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In întrecerea dintre brigăzile 
de dulgheri de pe șantierul de 
construcții din Lupeni, brigada 
candidatului de partid Catrinoiu 
Gheorghe realizează zilnic de
pășiri de plan, dă lucrări de bu
nă calitate obținînd în același 
timp economii de material lem
nos. Economiile le realizează re- 
întrebuințînd de două, trei și 
chiar de mai multe ori cofragul 
folosit la turnarea planșeelor.

Mai nou, membrii acestei bri
găzi au hotărît ca în cadrul în
trecerii ce se desfășoară pentru 
cinstirea aniversării Republicii 
să folosească același cofrag pen
tru toate planșeele de la blocul 
22 de la Viscoza—Lupeni. Pînă 
acum angajamentul a fost res
pectat. La turnarea a patru plan- 
șee s-a folosit același cofrag, rea- 
lizîndu-se însemnate economii.

După exemplul brigăzii dul
gherului Catrinoiu a început să 

-'lucreze și brigada condusă de 
Popescu Nicolae și altele.

Agitație vizuală operativă, 
strîns legată de sarcini

In sala de apel a minei Petri
la au apărut cu cîtva timp în 
urmă mai multe panouri intere
sante care imprimă agitației vi
zuale un caracter operativ, concret 
și mobilizator. Panourile sînt al 
cătuite ingenios: ele cuprind 
texte legate de producție, cali
tate, brigăzi rămase în urmă, de 
pășiri de plan, economii, etc. care 
prin completarea cu cretă, pot fi 
ținute la zi. Cu ajutorul acestor 
panouri, comitetul de partid al 

\inriiei Petrila desfășoară o agita- 
;ție vizuală operativă, la zi s-ar 
putea spune

Iată un panou. El anunță că 
în sectorul I mai sînt 7 brigăzi 
sub ^plan și cheamă maiștrii mi
neri și tehnicienii să le dea tot 
ajutorul pentru a lichida cu ră- 
mtnerea în urmă. Un alt panou 
asemănător anunță că în secto
rul III mai sînt 3 brigăzi sub 
plan, iar în sectorul IV — 4 bri
găzi. Aceste cîteva panouri așeza
te la locuri vizibile în sala de a- 
pel, pe unde trec toți cei ce intră 
în sut în subteran,. atrag atenția 
colectivului 'spre una din cele mai 
importante probleme ce se pun în 
prezent la toate exploatările car
bonifere : ridicarea la plan a bri
găzilor rămase în urmă.

O altă problemă importantă a- 
supra căreia agitația vizuală a- 
trage operativ atenția este nece
sitatea îmbunătățirii calității căr
bunelui. Un panou anunță: „In 
cărbunele dat de brigada condusă 
de tov. Bercea, la un control s-a 
găsit o cantitate de 139 kg, șist 
vizibil 1“. Cum e și firesc, pentru 
neglijarea alegerii șistului vizibil 
din cărbune, brigăzii respective i 
s-au tăiat 10 tone de cărbune.
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Rodul muncii unei comisii
Pînă nu de mult, un însemnat 

număr de utilaje și mașini stă
teau nefolosite în cadrul exploa
tării miniere Lupeni și înghițeau 
suma de 250.000 lei pentru a- 
mortizare.

De curînd, o comisie a trecut 
la clasarea utilajelor degradate. 
Munca comisiei nu a fost ușoară 
dar cu aceasta mina Lupeni a 
reușit să obțină o reducere a 
prețului de cost al tonei de căr
bune cu 0.25 lei.

Realizări ale ceferiștilor din Lupeni
Un indice de calitate în trans

porturile feroviare este reducerea 
staționării vagoanelor. In con
sfătuirile de producție colectivul 
de muncitori și funcționari al 
stației Lupeni și-a luat angaja
mentul de a reduce media de 
staționare a vagoanelor, fapt ca
re atrage după sine un rulaj 
mai rapid al vagoanelor și mă
rirea parcului de vagoane.

/Media de staționare la încăr
care și descărcare în urma în
făptuirii angajamentului s-a re
dus cu 1,5 ore.

Un alt fapt pozitiv în activi
tatea ceferiștilor din stația Lu
peni este și depășirea cifrei pla
nificate la tone nete expediate. 
Planul s-a realizat în proporție 
de 114 la sută. La fel, la osii în
cărcate s-a obținut o realizare 
de 115 la sută. Toate aceste o- 
perațiuni ș-au efectuat într-un 
timp de manevră redus, cu 5 la 
sută.

Urmărind folosirea mai rațio
nală a rezervelor interne cefe-

..... ..........

mi-Panoul cheamă brigăzile de 
neri să aleagă cu multă conș
tiinciozitate șistul din cărbune, 
deoarece respectarea indicelui de. 
calitate constituie un factor de 
seamă în sporirea reală a pro
ducției de cărbune și reducerea 
prețului de cost.

Aceste panouri- sînt de aseme
nea de un prețios ajutor. în popu
larizarea operativă a succeselor 
obținute în întrecere. La loc de 
cinste sînt popularizate prin a- 
ceste panouri succesele sectoare
lor II și.III — fruntașe în între
cere, exemplul înaintat al brigă
zilor conduse de minerii Mihai 
Ștefan, Szekely Ștefan, Michiev 
Gheorghe care dau zeci și sute 
de tone de cărbune peste plan.

Nu sînt trecute cu vederea nici 
abaterile de la disciplină. Prin 
agitația vizuală sînt supuși criticii 
colectivului muncitorii Doroș V., 
Miclea Gavrilă ș.a. care nu mun
cesc conștiincios.

Imprimîndu-i un caracter con
cret și operativ, comitetul de par
tid al minei Petrila folosește din 
plin agitația vizuală în munca 
politică pe care o desfășoară în 
vederea mobilizării colectivului 
minei Petrila spre succese 
seamă în producție.

de

Oameni în salopete pe băncile școlii
Ca să ajungi 

la școala de cali
ficare a minei, nu 
e neapărat ne
cesar un ghid. E 
de-ajuns să fii 
la mină diminea
ța, cînd ies din 
șut cei din schim
bul de noapte, 
sau la amiază — 
cînd se termină 
schimbul I, Mulți dintre ei își în
dreaptă pașii spre școala minie
ră.

Iată un grup : Sara Constantin, 
din brigada lui Dobai loan, 
Dunca Augustin, din sectorul IV 
B, loan Constantin, din sectorul 
I B și alții. Au lăsat în urmă 
mina, au traversat centrul orașu
lui și iată-i intrînd pe ușa une 
clădiri care privită pe dinafară

ț,

riștii din Lupeni sînt hotărîți să 
obțină noi realizări în cinstea 
zilei de 30 Decembrie.

STEL1AN FETELCA 
corespondent

------ =*=—

Pentru oțelarii 
hunedoreni

In cursul acestui an organiza
țiile de tineret din raza orașu
lui Petrila au întreprins nume
roase acțiuni de muncă volun
tară. Cele 5 brigăzi utemiste de 
muncă patriotică existente în o- 
raș au efectuat pînă în prezent 
peste 30.000 ore muncă volunta
ră. A fost organizată o larga ac
țiune pentru colectarea fierului 
vechi. Pînă la data de 1 octom
brie a. c. tinerii: petrileni au tri
mis oțelarjlor hunedoreni canti
tatea de 500.000 kg. fier vechi. 
Totodată pe dealurile golașe din 
împrejurimi brigăzile de muncă 
patriotică au plantat în toamna 
acestui an 13.000 puieți de dife
rite specii.

In aceste acțiuni de folos ob
ștesc s-au evidențiat brigăzile 
de muncă patriotică de la mina 
și preparația Petrila, I.F.E.T. 
Lonea, precum și cele din cadrul 
școlilor elementare din Petrila și 
Lonea.

(Continuare în pag. 3-a)
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Colectivul sectorului V al minei Lonea ciasal pe buna
dreptate în frunte» celorlalte sectoare ale minei. Sectorul a extras 
de la începutul anului mai bine de 13.000 tone de cărbune peste 
plan. Acest succes este rodul activității politice bogate pe care co
lectivul de agitatori al organizației de partid din sector o desfă
șoară în rîndul brigăzilor de mineri. Unul dintre acești agitatori 
este și tovarășul Ionuț Trai.in.

IN CLIȘEU : Agitatorul Ionuț Traian citește din ziarul „Stea
gul roșu“ ortacilor săi despre realizările celorlalte, colective mi
niere din Valea Jiului.

de partid a minei Lupeni. Comuniștii celei mai 
carbonifere a țării făceau bilanțul unor reali-

...Conferința 
mari exploatări 
zări rodnice. Se discuta despre randamente înalte, despre extin
derea armării în fier, sau avansării rapide cu frontale. Mina 
Lupeni a extras în acest an mii de tone de cărbune cocsifi- 
cabil mai mult de cit prevede planul.

— Unul din principalii factori care cu dus la obținerea 
acestor succese — spunea în cadrul conferinței tovarășul Le- 
drer Josif, șeful exploatării — este ridicarea nivelului de ca
lificare al minerilor, muncitcrilor și tehnicienilor. In școala de 
calificare a minei noastre

■■----- ' *
învață aproape 700 de oameni.

de spațioasă și t1*- 
pe cît este. Cei din

n-o crezi atit 
ne amenajată 
grupul nostru s-au oprit în sala 
IV. Trei rînduri de bănci — ca 
în orice sală de clasă, tablă ma
re, neagră, iar pe pereți schițe, 
multe schițe: lămpi de mină pen
tru controlul metanului, sisteme 
de armare în galerii, suitoare sau 
planuri înclinate, schițe ale așe
zării straturilor de cărbune. Aju-

Dr. DIRLEA GEORGE 
secretar al filialei S.S.M.

Petroșani

DECRET 
pentru convocarea Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
In temeiul articolului 37 litera a din Constituția Republicii 

Populare Romîne,
Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Ro

mîne convoacă Marea Adunare Națională în a VUI-a sesiune a 
celei de a treia legislaturi, pentru ziuai de sîmbătă 26 decembrie 
1959, orele 9 dimineața, la sediul Marii Adunări Naționale.
Președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale
ION GHEORGHE MAURER

București 10 decembrie 1959 
---------------- O-

10 ani de activitate a filialei 
Societății științelor medicale Petroșani 
înființată in a- 

nul 1949, ca or
ganizație de ma
să a cadrelor
medico-sanitare, Societatea știin
țelor medicale din R.P.R. și-a 
propus drept scop promovarea 
tradițiilor materialiste ale me
dicinii romiriești.

Din acest an își încep activi
tatea și filiala Societății științe
lor medicale de la Petroșani, și 
subfiliala din Lupeni, iar în lo
calitățile Vulcan^ Petrila, Lonea, 
Aninoasa ; și Uricani cercuri. de 
referate medico-sanitare.

Una din formele concrete prin 
care Societatea științelor medi
cale a sprijinit rezolvarea pro- 

■ blemelor de sănătate locală, a 
fost organizarea de conferințe 
interregionale Ia Petroșani. Te
matica acestor conferințe a fost 

- legată de specificul minier. In 
1952 s-a dezbătut problema trau
matismelor în industria carboni
feră și cea a reumatismului 
Valea Jiului. Ca rezultat ai 
castei consfătuiri s-a trecut 
reorganizarea primului ajutor
mediul subteran, după metoda 
Solonipnoy. Rezultatele aplicării 
raționale a acestei metode s-au 
văzut la mina Lupeni unde s-au 
redus cu 10 la sută complica-

in 
a- 
la 
în

gr*’ » • I
s

tați de ing. Ro- 
sa Elemer ei au 
învățat multe lu
cruri noi, intere
sante din dome? 
niul desenului mi
nier, topografiei 
miniere și teh
nicii securității, 
îmbogățindu - și 
astfel nivelul de 
cunoștințe spre 

a deveni mineri cu o .înaltă cali
ficare.

a
învățătura, preocupare 
sute și suțe de muncitori 

mineri
Dimineața și după-amiaza, zil

nic, cele 4 săli de clasă ale a-

(Continuare în pag. 3-a) .

Secretarul Prezidiului Marii 
Adunări Nationale

GHEORGHE STOICA

țiile plăgilor, 
in anul 1958, 

tot la Petroșani 
conferință pe liniea avut loc 

de O.R.L.,
o
în care s-a dezbătut 

problema sinusitelor în industria 
grea (metalurgică și carbonife
ră). Concluziile conferinței au 
dus la stabilirea uniri barem ne
cesar la angajarea noilor mun
citori în aceste sectoare ale in
dustriei grele.

Toate acestea au avut urmări 
practice însemnate, contribuind 
într-o mare măsură la îmbună
tățirea stării de sănătate a 
populației din raionul nostru. 
Problemele specifice Văii Jruiui 
au fost dezbătute și în cadrul 
plenarelor bilunare locale, ori în 
cadrul cercurilor pe specialități 
din spitale.

Volumul activității noastre In 
decurs de 10 ani s-a dublat. In 
formarea programului plenarelor 
avem concursul tuturor specia
liștilor din raion. Referatele pre
zentate sînt mai mature, folosind 
bibliografii cit se poate de com
plete, din literatura sovietică, ro- 
mînească etc. Numărul partici- 
panților Ia discuții a crescut, a- 
cestea desfășurîndu-se la un ni
vel mai înalt, mai științific.

In ceea ce privește însă acti
vitatea cadrelor medii, sîntem 
abia la început, rezultate obțl- 
nînd doar. colectivele de la ma
ternitate și spitalul de copii Pe
troșani.

O parte din lucrările noastre 
au fost prezentate în cadrul con
ferințelor naționale, altele de o 
înaltă valoare științifică au fost 
publicate în presa rominească și 
în străinătate.

Un rol important în ridicarea 
nivelului profesional îi revine bi
bliotecii centrului de documen
tare medicală, înființată în anul 
1956, în cadrul spitalului Petro
șani. Acordîndu-se fonduri în

Jse clădește o sobă 
( Pînă mai zilele trecute n-ăra I știut că o sobă de teracotă se '

clădește așa greu.

Vreme de 180 de zile, o ast-, 
fel de sobă nu s-a putut clădi 1 
la tov. Voinici Ștefan de la1 
U.R.U.M.P. De astă vară zac 
în casă cărămizile și plăcile J 

,■ de teracotă (circa 50 de bu- ( 
i* căți) în așteptarea zidirii lor. < 
? Și meșterul Manole, avlnd în i 
< vedere că ceea ce clădea ziua $ 
se dărîma noaptea, ar fi ter- 
minat mai repede. In acest răș- t 
timp ș-au clădit în Valea Jiu- 
lui numeroase blocuri, s-au fă' ț 
cut vreo 400 subzidiri la casele 
vechi, a trecut vara, toamna, 5. 
iar iarna e aci... și totuși so-’ 1 
ba nu e gata. Tovarășe tehni- < 
cian Makula și tovarășe șef de j 
secție Chioreanu, care ar fi can- { 
za acestui record, care egalea-1 

ză în viteză pe cel al construc- ( 
torilor piramidelor egiptene de v 
acum 3500 de ani ? *'.

* * fi------------ ----- ---- ----- --
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LUPTA CU SILICOZA
La o serie de mine din ban j! 

zinul carbonifer Doneț din U- | 
craina s-a început apllcarea|- 
unei noi metode efective d j 
luptă împotriva silicozei. 4

Această metodă de luptă, J 
așa-numitt uscată, împotriva » 
prafului de steril se folosește 
în acele locuri unde aplicarea 
spălării cu apă nu este posi
bilă.

Forarea este executată cu a- 
jutorul mașinii „BMP-30“ pro- 

i dusă de fabrica „Pnevmatica“
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din Leningrad înzestrată cu ț 
un șlang lung pe care parii- 
culele de steril intră într-un 
aspirator special.

Această instalație protejează 
muncitorii împotriva inspfrărli 
prafului.

îmbolnăvirile 
s-au redus foarte 
niunea Sovietică
plicăril măsurilor profilactice 
de îmbunătățire a condițiilor 
de muncă ale minerilor.

de silicoză 
mult in U- 
datorită a-

Í
4
I 
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Autobusul din clișeul de mai sus are in loc de motor o tur
bină de gaize de cel mai nou tip, construită la Institutul unional de‘ 
cercetări automobilistice. Puterea noii turbine permite autobusului 
să dezvolte o viteză de pînă la 160 km. pe oră.

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

de V. KAMANIN
Ne duceam la eroina primului 

an al septenalului și ne gîndeam 
unde și cum va decurge întîlni- 
rea noastră.

Și iată-ne ajunși la Vîșni Vo- 
locek unde, chiar de la gară, ni 
s-au spulberat toate presupune
rile

— Ziariști ? Pe semne, vă du
ceți' la Valentina Gaganova. V’u 
trebui să luați bilete de la casă 
și să vă întoarceți cu primul 
tren: Gaganova este la casa de 
nașteri. Are un băiat. 4,360 kg... 
Voinic, nu glumă! Casa de bi
lete este încolo...

Toate acestea ni le-au spus 
două femei din Vîșnevoloțk. In 
privirea lor era o umbră de iro
nie pentru ghinionul nostru și 
în același timp mîndrie pentru 
concetățeanca lor. S-a dovedit că 
tot ce ni se spusese era purul 
adevăr, în afara unui amănunt: 
Valentina Ivanooa Gaganova, nu 
se mai afla la casa de naștere, 
ci acasă la dinsa.

— Poftim, intrați... Nu vă mai 
ștergeți atît... Acum stau zile în
tregi atașă și am cînd să fac cu
rat.

Intrăm în casă. Covoare de ca
să pe podea, covorașe și foto
grafii pe pereți.. Pe masă un 
teanc de scrisori noi, necitite în
că

— Dar copilul unde-i ?
Gazda înălță sprîncenele șl tra

se cu urechea la un zgomot care 
venea din camera vecină. Nu, 
nu-i nimic, mi s-a părut. Să mer
gem. Numai încetișor, abia l-am 
adormit.

Ne ducem în cealaltă cameră. 
Acolo, într-un pătuț, doarme Se- 
rioja Gaganov

— Nu, nu Gdganov, 'ne spune 
în șoaptă tînăra mamă, ci Lebe- 
dev, după numele lui tală-său. 
Și pe mine mă cheamă Lebedeva. 
dar la început au scris Gagano
va și acum continuă să-mi spuie 
pe numele de fată. Și fiindcă veni 
vorba am vrut o fată, și el toi 
asa.

' — Cine el ?
— Sașa, bărbatu-meu. E șo

fer și acum e la lucru. Dar a fost 
marinar. Și Gaganova ne arată 
fotografia unui tînăr matroz.

Eram siguri că o să ne vor
bească despre tot ceea ce consti
tuie o teamă inepuizabilă pentru 
tinerele mame Dar ne am înșe 
lat.

— Scuzați-mă, spuse gazda, 
trebuie să dau un telefon.

— Școala pentru tineretul mun 
citor ? Bună dimineața. Spune- 
ți-mi brigada Liusiei Șibalova 
este la cursuri? Toate 11? Nu, 
mulțumesc. Vreau să mai întreb 
ceva: au mai făcut ceva progre
se zilele astea ? E in regulă ? 
Mulțumesc. Transmiteți, vă rog, 
fetelor să nu oină acum la mine. 
Nu, nu-i vorba de mine, ci de 
ele. Trimestrul e pe sftrșite și 
pentru ele orice clipă este pre
țioasă

Valentina Ivanova se Interesa 
de brigada ei pe care o conduce 
din nou Liusia Șibalova.

Tare le mai este greu, oftă 
gazda, punind receptorul în fur 
că. Inchipuiți-vă, se scoală la ora 
7 și se duc la școală. La ora 
unu se schimbă — și la lucru. 
Acasă ajung abia la 11,30. Și 
n-ai ce-i face, trebuie să învețe l 
Sîntem bune prietene. Jenia Pan- 
kova e bună la matematică și O 
ajută pe Tosia Klimina, pe Raia 
Pavlova și pe Nina Sepeleva. Iar 
Nina Sepeleva își ajută prietenele 
la limba rusă. învață bine. Nu 
găsești nici un 2, iar 3 sînt pu
țini

Convorbirea ajunge la munci 
brigăzii.

— La 1 noiembrie au îndepli
nit programul, chiar fără mine, 
ne spune Valentina Gaganova. Li 
s-a decernat titlul de „Brigadă de 

, muncă comunistă”. Chiar mi-e 
ciudă pentru prima brigadă pe 
care am condus-o, lor nu li s-a 
acordat încă acest titlu. Da, și-au 
luat vînt fetele...

...Pentru a ajunge la gară am 
trebuit să trecem prin incinta 
Combinatului' de prelucrare a 
bumbacului, întreprindere în care 
s-a născut marea inițiativă a Va
lentinei Gaganova. Aici, la acest 
combinat, lucrează acum 70 de 
oameni care îi urmează exemplul 
— oameni entuziaști, oameni ai 
atitudinii comuniste față de mun
că. Cîți or 'fi acum în întreaga 
țâră ? Mii și mii! Ei se ocupă 
de sectoarele rămase în urmă, li 
fac să ajungă fruntașe, și din 
nou se duc acolo unde este mai 
greu.

— Vă felicităm, Valentina iva
nova, pentru această mișcare năs
cută de dv. Și, desigur, și pen
tru copilul do. minunat... Astăzi 
sînleți de două ori mamăl

I linul tnMa iimiii cargobut mi unt 
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Gamma-globulina
Pe adresa institutului 

cercetări științifice 
niul microbiologici, 
logiei și igienei sosesc zilnic 
cu avionul din diferite orașe 
ale Siberiei și ale Orientului 
Îndepărtat containere cu ser 
din placentă. De la aeroport 
serul trece imediat in labora
torul de gamma-globulină car 
re a fost creat de curînd, dar * 
care este considerat 
principalele 
institutului

Aici, în laborator, se prepa
ră din ser noul preparat me
dical foarte eficace — gamma 
globulina.

Ce preparat este acesta și 
în ce constă valoarea sa?

Gamma-globulina este
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Ea conține anticorpi și se ar 4 
plică în profilaxia pojarului, 4 
a poliomielitei, a hepatitei in- 4 
fecțioase și a altor boli.

Recent gamma-giobuiina 
început să fie 
pentru tratarea 
tusei convulsive, 
gen de medicament a fost f 
creat pentru prima dată la ț 
Institutul din Omsk. EI a fost j 
obținut din serul sîngelui u- | 
nor animale mari cornute. 4

rul sîngelui.

»
4 

a4 
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Acest nou *

M. Alferiev, doctor tn științe 
tehnice, profesor la Institutul de 
ingineri pentru transportul pe 
apă, împreună cu un colectiv al 
catedrei de teorie a navelor, lu
crează de peste trei decenii la 
elaborarea și construirea nave
lor de tip catamaran.

Anul trecut, cînd colegiul Mi
nisterului Flotei Fluviale al 
R.S.F.S.R. a aprobat proiectul 
lui Alferiev, proiectanții de la 
Biroul central de proiectare al 
flotei fluviale dtin Gorki au în
ceput elaborarea documentației 
tehnice și a desenelor pentru con
struirea noului tip de navă.

După cîteva luni de muncă mi
găloasă, șantierului naval „Cea 
de-a 40-a aniversare a Marelui 
Octombrie“ de pe Volga i-au fost 
expediate cîteva volume de do
cumentații tehnice.

In momentul de față colectivul 
șantierului este preocupat de ri
dicarea calei de construcție. Ca
lele trebuie să fie ideale una 
față de alta, ode două corpuri 
trebuie îmbinate cu mare preci
zie. nu se admit toleranțe mai 
mari de 2—3 mm.

Cargobotul cu două corpuri 
va fi o frumoasă navă fluvială 
cu mers rapid, avtnd lungimea 
de peste 75 metri, iar lățimea 
de peste 15 m., cu distanța din
tre corpuri de 3,5 metri, un de
plasament de aproximativ 1.000

de L. ELSTRATOV
tone, iar capacitatea de încărca
re — de 800 tone.

Cele două motoare de cîte 540 
C.P. vor asigura navei o viteză 
de circa 27 km. pe oră. Mașinile 
vor fi dirijate de la distanță, din 
cabina de comandă.

In timp ce pe șantier se con
struiește primul cargobot din lu
me cu două corpuri, la Biroul 
central de proiectare, apar deja 
contururile unei noi nave de tip 
catamaran pentru călători.

Desenele proiectului noii nave 
sînt în curs de elaborare la Bi
roul central de proiectări. Aceas
ta va fi o navă de excursii pen
tru turiști și persoane aflate la 
odihnă- In încăperea acoperită 
Vor putea fi adăpostiți 300 de că
lători, tot atîția vor putea călă
tori pe punte instalați în fotolii 
comode la mese rabatabile. Tot 
pe punte este amenajată o mare 
scenă-estradă (cu o suprafață 
de aproape 300 metri pătrați). 
Nava va avea o lungime de 40 
metri și lățimea de 14 metri și 
va putea dezvolta o viteză de 
19—20 km. pe oră. O particula
ritate a noii nave cu două cor
puri pentru călători o constituie 
faptul că pescajul ei fiind ceva 
mai mare de un metru, va pu
tea să navigheze în orice con
diții.

Noua navă va fi pusă în circu
lație pe Volga în anul 1961.

sau un ta
care pri- 
o pensie 

să nu aibă
Asigurările sociale în U. R. S. S

Constructorul principal de eli
coptere M. I.. Mii a fost decorat 
cu ordinul „Drapelul roșu" cu 
prilejul aniversării a 50 de ani 
de viață și pentru merite deose
bite în dezvoltarea industriei 
sovietice de elicoptere.

IN CLIȘEU: Mihall Leon- 
tievici Mii in biroul său de 
studii.

Imediat după 
instaurarea pu
terii Sovietice 
V. I. Lenta a 
semnat decretul cu privire la a-
sigurările sociale. Cu toate greu
tățile economice mari, provocate 
de primul război mondial și de 
războiul civil, din 
ale activității sale 
vietic a acordat o 
tenție asigurărilor 
măsura întăririi 
rii, a creșterii venitului național 
s-au îmbunătățit și asigurările 
sociale de care se bucură cetă
țenii Uniunii Sovietice.

In prezent asigurările sociale 
în U.R.S.S. prevăd: acordarea 
de pensii de bătrînețe, invalidi
tate, acordarea de pensii în caz 
de deces a capului familiei, an
gajarea în nțuncă a invalizilor 
în conformitate cu starea sănă
tății lor, încadrarea invalizilor 
în școli speciale tehnico-profe- 
sionale, azile pentru invalizi și 
bătrîni întreținute de stat, bilete 
de odihnă pentru invalizi la sta
țiuni climaterice, sanatorii și ca
se de odihnă.

Pentru toate aceste nevoi 
mai în anul 1959 în Uniunea 
vîetică au fost cheltuite peste 74 
miliarde ruble. In afară de a- 
ceasta 5.5 miliarde ruble sînt a- 
1 ocale pentru acordarea de aju
toare mamelor cu mulți copii și 
văduve.

primele zile 
guvernul so- 

i deosebită a- 
sociale. Pe 

economiei ță-

NONNA MURAVIEVA 
ministrul Asigurărilor Sociale 

' al R.S.F.S.R.

a Sovietului

In Uniunea So
vietică primesc 
pensii toți oame- 

muncii care 
vîrsta 

și au 
muncă.

vîrsta
valid
mește 
burtă

de rude apropiate ca- 
grijă de el sau să nu

nu-
So-

Mari schimbări 
în sistemul de 
asigurări sociale 
în Uniunea So
vietică s-au în
registrat după cea 
de-a 5-a sesiune
Suprem al U.R.S.S. în cadrul că
reia a fost adoptată o nouă Lege 
cu privire la pensiile de stat.

Noua lege, intrată în vigoare 
de la 1 octombrie 1959, a sporit 
de peste două ori volumul pen
siilor, a lărgit considerabil nu
mărul persoanelor care au drep
tul la pensie, a stabilit o justă 
diferențiere a pensiilor în raport 
cu condițiile de muncă, a stabi
lit înlesniri suplimentare în sta
bilirea pensiilor.

O particularitate a sistemului 
de pensii în Uniunea Sovietică 
este faptul că fondurile pentru 
.acordarea pensiilor sînt alocate 
în întregime de către stat fără 
nici un fel de rețineri din sala
riile oamenilor muncii, în timp 
ce în toate țările capitaliste mun
citorii participă prin aportul lor 
la crearea fondurilor de asigu
rare. In Statele Unite ale Ameri- 
cii, de exemplu, muncitorii plă
tesc o jumătate din alocațiile de 
asigurare, iar cealaltă jumătate 
— patronii.

nii 
au atins 
stabilită 

un stagiu necesar de 
Bărbații — la vîrsta de 60 de ani 
și după 25 de ani de muncă, fe
meile Ia 55 de ani și după un 
stagiu de muncă de 20 de ani. 
Dacă un om al muncii a lucrat 
mai mult decît stagiul stabilit, 
el primește un spor la pensie de 
la 10 pînă la 15 la sută. Pentru 
cei care muncesc în ateliere cu o 
temperatură înaltă, sub pămînt, 
în condiții de muncă care dău
nează sănătății, vîrsta și sta
giul de muncă care acordă drep
tul la pensie se reduc cu 5 pînă 
la zece ani.

Sînt prevăzute avantaje pentru 
cei care au de întreținut rmai 
multe persoane, femeilor care au 
născut 5 și peste 5 copii și care 
i-au crescut pînă la Vîrsta de 8 
ani, invalizilor din copilărie, 
ș.a.m.d.

In acordarea de pensii se pre
văd condiții speciale pentru me
dici și profesori.

Am mai spus că asigurările 
sociale nu se limitează numai la 
pensii. Se întîmplă ca un om în

nici un fel 
re să aibă 
se simtă bine singur. In cazul 
acesta lui i se acordă posibili
tatea de a fi complet întreținut 
de stat în azilurile de bătrîni.

Toate cele pomenite mai sus 
se referă și la oamenii muncii 
de la sate. Ei se bucură de a- 
semenea de toate formele asigu
rărilor sociale. Deosebirea este 
una singură. Finanțarea măsuri
lor sociale în colhozuri se face 
nu din bugetul statului ci pe 
baza fondurilor provenite din 
veniturile colhozurilor.

Care sînt perspectivele dezvol
tării continue a asigurărilor so
ciale în U.R.S.S. ?

Statul Sovietic sporește în fie
care an alocațiile pentru asigu
rările sociale creînd prin aceasta 
o bază temeinică pentru lărgirea 
și îmbunătățirea lor continuă.

Astfel, se prevede ca în anul 
1963 să se ridice proporțiile mi
nimale ale pensiilor de bătrînețe 
pînă la 340 de ruble în mediul 
sătesc și 400 de ruble în cej ur
ban In anul 1966 se prevede -să 
se înfăptuiască o nouă sporire 
a proporțiilor minimale ale pen
siilor aproximativ pînă la 450— 
500 ruble pe lună la orașe și spo
rirea lor în aceeași proporție și 
în mediul sătesc.



STEAGUL' ROȘU

întrecerea socialist* Intre sectara și brigăzi — 
factor de seamă in realizarea sarcinilor de plan

■ Comitetul sindical de la mina 
Aninoasa pune un accent deose
bit pe îmbunătățirea muncii de 
organizare a întrecerii socialiste. 
S-a reușit ca pînă în prezent 80 
la sută din salariații minei să fie 
antrenați în întrecerea socialistă.

încă de la începutul anului 
1959. sectorul IV Priboi a lan
sat o chemare la întrecere către 
toate sectoarele minei. Această 
chemare a fost primită cu însu
flețire de colectivele celorlalte 
sectoare. Unul din obiectivele 
cuprinse în chemarea sectorului 
IV era extragerea unei cantită' 
de 8.000 tone cărbune peste pla
nul pe acest an. In cadrul între
cerii colectivele sectoarelor I, II 
și III au obținut realizări bune, 
reușind să recupereze cele 2.934 
tone de cărbune minus pe exploa
tare, înregistrate pe primul se
mestru al anului curent și să dea 
616 tone cărbune peste plan. 
Singurul sector care nu-și reali
za planul de producție era sec
torul IV Priboi. Situația secto
rului IV a fost analizată de că
tre organizația de bază și comi
tetul secției sindicale. Din anali
za făcută a reieșit că sînt posi
bilități de realizare a planului de 
producție pentru recuperarea mi
nusului de cărbune. Rămînerea în 
urmă era cauzată mai ales de 
slaba preocupare pentru ramble- 
ierea la timp a unor abataje, 
precum și o insuficientă îndru 

re tehnică din partea unor teh- 
. cieni cum sînt Bacinschi Gheor
ghe, Bursuc Constantin și alții. 
Au fost repartizați tehnicienii «' 
Inginerii sectorului pe locurile de 
muncă, elaborîndu-se totodată un 
plan de măsuri tehnico-organiza- 
torice.

In urma măsurilor luate secto
rul IV a reușit în luna octombrie 
a.c. să recupereze rămînerea în
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10 ani de activitate a filialei Societății 
științelor medicale — Petroșani

(Urmare din pag. l-a)

urmă, extrăgînd 1890 tone căr
bune mai mult decît prevedea 
planul, iar pe luna noiembrie, 
să-și realizeze planul în propor
ție de 100,7 la sută. Pînă în pre
zent locul de sector fruntaș este de
ținut de colectivul sectorului II, 
care a dat cu 2.619 tone cărbune 
mai múlt decît sarcinile de plan, 
cucerind astfel drapelul de sector 
fruntaș pe mină.

O vie întrecere se desfășoară 
și între brigăzile de mineri. Ma
joritatea brigăzilor din cărbune 
au reușit să-și realizeze angaja
mentele luate în întrecere, Cele 
mai frumoase realizări le-a obți
nut brigadierul Cristea Aurel din 
sectorul I al minei, care împreu
nă cu brigada sa a reușit să-și 
îndeplinească angajamentul luat, 
de a extrage alte 800 tone căr
bune peste plan în cinstea celei 
de a 12-a aniversări a R.P.R. și 
să îmbunătățească 
bunelul. '

Rezultate bune 
brigăzile conduse 
Oprean Ioan, Cosma Remus, Bi- 
ro Ștefan care au dat între 262— 
1326 tone cărbune peste plan

Sînt însă unele brigăzi care nu 
au reușit să-și îndeplinească nici 
50 la sută din angajamentul luat. 
Tovarășul Schneider Francisc s-a 
angajat să extragă 3.000 tone de 
cărbune peste plan, din care a 
realizat abia 1089 tone

Nu se poate trece cu vederea 
nici faptul că la mina Aninoasa 
numărul brigăzilor sub plan este 
încă mare. Pe luna octombrie 50 
la sută din brigăzi au fost sub 
plan. Pe primele 20 de zile ale 
lunii noiembrie au fost de aseme
nea 20 brigăzi sub plan, din care 
cîte 6 la sectoarele II și III, 5 
brigăzi la sectorul I iar 3 brigăzi 
la sectorul IV.

In ultimele consfătuiri de pro-

calitatea căr-

au obținut și 
de tovarășii

valoare de 50.000 lei s-au putut 
procura an de an toate cărțile 

• și revistele de specialitate care 
au apărut. Primind publicații din 

ate colțurile lumii, putem lua 
noștință de ultimele cercetări 

din domeniul medical intr-un 
timp foarte scurt

In scopul rezolvării cu succes 
a problemelor locale, au fost tri
miși la nivelul filialei conferea 
țiari din centrele universitare. 
Am primit concursul institutelor 
de medicină din Cluj, Timișoara 
și București.

Una din sarcinile de seamă 
ale filialei noastre a fost conti
nua orientare a activității tema
tice șl practice a membrilor săi 
pe linia învățăturii marxist-leni- 
niste, ridicarea niveului ideolo
gic și cultural-educativ al tuturor 
cadrelor din sectorul sanitar.

Alături de aceste realizări de
sigur am avut și lipsuri. Dacă 
la Lupeni, Petroșani, Vulcan se 
poate vorbi de o activitate îm
bunătățită de la an la an, la Lo- 
nea, Petrila, Uricani, Aninoasa 
nu s-a realizat aproape nimic in 
acest sens. Aici activitatea este 
încă slabă, uneori chiar inexis
tentă. O parte din cadrele me
dicale de aici continuă să mani
feste încă destul dezinteres față 
de această latură a activității 
profesionale.

Activitatea în cadrul filialei 
și sublifialei este dusă de către 
medicii mai vîrstnici și în special 
de cei din spitale. Medicii tineri 
și în special cei de la nivelul 
circumscripțiilor își dau ptfțin 
concursul în organizarea activi
tăților științifice, lipsind aproa
pe sistematic de la ședințe. S au 
organizat încă puține acțiuni de 
popularizare a științelor medicale 
în rîndul oamenilor muncii, de 
lămurire a lor, în ședințe publi
ce, în ceea ce privește preveni
rea bolilor.

E timpul să se treacă Ia înlă
turarea acestor lipsuri, pentru 
ca filiala noastră din Petroșani, 
subfiliala din Lupeni fi cercu-

rile de referate din celelalte lo
calități să-și desfășoare din plin 
și cu noi succese activitatea. Să 
se ia o poziție mal fermă împo
triva cosmopolitismului și spiri
tului mercantil al unor cadre îna
poiate, pentru promovarea corec
titudinii depline In muncă.

Filiala Petroșani trebuie să 
mobilizeze întreg personalul me- 
dico-sanitar pentru rezolvarea tu
turor cerințelor oamenilor mun
cii. In acest sens să urmăm e- 
xemplul comuniștilor care sint 
exemplu în ceea ce privește de
votamentul in muncă, dragostea 
față de cei suferinzi, meritînd pe 
deplin înaltul, nobilul titlu de me
dic de tip nou.

ducție, unde a fost dezbătută pro
blema întrecerii socialiste, s-a 
constatat că nu s-a dat atenția 
cuvenită calității cărbunelui, prin 
alegerea șistului vizibil în abata
je. Cu ocazia controalelor făcu ie 
s-au găsit vagonete cu 150—200 
kg. șist. Aceste vagonete au fost 
încărcate "de brigăzile conduse de 
tovarășii Gali Mihai, Corcodel 
Constantin, de la sectorul I, Să- 
căluș Petru și Hegeduș Dăuilă 
de la sectorul II și din alte aba
taje.

Pînă la data de 25 noiembrie 
a. c. colectivul minei Aninoasa a 
realizat aproape 8.000 tone căr
bune din cele 15.000 tone căr
bune cît prevede angajamentul 
luat în cadrul întrecerii socialiste.

Realizările obținute pînă în 
prezent puteau fi mult mai bune 
dacă și comitetele de secție sin
dicale acordau atenția cuvenită 
întrecerii socialiste. Unii preșe
dinți ai acestor secții cum sînt 
tovarășii Ciulea Grigore de la 
sectorul I, Costinaș Nicolae, sec
torul III nu s-au interesat în su
ficientă măsură de munca sindi
cală, de desfășurarea întrecerii 
socialiste, Tovarășul Ciupercă 
Constantin, președintele comite
tului de secție de la sectorul II, 
nu constituie exemplu personal 
pentru muncitorii din cadrul sec
torului ăvînd absențe nemotivale 
de la

Cu 
cal a 
tru a 
sindicale, nu toți tovarășii au în
țeles acest lucru. Printre aceștia 
se- numără Oliver Petru care a 
răspuns de secția sindicală de la 
sectorul VII sau tovarășul Cris- 
tescu Vasile care nu participă 
la consfătuirile de producție.

Pentru lichidarea lipsurilor ca
re se manifestă în desfășurarea 
întrecerii socialiste comitetele de 
secție în colaborare cu conduce
rile sectoarelor trebuie să anali
zeze lunar rezultatele obținute în 
cadrul întrecerii, să extindă cele 
mai avansate metode de lucru fo
losite de fruntașii în producție, 
și să antreneze un număr cît mai 
mare de muncitori în întrecere,

Este de remarcat faptul pozitiv 
de la mina Aninoasa că rezulta
tele întrecerii între brigăzi sînt 
popularizate la graficul de pro
ducție din două în două zile, iar 
la brigăzile de la pregătiri deca
da].

Organiztnd cît mai temeinic în
trecerea socialistă în cinstea zi
lei de 30 Decembrie, colectivul 
minei Aninoasa va putea rea
liza și cele 7000 ^one de căr
bune peste plan, astfel ca anga
jamentul luat pînă la sfârșitul 
anului să fie îndeplinit în între
gime.

Artiștii amatori ai echipei de teatru în limba maghiară de 
la ciubui U.R.U.M.P., înainte de inceperea repetițiilor și-au găsit 
o ocupație utilă, juctnd o partidă de șah.

---------------- O-------------
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multă

lucru.
toate că comitetul sindi- 
repartizat membrii săi pen- 
răspunde de munca secțiilor

cestei școli găzduiesc sute și sute 
de muncitori care pentru cîteva 
ore schimbă pikhamerul sau per
foratorul cu creionul. Principale
le cursuri sînt cele de mineri și 
ajutori mineri. Cursurile pentru 
mineri sînt urmate în prezent de 
80 de tovarăși, repartizați în 
două clase. Cu cîteva săptămîni 
în urmă cursurile de calificare 
pentru mineri au fost absolvite de 
alți 74 tovarăși. Cei 324 de elevi 
ai cursurilor de ajutori-mineri 
sînt împărțiți în 8 clase paralele.

In afară de acestea, aid aii 
funcționat pînă zilele trecute 
cursurile de recalificare pentru 
maiștri urmate de 124 cursanți. 
Urmînd aceste cursuri, numeroși 
maiștri, între care Nagy Carol, 
Goanță Vasile din sectorul de in
vestiții, Brand Bemat din secto
rul IV A, au- dobîndit cu spriji
nul inginerilor Zăvoianu Nicolae, 
Giuglea Gheorghe și Davidescu 
Gheorghe, o serie de cunoștințe 
absolut necesare unui maistru mi
ner, îndeosebi în domeniul armă
rii metalice în abataje și gale
rii, susținerii în bolțari, organi
zării muncii, N.T.S., calculul sa
lariilor, al normelor, stabilirea 
planului de producție pe sectoare 
și brigăzi. Cursurile de maiștri 
au avut drept scop, în afară de 
reînprospătarea cunoștințelor, înar
marea lor cu modul în care tre
buie muncit pentru rezolvarea 
principalelor probleme ce stau 
în fața colectivului minei: creș
terea productivității muncii pe 
baza folosirii din plin a tehnicii 
moderne, reducerea prețului de 
cost și îmbunătățirea calității pro
ducției;

Tot de curînd s-a încheiat și 
un curs de artificieri cu durata

BĂNCILE SCOLMf
de 3 luni. Noii 
ză deja în mină, 
funcționează cu caracter perma
nent cursuri de instruire pentru 
cei care urmează să Jntre în sub
teran, precum și pentru reîmpros
pătarea cunoștințelor de N.T.S. 
la unii muncitori care încalcă 
aceste norme.

— Zilnic sute de oameni vin 
aici și învață, spunea tov. Bonta 
Gheorghe, directorul școlii. Să 
luăm la întîmplare, una din zi
lele trecute, 24 noiembrie. In a- 
ceastă zi 373 elevi au urmat di
ferite cursuri ale școlii noastre 
miniere...

artificieri lucrea- 
In cadrul școlii,

Mtndria școlii —- mîndria 
minei

Școala minieră joacă un rol im
portant în viața minei. înzestra
tă cu bibliotecă, material didac
tic bogat, dotată cu mobilier co
respunzător, această școală oglin
dește grija pentru înarmarea mi
nerilor și celorlalți muncitori cu 
cît mai multe cunoștințe spre a 
putea face față cu succes sarcini
lor mereu sporite ale luptei pen
tru mai mult cărbune.

Mulți dintre absolvenții cursu
rilor acestei școli sînt mineri de 
frunte, mîndrie a școlii de califi
care și în același timp a minei. 
Harangozo Ioan, care a absolvit 
nu de mult cursul de calificare 
pentru mineri, e șeful unei bri
găzi fruntașe de înaintări. Lu- 
crînd la săparea unei galerii ar
mată în bolțari, această brigadă 
a înaintat în 15 zile 30 m.l. Șe
ful de schimb Grumăzescu Ema
nuel, minerii Oprea Geza, Cos-, 
tache Constantin și atîția alții 
se numără astăzi printre minerii 
de frunte ai Lupeniului.

I. B.

curînd a avut loc corafe-De 
rința organizației U.T.M. de la 
mina 
bătut 
de tineret din sectoarele minei, 
a comitetului U.T.M. al exploa
tării pentru educarea și mobili
zarea tinerilor la îndeplinirea 
sarcinilor ce ie stau în față.

In munca de formare a unui 
tineret înaintat, organizația 
U.T.M. a minei a obținut unele 
realizări. Urmînd exemplul co
muniștilor. tinerii contribuie din 
plin la îndeplinirea sarcinilor 
plan. In primele 10 luni ale 
nului curent sarcinile de plan 
fost depășite pe exploatare 
7.682 tone de cărbune, realizîndu. 
se totodată o economie de 
1.638.000 lei. In obținerea aces
tor succese un aport important 
l-au adus cele 29 brigăzi de ti
neret, mai ales cele conduse de 
comuniștii Boite Pavel, Csiki E- 
meric, Jina Ștefan, Iovi Țraian 
și alții. Au fost evidențiate de a- 
semenea realizările obținute de 
sectoarele IV și I de tineret care 
sînt fruntașe în întrecerea pe ex
ploatare. Numai tinerii de la sec-

Vulcan. Conferința a dez- 
activitatea organizațiilor

de 
fl
au 
cu

organizam 
timpului liber al tinerilor

torul IV, spre exemplu, și-au de
pășit de la începutul anului cu 
peste 7000 tone de cărbune sar
cinile de plan.

Frumoase realizări au obținut 
și cele 12 brigăzi utemiste de 
muncă patriotică de la mina Vul-

Conferința 
organizației U. T. M. 

de la mina Vulcan

can. Tinerii încadrați în aceste 
brigăzi au efectuat de la înce
putul anului sute de ore de 
muncă voluntară pentru colecta
rea fierului vechi, scoaterea u- 
tilajelor vechi din mină și înfru-^ 
musețarea incintei minei.

Rod al activității organizației 
U.T.M. pentru mobilizarea tine
rilor la îndeplinirea sarcinilor de 
producție și al ridicării nivelu
lui lor politic, un număr de pes
te 50 de utemiști au devenit în 
cursul acestui an candidați de 
partid. Tinerii Gantz Ștefan, 
Șerban Nicolae, Popîrțag Gri-

gore, ChetrOiu Aurel ș. a. sînt 
exemple în muncă și în viața de 
zi cu zi.

Conferința organizației U.T.M. 
a minei Vulcan a scos totodată 
în evidență și principalele lip
suri care au existat în activitatea 
organizațiilor din sectoare și a 
comitetului U.T.M. La mina Vul
can mai sînt unii tineri care 
nu-și îndeplinesc sarcinile ce le 
revin în procesul de producție. 
Inginerii Cioica Vaier, Blaj Tra- 
ian și alți participanți la con
ferință au enumerat exemple de 
tineri care fac risipă de mate
riale, nu îngrijesc utilajele cu 
care lucrează. Astfel de tineri 
sînt Boca Iosif, Searbădă Ladis- 
lau, Păcuraru loan și alții.

La Vulcan, au arătat tovarășii 
Kovacs Emeric, Chetrâiu Aurel 
și Mitrea Gheorghe, mai sînt în
că tineri cu manifestări înapo
iate. Au fost criticați tinerii Con- 
durache Gheorghe, Velea Con
stantin și alții care au venit în 
cămin în stare de ebrietate, pro- 
vocînd scandal. Asemenea mani
festări trebuie combătute cu toa
tă tăria.

Majoritatea participanților la 
discuții an acordat b atenție deo
sebită preocupării organizație» 
U.T.M. pentru organizarea tim
pului liber al tinerilor, pentru 
formareâ unui tineret înaintat.

Tovarășii Fodor Arcadie, Var
ga Alexandru, au criticat vechiul 
comitet pentru neglijarea muncii 
culturale — mijloc de mare în
semnătate în educarea comunis
tă a tineretului.

Noul comitet U.T.M. va tre
bui să intensifice preocuparea 
organizațiilor U.T.M. față de or
ganizarea timpului liber al tine
retului. In acest scop să 
preocupe ca joile 
aibă un . conținut . educativ mai 
bogat și să asigure participarea 
a cît mai mulți tineri ia activi
tatea . formațiilor artistice ale 
clubului și 1« concursul „Iubiți 
cartea".

In vederea îmbunătățirii mun
cii de viitor, conferința a stabi
lit măsuri concrete, cerînd nou
lui comitet să-și concentreze a- 
tenția mai ales spre lichidarea 
lipsurilor de pînă acum, să an- 
trerieze tineretul minei spre re
zultate și mai înseninate în pro
cesul de producție, în activita
tea obștească și în munca cultu- 
ral-educativă.

se
de tineret să

I. DUBEK



ȘTIRI DE PESTE HOTARE
La Moscova a fost semnat un acord 

comercial sovieto-brazilian
Distincții ale Consiliului Mondial 

al Păcii înmînate unui grup 
' de activiști sovietici pe tărîm obștesc

MOSCOVA 10 '(Agerpres) —
TASS anunță:

La 9 decembrie au fost înmî
nate unui grup de activiști so
vietici pe tărîm obștesc distincții 
ale Consiliului Mondial al Păcii 
— medalii și diplome de onoare 
instituite în legătură cu aniver
sarea a 10 ani a mișcării parti
zanilor păcii. Ceremonia a avut 
loc la Comitetul executiv pentru

ca- 
c-, 
de

octombrie a.

Henan, care a-

50.000.000 de chinezi 
iau parte la acțiunea 
construirii de canale 

de irigație
PEKIN 10 (Agerpres).
In China ^e desfășoară pe sca

ră largă mișcarea întregului po
por pentru construirea de ca
nale de irigație, lacuri de acu
mulare și alte instalații hidro
tehnice. La această mișcare, 
re a început în 
fau parte peste 50.000.000 
persoane.

In provincia 
vea de suferit înainte de pe urma 
calamităților naturii, la con
struirea instalațiilor de irigație 
participă 10.000.000 de țărani, a- 
dică aproape jumătate din în
treaga populație adultă a provin
ciei. Pînă la 1 decembrie partici- 
panții la construcții au deplasat 
peste 1.200.000.000 metri cubi de 
pămînt, adică 28 lp sută din 
plan. Pînă în vara anului viitor 
țăranii din provincia Henan vor 
extinde suprafața terenurilor iri
gate cu 2.000.000 hectare.

Construcțiile hidrotehnice iau 
o mare amploare și în alte pro
vincii din țară. In provincia San- 
dun la această mișcare participă 
9.000.000 die persoane, în provin
cia Hebei — peste 4.000.000, în 
provincia Hunan — 5.000.000.

------- __ —------- -------

' In aparares patrioților vest-germani 
care se pronunță pentru ideile nobile 

ale păcii
MOSCOVA 10 (Agerpres) 

TASS anunță •
Milioane de tineri și tinere 

Uniunea Sovietică, se spune 
tr-o declarație a Comitetului 
ganizațiilor de tineret

din 
în- 
or- 
din 

U.R.S.S, dată publicității la Mos
cova, cer să se pună capăt per
secutării patrioților vest-germani 
care se pronunță pentru ideile 
nobile ale păcii, prieteniei și în
țelegerii reciproce între popoare. 

Această declarație a fost adop-

înrăutățirea situației 
economice în Canada

OTTAWA 10 (Ageipres) TASS 
anunță:

Cu prilejul adunării anuale a 
Consiliului consultativ al partidu
lui liberal din Canada, la Ottawa 
a fost scoasă de sub tipar o bro
șură în care sînt citate fapte do
vedind înrăutățirea situației eco
nomice a Canadei în ultimii ani. 
In broșură se arată printre altele, 
că de la venirea la putere a con
servatorilor (iunie 1957) impozi
tele au crescut în Canada cu pes
te 300 milioane dolari, iar numă
rul persoanelor care au de lucru 
a fost în medie cu 23.000 pe lu
nă mai mic decît în 1957. Tot
odată veniturile reale pe cap de 
locuitor s au redus.

In broșură sînt de asemenea 
scoase în evidență Înrăutățirea 
situației fermierilor, creșterea de- 
fititului comerțului exterior, in
flația și accentuarea continuă a 
dependenței Canadei față de 
S.U.A. 

apărarea păcii. Viktor Cihikvad- 
ze, secretar al Consiliului Mon
dial al Păcii a înmînat Medalia 
de aur a păcii cunoscutului scrii
tor sovietic Boris Polevoi, mem
bru al Biroului Consiliului Mon
dial al Păcii unul din veteranii 
mișcării partizanilor păcii.

Medalii de argint au fost în- 
mînate cunoscutului biolog acad. 
Trofim Lîsenko, lui Ivan Kairov, 
președintele Academiei de științe 
pedagogice a R.S.F.S.R., Zenai- 
dei Lebedeva, vice-președintă a 
Comitetului sovietic pentru apă
rarea păcii și lui Aleksandr Ka- 
rev, secretarul general al Consi
liului unional al creștinilor evan- 
gheliști, baptiști.

Faptul că am primit medalia 
de aur a păcii tocmai acum, cînd 
în urma întîlnirii primului mi
nistru sovietic Hrușciov cu pre
ședintele Eisenhower, pe glob s-a 
produs o încălzire, îmi face o 
plăcere deosebită, a declarat în- 
tr-o convorbire cu un corespon
dent al agenției TASS, Boris 
Polevoi.

Oamenii sovietici știu bine ce 
înseamnă războiul și îl urăsc din 
tot sufletul. Noi sîntem gata ori- 
cînd să luptăm pentru pace cu 
aceeași perseverentă cu care ne-am 
apărat pămîntu) de dușmani, a 
spus Boris Polevoi.

-2LT.-~ ;; ~ 

Gpave incidente în Congo belgian
LEOPOLDVILLE 10 (Ager

pres)
In partea de est din Congo 

belgian s-au produs serioase in
cidente în cursul alegerilor pen
tru organele locale, care sînt în 
curs de desfășurare. Extremiștii 
din rîndul colonialiștilor au a- 
menințat cu moartea pe acei can
didați ai partidelor din Congo 
care cer independența. Mulți can-

vic-

tată în legătură cu procesul in
tentat celor trei membri ai fos
tului Comitet național din R.F.G. 
de pregătire a festivalurilor, care 
a început la 26 noiembrie în ora
șul Dortmund (R.F.G.).

Aceste idei, se spune în con
tinuare în declarație, pun stăpî- 
nire pe mințile și inimile tot mai 
multor oameni cinstiți de pe glob 
și nici un fel de represiuni ale 
adepților „războiului rece“ nu vor 
reuși să oprească marșul lor 
torios.

In declarația comitetului 
subliniază că dacă procesul 
potriva celor șapte luptători 
tru pace vest-germani de la 
seldorf este îndreptat spre înăbu
șirea mișcării partizanilor păcii 
din R.F.G., procesul de la Dort
mund este o încercare a cercuri
lor guvernante din R.F.G. de a 
pune la index în Germania occi
dentală ideea festivalurilor inter
naționale. .

se 
îm- 

pen- 
Dü-

: Furtună puternică în Marea Nordului
J LONDRA 10 (Agerpres). 
J Agențiile de presă occidenta- 
! le transmit amănunte în legă- 
Îtură cu situația grea în care «se 

află echipajele a numeroase 
I vase de pescuit șî cargoboturi 
î care se luptă cu puternica fur- 
î tună ce bîntule în Marea Nor- 
I dului. Pînă în prezent numărul 
• celor care și-au pierdut viața în 
♦ naufragii s-a ridicat la 27. Sînt 
I temeri că numărul naufraglați-

a fost 
au a- 
de 11

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS anunță:

In noaptea de 9 spre 10 de
cembrie a fost semnat un acord 
comercial sovieto-brazilian — 
primul în istoria celor două țări. 
Semnarea acestui acord 
precedată de tratative ce 
vut Ioc la Moscova timp 
zile.

Acordul prevede ca în
----- O-----

cursul

Provocări ale trupelor 
laoțiene 

împoiriva R. D. Vietnam
HANOI 10 (Agerpres)
Primul ministru al R-D. Viet

nam, Fam Van Dong, a adresat 
primului ministru al Laosului, 
Fui Sananikone o telegramă de 
protest în care se arată că la 6 
decembrie ac., o unitate milita
ră a armatei regale laoțiene a 
pătruns pe teritoriul R.D. Viet
nam în provincia Vin. In timpul 
atacului au fost omorîte 5 per
soane iar alte 3 rănite. Casele 
locuitorilor au fost incendiate.

Faptele sus-menționate săvîr- 
șite de trupele regale loațiene, se 
subliniază în telegramă, consti
tuie un serios atentat împotriva 
suveranității și integrității terito
riale a Republicii Democrate Viet
nam.

didați amenințați și-au retras 
candidatura. In numeroase locali
tăți s-au prezentat la urne nu
mai 63 la sută din persoanele cu 
drept de vot.

Autoritățile coloniale belgiene 
au declarat stare de asediu în 
provincia Kasai din Congo de 
sud-vest unde, în orașul Von Lu- 
luaburg, au izbucnit ciocniri între 
membrii triburilor lulua și ba- 
luba. In cursul ciocnirilor 15 per 
soane au fost ucise, iar 25 au fost 
rănite. Localitatea a tost ocupată 
de trupele belgiene. Autoritățile 
coloniale belgiene exploatează 
disensiunile dintre triburi pentru 
a zădărnici lupta pentru elibera
re națională. Autoritățile colo
niale belgiene incită tribul lulua 
împotriva tribului baluba care 
sprijină mișcarea națională pentru 
independența Songo-ulul.

—o

Mari inundații in nordul 
Argentinei .

BUENOS AIRES 10 (Agerpres)
Ploile torențiale carecădde pes

te 50 de ore au provocat grave 
inundații în provincia , Formosa 
din nordul Argentinei. Mai mul
te localități sînt amenințate și 
450 de familii au fost evacuate. 
O serioasă primejdie o constituie 
șerpii veninoși care, fugind de 
ape, se refugiază pe înălțimi. Au
toritățile provinciei au cerut de 
urgență trimiterea de ser anti
veninos. Satele izolate de inun
dații trebuie să fie aprovizionate 
cu elicoptere.

A f 
lor ar fi de peste 120. î

Două vase s-au scufundat, j 
alte două sînt avariate grav. ♦ 
Zeci de vase s-au refugiat în ț 
porturi sigure, iar multe altele » 
continuă încă să lupte cu tfalu- Z 
rile. Cargobotul norvegian „El- J 
frida“, cu un echipaj de 20 dej 
persoane, și cargobotul finlan- * 
dez „Ana“, s-au scufundat. In- ț 
tregul echipaj al cargobotului J 
„Elfrida“ a pierit. J

•

anului viitor fiecare 
două părți să livPeze 
valoare totală dc 1

din cele 
mărfuri în 

valoare totală de 25 milioane 
dolari. Se așteaptă ca în anii 
1961 și 1962 aceste livrări reci
proce să crească pînă la 37 mi
lioane și, respectiv, 45 milioane 
de dolari. *

Potrivit acordului, Brazilia va 
livra Uniunii Sovietice cafea, u- 
leiurl vegetale, piei brute și alte 
mărfuri. Uniunea Sovietică va 
exporta în Brazilia petrol și pro
duse petrolifere, precum și griu, 
mașini și utilaje, metale, produ
se chimice și altele.

Acordul cu privire la stabili
rea relațiilor comerciale între U- 
niurrea Sovietică și Brazilia a 
tost semnat de Nikolai Smelia- 
kov, locțiitor al ministrului Co
merțului Exterior, și de ambasa
dorul E. P. Barbosa da Silva, 
șeful Departamentului economic 
din Ministerul Afacerilor Exter
ne al Braziliei.

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

ill 
ti-

La 10 decembrie n-a apărut 
nici un ziar în Italia

ROMA 10 (Agerpres)
După cum s-a mai anunțat 

noaptea de miercuri spre ¡oi 
pografii din Italia au declarai o 
grevă națională de 24 de ore. 
I.a 10 decembrie în întreaga Ita
lie n-a apărut nici un ziar Gre
va a fost organizată atit de sin
dicatele afiliate la C.G T.L. cit 
și de cele afiliate la Uniunea sin
dicatelor creștine, In scopul obți
nerii unui nou contract colectiv. 
După cum transmit agmt'ile oc
cidentale 
tat toate 
excepție.

de presă, greva a dfec- 
cotidienele, fără nici o

Adenauer „renunță“ 
să participe la conferința 
la nivel înalt... Ia care 

nimeni nu l-a invitat
BONN (Agerpres)
In ședința fracțiunii parlamen

tare U.C.D.—U.C.S., care a avut 
loc la 8 decembrie ia Bonn, a 
luat cuvîntul cancelarul Adenauer, 
care s-a ocupat printre altele de 
situația internațională.

Potrivit relatărilor presei, Ade
nauer a declarat că el renunță 
de a mai participa la conferința- 
la cel mai' înalt nivel între Est 
și Vest, care urmează să aibă 
loc, deși, după cum se știe, ni
meni nu l-a invitat să participe 
la .această conferință. După cum 
a arătat șeful guvernului de la 
Bonn, el a anunțat aceasta parte
nerilor săi în cursul tratativelor 
de la Londra și Paris, bucurîn- 
du-se cu acest prilej de o „în
țelegere deplină“.

PROGRAVI DE. RADIO
12 decembrie

PROGRAMUL I. 7,15 Muzică 
ușoară, 8,00 materiale din presă, 
8,30 Melodii populare, 10,10 Mu
zică ușoară sovietică, 10,30 
Școala și viața, 12,00 Muzică 
Ușoară, 12,30 Cîntece și jocuri 
populare oltenești, 13,05 Concert 
de prînz, 14,40 Mari ansambluri 
romînești de cîntece, 15,10 Mu
zică ușoară din țări prietene, 
15,40 Muzică din opere, 16,15 
Vorbește Moscova 1 17,25 Muzică 
ușoară de compozitori romîni, 
18,00 Roza vînturilor, 18,30 Pro
gram de cîntece și jocuri, 19,05 
Muzică de dans, 20,30 La micro
fon : Satira și umorul, 21,15 Mu
zică de dans, 22,00 Radiojurnal, 
buletin meteorologic și spori. 
PROGRAMUL II. 14,07 Muzică 
ușoară, 14,30 Muzică macedo-ro- 
mînă, 16,15 Muzică de estradă, 
17,00 Prelucrări de folclor ale
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Intre 1 și 31 decembrie 

1959 O.C.L. Produse Indus
triale Petroșani organizează 
in toate unitățile sale din 
raion „Luna cadourilor“.

Toate magazinele au fost 
aprovizionate din belșug cu 
mărfuri specifice sezonului 
de iarnă.

Procurați-vă din timp ju
cării și podoabe pentru po
mul de iarnă.

Vizitați magazinele O.C.L 
Produse Industriale.

și

CONFERINȚE
Filiala Petroșanii a. Socie

tății științelor medicale din 
R.P.R. organizează:

La 13 decembrie 1959 o- 
rele 10 a. m. în sala de șe
dințe de la policlinica de a- 
dulți din Petroșani, o con
ferință privind problema 
diabetului cu următorul pro
gram :

1. Tratamentul medicamen
tos al diabetului.

2. Tratamentul dietetic 
urmărirea diabeticului.

3. Coma diabetică.
O altă conferință consa

crată unor probleme de pe
diatrie se va ține la 20 de 
cembrie 1959 orele 10 a. m. 
la spitalul de copii din Lu
pei»!, cu următorul pro
gram :

1. Metabolismul apei și e- 
lectroliților.

2. Edemele și tratamentul 
lor.

3. Deshidratarea în pediar 
trie.

:

I

I

:

<

In atenția 
pescarilor sportivi
Pentru a veni în sprijinul 

pescarilor sportivi din Va
lea Jiului, scutindu-i de de
plasări și cheltuieli in plus, 
’.onducerea filialei A.G.V.P.S. 

procura* 
" fi.

din Petroșani a 
mai multe sortimente de 
de nylon pentru pescuit.

Pescarii sportivi se pot 
proviziona de ia biroul 
lialei cu orice camtități 
fir de nylon de 0,25, 0,28 și 
0,30 mm. grosime la prețul 
oficiat de 1,25 lei metrul.

«■
î

■ « ■■■ 
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GOSPODINE!
Faceți economie de timp și 

bani, comandînd cozonaci, 
torte, fursecuri și alte pro
duse la laboratoarele de co
fetărie ale T.A.P.L. Petro
șani.

■■■■■■■■■

!

compozitorilor noștri, 18,05 Mu
zică distractivă, 19,00 Din mu
zica popoarelor, 19,30 Concert de 
muzică din operete, 21,15 Soliști 
și orchestre de muzică populară 
romînească care au concertat 
peste hotare, 22,00 Muzică de 
dans.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Ultima primăvară; AL. 
SAH1A: Pe țărmuri îndepărta
te; LONEA: De partea cealal
tă; PETRILA : Pe drumurile Ro- 
mîniei; ANINOASA: 12 rezul
tate exacte; LUPENI : Fata din 
Kiev; BARBATENI : Inima nu 
uită; URICANI : Viața e în mli- 
nile tale. ?
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