
" ~Prbfetar£jiil toMe țările, uniți-vă !

RavU XIII 
XVIII Nn 3763

7
Ж
li Qj ț

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

Sectorul II Uricani 
și-a îndeplinit planul anual 

in primul schimb al zilei de ieri, 17 noiembrie 
a. c., încă un colectiv de sector minier a raportat 
îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor anuale 
de plan. Este vorba de harnicul colectiv al secto
rului II Uricani. Acest succes se datorește faptu
lui că în fiecare lună toate brigăzile din abataje 
Și pregătiri și-au îndeplinit și depășit sarcinile de 
plan. Ceea ce s-a remarcat în munca minerilor 
acestui sector este buna organizare a procesului 
de producție. Astfel, colectivul poate raporta că în 
.abatajele sale se muncește acum cu o productivi
tate medie de aproape 6,500 tone pe post, că in
dicii calitativi ai producției extrase sînt cu 1)2-2,3 
la sută mai buni față de normele existente.

Toate brigăzile sectorului sînt socotite 
în ^trecerea socialistă pe mină. Printre 
bune]brigăzi, care au adus o contribuție 
succesul întregului colectiv se pot aminti
duse de Poloboc Constantin, Sorescu Constantin, 
Uliu Gheosghe și Gașpar Bănită.

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

Una din preocupările 
principale care au stat în 
centrul atenției comitetu
lui sindicatului I.F. Pe
troșani a fost și continuă 
să fie organizarea de con
ferințe pentru muncitorii 
forestieri din 
Văii Jiului.

In cele trei 
care s-au scurs
acesta, la sediul 
prinderii și gurile de ex
ploatare au fost ținute 24 
de conferințe la care au

sectoarele

trimestre 
din anul 

între -

Sîmbâtă
18 noiembrie

1961

4 pag. 20 bani

fruntașe 
cele mat 
mare lai 

cele con-

participat sute de munci
tori permanenți și sezo
nieri. Cele mai importan
te conferințe prezentate în 
fața forestierilor au fost 
„încotro merge omenirea11. 
„Știința și superstițiile11, 
„Protecția muncii — ex
presie a grijii statului 
nostru pentru oamenii 
muncii11.
„Reducerea consumurilor 
specifice — cale sigură 
oentru economisirea și re
ducerea prețului de cost11.

Vie activitate culturală
Dacă răsfoiești contrac

tul colectiv al minerilor 
din Petrila vei găsi nu 
mai puțin de 10 articole 
care cuprind numeroase 
probleme strîns legate dc 
îmbunătățirea muncii cul
turale în rîndurile 
riaților exploatării, 
acest an, pe
prevederilor din co.fttra. - 
tul colectiv, la mifla Pe
trila s-a desfășurat o-mai 
bună activitate culturală.

sala-
In

baza

Astfel, comitetul sindica
tului a sprijinit efectiv 
conducerea clubului din 
localitate, a mobilizat a- 
proape 10.000 de oameni 
ai muncii la cele 142 de 
acțiuni culturale.,

In cele 10 luni
s-au scurs din anul aces
ta s-au organizat 46 re
cenzii, 27 seri literare, 
numeroase seri de lectu- 

’ră; gbicitorf și -poezii, pro
grame și șezători litetare.

care

ii

54 de inovații aplicate
Articolul 4 din contractul colectiv pe anul 1961 

al preparatorilor petrileni cuprinde obligațiile con
ducerii uzinei și pe cele ale comitetului sindica
tului pentru dezvoltarea mișcării de inovații și ra
ționalizări. In fiecare sector de activitate, munci
torii tehnicienii și inginerii depun eforturi susți
nute;.peniru a introduce pe scară tot mai largă 

. noiff" în producție; se străduiesc să- perfecționeze
utilajele și instalațiile cu care lucrează. i

Din ultima ședință a comite
tului sindicatului a reieșit ca în 
primele 9 luni , ale - anului au 
fost aplicate 54 de inovații și 
raționalizări, care, aduc prepa 
rației o economie postcalculață 
de 10 000 lei. Printre inovațiile 
importante executate în acest 
an se numără : modificarea cu. 
pelor la elevatorul de- 10—80 
mm., confecționarea elevatorului 
pentru colectarea automată a 
probelor de șist etc.

Printre noii inovatori 
varășii Ștolea Pavel, 
Ioan, Kaproș Augustin, 
loan, Galinski 
Iosif.

sînt to- 
Florescu 
Crăescu 

Rudolf și Nica

Recent, brigada de 
sondori condusă de 
Stan loan, care lu* 
crează în 
Bârbăteni 
stalație 
Z.I.F-650.
gistraț 
succes, 
două ;
dîncimi
735 metri

In sectorul de investiții al minei Petrila, brigada pe care o 
conduce Boteanu Nicolae este una din cele mai bune brigăzii ca
re execută lucrări miniere de calitate, in ultimul timp brigada 
lucrează la casa pompelor, lucra re minieră ce se construiește la 
orizontul 14. In prima jumătate a lunii curente brigada lui Bo
teanu și-a depășit planul cu 10 la sută.

IN CLIȘEU: In juriA brigiadierului, ortacii săi minerii O- 
vedeni Stan, Nicoară Gheorghe, Iuanig Nicolae și Turcufcț Negru 
s-au adunat la sfat înaintea intrării în șut.

Pe șantierul Coroiești lucrările pot continua 
In bune condiții și pe timp de iarnă

muncii pe șantier în timpul ier-, 
nii. In primul rînd, conducerea] 
șantierului s-a îngrijit să asi- I 
gure o sursă continuă de căldu- ț 
ră, necesară procesului dte lucru i 
pe timp friguros. O conductă de 1 
la U.E.V. și pînă la șantier va > 
transporta cantitatea necesară de] 
abur. Această lucrare este a- . 
proape gata și va fi pusă în' 
funcțiune la 1 decembrie ,a- c. 
De menționat este faptul că lu- 
crarea este definitivă, conducta 
după ce va deservi nevoile șan
tierului va rămîne în continua
re pentru a fi folosită în cadrul 
spălătoriei. Acest lucru înseam
nă economie de timp și de bani, 
fapt care oglindește o justă o- 
rientare în organizarea muncii 
pe. șantier, care țirte seamă" și de 
viitoarele nevoi ale noii spălă
torii Pe șantier au fost aduse 
două aeroterme, a. cîte 100.000 
Kcal, fiecare, care vor satisface, 
de asemenea, necesitățile de căl
dură pe timp de iarnă, iar sec
torul de instalații confecționea
ză aparataje improvizate pentru 
încălzirea agregatelor și a apei 
cu ajutorul aburilor de la U.E.V. 
Șantierul a fost aprovizionat cu 
2000 m. p. de rogojini, urmînd 
a primi pînă la sfîrșitul lunii în 
curs încă 2000 m. p. de stufir și 
1000 m. p de rogojină. Aceste 
materiale se vor folosi ca pereți 
de protecție la unele lucrări in
terioare. Tot în această perioa
dă șantierul va primi 24 tone 
de clorură de calciu necesară 
lucrărilor de betonare pe timp. 
friguros In cadrul pregătirilor 
de iarnă au fost revizuite și re
parate utilajele existente, asigu- 
rîndu-se astfel o bună funcția-, 
nare a lor. O altă lucrare în
semnată, punerea în funcțiune a 
conductei de apă potabilă pe 
șantier, lucrare ce va fi de fo-- 
los și în viitor, a fost terminată 
de curînd. Nu au fost uitate nici 
condițiile de viată ale muncitori
lor constructori. S-au luat mă-* 
suri ca dormitoarele să fie ame
najate, să se facă reparații și 
s-a asigurat încălzirea lor.

Prin măsurile arătate mai sus 
șantierul Coroiești și-a asigurat 
condiții bune de lucru în tot tim
pul iernii, constructorii de aici 
vor putea îndeplini cu succes 
sarcinile ce le revin.

ST. EKART
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N-a trecut decît un an și cî- 
teva luni de cînd pe malul Jiu
lui, la Coroiești, au început, pe 
locul curățat de sălcii și mără
cini, lucrările de construcții ale 
noii spălătorii de cărbune din 
Vale,a Jiu.ui. In această 
perioadă silueta impunătoare 
a noii unități industriale a în
ceput să se contureze tot mai 
mult. Marea clădire a spălăto
riei, care va cuprinde cele trei 
linii ale fluxului tehnologic, este 
ridicată pînă la cotele superioa
re. Planul de producție al • șan
tierului, în perioada ce a trecut 
din acest an, a fost depășit cu 
4 la sută. .

Pe șantiere condițiile de lucru 
pe timp de iarnă sînt mai-grele. 
Cu toate astea lucrările, nu—stag
nează. ele continuă, aproape în' 
același ritm ca și în celelalte ,a- 
notimpuri. Șantierul . Coroiești, 
a părtinind de T.C.M.M. are pla
nificat . șă execute în perioada de 
iarnă multe lucrări. Pîftă la data 
de 1 aprilie 1962 vor trebui tur
nate 5.000 m. c. betoane, ridi
cate 400 m. c. de zidărie, cofraje 
cu o suprafață, de circa 8.000 
m. p., iar la linia I-a a spălă
toriei să fie turnată placa de la 
cota 43 m.; se vor monta con
fecții metalice și aparataje (pi- 
loanele funicularului, culoare me
talice etc.).

Pentru ca aceste lucrări să 
fie executate în termenul stabilit 
și calitatea lor să nu sufere, în 
cadrul șantierului s-au luat o 
seamă de măsuri care asigură 
desfășurarea în bune condiții a

BRIGADA FRUNTAȘA
■ tă realizare se 
toreșt, creșterii 
tezei de săpare 
la 0,56 
pe oră 
timpului 
tiv. Cu
nei consfătuiri 
producție organizată 
recent 
peni, 
și cei 
sabili 
Bacov

da-
vi- 
de 
m.sectorul 

cu o ІП- 
sovietică 
a înre-

un nou 
Ea a forat 

sonde cu a- 
i finale de 

și, res
pectiv. 495 metri în 
jumătate din tim 
pul prevăzut. Aceas-

la 0,82
și reducerii 

neproduc- 
pril.ejul u- 

de

la I.
șeful 

trei 
de

E. Lu- 
brigăzii 
respon- 
schimb

Gheorghe.

Dragom r Tănase și 
Rășcan TtTdoF "au 
arătat că într-un 
viitor apropiat rea
lizările lor vor 
crește și mai „mult 
datorită condițiilor 
bune create de con
ducere pentru ridi
carea continuă a 
calificării sondori
lor. Brigada a fost 
evidențiată și decla
rată fruntașă 
întreprindere.

E xpo z if ie cu m ărf ur i de sezon

Spectacol cu piesa 
„Trei generatii“

S-a statornicit o bună tradiție ca magazinele comerțului socialist să prezinte. în pragul iernii, cumpărătorilor articole de 
îmbrăcăminte călduroas-ă ce o găsesc în rafturi în cele mai variate sortimente.

Oamenii muncii înainte de a se hotărî asupra cumpărăturilor spre a-și completa necesarul de îmbrăcăminte pentru 
iarnă, vizitează standurile cu mărfuri de acest gen aranjate cu. gust și fantezie în cadrul expozițiilor organizate de către O.C.L. 
O astfel de expoziție a fost deschisă zilele acestea și în orașul nostru de către O.C.L. Produse Industriale Petroșani. Expoziția 
cuprinde un bogat sortiment de țesături de. bumbac și tricota je călduroase. Printre acestea se • găsesc expuse costume și- pal
toane pentru femei și bărbați, lenjerie plușată, pulovere, treninguri, finet, barchet, sibir, molton și altele.

O bună parte dintre vizitatorii acestei expoziții se opresc și în fata standului cu mobilă. Ei privesc cu interes cele două 
garnituri de mobilă pentru cameră combinată și sufragerie expuse aici. Fiind lucrate cu mult gust, vizitatorii 
teala cit de bine le vor aranja 
proaspăt căsătoriți. E și firesc

In primele 5 zile de
calitățile învecinate.

IN CLIȘEU: Aspecte

își fac soco- 
locuintele această mobilă cînd o vor cumpăra. Planuri frumoase își fac în special cei... 
de altfel !

la deschidere, expoziția a fost vizitată de- circa 6000 oameni ai muncii din Petroșani si din lo

de la expoziția cu mărfuri de sezon deschisă în orașul nostru.

Teatrul de stat „Valea Jiului" 
prezintă pentru spectatorii din Pe" 
troșani sîmbătă 18 noiembrie a.c., 
la orele 20, în sala clubului mi
nier din Petrila, un spectacol cu 
piesa „Trei generații11 de Lucia 
Demetrius. Regia spectacolului a- 
parține lui Marcel Șoma, iar sce
nografia este semnată de Emil 
Moise.

Transportul spectatorilor din Pe
troșani, atît înainte cit și după 
spectacol, este asigurat de autobu
zele locale.
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Cărbune extras 
prin telecomandă

Comanda de la distanță a 
tuturor operațiunilor 
fracție a cărbunelui a 
Uzată pentru prima 
Uniunea Sovietică la
din bazinul carbonifer Doncț. 
De la un pupitru centrai pre
văzut cu televizoare și cu un 
tablou de semnalizare un sin
gur dispecer comandă eleva
toarele, stațiile de compresoa- 
re, dispozitivele de pompare, 
precum și alte instalații.

Datorită acestui sistem, ex
tracția combustibilului a cres
cut în această mină cu o treime.

radioactiv
sovietici au iz- 

„be-

Bisturiu
Cercetătorii 

butit, cu ajutorul razelor 
ta“ emise de către radiocobalt 
(cobalt radioactiv), să inhibe
ze o anumită zonă a scoarței 
cerebrale a unui animal. Pro
cedeul va fi întrebuințat in 
curind in chirurgia sistemului 
nervos.

Apa în deșert
Datorită unui lac subteran de 

trei sute de metri, descoperit 
în sudul Armeniei, vor putea 
fi irigate mii de hectare de pă- 
пмгй sterp.
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și galbctt. Aceste culori l • gU Petru. Dar

O culoare bună
Uzbekistan s-au creat 
varietăți de bumbac 
verde deschis, maro des-

In 
nelc 
fibre 
chls 
nu sînt 
nici de -------   .
poate fi folosit nevbpsit la’di- ț 
ferite țesături. j

Cartofi uriași *
Varietatea nouă de cartofi « 

ale cărei tubercule cîntăresc î 
peste un kilogram fiecare, este * 
.cultivată cu succes în colho- a 
auri le din Kirghizia în munții J 
Tian-Șan la o altitudine de j 
peste 2000 metri deasupra ni- * 
votului mării. Această varieta 
te, care dă aici recolta cea 
mai bogată, a fost selecționată 
special pentru regiunile mun
toase.

Colhozurile care cultivă o 
altă varietate de cartofi selec
ționată de țăranii din regiu
nea Isiculski Belye obțin 500 

j chintale la hectar. Cartoful din 
această varietate conține circa 
30 la sută feculă, adică de 

; două ori mai mult decît cel 
obișnuit.
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alterate nici de apă și ’ 
soare. Acest bumbac •Acest bumbac ♦
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N~ar fi bine 
să facă invers?

— Să trăiești, Ioane 1 Ce
parcă ești cam necăjit ?

— Nu parcă, sînt de-a bine 
lea, măi Petre — zise Cosma 
loan.

— Și care-i cauza ?
— Să vezi comedie. Capăt as

tăzi o citație de la comisia de 
reconstituire a. vechimii de pe lin
gă Biroul de repartizare a forțe
lor de munci din Petroșani..

— Doar am primit și eu una...
— Bai nu-i că am primit-o. 

hiba-i că în ea glăsuiește cum că 
trebuia si mă prezint... alaltăieri 
la 10 dimineața și cînd colo eu 
am căpătat înștiințarea abia azi—

— Atunci putem da mina — 
zise Tigu Petru — că și eu am 
primit-o mimai de vreun ceas.

— Cum m-am văzut cu ea în 
mină am și pornit încoace.

— Te~ai obosit degeaba. Așa 
am făcut și eu. Cînd să intru în 
biroul cu pricina, dau de ușa în
chisă. lnlăuntru tăifăsuiau 
funcționare. Le arăt pe 
tația și aștept.

— E închis nu vezi — 
se una din funcționare 
ca aurul.

— Atunci ce fac ?
— Asta te privește — 

funcționara fără să se sinchiseas
că.

— Dacă-i așa am venit și eu 
degeaba — zise Tigu Petru. 
• —• Cam așa.

Totuși eu
— Fă-o.
...De încercat

„Sesam descbide-te“, A plecat 
deci și Tigu zicînd în gind : Cînd 
trimit citațiile o fac prea tirgiu, 
iar dacă i vorba de terminatul 
slujbei o fac prea devreme. N-ar 
fi bine s-o facă invers <

două 
geam ci-

îmi spu- 
părulcu

spuse

fac o încercare.

a încercat 
a primit 

răspuns. Ușa zăvorită nu 
deschis nici la magicele

și Ti- 
același 
s-ar fi 
cuvinte

Să se facă lumină!
Așa-i toamna lipsită de obiec

tivitate. Cu ziua e mamă vitregă 
s cur tind-o mereu, iar nopții îi în
deplinește batirul lăsînd-o să-ți 
facă de 
în plus, 
nu prea 
teva ore 
împinzesc tot orașul, iar centrul 
și încă citeva străzi sînt iluminate 
fluorescent așa că ți-e mai mare 
dragul să ieși la plimbare. Nu
mai locuitorilor de pe o porțiune 
a străzii Or. Petru Groza nu ,e 
prea arde de plimbări nocturne. 
Să nu care cumva, ,ă credeți că 
strada nu-i luminată. Are becuri 
și încă multe. < Un bec există șt 
în dreptul casei, nr. 7. Iar 
orice bec se strică de la un 
cșa i s-a întîmplat și celui 
pricina, mai acum vreo trei

cap, ciupind citeva ore 
Locuitorii Petroșamului 

simt însă lipsa celor cî‘ 
din zi- Becurile electrice

мт 
timp, 

cu 
săt>~ 

tămîni. Cum e și normal, porțiu
nea de stradă a rămas în întune
ric și 
prezent. Umblata-au locatarii de 
aici pe la cei ce trebuie să facă 
lumina, dar tocirea pingelelor s-a 
dovedit zadarnică. Cu toate astea 
au o consolare. Se bucură că Pe
troșani 
polare 
aștepta 
lumină.
a orașului (și, bineînțeles, 
cursul celor în drept) le va scurta 
așteptarea.

continuă să rămînă și în

nu intră în zona nopții 
că atunci într-adevăr ar 

mult și bine să se facă 
Poate așezarea geografică 

con-

C. DUMITRU
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BLĂNURI COLORATE
Fabricile de blănuri din Lenin

grad au început să producă blă
nuri colorate în peste 50 de nuan
țe : în violet,. în culoarea mierei, 
a coralului, portocaliu, roz și al
tele. Primul lot — 1.000 de pie- 
licele de blană colorată — a li
vrat fabrica de blănuri nr. 1 din 
Leningrad. Ca materie primă s-au 
folosit blănuri de miel tînăr, în
trebuințate înainte pentru confec
ționarea mănușilor. Mașini spe
ciale, valțuri încălzite netezesc pă
rul, îl îndreaptă. Apoi, pielice- 
lele se vopsesc nu cu un colorant 
obișnuit, ci cu coloranți speciali, 
de cadă.

Crescătorii de oi caracul din 
gospodăria „Ah. Kupecigol" (Uz- 
belristanul de sud) au obținut oi 
caracul cu pielicele de culoarea 
platinei și bronzului. Pielicelele

de caracul colorat sînt mătăsoase, 
au un lustru frumos și bucle re
zistente. Noile nuanțe ale 
de caracul au fost obținute 
mai unei munci de selecție 
șurată timp 
dăria „Ah.

de 15 ani la 
Kupecigol".

pieilor 
în ur- 
desfă- 
gospo-

к i 
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Oamenii au căutat să pătrundă 
tainele 
Cu mii 
mii au 
bilirea 
in cercetarea ei, de 
considerații ale filozofilor 
Anaxagora și Pitâgota și pîna la 
hărțile riguros științifice întocmite 
de astronomii zilelor noastre, o- 
menirea a parcurs un drum lung 
și anevoios. Astăzi, oamenii de 
știință folosesc metode moderne 
de. cercetare cu ajutorul cărora 
smulg Lunii taină după taină 
Una dintre aceste metode este ra- 
dio-astronomia, cu ajutorul căreia 
astronomii au intrat „în comuni
cație" cu Luna încă din 1946. Prin 
folosirea acestei metode, oameaii 
de știință au ajuns să cunoască

Lunii încă din antichitate 
de ani în urmă, astrono- 

folosit fazele Lunii la sta- 
primelor calendare. Dar 

la primele 
greci,
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In patru rîndurj
Inventarul ce a avut 

de curind la „Librăria
noastră" din Uricani a 
durat mult, iar deseori nu 
era nimeni la inventar.

Inventar de patru zile! 
Sau ați început din nou ? 
De mai numărați la... file 
Zău, v-apucă... Anul Nou.

P. NICA
corespondent

MICA PUBLICITATE

Popas pe Cus
tura Bucurii din 
munții Retezat

OFERTĂ
Revizia de vagoane C.F.R. 

Petroșani oferă călătorilor de 
duminica, de pe ruta Lupeni — 
petroșani, mături, lopeți și e- 
ventual aspiratoare' de praf, pen
tru asigurarea condițiilor de 
igienă necesare în timpul călă
toriei.

ANUNȚ
Magazinul O.A.D.L.F. din O- 

ragul nou Uricani anunță clien
tela sa că pentru o cît mai o- 
riginală deșervire, vînzarea unor 
produse ca ouă cartofi etc. se 
face precedată de jocul „de-a 
baba oarba", executat de cum
părători începînd de la magazin 
pină la chioșcul din piață și 
cale întoarsă, de cfte două, trei 
ori, pînă cînd vânzătorii satisfă- 
cuți de originalul joc se decid 
unde să pună în vtnzare mărfu
rile, la magazin ori la chioșc.

te’ gospodinele amatoare 
serve de carne de vită și 
Concursul are ca scop 
celei mai bune rețete pentru a- 
coperirea lipsurilor ce se mani
festă în aprovizionarea magazi
nelor cu conservele cerute de 
cumpărători.

Informații suplimentare se pot 
cere direct de la conducerea 
I.C.R.A. Petroșani,

de con- 
de porc, 
găsirea

OFERTA
Gestionarul 

O.A.D.L.F. nr. 
feră clientelei, 
tofi, morcovi și rădăcinoase, în
soțite de epitete culese din ine
ditul lui dicționar zoologic.

Clientela susnumitului maga
zin este anunțată că epitetele se 
distribuie de către „generosul" 
gestionar fără nici o plată șl 
chiar și fără alte cumpărături.

de la unitatea 
25 din Petrila o- 
spre vînzare, car-

la rru- 
tuturor 
de cît, 

alimeiu

ca-

a-

CERERE
Chioșcul alimentar de 

na Lupeni Cere sprijinul 
celor care se pricep, cît 
la aranjarea mărfurilor
tare, să se prezinte la chioșc și 
prin muncă voluntară să facă 
aranjarea salamurilor. slăninet 
și săpunurilor în așa fel ca ele 
să îmbie la cumpărare.

CONCURS CULINAR
Depozitul I.C.R.A. Lupeni 

ganizează un concurs pe temă 
culinară la care sînt invitate toa-

or-

ANUNȚ
Frizeria „La minut" din 

drul minei Lupeni. secție a co
operativei „Sprijinul minier",
nunță schimbarea firmei cu o 
alta, a cărei text aduce la cu
noștință clientelei că minutul 
personalului frizeriei respective 
este echivalent cu... zeci de mi
nute pierdute în așteptare. Tot
odată se anunță că la susnumi- 
ta frizerie bărbieritul se face 
cu... briciul ascuțit de client, 
altfel bărbieritul numai bărbie
rit nu se mai eheamă.

într-o oarecare 
suprafeței lunare, 
zică a solului 
de temperatură 
zilele lunare 
60 cm. etc.

Dar chiar 
nosc multe 
astru. Luna 
Lansarea rachetei cosmice, 
trecut prin apropierea 
(5.000-6.000 km.), a 
cosmice care a atins suprafața lu
nii, a stației automate interplane
tare, care a fotografiat partea in
vizibilă a satelitului nostru natu
ral, ne-a demonstrat ce multe da
te mai au de aflat oamenii cind vot 
pune piciorul pe acest corp ceresc. 
Atunci ei vor afla cu siguranță 
care sînt bogățiile pe care le as
cunde Luna, acest corp rece, cu 
un peisaj pustiu, lipsit de viața 
ce pulsează pe planeta noastră. 
Căci, după cum planeta noastră 
ascunde nenumărate bogății mi
nerale, începînd cu fierul si tet- 
minînd cu uraniul, tot așa și Lu
na poate să păstreze în adincurile 
ei cele mai felurite minereuri, 
care așteaptă numai să fie puse 
în valoare. Măsurarea magnetis
mului 
către 
chetei 
dește

la

măsură structura 
constituția fi- 

lunar, schimbările 
ce se produc în 
adîncimi de 20—

acum, cînd se cu-Și
lucruri despreJtîacest 
mai are mult©' taine, 

care a 
Lunii 

rachetei

si radioactivității Lunii de 
aparatele de pe bordul ra~ 
cosmice sovietice ne ăbve- 

acest lucru.

-=©=

Ș♦ î a I i că
...diverse specii de mărgean cu 

o nuanță destul de palidă la lu
mina obișnuită, capătă culori 
verzi foarte vii cînd sent lumi
nate de raze • ultraviolete ? S-a 
reușit să se izoleze în celulele 
lor granulațiile ce constituie cau
za acestui fenomen de fluores
centă, dar nu și substanța fluo
rescentă propriu-zisă.

...unii medici anunță că în 
mai puțin de zece ani arterioscle- 
roza va fi învinsă prin desco
perirea unui medicament cu ac
țiune asupra colesterolului ?

...In împrejurimile Stockholmu
lul au fost dezgropate monede 
arabe de argint din secolul al 
X-lea? Ele dovedesc că naviga
torii scandinavi își întindeau 
expedițiile comerciale pină in ță
rile arabe.

...operațiuni precise au îngă
duit să se măsoare adîncimea la
cului Baikal, cel mai adînc din 
lume? Adîncimea este de 1.620 
metri.

...propriul nostru corp conține 
Izotopi radioactivi ? In organis
mul nostru se dezintegrează în 
fiecare minut 190.000 atomi de 
carbon radioactiv și 
atomi de potasiu.

...un specimen 
tor" fără urechi 
fost capturat de

șopîrlă foarte
vestigiu al fenomenelor ca- 

au marcat, acum cîteva sute 
milioane de ani, trecerea de 
saurieni la șerpi.

200.000 de

tă 
un 
re 
de 
la

viu
din

curind ? Aceas- 
rară constituie

de „moni- 
Borneo a
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Minerii sectorului de investiții al 
minei Aninoasa s-au angajat, la în
ceputul anului, să-și îndeplinească 
în mod ritmic sarcinile de plan, iar 
lucrările executate să fie de bună 
calitate șt la un preț de cost cit 
mâi redus.

In scopul îndeplinirii cu 
a sarcinilor de producție,; a 
.amentelor luaie, conducerea 
-ului a luat măsuri pentru 
aprovizionare a locurilor de muncă. 
Maiștrii și tehnicienii repartizați să 
. âspundă de una sau ionă brigăzi 
au dat in tot timpul Un sprijin 
efectiv acestora. Pentru o mai bu
nă aprovizionare a brigăzilor cu 
-ele necesare s-a urmărit întontinuu 
transportul materialelor pe galerii 
pentru ca acestea să ajungă la lo
curile de muncă ia timp. De ase
menea, s-au luat măsuri pentru a- 
sigurarea fără intîrziere a docu - 
mentăției tehnice pentru fiecare lu
crare in așa fel incit brigăzile de 
mineri să nu piardă nici un schimb 
trecînd de la o lucrare la alta-

Eforturile depuse de minerii din 
sector, măsurile aplicate au făcut 

, ca sectorul 
, ’ semnate în

In cele 10 
săpat peste 
192,6-ni. galerie, s-a betonat peste 
volumul prevăzut 370 m. galerie. 
Productivitatea muncii pe întreaga 

. perioadă amintită, datorită organi-

succes 
anga- 
secto- 
buna

să obțină rezultate în- 
prOcesul de producție, 
luni ce au trecut s-au 

prevederile de plan

se asigură condiții
zării temeinice a locurilor de mun
că, aprovizionării brigăzilor cil cele 
necesare și efortului depus de mi
nerii din sector, depășește în me
die pe cea planificată cu peste 10 
la sută.

Creșterea productivității muncii 
a contribuit și la sporirea vitezei 
medii de avansare. In primele trei 
trimestre viteza medie de avansare 
planificată a fost depășită cu 4,3 
m. pe lună, iar în luna octombrie 
este mai mare cu peste 5 la sută 
decît cea prevăzută.

In centrul atenției colectivului a 
stat ți executarea înainte de ter
men a unor lucrări importante pen
tru bunul mers al producției, cum 
sînt : adîncirea 
intre orizonturile 
rea, lărgirea și 
de mașini de la 
precum și executarea suitorului pen
tru funii și camera moletelor la 
acest puț. De asemenea, prin tettni- 
narea transversalei principale din 
puțul orb nr. 3 s-p deschis stratul 
5 la orizontul IX din sectorul IV- 
O altă lucrare importantă, galeria 
de legătură la orizontul IX între 
Aninoasa și Priboi, a cărei linie fe
rată a fost amenajată, a fost ter
minată înainte de termen. Prin 
darea în folosință a acestei galerii, 
condițiile de transport între sectoa
rele Aninoasa și Priboi la orizontul 
IX s-au îmbunătățit simțitor.

puțului auxiliar 
VIII și IX, săpa ■ 
betonarea case: 
puțul orb nr. 6,

brigăzilor do mineri
La lucrările de săpări în galerii, 

cele mai bune rezultate le-au înre
gistrat brigăzile conduse de Pop 
Vasile și, Pagnejer Gheorghe cate 
și-au depășit în fiecare lună sarci
nile de plan în medie cu 5 la su
tă. La betonări și lărgiri, minerii 
din brigăzile lui Bardoși Victor și 
Hiiter Martin au obținut depășiri 
de plan lunare între 5 și 15 la sută.

In ce privește contribuția adusă 
pentru organizarea muncii, creșterea 
calității lucrărilor executate meri
tă a fi scoși în evidență maiștrii 
mineri Bulea Dumitru, Fodor Va 
sile și Avădanei Gheorghe.

Colectivul sectorului a manifestat 
preocupare și față de reducerea 
cheltuielilor de producție. Iti acest 
scop s-au luat măsuri pentru evi
tarea risipei de materiale, refolosi 
rea unor armături provizorii și al
tele. Astfel, in trimestrul III eco
nomiile obținute la prețul de cost 
se ridică la 334.000 lei, iar pe 9 
luni sectorul a realizat 
conomii în valoare 
1.100.000 lei.

In luna aceasta minerii
rul de investiții al minei Aninoasa 
merg la fel de bine. Realizările 
muncii lor vor fi întregite de 
zultatele ce le vor obține pînă 
sfirșitul anului.

l

în total c- 
de peste

din secto-

re
ia

C. DÂNILĂ 
tehnician — mina Aninoasa

TRIBUNA AGITA TORULUI
t

Toate brigăzile de tineret - 
celor fruntașe!
a apreciat că un rol însemnat în 
realizările tinerilor mineri a avut-o 
munca politică a organizațiilor 
U.T.M. Comitetul U.T.M. și orga
nizațiile U.T.M. din sectoare s-av. 
preocupat mai mult decît în anii 
trecuți de generalizarea metodelor 
înaintate ale brigăzilor fruntașe. Au

la nivelul

Tinerii mineri constituie mai bi
ne de jumătate din efectivul ex
ploatării Vulcan. O bună parte 
dintre ei sîr.t organizați în brigăzi 
de tineret, in brigăzi U.T.M. de 
muncă patriotică — forme prin care 
participă activ la îndeplinirea sar
cinilor ce stau în fața colectivului 
exploatării, lată de ce conferința 
organizației U.T.M. de la această 
exploatare s-a oprit cu atenție a~ 
supra activității brigăzilor de tine- 

■ ret, asupra activității organizației 
' U.T.M. de la mină față de mo

bilizarea tinerilor la îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de produc
ție.

ig cadrul întrecerii socialiste, ti
nerii mineri, organizați în brigăzi 
de producție, au muncit cu elan 
pentru cîștigarea titlului de briga
dă de tineret fruntașă pe exploa
tare. Acest titlu , a fost dștigat 
de tinerii din brigada condusă de 
comunistul Păcuraru Traian. Aceas
tă brigadă, pe lingă depășirea rit
mică a producției de cărbune, a 
realizat economii de peste 36.000 
lei ; tinerii din brigadă sînt auto
rii a 5 inovații, aplică metode de 
muncă înaintate ; 4 tineri sînt elevi 
ai liceului seral, iar ceilalți studia
ză cu regularitate literatura tehni
că. Totodată în brigadă nu s-a fă
cut nici o absență nemotivată și 
n-a avut loc nici un accident. Prin
tre brigăzile de tineret fruntașe se 
numără și cele conduse de tov. 
Drob Gheorghe, Moraru Nicolae, 
și Cercheza Vasile. întrecerea bri
găzilor de tineret pentru titlul de 
brigadă fruntașă a dat roade bo
gate și în depășirea sarcinilor de 
plan. Brigăzile de tineret și-aii de
pășit sarcinile în cursul acestui an 
cu peste 11.000 tone de cărbune 
cocsificabil și energetic. Conferința

Conferința organizației U.T.M, 
de la mina Vulcan

întărirea disciplinei în muncă 
permanent în

In fata noastră, a minerilor de 
la pregătiri, stă sarcina de ma
re răspundere de a deschide dru
muri spre marile bogății ascun
se în subsolul Văii Jiului, de a 
ne desfășura în așa fel munca 
îneît să asigurăm în permanen
ță noi și suficiente fronturi de 
lucru minerilor din abataje.

Ținînd seama de acest lucru, 
biroul organizației de bază din 
sectorul de investiții al minei 
Vulcan și-a îndreptat atenția 
spre 
tice 
nei. 
tu it 
nerale a organizației 
Adunarea a stabilit că este ne
cesar să fie îmbunătățită activi
tatea agitatorilor, totodată ea a 
recomandat biroului să se în
grijească ca în fiecare brigadă 
să existe un număr de agitatori, 
care să fie instruiți cu regulari
tate. In adunarea de partid s-a 
mai arătat că agitatorii trebuie 
să desfășoare o intensă muncă 
politică de la om la om. să mun
cească în așa fel îneît nici un 
miner să nu mai lipsească ne
motivat de la șut.

In calitate de agitator am cău
tat să țin seama de toate aceste 
recomandări ale comuniștilor, 
m-am ocupat cu răbdare și con
secventă de oamenii din brigadă, 
i-am ajutat să se încadreze în 
discip.lina muncii.

Am stat de vorbă cu acei ca
re lipseau nemotivat de la lucru. 
Unui din ortacii noștri, vagone
tarul Drăghici I. avea obiceiul

al 
îndreptat 

îmbunătățirea muncii poli- 
în scopul Întăririi discipli- 
Această problemă a consti- 
obiectivul unei adunări ge- 

de bază.

să lipsească nemotivat. Am or
ganizat o scurtă convorbire cu 
toți ortacii din schimb. In con
vorbirea avută i-am srătat to
varășului Drăghici Ioan că bri
gada noastră nu se împacă cu 
năravurile lui. I-am arătat că 
luna trecută, numai el a pătat 
cinstea brigăzii, prin nernotiva- 
ta pe care a făcut-c.

Nu de mult, împreună cu a- 
gitatorii Brînzan Aurel, Marcu 
Cornel și Mitrea Mihai am dis
cutat și cu tovarășii Petruț Ni
colae și Drăghici Jean care în 
cursul lunii octombrie au făcut 
cîte două 
făcut un 
minerului 
tru cele 
pierdut în octombrie 
plus prima de vechime pe luna 
respectivă. Același lucru i s-л a- 
rătat și vagonetarului. Petruț 
Nicolae, care luna trecută a pier
dut pentru absentele de la ser
viciu 165 lei. Discuțiile nu s-au 
referit însă numai la cîștig. Noi 
am sesizat și alte aspecte. Am 
vorbit despre mîndria de a fi 
mereu în fruntea întrecerii socia
liste, despre faptul că fiecare 
muncitor trebuie să aibă o ati
tudine nouă, socialistă față de 
muncă.

Vom munci astfel înât în bri
gada noastră să nu. mai avem 
nici o absentă nemotivată, să 
existe o disciplină fermă în în
deplinirea sarcinilor ce ne revin.

absente nemotivate. Ath 
calcul si i-am arătat 
Drăghici Jean că pen- 
două nemotivate «1 a 

244 lei,

mun *

mina 
comi-

fost organizate consfătuiri cu brigă
zile de tineret, în fața tinerilor mi
neri s-au expus diferite materiale 
privind căile de creștere a produc
tivității muncii, a reducerii prețu
lui de cost și a îmbunătățirii cali
tății producției.

Apreciind rezultatele obținute 
conferința U.T.M. s-a ocupat cu 
atenție și de neajunsurile existente 
în munca organizațiilor U.T.M. pri
vind conducerea activității brigăzi
lor de tineret si munca de mobili
zare a tinerilor mineri la realiza
rea sarcinilor de plan. Conferința 
a criticat mai ales faptul că unele 
brigăzi de tineret, cum sînt cele 
conduse de tov. Biro Emeric, To
ma Titu, Cazan Petru și altele 
nu-și realizează luni în șir sarcinile 
de plan, iar alte brigăzi, ca de pil
dă cea condusă de tov. Scutelnicu 
Vladimir, extrag o producție de 
slabă calitate. Acest neajuns re
flectă faptul că comitetul U.T.M. 
și organizațiile U.T.M. din sectoare 
n-au acordat atenția cuvenită ri
dicării la plan a brigăzilor rămase 

în urmă, nu au urmărit realizările
-- -------------- ©-----------------

S UMĂRUL
revistei „Flacăra" dîri 18 noiembrie 1961

A apărut revista „Flacăra" 
nr. 46, din al cărui sumar des
prindem următoarele materiale :

La Mediaș într-o zr — fo
toreportaj.

— Colonia în flăcări — un 
interesant documentar din An
gola, punctul vulnerabil al colo
nialismului portughez.

— Două pagini de actualități 
cinematografice: ce filmează cu
noscutul actor sovietic Aleksei 
Batalov; reportajul lui Fucik pe 
ecran; cîte ceva despre scanda
lul provocat de interzicerea fil
mului spaniol „Viridiana".

— Consumatorii 
cuvîntul — spicuiri din părerile 
vizitatorilor celui 
Pavilion de mostre al R.P.R.

brigăzilor, nu au intervenit pentru 
înlăturarea cauzelor care le frînea- 
ză activitatea, nu au asigurat ca 
brigăzile să-și desfășoare activita
tea pe baza programelor de lucru. 
Neajunsuri au existat și în privin
ța stimulării brigăzilor fruntașe. A- 
ceste lipsuri s-au manifestat mai 
ales la organizațiile U.T.M. din sec
toarele I și IV și chiar și în 
ca comitetului U.T.M.

Conferința U.T.M. de la 
Vulcan a pus în fața noului
tet U.T.M. sarcina să desfășoare o 
bogată activitate politică și organi
zatorică pentru îmbunătățirea acti
vității brigăzilor de tineret, să asi
gure ca fiecare brigadă să devină 
un colectiv de muncă fruntaș. In 
acest scop o atenție deosebită va 
trebui acordată ridicării calificării 
profesionale a responsabililor bri
găzilor de tineret, a tuturor tineri
lor mineri, precum și organizării te
meinice a activității brigăzilor de 
tineret.

1OAN ARAMA 
activist U.T.M.

IOAN IONAȘCU 
agitator — mina Vulcan

IN CLIȘEU: Comunistul Petrie Gheorghe (stingă) șeful de
pozitului de utilaje de la mina Lupeni, di scuti nd cu tinerii Tres
tant Florea, Ce an Constantin și lațcu Pavel despre pregătirea 
depozitării utilajelor nou sosite.

și-au spus

de-al 3-lea

— Turda —- București — Tur
da — .fotoreportaj cu aspecte 
inedite de la finala Cupei R.P.R. 
la fotbal. Fotografii din trenul 
celor 1600 de turdeni care au 
venit în București — Ce făceau 
în timpul meciului antrenorii 
celor două loturi — Cine sînt 
componenții echipei câștigătoare 
a Cupei R.P.R. — Și ceva des
pre cele două galerii ale drama
ticului meci de duminică

Revista „Flacăra" nr. 
cuprinde :

—■■ Cititorii ne scriu 
răspundem — o nouă
inaugurată în acest număr.

— Curiozități
— Umor — o pagină de cari

caturi de Nell Cobar.

46 mai

noi le 
rubrică

Cînd intră ori 
ies din șut, mi
nerii de la Pe 
trila îi musai 
să-și arunce măcar o privire pe 
panoul fruntașilor. Panoul e pus 
la vedere și pîrdtdnica curiozi
tate îți dă ghes să vezi cine se 
tine mai strașnic în întrecerea ce 
se duce acolo in adine. Și daca 
cumva se întîmplă ca minerul ce 
privește să nu fie pe panou, e 
sigur că tot are vreun ortac ori 
un cunoscut aici. Dar cînd plea
că de aici, se gîndește să mun
cească mai spornic că doar, doar 
s~o mai întinde panoul să încapă 
și el.

Alături de cel al fruntașilor, 
mai e un panou. Tot fruntași 
sînt și cei de 'pe el, numai că 
într-ип domeniu mai larg. Ăștia 
sînt inovatorii și raționalizatorii 
minei. Faptul că acum minerii se 
opresc mai des în fața celor 
două panouri nu-i lucru întîm- 
plător. Nu demult s-au schimbat 
fotografiile. de pe panouri și a 
lături de fruntașii și inovatorii 
vechi au apărut alții noi. Dese
ori în fața panourilor se încing 
discuții, lată doar una din 
panoului inovatorilor.

— Asta-i Kotva losif — rise 
un tînăr cu fața fi hainele 
de parcă ar fi măcinat griu. JLhei 
multe necazuri mai aveam 
sfarmă piatră a nost’ pînă nu i~a 
venit de hac Kotva.

Să fti eă-t fwm mie.
— Ce sfarmă-piatră, că doar 

nu ne spui vreo poveste ? sări 
unul.

— Da ce ăla din poveste 
fost sfarmă-piatră de

a
să-l com-

n~au piatră.

atunci ciurul mer 
ge ca ceasul, 

rambleiatorii 
se mai plîng

ыг 
nu 
că

s
8
8
8
8
8
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albe

cu

pari cu al nostru ? ■ spuse ofensat 
cel cu hainele prăfuite. Păi al 
nostru înghite la piatră cu vago- 
netele și o toacă în fălci la do
rința noastră. Cum mai înainte 
era însă mereu flămînd, rmnca așa 
de grăbit de mereu se înneca la 
ciurul rotativ.

— Păi asta-i moara de ram
bleu, nu sfarmă-piatră — căută 
s-o dreagă celalalt.

— Și ce l vrei să spui că nu 
sfarmă-piatră ?. Numai cum îți 
spuneam. Se tot defecta la ciurul 
cu pricina. Kotva s-a sucit, s-a 
îmnrtit în jurul ciurului, o făcut 
niște calcule și schițe și după ° 
vreme aduse niște modificări. De

— Asta așa-i — întări unul, 
pe semne de la rambleu.

D-apoi pe tovarășul Bre- 
dan losif cine nu-l cunoaște — 
intră în vorbă unul pe care fața 
neagră ca funinginea îl trăda că 
lucră în cărbune. Cînd trag sub 
rol vagonete curate de parcă-s 
noi, știu sigur că or trecut prin 
disporitivul hidraulic de curățit 
vagonete făcut de tovarășul Bre- ‘ 8 
dan. 8.

— 11 cunosc șț eu bine, că 8 
doar are multe inovații —întări 8 
un altul afirmația. Numai în 8 
iimul timp are vreo trei și toa- 
te-s aplicate.

Or fi ele pe panou multe poze, 
nu lipsesc nici cele ale lui Șardi 
losif, Terentică Nicolae, Popa 
loan 50, dar față de numărul 
inovatorilor de la mina noastră 
îs tare puțini.

— Ce să-i faci dacă-i cam mic 
panoul — tși dădu cu părerea 
tînătul cu hainele albe de morar-

— Apăi să ști că-i prea mic 
— tiw- cel ce trăgea vago netele 
curate sub rol — dar nu-i nimic, 
le vine și celorlalți rindul să se 
vadă pe panou-.

D. CRIȘAN
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• PUBLICITATE

KHARTUM 17 (Agerpres) — 
TASS transmite:

In dimineața zilei de 16 noiem
brie L. I. Brejnev, președintele 
Prezidiului Sovietului Șuprem al 
U.R.S.S., împreună cu persoanele 
care îl însoțesc în vizita sa în Su
dan, a depus o coroană de flori 
la Monumentul ostașilor căzuți în 
hipte.

Apoi, 
timp de 
matele

I* mari orașe situate în apro- 
de Khartum — Omdurman 

fi Khartumul de nord. Pretutin- 
•I,

L. I. Brejnev a vizitat 
aproape trei ore monu- 
de artă și istorie din

deni oaspeții sovietici au fost în
tâmpinați cu căldură de populația 
sudaneză.

In dimineața aceleiași zile a 
avut loc o întâlnire la Palatul Re
publicii între L. I. Brejnev și 
Ibrahim Abbud, președintele Con
siliului superior al forțelor ar
mate și primul ministru al Repur 
blicii Sudan.

Brejnev, însoțit de Ibrahim Ab
bud și de membrii Consiliului for
țelor armate au plecat pe bordul 
unei nave pe Nil în regiunea Djar 
riful de est unde au < loc serbări 
populare în cinstea înaltului oas
pete sovietic

Decorarea unor regiuni agricole 
din Uzbekistan cu Ordinul Lenin
TAȘKENT 17 (Agerpres) — TASS transmite:
La 16 noiembrie Nikita Hrușciov, prim-secretar al С. C. 

P.C.U.S., președintele Consiliului de miniștri al U.R.S.S., a înmî- 
reat reprezentanților regiunilor Tașkent 
ai R.S.S.A. Kara-Kailpaeă (Uzbekistan) 
au fost decorate pentru mari su ccese 
bumbacului în anul 1059.

hwMnd înaltele distincții, N. S. . 
convingerea că lucrătorii din agricultură „nu-și vor precupeți e- 
forturile pentru înfăptuirea mărețelor planuri ale construcției co
munismului".

al

și Samarkand, precum și 
Ordinul Lenin cu 
în dezvoltarea

Hrușciov și-a 
„i

O-
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Greva feroviarilor argentinieni 
continuă

BUENOS AIRES 17 (Agerpres) 
Greva generală a feroviarilor ar

gentinieni a intrat în cea de-a 19-a 
zi în ciuda măsurilor represive lua
te de guvern împotriva greviștilor. 
Potrivit relatărilor agenției Prensa 
Latina ciocniri violente între gre
viști și poliție au avut loc în re
giunea Laguna Paiva care a fost 
declarată de autorități „zonă afla
tă sub ocupație". In același timp 
poliția a continuat arestările unor

lideri sindicali și perchezițiile la 
sediile sindicatelor.

In semn de protest împotriva 
acțiunilor autorităților în capitala 
țări, Buenos Aires, a avut loc o 
mare demonstrație. Participanții 
și-au afirmat sprijinul față de gre
viștii care luptă împotriva planu
lui guvernamental de a concedia 
75.000 muncitori feroviari și a 
transfera societatea căilor ferate de 
stat unor companii particulare.

©

Cvfe&CÎ,
PARIS. Oamenii muncii din 

țările capitaliste, în special mem
brii organizațiilor sindicale care 
nu fac parte din Federația Sin
dicală Mondială vor putea să ia 
cunoștință la, cel de-al cincilea 
Congres monâiat al sindicatelor 
de poziția fermă de clasă a 
F.S.M. în problemele eare au o 
Importanță hotărîtoare pentru în
treaga omenire, a declarat unui 
redactor al ziarului „Prace", 
Louis Saillant. secretar al 
F.S.M. într-o convorbire în le
gătură cu cel de-al cincilea Con- 
gjț . dial al sindicatelor ca- 

avea loc între 4 și 16 de- 
8НЙrie la Moscova.

DJAKARTA. Agenția United 
Press Internațional anunță că 
trei indonezieni, care au reușit 
să fugă din Iriariul de vest cu 
o barcă și au ajuns în orașul, 
indonezian Makassar, au decla
rat că teroarea exercitată de au
toritățile coloniale olandeze a 
devenit insuportabilă.

CAIRO. Reprezentantul parti
dului Congresului Național A- 
frican din Basutoland, Chakala, 
a declarat că poporul său este 
ferm hotărît să continuie lupta 
pentru eliberarea 
continentului african 
gul colonial.

SEUL. După cum 
agenția UPI, la 16 
cinci foști profesori 
mizați că au protestat împotriva 
legilor anticomuniste din Coreea 
de sud au fost condamnați la 
închisoare pe termene variind 
între 5 și 15 ani.

COPENHAGA. Crearea unui 
comandament militar danezo-vest- 
german în scopul asigurării 
pentru armata vest-germană a 
unei poziții dominante în spațiul 
baltic, constituie obiectul unor

definitivă a 
de sub ju-

transmite 
noiembrie 

coreeni, a-

©=

Uriaș incendiu în Sahara
Agenția France Presse anunță că 

în preajma localității Gassi-Touil 
din Sahara g izbucnit un puternic 
incendiu provocat de gaze pier
dute în timpul lucrărilor de foraj. 
In noaptea de 16 noiembrie incen
diul a luat proporții uriașe, iar în 
prezent, ard aproape cinci milioa
ne de m.c. de gaze, Incendiul este 
atît, de puternic încît poate fi vă
zut de la distanță de 150 km. Flă
cările ating înălțimea de 150 me
tri.

IZ NEW YORK 4

care ele 
cultivării

exprimat

din partea 
inclusiv a 

oameni poli-

proteste energice 
populației daneze, 
unor binecunoscuți 
ti ci burghezi-.

BONN. Noul ministru de In
terne de la Bonn, Hermann Ho- 
cherl, a anunțat într-un interviu 
acordat ziarului „Bonner Rund- 
schau" că „într-un timp foarte 
scurt" va fi prezentată parla
mentului noua lege a stării ex
cepționale. El a mai subliniat 
că speră să obțină o lege a stă
rii excepționale „care să cores
pundă oricărei situații".

Mare demonstrație în sprijinul 
dezarmării generale și totale

NEW YORK 17 — De la tri
misul special Agerpres C. Ale- 
xandroaie:

începerea dezbaterilor din Co
mitetul Politic al ‘ "
rale a O.N.U. în 
blema dezarmării 
în afara clădirii 
te, printr-o demonstrație organi
zată de Asociația femeilor pentru 
pace, subliniind o dată în plus 
importanța pe care o acordă opi
nia publică din Statele Unite dis- 
cutâții acestei chestiuni. Demons- 
trația s-a desfășurat sub lozincile 
„Negocieri imediate pentru dezar
mare generală și totală", „Asigu 
rați viitorul copiilor noștri”, „Nu 
dați arme atomice revanșarzilor 
vest-germani", „Opriți cursa înar
mărilor”, „Barați drumul războiu
lui".

Intensificarea propagandei de 
război a Pentagonului, făcută prin 
radio, televiziune, presă, refuzul 
administrației Kennedy de Д S.P 
angaja pe calea tratativelor serioa
se pentru realizarea unui acord 
de dezarmare generală și totală, 
atitudinea refractară a delegației 
americane la O.N.U, față de orice 
inițiativă care ar putea duce la 
slăbirea încordării internaționale,

Adunării Gene- 
legătură cu pro- 
a fost marcată, 
Națiunilor Uni"

In preajma întîlnirii dintre Kennedy 
și Adenauer

NEW YORK 17 (Agerpres).
Cu întîlnirea dintre președintele 

S.U.A., Kennedy și cancelarul 
R.F.G., Adenauer, care va avea 
loc la începutul săptăminii viitoare 
la Washington, se deschide seria 
unor consultări occidentale la ni
velul cel mai înalt. Ele se vor 
desfășura în tot cursul acestei luni 
și vor continua în decembrie la 
Paris cu întrunirea miniștrilor A- 
facerilor Externe ai țărilor 
N.A.T.O.

După cum afirmă presa ame
ricană, în cadrul acestor diverse 
întîlniri se va căuta să se reali
zeze o poziție occidentală comună 
în principalele probleme internațio-

nale, care să poată fi prezentată 
opiniei publice ca un punct de 
plecare pentru eventuale tratative 
Est-Vest.

Unii comentatori americani acor
dă întrevederii dintre Kennedy și 
Adenauer o importanță cu totul 
specială, încercînd să acrediteze 
ideea că guvernul S.U.A. și cei
lalți parteneri occidentali nu ar 
putea în nici un caz să treacă pes
te părerea R.F.G., în speță a can
celarului Adenauer. „Germania oc
cidentală are un veto asupra po
liticii germane a aliaților occiden
tali", scrie Sydne Gruson, cores
pondentul din Bonn al ziarului 
„New York Times”.
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UN PROCES SCANDALOS

in atenția
ji cumpărătorilor! |

PARIS 17 (Agerpreș).
Inițiatorii scandalosului proces 

împotriva grupului de avocați de
mocrați francezi se află într-о si
tuație penibilă. „Vina"- acestor a- 
vocați constă în faptul că ei au 
apărat pe algerieni în fața tribu
nalelor franceze. împotriva lor s-л 
ticluit „acuzația"- de colaborare cu 
Frontul de eliberare națională din 
Algeria. Această „acuzație", s-a 
prăbușit însă pe de-antregul fiind 
lipsită de orice temei, din care 
cauză pronunțarea sentinței în a~ 
cest „proces'- a fost amânată cu * 
o lună.

La ultimele ședințe ale tribu
nalului au luat cuvîntul apărătorii 
acuzaților, între care juristul Wolf, 
care a reprezenta Belgia în pro
cesul de la N timberg, Luzzatto. 
deputat și avocat din-Italia, .avo
catul Mallalieu, membru al Ca
merei Comunelor din Anglia,,

Moureau, avocat din Bruxelles, 
sosiți în mod special la Paris, pre
cum și renumiți avocați francezi- 
Ei au subliniat caracterul polițist 
al acestei parodii judiciare împo
triva grupului de avocați francezi 
care au îndrăznit să-și îndepli
nească datoria profesională și să 
ia apărarea algerienilor care lup
tă pentru libertate.

La acest .proces, a spus avoca
tul Verges, în ultimul cuvlnt a- 
cordat acuzaților, se pune la cale 
o provocate împotriva noastră. Eu 
însă voi fi întotdeauna alături de 
prietenii mei care luptă pentru e- 
liberarea țării lor. Sînt alături ‘de 
cei 15.000 de deținuți — cetățeni 
de naționalitate algeriană, care 
continuă în prezent greva foamei.

Opinia publică franceză cere în 
unanimitate încetarea acestui pro
ces scandalos împotriva avocați- 
lor democrați.

fac să crească îngrijorarea opiniei 
publice americane. In fața acestei 
situații se lărgește mișcarea pen
tru pace, împotriva cursei nebu

nești a înarmărilor.
„Cu cele șase miliarde de do

lari care s-au adăugat în ultimul 
an bugetului militar al țării noas
tre, a declarat Betty Clark, una 
dintre participantele la demonstra
ție, puteau fi ajutați milioane de 
șomeri care, ca și mine, au de 
hrănit două sau chiar mai multe 
guri acasă. Este îngrozitor să vezi 
cum munca omului, cum sudoarea 
frunții lui se transformă în mij
loace pentru distrugerea lui. Lo
zincile care se văd scrise pe a- 
ceste pancarte prevăd căi sigure 
de ieșire din această situație peri
culoasă". ,

Răspunsul oficialităților ameri
cane la această demonstrație nu 
a venit însă imediat cum s-a în- 
tîmplat cu ocazia demonstrațiilor 
precedente. Atunci. Arthur Dean, 
membru al delegației americane 
la sesiunea O.N.U., a făcut în fa
ța manifestantelor o declarație ca
racterizată într-o scrisoare de >a 
un cititor publicată în ziarul „New 
York Herald Tribune" drept „un 
discurs deplorabil, care nu a pu
tut convinge pe nimeni de ce 
S.U.A. vor să reia experiențele 
nucleare în atmosferă". Acest răs
puns a venit la 16 noiembrie cînd 
în întreg New York-ul au răsu
nat urletele disperate ale sirene
lor în cadrul unui „exercițiu de 
alarmă aeriană". Iată deci cum 
s-a pregătit administrația din 
S.U.A. în vederea începerii dez
baterilor din Comitetul Politic al 
O.N.U. în legătură cu problema 
dezarmării.

;• Magazinele de solduri din : 
■: Petroșani, Lupeni și Vulcan, ■ 
j: aparținînd O.C.L. Produse In- î 
:• dustriale, au pus în vînzare î 
•: mari cantități de mărfuri cu j 
■: prețuri foarte reduse ca : ;

Stofe de iînă
Țesături de bumbac : 
Țesături de mătase : 

h Confecții ț
încălțăminte

:: CUMPĂRfND SOLDURI j: 
:: CU PREȚURI REDUSE, ji 
І: REALIZAȚI ECONOMII IN- jî 

SEMNATE!!!
ii Soldurile de confecții se j: 
ii vtnd și cu plata în rate.
ii Vizitați neîntîrziat magazinele ■: 

de solduri
ii REDUCERI DE PREȚ 
ii INTRE 30—60 LA SUTĂ :j

T.A.P.L. Petroșani
ORGANIZEAZĂ 

în seara zilei de sîmbătă 
18 noiembrie 1961, orele 20,

LA RESTAURANTUL 
MINERUL din PETROȘANI 

balul vînătorilor șt 
pescarilor sportivi 
cu care ocazie se vor ser
vi diferite preparate culi
nare din porc mistreț, ie

pure și păstrăvi.
Invitațiile se găsesc la 

birowl f ilialei de vtnătoare 
și pescuit sportiv din Pet
roșani.
Rețineți mese din timp.

j;
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S.D.fl. Intnillld ajitoril Dllliar 
atoiiat Vietianlol fie sol
WASHINGTON 17 (Agerpres:.
Agenția Reuter anunță că secre

tarul de stat al S.U.A., Dean Rask, 
a discutat cu ambasadorul britanic 
și ambasadorul francez în S.U.A 
situația creată în Vietnamul de 
sud, precum și noi planuri de „a- 
jutorare" a clicii lui Ngo Dmh 
Diem.

„Washington Post'’ preciza la 14 
noiembrie că Rusk a informat pe 
cei doi diplomați despre planurile 
prezentate de președintele Kenne
dy în cadrul unei întruniri secrete 
a Consiliului național de securitate 
la care a fost discutat raportul lui 
Maxwell Taylor, întors recent din- 
tr-o călătorie în Vietnamul de sud. 
Comentatorul ziarului amintit ara
ta că deși conținutul planurilor nu 
a fost dat publicității, din surse 
sigure se știe că Statele Unite ii 
vor acorda lui Ngo Dinh Diem în
semnate ajutoare militare constînd 
în trupe, armament și în special 
în bombardiere.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani; Str. Gh. Gheorghiu-Dej hr. 56. Tel. interurban 322 automat 269.

PR06RAM DE RADIO
19 noiembrie

PROGRAMUL I. 6,00 Muzică 
populară tomînească și a minori
tăților naționale, 7,00 Buletin de 
știri. Sumarul presei centrale. 
7,30 Concert de dimineață, 8,09 
Școala și viața, 8,50 „Ghid muzi
cal", 9,30 Teatru la microfon pen
tru copii: „Școala din Humulești" 
prelucrare și dramatizare radio
fonică de Ion Luca, 10,30 Muzică 
ușoară, 11,00 Ansambluri corale 
de amatori, participante la cel 
de-al VI-lea Concurs pe țară, 
12,00 Muzică populară romîneas- 
că, 13,10 De toate pentru toți, 
14,35 „Programe muzicale alcătui
te de ascultători", 16,20 Concert 
popular, 17,00 La șezătoare, 17,40 
„Viață nouă, cîntec nou", 18,00 
Muzică ușoară. 18,30 Melodii 
populare sovietice, 19,30 Teatru 
la microfon : Premiera „Cuibul 
cdțofenelor", comedie de August 
von Kotzebue, 22,35 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 7,20 
Cîntece și jocuri populare romî- 
nești, 9,00 Cîntă corul Radiotele- 
viziunii, 9,30 .Concursul „Cine știe 
ne scrie", 10,00 Muzică din ope
re, 10,50 Transmisiune din sala 
Ateneului, a concertului orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu”. 13,15 Tineri 
interpreți de muzică populară ro- 
mînească, 14,15 Piese pentru es
tradă, 14,30 Cine știe cîștigă, 
15,15 Concert simfonic popular. 
16,00 Oameni și fapte, 16,30 Din 
folclorul popoarelor, 17,15 Emi 
siune literară, 18,05 „Frumuseți
le patriei oglindite în cîntecul și 
jocul popular", 19,15 Piese pentru 
chitară interpretate de Andres Se
govia, 19,30. Muzică de dans,- 
20,30 Almanah muzical, 21,30 Pro
gram pentru iubitorii de romanțe. 
22,00 Muzică de dans.
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