi discutînd acești iubitori 
de artă dramatică ? După cartea pe care regizorul le-o arată 
pare că e vorba de „Ultima oră“ a lui M. Sebastian, o nouă 
piesă în pregătirea colectivului dramatic al clubului.

In clișeu de la stîrtga la dreapta : Negraru George, Tolvai 
Ludovic, Liciu Lucia, Lânyi Emeric și Penii Florica.

nu înțeleg și nu vor să înțelea
gă că au datoria cetățenească 
de a ușura circulația, de a nu 
se expune pe ei sau pe alții ac
cidentelor.

Sînt ș; conducători auto, cu 
permis special de a circula pe 
strada principală care, în loc să 
tie exemplu de respectare a re
gulilor de circulație se avîntă 
printre trecători cu viteză de 
bolid

Unii conducători auto, atunci 
cînd dau de drum drept, nu mai 
țin cont de viteza cu care circulă 
și desori, pe porțiunea dintre 
Sfatul popular raional și blocu
rile Livezenl ajung la viteze de 
70—80 km. pe oră. Alții se a- 
șează la volan în stare de ebrie
tate

„Candidați" la accidente de cir
culație sînt și unii motodcliști. 
lată un exemplu. Motocidistul 
Ion Florea circulînd pe șoseaua 
Petroșani—Lupeni și conducînd 
în stare de ebrietate a intrat cu 
motocicleta într-un autocamion 
care circula reglementar. Pasa
gerul din spate, în persoana iui 
Ciucureanu Ilie, de asemenea în 
stare de ebrietate, s-a trezit și 
el grav rănit la spital unde, în
trebat fiind dacă știe cum s-a 
accidentat, a afirmat cu naivi

CRESCUT CU W
Zorii lui Augttst 2 5 adus vre- fi s-o înveți cumsecade. Se n-ai 

teamă că nu te primește pentru cămuri noi și pe meleagurile bătrî- 
nului Vulcan, Cu fiecare an încrus
tat pe răbojul vremii clocotul mun
cii trezea la viața fostul sat al 
pensionarilor, iar roțile înțepenite 
din vîrful schelei metalice a puțu
lui au început să scrîșnească in în- 
vtrtiri amețitoare, vestind renaște
rea minei. Nu după multă vreme 
de la redeschiderea minei pe dru
mul ce duce spre birourile exploa
tării mergea at păți grăbiți un 
băiețundru ca de vreo 14—15 ani.

— Unde mergi voinicule — îl 
întrebă un miner ce se îndrepta 
spre casă purttnd pe umăr secu
rea înfiptă într-un ciutac.

— La mină — răspunse flăcăul 
țanțoș.

— Și ce cauți tu acolo. Doar 
ne-i fi vrînd să te faci miner, că 
ești numai de-o șchioapă.

— Miner n-oi putea baciule, 
dar să-nvăț strungăriu cred că mă 
primește, ce credeți — zise 1 sfios 
flăcăiașul.

— Strungar ? Faină meserie și 
de folos minerilor.

— Și mie mi-e dragă — spuse 
el emoționat.

— Atunci să fie într-un ceas bun
-z.. ♦♦ ♦< =■?= .•=.?. r.:.~------ —■

tate că Ion Florea a intrat cu 
motocicleta „într-un gard". Cau
zele accidentelor deci: beți® și 
viteza.

O deosebită atenție trebuie să 
se acorde educației copiilor pen
tru respectarea circulației. Sînt 
părinți, care lasă copnii sub 
vîrsta șeolară toată ziua în voia 
soartei, pe stradă, la joacă, deși 
le-ar sta mai bine ia o grădini’ 
ță. Alții așteaptă ca educația 
copiilor de școală sâ o facă pro
fesorii și, în fine, șî unii și alții 
(părinții și prolesoril) neglijea
ză să se’ preocupe de această 
problema.

Nu rare sînt cazurile cînd la 
ieșirea din școală, copiii alear 
gă pe stradă și se‘lovesc cu gen
iile, timp în care nu mai sînt 
atenți la ceea ce se petrece în 
jurui lor în. afară de joaca pe 
care o angajează, din care cau
ză pot ti accidentați.

Părinții, profesorii și educa
torii, fiecare au răspunderea lor, 
au datoria de a da patriei un ti
neret disciplinat, sănătos și ca 
atare trebuie să se ocupe de e- 
duca rea lor, unii acasă, iar alții 
la școală, căutînd să inspire co
piilor disciplină și respect față 
de regulile de circulație și de 
conviețuire în societate.

mina crește văștod eu ochii și e 
nevoie și de mineri și de mese
riași.

Totuși, emoția tinăridui nu s-a 
risipit pini nu S-a vizat angajat. 
In atelier a dat de oameni de nă
dejde, de comuniști care s-au ocu
pat cu drag de ridicarea nivelului 
său profesional. Printre aceștia se 
număra și strungarul Karpati Eu
gen. De la el și de la alții a în
vățat meseria tînărul Gall loan, că 
despre el e vorba. Pe Ungă prac
tici цгта și școala profesională 
din localitate. îmbina în mod ar
monios învățătura eu munca.

Văzînd tragerea de inimă cu 
care lucra, comuniștii din sector 
s-au ocupat de ridicarea nivelului 
său politic, l-au îndrumat te cărți 
să citească. Apoi l-au ajutat să-și 
întocmească documentele spre a fi 
primit în rindurile candidelor de 
partid.

In anul 1956, candidatul de par
tid Gall loan a plecat la armată 
să-și facă datoria față de patrie. 
Și aici s-a dovedit cinstit, harnic 
fi devotat. Cînd a fost lăsat ia 
vatră, cu prilejul reducerii forțe
lor armate ale patriei noastre, Gali 
loan porta la piept carnetul roșu 
de membru de partid, dovadă a 
prețuirii de care s-a bucurat și în 
armată.

Din anul 1958 Gali a început să 
lucreze din nou la mină. De atunci 
a fost mereu In biroul organizației 
de bază. S-a achitat cu cinste de 
sarcinile de producție cit și de cele 
de organizație.

...Toamna șl-a așternut din nou 
mantia ruginie, lntr-una din zilele 
însorite. ale acestui anotimp, mem
brii și candidații de partid din sec
torul V electromecanic al minei 
Vulcan au venit aproape toți să-fi 
aleagă noul birou al organizației 
de bază.

— Eu îl propun în noul birou 
pe tovarășul Gall loan — se auzi 
un glas. E fiu de muncitor, strun
gar fruntaș și s-a achitat cu cinste 
de sarcinile încredințate. A crescut 
aici sub ochii noștri odată cu mina 
și cu orașul Vulcan.

Cu toții au fost de acord cu pro
punerea făcută și l-au ales în una
nimitate.

In ședința de repartizare a func
țiilor, deși arr numai 24 de ani. 
Gall loan a fost ales secretar al 
organizației de bază. Comuniștii 
i-au recomandat ca fi de aici îna
inte să se străduiască si învețe me
reu jă crească mereu așa cum 
crește mina, orașul Vulcan. întrea
ga noastră patrie.

D. C.

O altă categorie foarte pri
mejdioasă de „candidați" la ac
cidente o constituie acei care în
vață să conducă motocicletele pe 
arterele principale și cei care 
„pun mîna" pe motocicletele a- 
parținînd altor membri din fa
milie și, cu toate că nu posedă 
carnet de conducător pentru 
motocicletă, avînd unele cunoș
tințe de conducere, fac „ture" 
provocînd accidente. Așa a pro
cedat tînărul Kutasi loan din 
Uricani care. încălecînd motoci
cleta fratelui său, fără știrea și 
permisiunea acestuia, a făcut cî
teva ture cu ea accidentînd grav 
pe copilul Bolea Vasile de 6 
ani. Consecința ? Conducătorul 
neauiorizat al motocicletei a fost 
condamnat la 6 luni închisoare 
corecționalâ, iar copilul Bolea 
Vasile s-a ales cu leziuni cor
porale în timp ce părinții negii- 
jenți au tras o spaimă care i-au 
vindecat pe viitor de a mai lăsa 
copilul fără îngrijire pe stradă.

Față de exemplele date mai 
sus, se impune ca toți cetățenii, 
conducătorii auto, motocicliștii, 
pietonii, profesorii și părinții să 
lupte diu toate puterile pentru 
a introna disciplina și respecta
rea normelor de circulație cu 
scopul prevenirii accidentelor, 
cauzării de daune materiale a- 
vutului obștesc sau particular.

1L1E TlȚA 
procuror șef 

al raionului Petroșani
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că in toate magazinele 
O.C.L. Produse Industri
ale din raionul Petroșani 
sînt sortimente bogate de
“ Bocanci pentru 
birbafi fl copii,
— ghete copii,
— pantofi - bărbați 
fi femei,
— cizme cauciuc 
pentru blrbati» f«" 
mei fi copii,
— fofoni fi galoși,
— ghete postav,
— ghete Kamelhar.

’ * Cooperativa Jiul Petro- +
<șani anunță deschiderea u- 1, 
<• nui ATELIER DE BIJU- fi 
o TERII în Petroșani piața o

» Victoriei nr. 2.
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- ► Se confecționează verîghe- f 
!! te, cercei, inele, broșe, асе
J; de cravată, gravuri etc. cu ji 
.materialul clientului. X,
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Face cunoscut că în cursul 
lunii octombrie va asigura 
aprovizionarea populației din 
Valea Jiului cu cartofi pen* 
tru iarnă.

In acest scop s-au orga
nizat centre de desfacere 
în toate localitățile raio
nului.

Astfel, vor funcționa cen
tre de desfacere în Lupeni, 
la parapetul Viscoza și li
nia 11 din gara Lupeni; 
gara Vulcan, parapet Pe- 
triia și în toate unitățile 
O.A.D.L.F.

ANUNȚ
întreprinderea Comunală 

Orășenească Petroșani tele
fon 541, 544 și 335, execută 
pentru sectorul socialist și 
particular lucrări noi și de 
reparații la instalațiile inte
rioare de apă, canal și elec
tricitate, în toate localitățile 
din Valea Jiului.

Lucrările mai sus indicate 
pentru particulari se vor pu
tea executa și cu plata în 
rate lunare.

Oameni ai muncii 
din Valea Jiului 

CITIȚI 

„STEA6UL ROȘU” 
Pentru a primi ziarul la 
timp și fără întrerupere 

faceți abonamente

TRIMESTRIALE
și SEMESTRIALE 

Primesc abonamente 
DIFVZORIi VOLUWTftR 

din întreprinderi 
șt instituții 

FACTORII POȘTALI 
OFICIILE P. T. T. fl.


