
РгоІе1агіЯіп4оа4е«|агі1е,-ипЦічѵаІ

J

Anul XIII 
XVIJi Nr. 3685

Vineri
18 august 

1961

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

ÎN CINSTEA ZILEI DE 25 AUGUST
ale minerilor 

petrileni
Colectivul exploatării miniere Petrila raportează 

îndeplinirea planului la extracția cărbunelui pe 
primele 8 luni ale anului cu 16 zile înainte de ter
men. Minerii de arici consacră acest însemnat suc
ces cfclei de a 17-a aniversări a eliberării patriei.

In abatajele acestei mine s-au realizat în anul 
curent viteze medii de avansare cu 23 la sută mai 
mari față de cele planificate.

La obținerea acestor realizări o contribuție de 
.mare preț au adus-o colectivele sectoarelor I și 111 
’ care' s-au situat în fiecare lună printre sectoarele 
fruntașe din Valea Jiului.

Pregătiri de
Din inițiativa comite

tului de femei din co
muna Iscroni, un grup 
de -gospodine au luat în 
îngrijire grădinița de 
Hori din fața școlii din 
Iscroni 
ele prin 
tică.

amenajată de 
munca patrio-

4 pag. 20 bani

Citiți în pagina IV-a:
• Populația din R.D. Germană sprijină cu fermitate partidul' 

și guvernul clasei muncitoa re
• Zborul navei cosmice „Vo stok-2“ a fost coordonat de un 

centru instalat în acest scop
• Noi provocări împotriva Tunisiei
• Muncitorii englezi cer ma forarea salariilor

ья

Numai produse de calitate!

sărbătoare
Grupul de femei în 

frunte cu Lazar Catița, 
responsabilă cu muncă- 
obștească în cadrul co
mitetului de femei, în 
cinstea zilei de 23 Au
gust a reamenajat par
cul, gătindu-1 de sărbă
toare cu flori sezoniere.

Repertoriul 
a fost 

îmbogățit
Alături de ce

lelalte formații 
artistice ale clu
bului minier din 
Lonea și fanfa
ra a făcut inten
se pregătiri în 
vederea specta
colului pe care-1 
va prezenta la 
23 August. Ast
fel, repertoriul a 
fost îmbogățit cu 
noi cîntece prin
tre care „Pe ma
lul Milcovului", 
„Ecoul în munți", 
„Vîntuleț de pri
măvară" și alte
le, reluîndu-se 
totodată o serie 
de cîntece deja 
cunoscute și ca
re s-au bucurat 
de mult succes.

INITMTIVĂ LĂUDABILĂ
Comitetul U.T.M. de la pre

parata Petrila a luat inițiativa 
defrișării unei porțiuni din dea
lul Maleia năpădit de mestecă- 
niș.

Acțiunea a și început. Pînă în 
prezent. brigăzile de muncă pa
triotica din 'cele șapte organrza- 

cadrul 
defrișat 
cele 95

'ții de bază U.T.M. di 
.preparației Petrila au 
mai bine de 5 ha.
ha. de teren.

din

l t
«Comitetele de cetățeni din stră

zile dr. Petru Groza și Grivița 
din Lupeni au ținut zilele tre
cute o ședință în care au discu
tat probleme gospodărești' în 
vederea întîmpinării zilei de 23 
August. In urma ședinței, cetă
țenii din aceste străzi au ieșit 
la muncă voluntară pentru în
frumusețarea străzilor respective.

16.970 tone cărbune 
cocsifieabil peste p!an

Sectorul III al minei Lupeni 
se numără printre cele mai mati 
sectoare productive din Valea 
Jiului. In întrecerea socialistă pe 
care o desfășoară în cinstea zi
lei de 23 August colectivul. aces
tui sector ocupă un loc fruntași 
Prin ■ aplicarea inițiativei „ziua 
și fîșia" minerii de aici au ex
tras în prima jumătate a lunii 
curente 1500 tone de cărbune 
peste plan. De la începutul a- 
nului și pînă în prezent ei au 
livrat centrelor siderurgice din 
țară 16.970 tone de cărbune coc- 
sificabil peste sarcinile dfe plan. 
Productivitatea muncii pe sec
tor a crescut cu peste 12 la sută 
față de cea planificată. Din a- 
batajeie frontale unde lucrează 
brigăzile minerilor Ghioancă Sa
bin, Spînu Petru și Ghioancă 
loan au fost trimise la supra
față în acest an mii de tone de 
cărbune în plus.

♦ 
♦
♦
J Pentru a îndeplini angaja- 
î meritul de a obține cît mai în- 
• semnate economii de combusti-

I fochiștii de la Depoul C.F.R. 
Petroșani au intensificat folosi
rea metodei de remorcare a tre
nurilor cu tonaj sporit. Ca ur
mare, în ultima vreme ei au e- 
conomisit cantități importante 

combustibil convențional.

Economii de combustibil convențional
angaja-

bil convențional, mecanicii și
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Astfel, echipa condusă de me
canicii Marco Aurel și Gostian 
Ladislau a economisit în luna 
trecută și în prima decadă a lu
nii curente 36 tone de combus
tibil conventional, iar echipa 
mecanicilor Dascălu loan și 
Cătuțoiu loan — 28 tone de 
combustibil. Realizări asemănă
toare au obținut și mecanicii 
Marcu loan, Zbora Constantin 
și alții.
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Colectivele de muncă din Va
lea Jiului întîmpină cea de a 
17-a aniversare a eliberării pa
triei cu succese însemnate în 
producție. Minerii vor raporta 
la 23 August că pe seama creș 
terii lună de lună a productivi
tății muncii care în luna august 
a ajuns la 1,120 tone cărbune 
pe post au pus la dispoziția e- 
conomiei naționale peste plan 
mai bine de 140.000 tone’ de căr
bune cocsificabil și energetic 
din cele 220.000 tone cît prevede 
angajamentul anual, constructo
rii vor raporta că din cele 892 
apartamente pe care le constru
iesc în acest an, aproape 400 a- 
partamente au și fost predate 
beneficiarului. Cu însemnate 
realizări întîmpină ziua de 23 
August filatorii din Lupeni, son
dorii, ceferiștii, energetiefenii și 
metalurgiștii, muncitorii din in
dustria locală.

Un obiectiv de primă impor
tanță în întrecerea socialistă îl 
constituie calitatea producției. Și 
în acest domeniu realizările ob
ținute pînă acum sînt mulțumi
toare, Calitatea cărbunelui brut 
este din ce în ce mai bună. Luna 
aceasta, de pildă, la toate ex
ploatările miniere procentul de 
cenușă este cu 0,8—4,5 la sută 
sub norma admisă, s-a îmbună
tățit simțitor umiditatea și gra- 
nulația cărbunelui. Datorită con
trolului mai riguros lucrările 
miniere în abataje, galerii, la 
întreținere se iac la un .nivel ca
litativ. mai înalt decît în <anut 
trecut. S-a îmbunătățit, de ase
menea, 
cutate pe șantierele de construc
ții. In predarea noilor aparta
mente construite apfeciferea cali
tativă se face după apartamen 
tele etalon, blocurile predate sau 
în construcție acum la Lupeni, 
Vulcan, Petroșani au un finisaj 
interior și exterior executat cu 
mai multă grijă. Firele de mă
tase artificială produse de Fila
tura Lupeni sînt categorisite în 
procent tot mai mare la clasele 
prima și extra. In sondajele car 
bonifere executate de Întreprin
derea de explorări Lupeni a eres, 
cut indicele de recuperare, la 
U.R.U.M.P. rebuturile de turna
re sau de prelucrare au fost sim
țitor reduse față de normă.

La baza luptei generale pentru 
ridicarea nivelului calitativ al 
producției stă munca politică 
vie, de la om la om, desfășura
rea largă a întrecerii socialiste 
cu obiective concrete în privința 
calității producției, extinderea 
inițiativelor pornite din masa de 
muncitori'.

Inițiativa pornită de către mi
nerii comuniști din frontalele 
minei Lupeni sub lozinca „Nici 
un vag^net de cărbune rebufat 
pentru șist" și cea a 
din Lupeni „La o mie 
produse cel mult una rebut'

calitatea lucrărilor exe-

găsit un larg ecou, se aplică pe 
scară tot mai largă. îmbunătă
țirea calității, cărbunelui la U- 
ricani, Lupeni, Vulcan, Petrila 
trebuie pusă în mare măsură pe 
seama initiative! de la Lupeni. 
La Filatura Lupeni o seamă de 
muncitori și brigăzi complete 
dau acum cîte cel mult 2—3 bo
bine rebutate la 3000—4000 de 
bobine prelucrate și chiar mai 
mult.

Nivelul calitativ al producției 
industriale și de bunuri de con
sum a crescut în Valea Jiului, 
dar nu a atins încă nivelul po
sibilităților existente, nivelul sar
cinilor stabilite de partid. Sînt 
încă brigăzi de mineri la toate 
exploatările care dteși au condi
ții bune de muncă, dau cărbu
ne cu șist vizibil neales, execută 
lucrări, miniere de calitate infe
rioară. Nici cu lucrările de con
strucții și mai ales cu unele fi
nisaje nu se prea pot mînidri pe 
deplin constructorii. De aseme
nea, la întreprinderea de indus
trie locală „6 August" calitatea 
unor produse de carne, calitatea 
pîinii nu este adeseori- corespun
zătoare cerințelor. Cauza acestor 
deficiente, care pot și vor trebui 
să fie cît mai neîntîrziat lichi
date. trebuie căutată în tendin
ța unor maiștri și conducători 
care de dragul îndeplinirii pla
nului fizic sau valoric trec cu 
vederea ealitatea slabă a unor 
produse, trebuie căutată în fap
tul eă, niai ales pe șantiere, nu 
există peste tot o preocupare ac
tivă pentru аргоуідапа-Ееа cu- 
materiale de calitate corespun
zătoare. și în mod. ritmic.

Succesele pe care muncitorii 
Văii Jiului le vor raporta parti
dului și guvernului cu ocazia 
zilei de 23 August trebuie in vi
itor dezvoltate mai ales din punct 
de vedere calitativ. Pe primul 
plan al activității organelor teh
nice, al muncii organizațiilor de 
partid și sindicale trebuie să 
stea lupta pentru continua îm
bunătățire a calității producției.

Muncă patriotică
Pescarii amatori din Lupeni 

au efectuat zilele trecute o mun
că patriotică pentru protecția 
puietului de păstrăvi în apele de 
munte din împrejurimile ■ orașu
lui.

Cu acest prilej în pîrîul Tusu 
Mare au fost, amenajate maî 
multe cascade pentru refugiul 
păstrăvilor.

La amenajarea cascadelor au 
luat parte un număr de 15 pes
cari printre care se numără Gu
șații Nicolae, Szakâcs Iosif, Nagy 
Ioan, Vegan Petru, Bogdian Ioan, 
Pavel Constantin, Lukâcs Iosif 
și alții.

I. GHEORGHE 
corespondent 

----- O-----

MONTAJ LITERAR
Clubul minier din Uricani a 

pregătit pentru duminică 20 au
gust, orele 18, în sala i clubului; 
un monta] literar pe tema -„17 arti 
de mărețe realizări"-. Montajul va 
fi urmat de un bogat program ar~ 
fistic prezentat de către formațiile 
clubului din localitate.

--- O----
GRIJĂ FATĂ DE OM
Organizațiile de partid de la 

mina Petrila manifestă o grijă 
deosebită pentru îmbunătățirea 
securității muncii 
condițiilor lor de 
dunările generale

GH. DUMITRESCU
l

minerilor, ai 
muncă. In a- 

______  o____  care au avut . 
loc în ultimele săptămîni, orga
nizațiile de bază au analizat'a- 
ceastă problemă, felul cum sîht 
folosite în cadrul exploatării! 
condițiile create pentru îmbună
tățirea muncii minerilor și res
pectarea tehnicii securității. Pe 
urma dezbaterilor organizațiilor 
de bază au elaborat măsuri pen
tru îmbunătățirea preocupării 
organizațiilor sindicale și a con-, 
ducerilor tehnico-administrative 
pentru asigurarea de condiții de 
muncă optime brigăzilor, inten
sificarea controlului asupra res- 
pectării N.T.S.

In urma adunărilor generale, 
a organizațiilor de bază proble
mele protecției muncii au fost a- 
nalizate și în cadrul plenarei lăr-i 
gite a comitetului dfe partid al: 
exploatării.

filatorilor 
de bobine
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8 Îmi. amintesc de o întâmplare
8 pe care a pățit-o în urmă cu mai
8 mulți ani un miner :
8 lntr-o zi a fost chemat la
8 „domnul" inginer. Acesta l-a pri-
8 mit în biroul său și i-a explicat
8 că-i vorba numai de o iscălitură.
8 l-a întins o coală de hîrtie albă 

pe care erau așternute cîteva 
rînduri scrise cu cerneală.

— Pe hîrtie e scrisă o recla- 
mație prin care ceri conducerii 
să ți se asigure lemn destul pen
tru armare, fiindcă așa cum lu- 
cri acum îți pui în orice clipă 
viața în primejdie — i-a explicat 
inginerul.

— Am spus de-atitea ori lucrul 
ăsta și am curajul să și semnez 
pentru așa ceva — i-a răspuns 
minerul.

El și-a întins degetul mare. In
ginerul l-a apucat între două de
gete de-ale sale, l-a mîzgălit cu 
cerneală și apoi l-a apăsat pe 
coala albă de hîrtie sub rînduri- 
le scrise cu cerneală.

Au trecut cîteva zile. Lemn tot 
nu era în abataj. Reclamația nu-și 
făcuse efectul. A venit și ziua 
plății. Minerul s-a înfățișat la 
ghișeu. N-a mai trebuit să 
leased" Pentru primirea i 
care i se cuveneau după muncă. 
In schimbul lor a primit petecul 
de hîrtie pe care-l iscălise cu de
getul în urmă cu cîteva zile.

— Ai mai rămas dator cu 2300

Față în față
0
8
8
8

i-a spus posac casierul, j' 
nu înțelegea nimic, g

8
8
8

Brigada lui Velek 
Ioan de la sectorul I 
A al minei Lupeni 
este una din cele mai 
bune brigăzi de pre
gătiri. In luna curentă, 
în întrecerea 
stea zilei de 23 Au
gust, minerii 
ceastă brigadă 
depășit planul de pro
ducție cu peste 7 la 
sută.
IN CLIȘEU : Schim
bul condus de Jeler 
Ilie din brigada lui 
Velek loan

în Cin-

din a- 
și-au

’ „iscă' 
bariilor

de lei —
Minerul

iși pierduse și graiul. Cineva i-a g 
cz'Zir rîndurile de pe coala de g 
hîrtie care-i tremura în mină. 5 
„Recunosc că am risipit letrtnttl î 
cu care trebuia să armez ți pen- S 
tru asta merit să fiu pedepsit g 
cu amenda care credeți că mi se К 
cuvine". o

Cuprins de durere minerul a g 
scăpat printre dinți: o

— Cîinele !... g
In ziua următoare i s-a făcut g 

„dreptate" la jandarmerie. g
* 8

Am trecut acum cîteva zile pe S 
la clubul sindicatului minier. Я 
M-ат abătut și la bibliotecă. In g 
fața ghișeului am văzut o „coa
dă" lungă.

M-am gindit atunci că dacă în 
urmă cu douăzeci — treizeci de 
ani un oarecare om ar fi văzut 
„coada" asta s-ar fi așezat de- 
îndată la rînd și apoi ar fi între
bat : „Aici se primește . de lu- g 
cru ?“ sau : „Aici se dă ceva «" ; 
jutor'în alimente pentru șomeri?-, g 
„Am și uitat ce gust are plinea. ; 
Copiii îmi stau acasă cu gurile ° 
căscate ca niște pui flămîrtzi. Mi ° 
se topește inima de mila lor. Ce g ... ■ o 8să le dau s-ar fi tînguit
mamă.
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С. MORARU
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STEAGUL ROȘU

raioanele Orhei, Tiraspol, Lip- 
Bender și Strășeni a înce- 

reconstruirea generală a sa-

In 
câni, 
put 
telor, după proiecte elaborate de 
un grup de arhitecți de Ia Insti

se

orașului 
în stepa

г
Acolo unde odinioară 

era stepă...
Străzi curate, bine amenajate, 

case frumoase cu apartamente 
confortabile — așa arată acum 
Rudnîi. Dar numai cu patru ani 
in urmă acest oraș nu figura 
încă pe nici o bortă. Acolo unde 
se întind astăzi străzile 
șuera pe atunci vîntul 
kazabă.

Nu de rmdt, geologii sovietici s 
au descoperit lingă așezarea Sar- < 
bai bogate zăcăminte de minereu > 
de fier și la chemarea partidului, S 
în steapă au venit comsomoliștii < 
pentru a construi mine și combi- i 
natul de înnobilare Sokolovskoe- ( 
Sarhaiski. iar la 25 august 1957 ? 
a pornit spre Ural primul tren > 
încărcat cu minereul extras aici. S

Astăzi orașul Rudnîi are peste < 
65.000 de locuitori. Cei mai mulți t 
sînt în vîrstă de 22 de ani. ln\ 
1959, în acest oraș al tineretului < 
s-au înregistrat 566 de căsătorii ( 
și 1.131 de nașteri, iar în anul 
următor alte 980 de căsătorii și > 
2.022 de nașteri

Locuitorii își iubesc tînărul 
lor oraș. Adeseori, după orele de 
muncă, ei pot fi văzuți în stradă 
săpînd sau stropind vreun pomi- 
șor, vreun tufiș, lucrînd la ame- 

5 najarea orașului. Numai în pri- 
măvara trecută ei au sădit zeci 

mii de copaci și tufișuri, iar 
I anu: acesta au hotărît să sădească 
j 60.000 de tufișuri și peste 30.000 
] de pomi. Și nu este de mirare că 
1 acum toate străzile din Rudnîi 
i rfw scăldate în verdeață : în ste

pă a venit omul sovietic 
<■ pinul și transformatorul

Este frumos si bogat Rudnîi! 
? Dar și mai frumos este viitorul 
' iui. Locuitorii lui desfășoară în

trecerea pentru titlul de oraș al 
muncii și vieții comuniste.

— stă- 
naturii.
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Printr-o simplâ apăsare pe bufon...

tutui „Rosghiprosovhozstroi“ 
Moscova. In 30 de localități 
construiesc case și străzi noi.

Noile sate din R.S.S. Moldove
nească vor deveni adevărate oră 
șele-colhoznice cu case alcătuite 
din parter și etaj avînd fiecare 
6—8 apartamente. Se va schimba 
radical și centrul satului. Condu
cerea colhozului, Sovietul sătesc 
și alte instituții administrative sînt 
amplasate într-o singură clădire.

Casa de cultură, magazinele, res
taurantul, școlile, creșa și căminul 
de copii formează un singur an-

: samblu arhitectonic. Centrele eco
nomice de producție vor fi mu-

i tate la marginea satelor. Acolo vor
funcționa atelierele, hambarele de 
cereale și depozitele 
ale colhozului. Toate 
tului vor fi asfaltate, 
să se construiască în 
apeducte și rețele de 
pentru scurgerea apelor de ploaie.

Populația rurală va participa 
activ la reconstruirea satelor. Pen
tru buna desfășurare a acestor lu; 
ctări a fost ales un consiliu inter- 
colhoznic.

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

de legume 
străzile sa- 
Se prevede 
aceste sate 

canalizare

Colectivul uzinei „Krasnogvar - 
deeț“ din Leningrad, care produce 
aparate și instrumente medicale 
complicate, acordă calității produ 
selor o atenție deosebit de mare 
— de calitatea și buna funcționa
re a acestor aparate și instrumente 
depinde adesea în mare măsură 
viața omului. Anul acesta la u- 
zină a fost asimilată producția a 
28 de aparate și instrumente 
cîicale noi, iar alte 
modernizate.

In curînd uzina va 
poziția personalului 
nou aparat, denumit mecanocar- 
diograf, realizat de profesorul S. 
Savițki. Cu ajutorul acestui aparat 
se va putea stabili mult mai pre
cis diagnosticul în cazul bolilor 
cardiovasculare.

Uzina face, de asemenea, pre
gătiri pentru producția în serie a 
unei instalații speciale cu ajuto
rul căreia se vot putea înregistra 
simultan un număr de 12 procese 
fizfcdogice care au loc în orga
nismul omului. Se pune la punct

25 au

pufic la 
medical

me-
fost

dis-
un

sănătății omului
de asemenea, un nou aparat pen
tru circulația artificială 
și un dispozitiv de 
foarte simplă pentru 
operațiilor pe inimă.

In munca de perfecționare și de 
creare a noilor aparate și dispo
zitive uzina colaborează strîns cu 
instituțiile medicale și cu oame
nii de știință din Leningrad. La 
uzină a fost creat un birou spe
cial tehnologic — de proiectări 
și un laborator care verifică ca
litatea produselor.

Colectivul Uzinei „Krasnogvar- 
deeț“ și-a luat angajamentul să 
îmbunătățească calitatea și să mă
rească termenul de garanție la un 
mare număr de aparate și instru
mente medicale.

—o—

Observator meteorologic automat
La baza de cîmp a observa

torului geofizic principal din 
satul Voeikovo (regiunea Lenin
grad) a intrat în funcțiune pri
mul observator meteorologic au
tomat din U.R.S.S. El înregis
trează și transmite la punctele 
de culegere a informațiilor dale 
cu privire la complexul de ele
mente meteorologice^ care stau la 
baza prognozei timpului, la cu
noașterea condițiilor atmosferice.

Cabluri invizibile, ascunse în 
pămînt fac legătura între emiță
toarele instalate pe o platformă 
sub cerul liber și pavilionul te
lemetrie. In mod automat, fără 
participarea observatorilor, se 
stabilește temperatura și umidi
tatea aerului, transparenta at
mosferei, viteza și direcția vîn- 
tului, temperatura solului la di
verse adîncimi, coeficientul său 
de conductibilitate termică.

Automatizarea a fost extinsă 
asupra tuturor proceselor de ob
servații, inclusiv asupra elemen
telor bilanțului de radiații. Iată, 
de pildă, un mic aparat — pri
mul model automat al așa-nu- 
mitului integrator elektrolitic al 
elementelor bilanțului de radia
ții. El indică suma fluxurilor de 
radiafii într-o anumită perioadă

de timp, variind de la o zi la 
zece zile.

Pe un lot învecinat cu pavilio
nul se pot vedea și alte dispo
zitive neobișnuite. Printre aces
tea se află și un aparat simplu 
— un emițător care înregistrea
ză diferența de temperatură a 
aerului Ia diferite niveluri. Acest 
aparat ușurează mult observa
țiile necesare pentru a se stabili 
schimbul de căldură dintre sol 
și atmosferă, ceea ce este im
portant pentru calcularea bilan
țului hidrologic pe ogoare, pen
tru studierea condițiilor de dez
voltare a plantelor.
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Noi centre știiR^ee 
în Siberia

Un nou centru științific al fi
lialei din Siberia a Academiei 
de Științe a U.R.S.S. se crează 
la Irkutsk. Teritoriul viitorului 
orășel al științei va fi împărțit 
în cîteva zone principale : o zo
nă a institutelor de cercetări cu 
laboratoare, o mare grădină bo
tanică și o pepinieră, o zonă de 
locuit, alcătuită din cinci mlcro- 
raioane și un centru comercial, 
o zonă de odihnă amplasată pe 
malul Angarei.

Orășelul academic din Irkutsk 
este unul din numeroasele centre 
științifice ce se creează în Sibe
ria. La Novosibirsk s-au și des
chis circa 20 de institute de cer
cetări. Mari centre științifice vor 
deveni de asemenea orașele Kra- 
snoiarsk și Ulan-Ude.

Uzina mecanică „Karaciarcv" din Moscova a produs pentru 
constructori o turlă telescopică, folosită la repararea și vopsirea 
fațadelor.

Este suficient o simplă apăsare pe un buton al motorului 
electric pentru ca secțiile turlei să 
clădiri cu patru etaje. Pe 
ele transportă pînă la 200 
vopsirii clădirii.

Deplasarea turlei de-a 
de eforturi. Este suficient 
formă să apese pe un buton, pentru ca turla să se deplaseze pe 
un cablu în direcția necesară.

Prima încercare a turlei telescopice a fost electuată la 
Moscova și a dat- rezultate bune. In decurs de 7- ore a fost 
zugrăvită fațada Unei clădiri cu o suprafață de 400 m.p. In pre
zent, turla telescopică este folosită in bune condițiuni intr-unui 
din cele mai mari raioane de construcții din Moscova.

Anul acesta, Uzina „Karaciarov" va produce de asemenea, 
o instalație pentru săparea rapidă a galeriilor subterane, o ma
șină pe șenile pentru turnarea betonului destinată construcțiilor 
rutiere și altele.

urce pînă la înălțimea unei 
platformele turlei lucrează muncitori, tot 
kg. de materiale necesare reparării sau

lungul clădirii nu implică nici un fel 
ca un muncilor care lucrează pe plat*

-------------------O------------------- f
Fpigidep de autoturisme

Un grup de mecanici din Baku 
au proiectat și construit un frigider 

Ei 
de 
se 

din 
autoturismelor de orice 

Frigiderul este alimentat

electric pentru autoturisme, 
constă dintr-o cutie metalică 
formă dreptunghiulară care 
montează în spatele scaunului 
față al autoturismelor de 
marcă.
cu curent de acumulatorul auto
mobilului. El consumă puțină e

nergie întrucît este înzestrat- cu 
un termostat automat.

Greutatea întregii acestei ins
talații este de 6—7 kg. El poate 
cuprinde 12 sticle cu băuturi 
contoare și cîteva kilograme 
diferite produse alimentare.

Primele experiențe efectuate
frigiderul de automobil s-au des
fășurat cu succes.

O------------------
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Canalul Kara-Kum
Poporul turemen 

cest canal „Fluviul 
tr-adevăr, el aduce 
metri cubi de apă, 
văile aride Murgab 
Dar exploatarea acestei gran
dioase lucrări hidrotehnice im
plică unele dificultăți: o întrea
gă armată de muncitori, tehni
cieni și ingineri trebuie să asi
gure debitul normal al apei în 
acest canal care brăzdează un 
vast teritoriu cu nisipuri miș
cătoare.

Pentru a înlesni exploatarea 
canalului, specialiștii sovietici au 
pus la punct un reglator auto
mat al debitului apei. In mo
mentul de față dispecerul trebuie 
să verifice la fiecare două ore 
nivelul apei din canal, ceea ce 
este o muncă dificilă și compli
cată. Regulatorul automat va 
veghea ca debitul să corespundă 
prevederilor. El va comanda des
chiderea sau închiderea instala
țiilor de cap ale canalului, fără 
a mai 
mului.
model 
zultate

a numit a- 
vieții“. In- 

milioane de 
alimentînd 

și Tedjen.

fi necesară intervenția o- 
Probele efectuate cu un 

experimental au dat re
petitive.

Biblioteca electronică, biblioteca viitorului

la fiecare

ocupă pri
ce privește

va fi automatizat
In viitor, nu numai canalul 

Kara-Kurn ci și alte canale vor 
fi dotate cu telecomandă și dis
pozitive de telemăsurare, ceea ce 
va permite să se dirijeze func
ționarea instalațiilor aflate la o 
distanță de zeci dfe kilometri, să 
se furnizeze colhozurilor și sov- 

cantitatea de apă ne- 
să se amelioreze ex- 
sistemelor hidroteh-

hozurilor 
cesară și 
ploatarea 
nice.

*

orașului Rî- 
satul Salas-

0 mare întreprindere 
a industriei cimentulm

In localitatea Balakleia din 
regiunea Harkov se construiește 
una din cele mai mari întreprin
deri ale industriei cimentului din 
U.R.S.S. Cele patru cuptoare ale 
Combinatului din Balakleia, a- 
vînd fiecare o capacitate egală 
cu a unei fabrici mijlocii, vor 
da anual 2,4 milioane tone de 
ciment.

Noua întreprindere va fi în
zestrată cu utilajul cel mai mo
dern. De fiecare lucrător, aici se 
va produce de trei ori mai mult 
ciment decit în fabricile existen
te. Cimentul produs la Combi
natul de la Balakleia va fi cel 
mai ieftin din țară.

In decursul istoriei de veacuri 
a editării de cărți s-au tipărit 
peste 12 milioane titluri, sute de 
milioane de articole de ziare și 
reviste. Numărul cărților crește 
neîncetat. Se consideră că acest 
număr se dublează 
zece ani.

Uniunea Sovietică 
mul loc în lume în
numărul cărților editate și tira
jul lor. In prezent, întreprinde
rile poligrafice din U.R.S.S. ti
păresc 2.361 de cărți pe minut 
s-au aproape 3,5 milioane de 
cărți pe zi-

Pentru a amplasa aceste cărți 
a fost nevoie si se creeze 400.000 
de biblioteci, în care se păstrează 
în prezent 
lume.

Cum să 
ocean de 
cartea necesară ? Bibliotecarii sînt 
ajutați. în munca lor de tot fe
lul de îndreptare bibliografice, 
cataloage, dicționare, numeroase 
indicatoare în toate domeniile cu
noașterii : știință, tehnică, litera
tură, artă. Dar și această literatu
ră bibliografică a devenit foarte 
vastă, in care este greu să te 
descurci.

peste 1,5 miliarde vo

te descurci în acest 
cărți, cum să găsești

Oamenii de știință lucrează la 
realizarea bibliotecii viitorului. 
Este vorba de o bibliotecă elec
tronică. Cititorii ei nu vor mai 
trebui să scotocească prin cata
loage, să caute cifre și numărul 
cărții, să caute cartea însăși și 
să o răsfoiască apoi pentru a gă
si pagina și acele rînduri care 
cuprind ideea, formula, defini
ția necesară.

Așa cum astăzi abonații unei 
centrale telefonice automate pot 
fi chemați prin formarea numă
rului lor, la fel și în biblioteca 
electronică se vor putea obține 
informații prin comutatorul dis
pozitivului general de citit.

Cu cîțiva ani in urmă s-a efec
tuat o experiență de transmitere 
dintr-un raion al Moscovei în- 
tr-altul, prin centrala telefonică 
automată orășenească, conținutul 
câtorva pagini de text înregistrat 
în „dispozitivul de memorare" al 
unei mașini. Pe ecranul televizo
rului s-a putut citi imaginea exac
tă a textului.

In biblioteca viitorului, pe ba
za unui program întocmit dina
inte, impulsurile vor „găsi", „ci
ti" și „da" ele înșile informația 
cerută sub forma unei imagini

pe ecranul televizorului sau sub 
forma unui text tipărit, ușor de 
citit. Textul va apare cu iuțeala 
fulgerului.

La noile mașini viteza de se
lecționare va fi foarte mare. In- 
tr-o oră se vor putea colecționa 
peste' 10 miliarde cifre sau 
250.000 coli de tipărit, ceea ce 
însemnează 4 milioane de pagini 
de cărți obișnuite. In viitor însă 
viteza va putea ajunge pînă 
12,5 milioane coli de tipar 
text pe oră.

Perfecționarea mașinilor 
„dispozitiv de memorare" de lun
gă durată va duce la crearea en
ciclopediei automate. In aceste 
dispozitive se vor putea introduce 
toate axiomele, teoremele, formu
lele, definițiile cunoscute, precum 
și diverse date.

Nu este departe timpul cînd 
orice om de știință, inginer sau 
student, din orice colț al Uniu
nii Sovietice sau chiar orice ci
titor, va putea obține pe această 
cale și orice informație, oricit de 
complicată, orice schiță, formulă, 
orice calcul greu și orice tradu
cere dinir-o revistă sau cat te a~ 
părute cu cîteva ore în urmă.
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Primii reatlnr atomic 
li Rwtlidle Băltite

In împrejurimile 
ga, în apropiere de
pils unde în anii Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei hitleriș- 
tii au organizat un lagăr al 
morții, se termină lucrările de 
construcție a primului reactor 
atomic din Republicile Baltice.

A fost construită clădirea prin
cipală cu sala de fizică, pila a- 
t ontică.

In cursul lucrărilor de con
strucție, oamenii de știință le
toni au modernizat reactorul, 
mărindu-i puterea de două ori.

Conform prevederilor, reacto
rul va fi pus în funcțiune în a- 
juitul deschiderii celui de-al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S.

---- o
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Gagarinitul — 
un nou mineral

Știința cunoaște peste 2000 de 
minerale, care reprezintă anu- 
miți compuși chimici. Aceste 
2000 de minerale reprezintă re
zultatul muncii depuse timp de 
secole de cercetătorii scoarței 
terestre. Cifra aceasta nu repre
zintă însă o limită.

Recent geologii sovietici A. 
Stepanov și E. Severov în co
laborare cu chimista A. Bîkova 
au descoperit un nou mineral, 
care conține elemente făcînd 
parte din grupa păminturilor 
rare, care, după cum se știe, e- 
xistă în cantități infime

Pămînturile rare — Ceriu, 
Yierbiu, lantan, europiu și al
tele — au proprietăți foarte pre
țioase.

In cinstea primului cosmonaut 
Iuri Gagarin, geologii au hotă- 
rît să numească noul mineral 
gagarinit.
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Un comitet de
In urmă cu vreo cîteva luni, nu 

mult timp după ce și-au dat cu 
încredere votul noului lor deputat 
în sfatul popular al orașului, a- 
legătorii din 
torală nr. 33 
dunat într-o

Adunarea a 
definit. Urma 
tari într-unul din blocurile noului 
cartier al Vulcanului, să stabi
lească programul acțiunilor obș
tești în cadrul circumscripției lor 
și să formeze nucleul care să co
ordoneze aceste acțiuni sub în
drumarea deputatului sfatului 
popular — comitetul de cetățeni. 
A fost constituit comitetul de bloc 
al circumscripției în care cetățenii 
au ales din rîndurile lor pe cei 
mai vrednici gospodari, buni ac
tiviști - voluntari. încrederea alegă
torilor de a fi membru al comi
tetului de bloc a fost acordată ce
tățenilor Niculescu Emilian, Palmi 
Coloman, Șimcic Fl.irica și Ghi- 
miș F., iar în fruntea comitetului 
а fost ales deputatul circumscrip
ției, tov. Burlehner Iosif.

De la constituirea comitetului de 
bloc în circumscripția nr. 38 Vul
can au trecut mai multe luni. In 
această perioadă comitetul de bloc 
a" devenit un nucleu puternic al 
Circumscripției, principalul ajutor 
al deputatului, un adevărat însu- 
flețitor și mobilizator al alegăto
rilor la acțiuni de interes obștesc. 
Cum își desfășoară activitatea a- 
cest comitet de cetățeni ?

După constituirea sa, comitetul 
și-a format un activ lărgit din 
rîndul celor mai harnici cetățeni 
și împreună cu acesta și-a stabi
lit un plan de muncă pe mai mul
te luni . în care s-au prevăzut ac
țiunile gospodărești pentru înfru
musețarea cartierului. Planul a fost 
întocmit pe baza propunerilor fă
cute de cetățenii din circumscrip
ție și a sarcinilor Comitetului exe
cutiv al sfatului popular orășe
nesc Vulcan. Planul a fost defal
cat pe luni și săptămâni, iar mem
brii comitetului au primit însărci
nări concrete.

Bucurîndu-se de îndrumarea și 
sprijinul permanent al comitetului 
executiv al sfatului popular, co
mitetul de cetățeni a trecut la în
făptuirea obiectivelor prevăzute în 
planul său de muncă, reușind, șa 

. realizeze un mare număr de pre 
’ puneri făcute de alegători. Astfel 
pe terenul viran din fața blocului 
D .55 au fost transportați 49 
m.c. de pămînt, au fost amenajate

circumscripția elec- 
din Vulcan s-au a 
adunare populară, 
avut un scop bine 
ca alegătorii, loca*

cetățeni fruntaș
zone verzi pe o suprafață de 560 
m.p., au fost transportate glii 
de iarbă, iar pe un teren de 286 
m.p., au fost amenajate ronduri de 
flori, s-au sădit arbuști ornamen
tali. In prezent fostul teren vi
ran din jurul blocului D 55 a 
devenit un adevărat parc, pe întin
sul căruia se aștern acum covoare 
multicolore de flori. La această 
lucrare au participat peste 500 ce
tățeni, efectuînd 2110 ore 
că voluntară.

Realizările gospodărești 
cumscripția nr. 38 Vulcan 
dul unei susținute munci 
ve desfășurate de comitetul de 
bloc în rîndul cetățenilor. Mem
brii comitetului au făcut vizite în 
fiecare apartament al blocului, au 
stat de vorbă cu locatarii asupra 
obligațiilor lor privind menține
rea curățeniei și păstrarea bunului 
obștesc. Locatarii blocului depun 
acum cu regularitate gunoiul me
najer la locul destinat pentru a fi 
transportat de autogunoiere. Din 
inițiativa 
cetățenii

de mun-

din cir- 
sînt ro- 
educati-

comitetului de bloc, 
au înfrumusețat casele 

scărilor. La fiecare fereastră s-au 
pus perdeluțe, ghivece cu flori.

Comitetul de bloc se preocupă 
cu grijă de rezolvarea sesizărilor 
cetățenilor. La cererea alegători
lor, comitetul a intervenit pentru 
îmbunătățirea iluminatului în in
cinta blocului, pentru repararea 
acoperișului, a ușilor și instalațiilor 
electrice din subsolul blocului.

In activitatea s-a comitetul de 
bloc se bucură de sprijinul activ 
al cetățenilor. Nu există acțiune pe 
care comitetul de bloc să n o 
dezbată în prealabil cu locatarii. 
In acest scop se convoacă lunar 
consfătuiri ale cetățenilor circum
scripției, iar în urma dezbaterilor 
se întocmesc planurile de muncă 
ale comitetului, la realizarea că
ruia sînt atrași toți 
Printre cetățenii cei mai 
s-au situat în fruntea 
gospodărești se numără 
Carol, Burgarshi Gheorghe și Flo- 
ricel Elisabeta, din activul lărgit 
precum și tov. Cioiu Constantin, 
Berciu Maria, Csontos Vilhelm, 
Feher Ana, Eremia Mihai, Stoica 
Petru, Crup Elisabeta, Pavel Ele
na, Bolfescu Sălvina și alții.

Pentru merite deosebite în mo
bilizarea alegătorilor la acțiunile 
obștești, comitetului de cetățeni 
din această circumscripție i s-a 
decernat drapelul de comitet de 
bloc fruntaș pe orașul Vulcan.

1. DUBEK

alegătorii, 
activi care 
acțiunilor 

tov. Ciato

SĂ NE CUNOAȘTEM LITORALUL

III. Mamaia

Q

Străbătând cei 6 km. care des
part Mamaia de Constanța, cu 
troleibuzul, călătorul are prilejul 
de pe drum încă să facă cunoștin
ță, pe lîngă pitorescul oferit de 
Bulevardul V. I. Lenin din Cons
tanța, cu clădirile impunătoare a- 
flate pe cele două părți ale șo
selei la intrarea în Mamaia.

Pe stingă drumului se află
construcție în formă de vapor, nu
mită de constănțeni „casa-vapor". 
Aceasta este una din bazele spor
tive însemnate. Cei ce practică 
sporturile nautice vizitează des a- 
ceastâ clădire utilată cu cea mai 
modernă aparatură. O vastă acti
vitate sportivă se desfășoară pe 
lacul Sutghiol. Pe un perisip ce 
desparte lacul de Marea Neagră 
este așezată stațiunea Mamaia.

Stațiunea, deși înființată în a- 
nul 1906, n-are un istoric pro- 
priu-zis. O plajă primitivă, cîte- 
va cabine de lemn și un număr 
redus de vile aparținînd exploata
torilor formau întregul decor al 
stațiunii. Aici se afla, de aseme
nea, un „castel" construit în stil 
pitoresc cu elemente de construcție 
romîneașcă tradițională, care pînă 
la abolirea monarhiei a fost re
ședință regală.

Acum, în urma amenajărilor 
fectuate, plaja de la Mamaia 
un nisip foarte fin, se întinde 
o distanță de aproximativ 15 km. 
în partea de răsărit a localității. 
Zilnic, în timpul sezonului, plaja 
este împestrițată de mii de cear
șafuri, corturi, umbrele colorate. 
Nisipul foarte fin, cu luciri side-

e~ 
cu 
pe

Hotă: Drumul trebuie grabuic reparat

* f
Cîtiva ani la rînd, pe lîngă șoseaua cuprinsă între por

țiunile „blocuri intervenție'1 și cartierul Sohodol de la Paroșeni, 
muncitorii de la termocentra lă au executat o seamă de lucrări 
de întreținere. Anul acesta, lucrările au fost încheiate: pă- 
mîntul rezultat din săpături a fost nivelat și sub coasta dea
lului s-a făcut un șanț pentru colectarea apelor rezultate din 
ploi.

Totuși, un lucru a fost uitat. Șoseaua respectivă a avut 
pe marginea sa și șanț. In toiul lucrărilor, șanțul a fost 
stricat, desfăcut și probabil că muncitorii au și uitat de el. 
Gu toate acestea, pe porțiunea respectivă a șoselei naționale, 
șanțul trebuie refăcut. De aceea, tovarășii din conducerea 
termocentralei Paroșeni care s-a-u ocupat de lucrările de dru
muri trebuie să ia măsuri pentru refacerea acelui șanț, îna
inte ca să înceapă ploile toamnei și apa să băltească pe șosea.

----------- O------------
Față în față

pîrîului Polatiște
Valea pîrîului Polatiște frea

mătă de viață. Muncitori care 
lucrează la tăierea pădurii, la 
construcția și întreținerea dru
mului de acces, la cariera de 
piatră umplu de mișcare aceste 
meleaguri frumoase ale Văii 
Jiului’. O intensă activitate des
fășoară muncitorii Ciracle Nico- 
lae, Filipoiu loan, Păuna loan 
șî Dascălu Constantin, care lu
crează la cariera de piatră a 
I.I.L. „6 August", .aflată pe a-

(Urmare din pag. l-a)

Dar nu sîntem în urmă cu două 
Zeci — treizeci de ani. Foamea 
și setea se manifestă astăzi în fa
ța ghișeului bibliotecii. Oamenii 
semnează pe cartoteci, iau cărțile 
subsuoară și-și văd de drum.

Iată că i-a venit rîndul unui 
tînăr bine legat la corp, cu părul 
negru tuns scurt. Bibliotecara l-a 
recunoscut.

— Există o carte căreia i se 
spune „Metode sovietice pentru 
săparea galeriilor'.

— Avem mimai 5 cărți și toa- 
te-s împrumutate. Poate doriți alt 
ceva ?

Tînărul era supărat.
— O să caut altdată. Dar mai 

venisem
își aduse el aminte. 1 se 
.JEinerețea lui Karl Marx".

Bibliotecara își desfăcu 
brațele parcă dorind să se

— Încă nu l~am primit 
bliotecă.

— Unde-i directorul clubului ?! 
— tună tînărul de la ghișeu.

și -pentru un roman — 
spune

larg, 
scuze : 
la bi-

if

Peste un timp am aflat de la 
bibliotecară că tînărului acela „ne
mulțumit" i s-a făcut dreptate ți ' 
el a primit cărțile pe care le cău 
ta. Mi-ат reamintit tot atunci de 
istorioara pe care o auzisem de 
la un miner. Răsfoind cartotecile 
cititorilor de la bibliotecă am în- 
tîlnit zeci și sute de nume în 
dreptul cărora la rubrica profesie 
era scris din cinci litere cuvîn- 
tul miner.

Poate printre ele era și semnă
tura minerului care de bună sea
mă că-i pensionar acum și care 
mi-a scăpat fără s-o bag în sea

stațiune a construcțiilor 
moderne

care

cu-
S -a

fii, e format în bună parte din 
cvarț și calcar. In partea de nord 
a plajei se află o perdea formată 
din tufe de răchită argintie 
fixează nisipul mișcător.

In ultimii ani. Mamaia a 
noscut o dezvoltarea uriașă,
creat un oraș modern cu numeroa
se zone verzi, parcuri, totul fiind 
foarte bine sistematizat. Muncito
rul Săbău Mihai, originar din Al
ba Iulia, și care se află de aproa
pe 30 de ani în Constanța ne-a 
servit drept călăuză. Arătînd spre 
marile construcții rezuma succint 
înfăptuirile din ultimii ani: „Pe 
aceste locuri cu câțiva ani în ur
mă urla în voie vîntul".

Hotelurile și restaurantele cons 
truite sau renovate radical în ul
timii ani sînt cu adevărat monu
mentale, de o frumusețe rar înțîl- 
nită, executate cu gust. Deosebit 
de frumoase sînt hotelurile „Al
batros", „Tomis", „Yalta”, „In
ternațional”, „Modern", „Ovi- 
diu“ precum și celelalte construc
ții ale stațiuni. In fața hotelului 
„Internațional", de pildă, se află 
un parc cu flori multicolore, iar 
lîngă aripa dreaptă se întinde o 
grădiniță ornată cu pergole. Pe 
lingă numeroasele camere, hote
lul cuprinde balcoane, terase înso
rite, săli de lectură. Este mobilat 
cu mult gust și deosebit de ele
gant. Este demn de remarcat că 
majoritatea construcțiilor noi sînt 
executate în stil modern, în ma
terialul folosit dominînd sticla, 
betonul și materialele plastice. A-

lături de aceste construcții mari, 
o priveliște pitorească oferă cele 
circa 200 de corturi așezate în pă
duricea pitică pe partea stîngă a 
șoselei ce duce spre Constanța.

Am arătat că stațiunea Ma- 
maia s-a dezvoltat foarte mult in 
ultimii ani. Dar ea continuă să 
se dezvolte mereu. De la an lg 
an stațiunea devine de nerecunos
cut. Cei care au vizitat anul tre
cut Mamaia în acest an au rămas 
surprinși de marea amploare a 
construcțiilor. Intre Constanța și 
Mamaia, pe partea dreaptă a șo
selei, în vara anului 1960 era un 
teren viran de vreo 2 km. Acest 
teren viran azi nu mai există. 
Se construiesc noi hoteluri și case 
de odihnă. Printre altele se cons
truiesc 5 complexe, fiecare avînd 
9—11 etaje și cîte 750 camere, ast
fel că ele vor putea găzdui cîteva 
mii de persoane. Trei dintre aceste 
construcții dreptunghiulare, uriașe 
suit deja gata. Atrage atenția co
loritul lor : primul e albastru în 
două nuanțe, al doilea galben — 
tot în două nuanțe, iar al treilea 
roz. Celelalte două sînt deja ri
dicate în roșu, urmind ca în timp 
scurt să se termine și lucrările de* 
finisaj.

Vizitînd stațiunea Mamaia, sau 
oricare altă stațiune de pe litoral, 
exclami din inimă. „E minunat". 
Intr adevăr e minunat să trăiești 
îr, acești ani ai marilor transfor
mări, să fii unul din milioanele 
de constructori ai socialismului.

V1CTOR FULEȘl

mă și а ейгці sete după drep
turi s-a transformat în sete de 
cultură de știință. Și oamenii au 
unde-și astîmpăra setea. In Valea 
Jiului sînt tot atîtea biblioteci 
(dacă nu mai multe) decît centre 
de desfacere a plinii! Și n-aș vrea 
să vorbesc fără argumente. Să ne 
aruncăm privirea numai pe unele 
cifre statistice care ne ajută să 
măsurăm debitul culturii care se 
revarsă în Valea Jiului și setea cu 
care oamenii o sorb. In anul 1938 
în Valea Jiului existau 2150 de 
abonamente la radio. Astăzi abo
namentele la radio și radioficare 
depășesc cifra de 20.000. In anul 
1948 filmele au fost vizionate de 
788.000 spectatori. In anul I960 
numărul spectatorilor la filmele 
care-au rulat la cele 12 cinema
tografe din Valea 
că la un milion 
biblioteci cu 4231 
în Valea Jiului în
anul 1961 numărul bibliotecilor 
a atins cifra de 116!

Un salt cit de la pămînt la cer. 
Și acestea-s numai unele cifre și 
nu toate cîte se pot da. Debitul 
cu care cultura se revarsă în po
por e mult mai mare iar setea 
oamenilor crește văztnd cu oebii. 
E o vorbă înțeleaptă: mînctnd îți 
vine pofta...

Jiului se ridi- 
și jumătate. 5 
volume existau 
anul 1948. In

IN CLIȘEU: Vedere a unei 
părți din valea pîrîului Polatiște.

ceastă vale. Zilnic, ei încarcă 
10—12 autocamioane de piatră 
care este transportată de șoferii 
Die Ioan și Bunder Kalman la 
concasorul de la Livezeni.

PREOCUPĂRI, INIȚIATIVE, ÎNFĂPTUIRI
Au schimbat fața rămpilor 

de descărcare
Rimpile de descărcare a ma

terialelor și a balastului din 
cadrul depozitului nr. 7 Lupeni 
în ultimul timp au devenit ne
încăpătoare. La fel clădirile a- 
nexe ale depozitului, ca: șo- 
proane și barăci în care se fe
resc materialele de intemperii, 
capacitatea de înmagazinare a 

i depozitului de ciment' și calcar
♦ era prea mică față de cerințe 
I și peste tot, în incinta depozi- 
j tului, domnea dezordinea. 
J La propunerea organizației 
j de bază P.M.R. din cadrul de-
• pozitului conducerea a analizat
* posibilitățile 
4
4•
4

depozit s-a organizat o muncă 
constituit 
împotriva 
au fost a- 
stive, pe

4
4

i
f
J

unei mai bune 
gospodăriri, de îmbunătățire a 
condițiilor de muncă și a pro
pus măsuri menite să ajute co
lectivul depozitului să-și ducă 
sarcinile la îndeplinire. Curînd 
măsurile au și fost luate. Șo
pronul șubred și cele două ba
răci din fata birourilor depozi
tului au fost demolate, rampa 
de descărcare a balastului a 
fost mărită, iar întreaga su
prafață a rampei, aparținătoa
re depozitului de materiale, be
tonată. S’-a îmbunătățit ilumi
natul rămpii de diescărcare, s-a

4

4

♦
4
4
4
4
4
4
4
4 
ț 
4 
♦
î reparat acoperișul șoproanelor 
♦ și barăcilor, iar depozitul de ci- 
I ment și calcar a fost mărit. In- 
J tr-un cuvînt s-a schimbat com

plet fața rămpilor de descărca
re din cadrul depozitului.І r 

4

4
♦
4
4 
4
•

♦

«

«

4

«

♦
4

A dispărut dezordinea
Pe rămpile de pe raza depo

zitului de materiale mai bine de 
8000 metri cubi de betonite erau 
aruncate, vraiște, făcînd impo
sibilă utilizarea rampei după 
capacitatea ei. Alte materiale 
de uz curent, aruncate care în
cotro și supuse intemperiilor a- 
rătau că Ia depozitul 7 Lupeni 
domina dezordinea. Din iniția
tiva comuniștilor de la acest

voluntară care a 
punctul de plecare 
dezordinei. Betomtele 
dunate și clădite în j
sorturi, iar celelalte materiale j j. -- t

4 
•

de uz curent, aranjate pe sor
turi și etichetate. S-au prestat 
1500 ore de muncă voluntară.

d 

!
♦

«A mai răsărit o grădiniță
In incinta depozitului era un 

loc pe care se aflau grămezi 
de gunoi.

Utemiștii din cadrul depozi
tului împreună cu echipele con
duse de Mitroți Vasile, Csorga 
Gheorghe, Bencze Ladislau și 
Tucă Marin au hotărît ca în 
cinstea zilei de 23 August să 
amenajeze un adevărat parc pe 
locul neutilizat din incinta de
pozitului’. Aceste echipe și alți 
muncitori ca Pop loan, Pîrvu _ 
loan, Szakâcs Iosif, Nemet-y J 
Francisc, Popa Gheorghe, prin 4 
munca lor entuziastă au făcut ț 
să răsară în locul bălăriilor, o 
grădină cu flori, cu bănci, un 
loc plăcut de recreație după 
muncă.

♦ 4 4 ♦ * t 
i 
î 
: 
î

♦

«

Ce a mai rămas de făcut
Multe lucruri bune s-au în

făptuit la depozitul nr. 7 Lu
peni într-un timp relativ scurt 
cu sprijinul organizației de ba
ză P.M.R. și cu ajutorul comi
tetului sindical de secție.

Dar, pentru a se acorda pro
ducției sprijinul 
mai rămas unele 
cut.

Printre acestea ______  _
sigurarea necesarului de balast t 
pentru iarnă și stivuirea lui, e- 
liberarea balastului de pe ram
pa Bărbăteni și transportarea 
la Benzol, îmbunătățirea ilu
minatului electric pe rampa 
Benzol, repararea și întreține
rea drumului, zugrăvirea depo
zitului și altele.

M. LAZUR

necesar au 
lucruri de fă-

se numără a-

4 
î 
I 

i 
4 
4 
♦ 
9

4
4t
4
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♦
4
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— Declarația
BERLIN 17 (Agerpres).
Măsurile luate de guvernul

R. D. Germane urmăresc în pri
mul rînd să pună capăt activită
ții dușmănoase a revanșarzilor 
și militariștilor din Germania 
occidentală și Berlinul occiden
tal, asigurarea păcii în Europa, 
apărarea Republicii Democrate 
Germane și în primul rînd’a ca
pitalei ei — Berlin, asigurarea 
securității statelor lagărului so- 

. c-ialist, a declarat primarul ge
neral al Marelui Berlin, Friedrich 
Ebert, în ședința extraordinară 
a Adunării orășenești de deputați.

F. Ebert a arătat că dacă pînă 
acum granița cu Berlinul occi
dental a fost deschisă, aceasta 
s-a făcut în speranța că pute
rile occidentale nu vor abuza de 
bunăvoința guvernului R. D. 
Germane.

lui F. Ebert —
F. Ebert a. relevat, dte aseme

nea, că măsurile luate de1 gu
vernul R;D.G. au arătat din nou 
că populația R. D. Germane stă 
de strajă păcii mai unită ca ori- 
cînd și sprijină cu mai multă 
fermitate ca oricînd partidul și 
guvernul clasei muncitoare.

Adunarea orășenească dte depu- 
tați a adoptat o declarație în 
care sprijină întrut'otul măsurile 
luate de Consiliul de Miniștri al 
R.D.G. pentru apărarea Repu
blicii Democrate Germane și 
cheamă populația Berlinului oc- 
cidtental să nu îngăduie să fie 
folosită în scopuri de spionaj 
deoarece viitorul oricărui cetă
țean vest-berlinez va fi asigurat 
numai dacă se va înfăptui o po
litică de pace, o politică pătrun
să de spiritul înțelegerii, reci
proce.

TASS

apro- 
numi-
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Lucrările conferinței 
partidului democrat din Guineea
CONAKRY 17 (Agerpres).
La Conakry continuă lucrările 

conferinței partidului democrat 
âl Guineei, la care Seku Ture, 
secretarul general al partidului, 
a prezentat raportul de activitate.

In raportul său Seku Ture .a 
declarat că Guineea este pentru 
colaborare cu toate țările și cu 
toate popoarele dar pentru o co
laborare „bazată pe relații de 
egalitate, de respectare a suve
ranității noastre, de avantaj re
ciproc, o colaborare în interesul 
Africii".

Seku Ture a acordat o deose
bită atenție luptei împotriva for
țelor colonialismului care slă
besc și sînt nevoite să dea îna
poi sub presiunea popoarelor, 
dar care se mai cramponează 
încă de pozițiile lor.

In raport un loc important a 
fost consacrat planului trienal 
de dezvoltare economică a țării. 
O deosebită atenție se acordă 
acest plan sporirii producției 
gricole. Pentru îndeplinirea

ceslei sarcini, de la începutul în
deplinirii planului' trienal, în ta
ră au fost create 170 de coope
rative care grupează 43.000 dte 
oameni.

In raport un loc important 
este consacrat problemelor rațio
nalizării metodelor de muncă și 
situației comerțului.

Referindu-se la problemele în- 
vățămîntului, Seku Ture a citat 
cifre concrete care demonstrează 
succesele realizate de Republica 
Guineea în acest domeniu. Nu
mai în școlile elementare, a spus 
el, au învățat anul acesta peste 
96.000 de elevi, iar în școlile de 
toate gradele au învățat în 
tal peste 100.000 de elevi.

—=★=—
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[el It-ai Flea Congres 
loiersafional le Jiortiuie 
MOSCOVA 17 (Agerpres).
La 16 august și-a încheiat lu

crările cel de-al V-lea Congres 
internațional de biochimie — a- 
dunarea cea mai reprezentantivă 
a oamenilor de știință biochi- 
miști care a întrunit la Mosco
va aproximativ 4.000 de repre
zentanți ai științei din 57 de țări 
ale lumii. La Congres a partici
pat o delegație de oameni de ști
ință romîni condusă de acad. 
Eugen Macovschi, rectorul In
stitutului de biochimie al Aca
demiei. R. P. Romîne. La ședința 
de închidere a congresului au 
luat cuvîntul biochimiști din 
U.R.S.S., R. P. Chineză, India, 
Japonia, Nigeria, Franța, Iran, 
Marea Britanie, Statele Unite ale 
Amerîcii, Italia.

I
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5000 de mineri 
brazilieni au declarat 

greva
RIO DE JANEIRO 17 (Ager 

preș).
5.000 de muncitori brazilieni 

la minele de aur ale societății 
mericane „Hanna Company"
declarat grevă în semn de protest 
împotriva refuzului administrației 
societății de a le mări salariile. 
Greva a paralizat întreaga activi
tate din sectorul extracției, pre
cum și alimentarea cu energie e- 
lectrică a trei mici orașe.

istoricul zbor al maiorului Tttov 
a fost înregistrat pe peliculă

MOSCOVA 17 (Agerpres).
„Pravda" din 17 august in

formează că cu ajutorul televi
zoarelor de gabarite mici insta
late pe nava cosmică „Vostok-2“ 
s-au înregistrat pe peliculă isto
ricul zbor al maiorului Gherman 
Titov și comportarea acestuia 
pe bordul navei, începînd de la 
lansare.

<

Pe peliculă sînt întipărite 
mentele suprasolicitărilor, 
cum și comportarea pilotului 
moniaut în timpul imponderabi
lității.

1 Ziarul însoțește nota sa de o 
| serie de fotografii reprezentind 

pe maiorul Titov în diferite e« 
tape ale zborului său cosmic.

O-----------------
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C. ADOULA A SOSIT 
la Stanleyville

STANLEYVILLE 17 (Ager- 
press). — TASS transmite:

La 16 august a sosit la Stan
leyville Cyrille Adoula, primul 
ministru al noului guvern al 
Republicii Congo.

Intre Gizenga și Adoula ur
mează să aibă loc tratative în 
problemele normalizării vieții 
politice și economice din Congo.

LA* TOKIO
A. I. Mikoian a fost 
primit cu deosebită 

căldură
TOKIO 17 (Agerpres) — 

transmite :
O întîlnire între prieteni 

plăți — numai așa poate fi
tă primirea deosebit de caldă și 
cordială ce i s-a făcut la 16 au
gust lui A. I. Mikoian, prim-vi- 
tepttjtdifttc al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. de către aso
ciația „Japonia—U.R.S.S.". Sute 
de oameni — fruntași ai vieții 
publice, oameni politici, industriași^ 
reprezentanți ai celor mai diferite 
paturi ale populației, au luat par
te la această întîlnire care a a- 
vut loc în sala „Tokio-Kaikan".

Intîmpinat cu aplauze furtunoa
se, A. I. Mikoian a rostit o cuvîn- 
tare în care a dat o înaltă apre
ciere activității asociației îndrep
tată spre întărirea prieteniei din
tre popoarele sovietic și japonez.

г —=★==

Noi provocări 
împotriva Tunisiei

TUNIS 17 (Agerpres).
După cum a anunțat agenția 

T.A.P., artileria franceză a bom
bardat. de pe teritoriul Algeriei 
periferiile așezării tunisiene Sa- 
kiet-Sidi-Youssef. Bombardamentul 
a pricinuit pagube considerabile. 
Agenția precizează că el a avut 
loc la 14 august ora 21,30 (ora 
locală).

Zborul navei cosmice „Vostok-2” 
a fost coordonat de un centru 

acest scopinstalat în
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

TASS transmite;
La 17 august „Pravda" a pu

blicat un amplu reportaj cu pri
vire la activitatea centrului de 
coordonare și calcul în cursul 
zborului cosmic al navei „Vos- 
tok-2“ avînd pe pilotul maior Ti
tov la bord.

După cum subliniază ziarul, 
acest centru a funcționat para
lel cu cartierul general și punc
tul de comandă ale zborului is
toric, instalate direct pe cosmo
drom.

Pe mesele lungi ale centrului 
de coordonare și calcul, sub 
cristale erau expuse numeroase 
hărți. Pe acestea erau însemna
te traseele fiecărei: perioadte de 
revoluție a navei cosmice. Acolo 
s-a determinat anticipat cînd și 
deasupra căror puncte va trece 
cosmonautul Titov.

Stațiuni de observații au fost 
amplasate de asemenea în Ocea
nele Atlantic și Pacific pe bor
dul unor nave speciale de mă
surători. De aceea la centru s-au 
aflat hărți-scheme cu traseele de 
mișcare și locurile de staționare 
a acestor pave. In sfîrșit, tot a- 
colo a fost așezată o hartă-sche- 
mă a rețelei de detectare și cău
tare a cosmonautului în cazul 
aterizării lui într-o altă regiune 
decît cea prevăzută.

------- - ~~ -............ ........ .........

Muncitopii englezi cep majopapea 
sa lapiilop

LONDRA 17 (Agerpres).
La 16 august ministrul Muncii 

al Angliei 
soare unui 
Iii pentru 
cerîndu-le 
tica guvernamentală 
salariilor. Aceste consilii alcătuite 
din reprezentanți ai patronilor și 
muncitorilor, ptecum și din repre 
zentanți numiți de ministrul Mun
cii, cuprind 3,5 milioane de mun
citori din Anglia.

»«аа«а«й . ■—

Hare, a adresat o seri 
număr de 60 de consi- 
problemele salarizării, 

să țină seama de poli- 
a înghețării

SPORT.DE PESTE
M. Botvinnik a fost distins 
cu „Steaua
MOSCOVA
Cu prilejul 

de 50 de ani 
deosebite în 
sovietice de șah, campionului lu
mii de șah marelui maestru in
ternațional Mihail Botvinnik i 
s-a decernat înalta distincție 
„Steaua Roșie a Muncii".

Roșie a Muncii”
17 (Agerpres). 
împlinirii vîrstei 
și pentru merite 
dezvoltarea școlii

și Manina. Echipa 
sovietici la tenis de 
prinde pe Potanin

studenților 
cîmp va cu- 
și Lihaciov.

d*e

Dar, la 16 august, conducătorii 
a 21 sindicate care reprezintă 
340.000 de muncitori de la între
prinderile de stat, au anunțat că 
vor declara grevă dacă revendică
rile lor privitoare la majorarea 
salariilor vor fi respinse.

Sindicatul lucrătorilor din ser
viciul ocrotirii sănătății a hotă- 
rit, de asemenea să ceară majo
rarea salariilor pentru 200.000 de 
infirmiere.

In încăperile 
centrului erau 
de convorbiri, 
instrucțiuni de 
din partea conducătorului tehnic 
al zborului. Tot de acolo, în caz 
de necesitate, se efectuau con
vorbiri direct cu cosmonautul.

Centrul dispunea de mașini e- 
lectronice dte calcul, cu ajutorul 
cărora erau precizați parametrii 
orbitei și era dteterminat hapul 
de aterizare a navei cosmioe.

Centrul de coordonare și. cai 
cui dispunea de un post 
tor 
rul 
rite, montate la 
,,Vostok-2", efectua observații 
asupra cosmonautului.

Centrul își începuse activita
tea cu mult înainte de lansarea 
navei „Vostok-2", 
după aterizarea ei. 
fășurat neîntrerupt.

După cum arată 
activitatea centrului 
zute toate eventualele complica
ții în zborul navei „Vostok-2'», 
inclusiv avariile.

In perioada aterizării navei 
cosmice „Vostok-2“, traiectoria 
ei, verificată cu precizie și în
registrată la centru, a fost su
pusă unei verificări noi și neîn
trerupte cu ajutorul zecilor de 
puncte radiogoniometrice, car® 
transmiteau imediat la centru 
informațiile recepționate.

învecinate ale 
instalate puncte 

unde parveneau 
Ia cosmodrom

de leleviziune care cu 
unor camere de mici 

bordul

recep- 
ajuto- 
gaba- 
navei

încheind-o 
Ea s-a dtes-

„Pravda" în 
erau prevă-

HOTARE

La ІІвжшІа de la Sella 
vei participa 1100 sportivi

SOFIA 17 (Agerpres).
In marea competiție Univer

siada care va începe la 26 au
gust la Sofia și-au anunțat parti
ciparea 1800 de sportivi' și spor
tive din 28 de țări ale lumii. Cu 
mare interes sînt așteptate în
trecerile de atletism în cadrul 
cărora vor evolua unii dintre cei 
mai buni' atleți ai lumii în frun
te cu Valerii Brumei, Iolanda 
Balaș, Ter Ovanezian, surorile 
Press, Berruti, Piatkowski, Sidlo, 
Mandlik și Foik.

In competiția de gimnastică 
vor evolua și renumiții campioni 
sovietici Titov, Latînina, Leontiev

Nou record european 
la aruncarea discului
LODZ 17 (Agerpres).
Cu prilejul unui concurs

atletism desfășurat la Lodz, va
lorosul sportiv polonez Edmund 
Piatkowski a stabilit un nou re
cord al Europei în proba de a-. 
runcarea discului cu o perfor
manță de 60,47 m. Vechiul re
cord era de 59,91 m. și aparți
nea tot lui Piatkowski. Perfor
manța sa este la 9 cm. de re
cordul mondial deținut de Syl
vester.

son — Boboțov ; Uhlman — Ci- 
rici și Milicî — Sliwa s-au între
rupt.

In clasament conducerea a fost 
preluată de Filip (R. S. Ceho
slovacă) cu 10 puncte urmat de 
Olafsson (Islanda) cu 9*/г puncte, 
Uhlman (R.D. Germană) 9 punc
te și o partidă întreruptă, Ghițes- 
cu (R.P.R.) și Johannesen (Nor
vegia) 7I/2 puncte fiecare.

Turneul internațional de șah 
de la Marianske Lazne

Ozolina: 58,46 m. 
ia suliță

MOSCOVA 17 (Agerpres).
Recordmana lumii în proba 

de aruncarea suliței femei Elvira 
Ozolina a cîștigat concursul de 
la Moscova din cadrul Sparta- 
chiadei Sindicatelor sovietice cu 
o performanță de 58,46 m. (cel 
mai bun rezultat mondial din a- 
cest sezon).

PRIMIRĂM DE RADIO
19 august

PROGRAMUL I. 7,30 Sfătui 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,50 Muzică ușoară, 10,08 
Cîntece, 10,30 Muzică ușoară, 
11,20 Concert de muzică din q- 
pere, 12,00 Muzică ușoară, 12,30 
Concert popular, 13,05 Concert 
de muzică ușoară, 14,00 Din cîn- 
tecele și dansurile popoarelor,
14.30 Valsuri, 15,45 Imagini din 
viața nouă a patriei oglindite în 
literatură, 16,15 Vorbește Mos
cova! 17,15 
17,50 Știința
19.15 Evocare 
prilejul împlinirii a 80 de ani 
de la nașterea lui George Enes- 
cu, 20,05 Muzică de dans, 20,30 
Ce e nou în librării, 20,40 Ariî 
din operete. PROGRAMUL II.
12.30 Formații muzicale înfiin
țate în anii puterii populare,
13.15 Muzică de estradă, 14,03 

Muzică ușoară, 15,00 Din muzica 
popoarelor sovietice, 15,30 Muzică 
din operete, 16,30 Muzică ușoară 
romînească, 17,00 Din cele mai 
bune programe muzicale alcă
tuite de ascultători, 18,05 Cîntă 
ochestra de estradă a radiodi
fuziunii
Pe teme 
Estrada 
Muzică 
artistic,

Muzică ușoară, 
în slujba păcii, 

radiofonică cu

din Bratislava, 19,30 
internaționale, 19,40 

artistului amator,. 20.30 
de dans, 21,45 Album 
22,00 Muzică de dans,

PRAGA 17 (Agerpres).
Joi au fost programate celelalte 

partide ale rundei a 12-a din ca
drul turneului internațional zonal 
de șah de la Marianske Lazne. 
Reprezentantul R.P.R., Ghițescu 
a cîștigat partida cu Lundquist. 
Alte rezultate: Filip — Gragger 
1-0 ; Perez — Szabo 1-0; Johan
nesen — Barendret 1-0; Niema- 
la — Blom Ѵг-.Ѵг- Partidele Olafs-

Succesul halterofilului
I. Vlasov

LENINGRAD 17 (Agerpres).
In cadrul Spartachiadei militare 

de la Leningrad cunoscutul hal
terofil sovietic Iuri Vlasov, record
man mondial șî campion olimpic 
la categoria grea, a realizat o 
performanță de mare valoare to
talizând la cele trei stiluri 510 kg.

REDACȚIA $1 ADMINISTRAT^ 6 Petroșam, Str. Gh. Gheorghiu- Dej nr. 56. Tel. interurban 322 automat 269.

-----o-----

CINEMATOGRAFE
19 august

PETROȘANI — 7 
BRIE : Romeo, Julietta 
nericul; AL. SAHIA : 
PETRI LA : 
NINOASA :
Floarea zăpezii; LUPENI : Viraj 
în noapte.

NOIEM« 
și întu- 
Circul; 

Poveste nordică; A- 
Setea; VULCAN:

Tiparul ■ „6 August'

j

SPORT.DE

