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Decada culturii romînești

Bogată activitate 
S. R. S. C.

In cinstea zilei Republicii, cu 
prilejul decadei culturii romî
nești, subfiliala S.R.S.C. Petro
șani dă viață unui bogat program 
de activitate.

Programul cuprinde prezentarea 
unui ciclu de conferințe, în prin
cipalele cluburi muncitorești din 
Valea Jiului, avînd teme legate 
de realizările poporului nostru pe 
drumul construirii socialismului 
în cei 12 ani de existență a Re
publicii Populare Romîne Intre 
conferințele programate se numă
ră cele cu titlul „Politica P.M.R. 
de industrializare socialistă ă- 
țării“, „Marile construcții indus
triale ale socialismului în patria 
noastră“, „Personaje și portrete 
în literatura romînă“ etc.

In colaborare cu Cenaclul li
terar „Minerul“ din Petroșani se 
vor organiza două serate literare 
în Petroșani și Banița.

La cinematografe! „Al. Sahia“ 
din Petroșani s-a organizat un 
simpozion, avînd ca subiect „Dez- 

'i voltarea cinematografiei în R.P.R 
în ultimii 12 ani“.

La biblioteca centrală raională 
va avea loc spre sfîrșitul lunii 
o seară de poezie intitulată „Poe
ții cîntă Republica“.

De asemenea, cele două bri
găzi Științifice ale S.R.S.C. 
ființate în raionul nostru, 
face deplasări în toate satele 
raionului nostru, unde vor susți
ne la căminele culturale diferite 
teme legate de realizările regi- 

• mului nostru democrat popular 
înfăptuite sub conducerea parti
dului în anii Republicii.

N. ȘERBAN 
secretar al subfilialei 
S.R.S.C. Petroșani
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DIN CARNETUL
REPORTERULUI

său. Maria 
îmbrăcă un

un răgaz de

De mult nu mai era nici un 
pacient în cabinetul de consulta
ții și tratamente al circumscrip
ției sanitare nr. 3 din Lupeni. 
dar sora Gagyi Maria încă se 
găsea în cabinet. Aranjă totul și 
numai după ce se încredința că 
lasă în urma ei o ordine perfectă 
iși dezbrăcă halatul.

Pe cînd ajunse acasă. Puiu, co
pilul ei își făcea 
supravegherea ta
tălui 
își 
șorț și, fără să 
trădeze pic de o- 
boseală, plecă în 
bucătărie. Avea 
două ore și jumătate în care tre
buia să pregătească masa și să 
revadă și temele pentru orele de 
școală de după-amiază.

Timpul trecu. Arătătorul ceasu
lui indica orele 17,40. ]ntr-o sa
lă a Școlii medii mixte din Lu
peni sora Gagyi Maria, elevă în 
clasa Vrî g a cursului seral toc
mai termina teza la fizică — 
primă teză după mai bine de 20 
de ani. O predă profesoarei și se 
înapoie în bancă. Aici o năpădi 
ră gîndurile. Din negura aminti
rilor îi' apăru chipul trist al ta
tălui său, așa cum l-a văzut în 
ziua cînd a luat-o deoparte si i-a 
spus cu glas tremurat.

— Ilie n-are cu ce să se încalțe, 
nu are nici ghiozdan și abia a 
făcut 4 clase. Tu ai terminat 

'șase...
Maria l-a înțeles... A venit 

rîndul ei să predea ghiozdanul 
oe care l-a preluat de la Ica.

4 pag. 20 bani

IN CINSTEA CONFERINȚEI RAIONALE DE PART4D

Văii Juilui și-au IndepMt 
sarcinile anuale de pian la extracția 

cărbunetai
Mobilizați și îndrumați în permanență de către organizațiile 

de partid, minerii Văii Jiului au obținut în fiecare lună din a- 
cest an importante depășiri ale sarcinilor de pian. Aceasta a per
mis ca IN DIMINEAȚA ZILEI DE 22 DECEMBRIE 1959, 
COMBINATUL CARBONIFER VALEA JIULUI SA ȘI ÎNDEPLI
NEASCĂ INTEGRAL SARCINILE CE-I REVENEAU IN ACEST 
AN LA EXTRACȚIA CĂRBUNELUI. Ca urmare a măsurilor 
tehnico-organizatorice luate, a aplicării inițiativei minerilor de la 
Aninoasa și a altor inițiative de valoare, a extinderii mecanizării, 
PRODUCTIVITATEA MUNCII OBȚINUTĂ IN M LUNI ALE A- 
NULUI ESTE MAI MARE CU 9,6 LA SUTĂ DECIT CEA OB
ȚINUTĂ IN PERIOADA CORESPUNZĂTOARE A ANULUI 
TRECUT. La trei exploatări — Uricani, Petrila și Aninoasa 
— s-a depășit randamentul de o tonă cărbune pe post.

Sporirea productivității muncii, extinderea armării cu fier, be
ton și bolțari ca și măsurile luate au permis minerilor, să obțină 
în 11 luni din acest an O ECONOMIE BĂNEASCA SUPLIMEN
TARA LA PREȚUL DE COST DE PESTE 16.000.900 LEI.

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

Colectivul Filaturii Lupeni 
dă produse în contul anului viitor

La secția de expediție a Fii; terii de la Lupeni s-au înregistrat 
ziua de 19 decembrie ultimele cantități de fire livrate în cadrulîn

sarcinilor de plan pe anul acesta. Harnicul colectiv al Filaturii Lu
peni a obținut pe seama sporirii productivității muncii și a folo
sirii raționale a materiilor prime, economii suplimentare la prețul de 
cost de circa 15.000 lei în plus de angajamentul sporit ce și 1-av 
asumat în’ întrecere.

sora ei mai mare. Atunci i-a dat 
Tea și bocancii pe care au mal 
apărut încă trei petece. Și nu 
erau numai ei în această situa
ție. In anul școlar 1934—1935 
băncile din clasa a VI-a stă
teau aproape goale, iar în anul 
următor nu "'se mai găsea 
fată înscrisă în clasa a 
la școala nr. 1 din Lupeni.

Acum i se 
nici o
VH-a

faptulpare firesc
că e din nou e- 
levă, dar în pri
mele zile de scoa
lă
te 
că

i-a venit foar- 
greu. Credea 

nu va 'fi în sta-
re să învețe.

...Sunetele clopoțelului întrerup
seră gîndurile Măriei. Ora se ter
minase. Iși privi ceasul. Se gîndi 
la cei de acasă. Soțul ei, la ora 
asta, se pregătește să meargă la 
mină. Lucrează în șut de noav- 
te. Cu el nu se mai întilnește 
în seara asta. Puiu îi vă deschi
de ușa. Ti va sări de gtt, ca tot
deauna, iar ea îl va cuprinde in 
brațe. Azi ii va povesti din . nou 
iui Puiu viața grea pe care a 
dus-o ea si toți copiii de starea 
ei. Da, îi va spune să știe și Puiu 
că a fost o vreme cînd mulți co
pii nu s-au putut duce la școală. 
Să știe că și mama lui a fost 
printre acei copii care în trecut 
n-au avut posibilitatea să învețe 
da? în Republica noastră li s-au 
creat condiții ea să-și lumineze 
mințile, să poată străbate dru
mul spre culmile cele mai înalte 
ale științei.

M. LAZUR

Miercuri
23 decembrie 

1959
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La sectorul II ai minei Petrl- 
la lucrează brigada fruntașă 
condusă de comunistul Păsărică 
Nîcnlae. De la începutul anului 
și pînă în prezent această bri
gadă a extras 2.310 tone de căr
bune în afara sarcinilor de plan 
cu sporirea randamentelor cui 
peste 1,500 tone pe post.

IN CLIȘEU: Tovarășul Gher- 
man Roman, șef de schimb în 
brigada condusă de tov. Păsă
rică Nicolae, discută cu orta
cii săi înainte de intrarea în șut 
despre felul în care vor muncii 

în viitor pentru a obține reali
zări și mai însemnate.
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Pionierii sînt în frunte Ia învățătură. Iată în 
clișeu pe cei mai buni dintre aceștia din orașul 
Petroșani, care după încheierea primului tri
mestru au înscris în carnetele lor numai note 
bune șî foarte bune, fiind fruntași și în activi
tatea obștească. Vacanța îi așteaptă cu brațele 
deschise.

Intre fruntași se numără pionierii: Ho-

vanschi Iosif, Jurca loan, Badulescu Victor, 
Ciulavu Liliana și Armeanu Valentina (Școala 
de 7 ani nr. 2 Petroșani), Ciobanschi Victor, 
Opreanu Angeia, (Școala medie mixtă), Susan 
Nicolae, Onciu Teodora, Bălășoiu Mie (Școala 
de 7 ani nr. 1).

In clișeu, o parte dintre acești pionierii frun
tași, la o întîlnire între unitățile lor.
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colaborării economice, 
și unele probleme ale si- 
intemaționale care inte- 
cele două țări.

La invitația guvernului Repu
blicii Populare Romîne, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, 
tovarășul Anton Iugov, a făcut o 
vizită în Republica Populară Ro
mînă, între 16 și 20 decembrie 
1959.

Intre tovarășul Anton Iugov 
și tovarășul Chivu Stoica au a- 
vut loc convorbiri prietenești, 
care s-au desfășurat într-o înțe
legere deplină.

Au fost examinate problemele 
lărgirii 
precum 
tuației 
resează

In toate problemele discutate 
s-a manifestat o unitate depfâaă 
de vederi.

Cei doi președinți de Consiliu 
de miniștri au constatat cu sa
tisfacție că hotărîrile prevăzute 
în Declarația comună a celor 
două partide și guverne, din a- 
priWe 1957 se realizează cu suc
ces și că au fost făcuți pași im
portanți în dezvoltarea colaboră
rii economice dintre cele două 
țări.

A fost semnat un Protocol ca
re prevede că:

— schimburile economice din
tre Republica Populară Romînă 
și Republica Populară Bulgaria 
să atingă în anul 1965 un volum 
de 3—4 ori mai mare față de a- 
mil 1959;

— să se înființeze o Comisie 
mixtă permanentă pentru cola
borarea economică și tehnico- 
științifică;

— Republica Populară Romînă 
să sprijine dezvoltarea prospec
țiunilor geologice pentru petrol 
în Republica Populară Bulgaria;

— cele două părți vor colabo
ra la dezvoltarea producției de- 
minereu de fier și concentrate în 
Republica Populară Bulgaria, . 
precum și în domeniul producției 
cablurilor, a izolatorilor, lamina
telor și altele, în vederea unei 
mai bune satisfaceri a nevoilor 
amb'elor țări. -

Cele două părți și-au expri
mat convingerea că în urma mă
surilor adoptate relațiile de co
laborare multilaterală dintre Re
publica Populară Romînă și Re
publica Populară Bulgaria se 
vor dezvolta continuu în intere

TELEGRAMĂ
Primului secretar al Comitetului Centra! 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne 
Tovarășului CHIVU STOICA

București
Părăsind Romînia frățească, vă mulțumesc încă odată din toată 

inima pentru ospitalitate^ cordială și sentimentele de dragoste 
frățească exprimate, la care am fost martor în timpul vizitei mele, 

întrevederile și convorbirile noastre au arătat cît de adîncă 
și trainică este prietenia și colaborarea dintre popoarele noastre 
frățești.

Primiți, scumpi tovarăși, urările, mele calde de sănătate, suc
cese noi în construirea Romîniei socialiste prospere, de pace și 
colaborare dintre popoarele din Balcani și lumea întreagă.

20 decembrie 1959.
ANTON IUGOV

Președinte
al Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

sul construirii socialismului și 
al întăririi prieteniei frățești 
dintre poporul romîn și poporul 
bulgar.

In timpul șederii sale, tovai- 
rășul Anton Iugov, însoțit de to
varășii Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, șî 
Petre Borilă, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne, a vi
zitat: șantierul Combinatului de 
celuloză, fabrica de plăci aglo
merate și uzina „Progresul“- 
Brăila; fabrica „Nicolae Cristea“ 
și șantierul naval Galați; fabri
ca de fibre și fire sintetice de la 
Săvinești; șantierul hidrocentralei 
„V. I. Lenin“ de la Bicaz; rafi
năria, termocentrala și șantierul 
combinatului chimic și de cau
ciuc de la Borzești; stația de vi- 
ni fi care de la Valea Călugăreas
că și altele.

In timpul convorbirilor avute 
cu muncitorii, inginerii și con
structorii de la obiectivele vizi
tate, tovarășul Anton Iugov și-a 
exprimat bucuria față de reali
zările (Aținute și amploarea con
strucțiilor industriale, îndeosebi 
în ramura chimică.

Tovarășul Anton Iugov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria, 
a părăsit Republica Populară 
Romînă in seara zilei de 20 de
cembrie 1959.

★
Duminică, 20 decembrie 1959, 

Biroul politic al C.C. al P.M.R. 
a oferit o masă în cinstea tova
rășului Anton Iugov, președintele 
Consiliului! de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria și a 
persoanelor care l-au însoțit, cu 
prilejul vizitei sale în Republica 
Populară Romînă.

La masă au participat tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
Chivu Stoica, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne si alți membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R. și’mem 
bri ai guvernului R. P. Romîne.

De asemenea a luat parte Ivan 
Spiasov, însărcinat 

ad-inferim al 
lare Bulgaria

Masa s-a 
atmosferă de

cu afaceri
Republicii Popu

la București, 
desfășurat îfrtr-o 

caldă prietenie.
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14 studii 
de muncă pe 
scop tratarea 
probleme ce 
rezolvate in

TEHNICII MINIERI
CIFRE JEllliFIEIIIIE?
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Recent a intrat în funcțiune de probă la separația de cărbuni a 
minei Vulcan, o instalație electrică de dispecerizare și automatizare 
a liniilor tehnologice de separare a cărbunilor pe sorturi. Noua insta
lație, care reprezintă un Important progres pe calea automatizării 
proceselor de muncă în Valea Jiului, a fost concepută și executată de 
personalul electro-mecanic al minei Vulcan. Un singur tehnician 
poate controla acustic șl optic de la masa de comandă funcționarea 
mesei de dozare, benzilor transportoare, a sitelor W.D.B. și sistemelor 
de sortare, așa după cum se vede în clișeul nostru. Instalația, care 
constă dintr-un sistem de relee electro-magnetice de pornire a dife
ritelor agregate, precum și dintr-un sistem de control asupra func
ționării lor, elimină cîteva posturi slab productive de la separație, 
tmlunălățește considerabil condițiile de muncă și aduce economii în
semnate. Pînă în prezent instalația automată de telecomandă de la 
separafie dă rezultate bune în exploatare.

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

PROPUNERE
a sosit o scrisoa- 
tov. Crișan Petru, 

în sectorul

O
La redacție 

re trimisă de 
lăcătuș principal _____
VIII transport al minei Lupeni.

„Am primit in acest an multe 
vagonete de mină cu roțile pre
văzute cu capace fixe $i inele 
de siguranță. In munca noastră 
de verificare și ungere a unor 
asemenea trenuri de roți ne-am 
lovit de o seamă de greutăți. 
Mai întîi ungerea lor se face 
foarte greoi, deoarece trebuie

• Producția de cărbune va (J
spori cu 8 la sută față de '-ea ( 
realizată anul acesta, iar pro- \ 
ducția de cărbune cocsiflcabil \ 
va crește cu 5,8 ia sută 'l

• Producția de oțel electric J
fabricat la UR.U.M.P va ) 
spori cu 20,6 la sută față da / 
cantitatea produsă în acest ? 
an, iar cantitatea de utilaje < 
și piese de schimb se va du- \ 
bla față de acest an. J

• Valoarea producției marfă < 
prevăzută a se realiza pe com- \ 
binat in 1960 va spori cu 9,3 ) 
la sută față de acest am <

• Cîștigul mediu al munci- r 
forilor va crește în compara- > 
ție cu cel realizat acum cu 2,7 J 
Ia sută în medie pe bazin S

• Producția ce se va extra- ț 
ge din abatajele armate meta- ) 
lic va spori cu 
comparație cu 
nului 1959.

• Cu 38,0 la 
cârca mecanic 
ril decît în acest an, jar căr
bunele extras prin tăierea cu 
haveze va fi cu 278 la sută 
mai mult decît în acest an.

• Normarea tehnică a mun
cii va cuprinde la sfîrșitul Iul 
1960 cel puțin 85 lai sută din 
normele existente.

225 la sută în 
realizările a-

sută se va în- 
mai mult ste-

• M 4-4« »•MOMII • ñ

INFORMAȚII [
Sculă modernă J

de foraj |
Săparea suitorilor în U.R.S.S. 2 

se face de obicei prin fora- 2 
rea unei găuri cu sondeza | 
LBS-2, care se lărgește uite- i 
rior cu ciocane de abataj sau ț 
explozivi, întrucît cu această î 
sondeză nu se pot săpa găuri 4 
suficient de mari. Pentru în- j 
lăturarea acestui inconvenient, J 
pentru forajul cu această son- 2 
deză s-a construit o sculă, j 
formată dintr-un sfredel care j 
face gaura premergătoare cu 2 
diametrul de 650—700 sau ’ 
800 mm.

Prin folosirea acestei scule 
de foraj s-au realizat impor
tante economii.

demontat capacul, unși rulmen
ții și apoi montat la loc. fapt 
care reclamă mult timp, deci o 
productivitatea scăzută. La ve
chiul sistem cu capace prinse în 
șuruburi, se pierdeau cel mult 
șuruburile în valoare de cca. 6 
lei la un tren de roți, pe cînd a- 
cum se pot degrada total rul
menții în valoare de peste 210 
lei la un tren de roți 1 Munci
torii din echipa mea propun ca 
organele competente din combi
nat sau de la mină să studieze 
aceasta, să ne ajute prin găsi
rea unui sistem de închidere a 
rulmenților economic, sigur și 
care să permită sporirea produc
tivității muncii celor care repară 
și întrețin vagonetele de mină"

Principalele 
realizări ale 

a cercului A«SJ«T 
de Ia C. C V* J 
în anul 1959 și cîteva din problemele 

ce vor fi tratate în anul 1960
Faptul că la 22 decembrie 

s-au îndeplinit sarcinile de plan 
anuale la producția brută pe în
tregul Combinat carbonifer al 
Văii Jiului și că pe primele 11 
luni s-au realizat economii la 
prețul de cost care însumează 
peste 16’milioane lei, constituie 
motive de îndreptățită mîndrie 
pentru colectivele de muncitori, 
ingineri, tehnicieni și funcțio
nari din Valea Jiului, care au 
fost mobilizate și îndrumate sub 
conducerea înțeleaptă a partidu
lui

Angajat în lupta pentru în
deplinirea 
cui A.S.l.T. de la C.C.V.J. a cău
tat ca în cursul 
să-și îndrepte 
zolvarea celor 
blerne, legate 
tehnicii noi și 
lui de cost

In preocuparea cercului au stat 
o seamă de probleme cum ar fi: 
introducerea armării cu grinzi în 
consolă în frontale, 
profilelor de abataje cameră, 
îmbunătățirea 
de sfredel, înlocuirea traverselor 
de lemn cu traverse de beton 
armat, evoluția mecanizării la 
minele din Valea Jiului și orien-

cuprinse In 
anul viitor 
celor mai 

vor trebui 
mineritul 

14 colecti-

acestor sarcini cer-

anului 1959 
atenția spre re- 

mai actuale pro- 
de introducerea 
reducerea prețu-

tipizarea

formei florilor

Oii mu Wiiloi de Înaintări uiide
In ultimele luni au foit organizate la aproape toate explo 

țările Văii Jiului brigăzi de mineri menite să obțină viteze de înaln-, 
tare superioare. Brigăzilor le-au fost asigurate, cu .sprijinul cadrelor 
tehnice, condiții bune de muncă, au fost înzestrate cu tehhică de 
lucru modernă. Rezultatele obținute pînă acum sînt mulțumitoare. 
La Petrila brigada lui Fleșcan Constantin, la Lupeni cea a lui Guță 
Nicolae, brigada de la mina Uricani, obțin zilnic viteze de avansare 
sporite cu 30—50 la sută 'față de celelalte brigăzi de înaintare.

La mina Vulcan a fost organizată o asemenea brigadă care exe
cută săparea unei galerii duble la puțul nr. 11. Minerii au la dispo
ziție o mașină electrică de încărcat, iar burajul îl fac cu nisip. Aici 
se avansează zilnic cu peste 4,5 m„ fapt ce constituie un însemnai 
progres pe calea obținerii unor viteze de avansare cît mai mari, mai 
economice. . -

Mărirea randamentului sfredelelor de mina

*
24
2
2
4

Instalație pentru î 
săparea puțurilor 2 

prin forare 2 
De curînd s-a realizat o | 

instalație care permite forarea j 
rapidă rotativă-percutantă de ♦ 
găuri cu diametrul între 505 2 
și 850 mm. Aparatul constă ț 
dintr-un cilindru care conține j 
scula de forare prevăzută cu « 
două brațe cu 18 dinți din o- î 
țel special, dispozitivul de ri- *•♦dicare a detritusului format 
dintr-un șurub elicoidal și 
camera de acumulare a dtetri- 
tusului evacuat de la talpă și 
instalația de acționare forma
tă dintr-un motor electric a- 
sincron, un cuplaj, un reduc
tor și un dispozitiv de impri
mare a mișcării percutante. 
Extras la suprafață, descărca
rea aparatului de detritus se 
face prin rotirea inversă a șu
rubului elicoidal.

Cea mai delicată operație din 
cadrul pregătirii pentru lucru a 
sfredelelor de mină este călirea. 
Călirea unui oțel se face numai 
atunci cînd el este răcit la o tem
peratură puțin superioară punc
tului de transformare. Dacă tem
peratura este sub acest punct că
lirea nu mai are efect.

Dar ce se întîmplă de multe 
ori în 
Forjarul 
știe care 
peratura 
formare, 
oțelurile 
sfredele nu vin în
soțite nici de bu
letinul de analiză 
și nici de instruc
țiuni pentru trata
re. In această si
tuație forjarul în
călzește burghiul 
la temperatura lg 
care a mai încăl
zit și alte oțeluri 
înainte, apreciind

de procedeele clasice 
burghiile se mai pot 
prin procedee relativ 
la E. M. Uricani se 

de

practică ? 
nici nu 
este tem- 
de trans- 
deoarece 

pentru

buie să fie tratate corespunzător 
metalului din care sînt executate.

In afară 
de tratare, 
încă întări 
noi. Astfel,
folosește cu succes aparatul 
durificare a suprafețelor lucrătoa
re ale sfredelelor de mină cu a- 
jutorul scînteilor electrice. Bazat
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înainte, apreciind temperatura 
după culoare, execută fasonarea 
florii și apoi, indiferent de tem
peratura la care se termină for
jarea bagă floarea în apă con- 
siderînd executată și operația de 
călire. Dar în producție acest 
burghiu este prea moale sau prea 
casant, prezintă fisuri care favo
rizează ruperea.

Pentru a da minerilor o sculă 
cu randament bun, burghiile tre-

pe principiul descoperit de sa
vantul sovietic Lazarenko apara
tul se compune din două circuite 
distincte (fig. 1).

Circuitul de curent continuu 
cuprinde o baterie de condensa
tori cu capacitate variabilă, o re
zistență reglabilă și aparate de 
măsură; polul minus se pune la 
masă, iar polul plus la electrodul 
activ. Circuitul de curent alter
nativ e compus dintr-un transfor-

niator coborftor de tensiune, din
tr-un vibrator a cărui armătură 
elastică este supusă unei vibrații 
cu o frecventă de 100 mișcări/sec. 
corespunzător curentului alterna
tiv industrial de 50 Hz cu care 
este alimentat. O așchie de ma
terial dur (widia, stalinit, pobe- 
dit etc.) ce nu se poate între
buința în alte scopuri se fixează 
în vibrator și se plimbă pe su
prafața de întărire. Condensatorii 
se încarcă și se descarcă perio
dic, eliberfnd prin scînteierile ce 
se produc între electrodul activ 
(plăcuța dură) și suprafața de 
întărit, o energie suficient de ma
re pentru ca cele două metale să 
se topească și să fuzioneze inse
parabil. Suprafața scule! se întă
rește atît prin alierea cu materia
lul dur, cît și printr-o călire lo
cală. Deși stratul depus este ex
trem de subțire (cca. 0,002— 
0,003 mm.) eficiența lui este re
marcabilă : duritatea florii sfre- 
delului se mărește de 5—8 ori.

Tot la mina Uricani se experi
mentează un dispozitiv cu ajuto
rul căruia se verifică temperatu
rile de călire.

Am spus mai înainte că aceas
tă operație numai atunci repre
zintă o călire efectivă cînd tem
peratura de la care se răcește 
este cu puțin, deasupra punctu
lui de transformare. Dar de unde 
se cunoaște această temperatură ? 
Și chiar dacă s-ar cunoaște, apte

tarea în viitor a mecanizării, 
îmbunătățirea metodelor de ex
ploatare aplicate etc.

Cele 
planul 
au ca 
actuale 
să fie
Văii Jiului, iar cele 
ve formate pentru alcătuirea stu
diilor, cuprind 57 ingineri sl 
tehnicieni.

Printre principalele probleme 
ce vor fi tratate sînt:

1) Studierea procedeelor spe
ciale de pușcare în locurile dp 
muncă cu metan.

2) îmbunătățirea nerajutu» 
parțial.

3) Stabilirea presiunii optime 
la care să ajungă aerul compri
mat la locul de muncă, din 
punct de vedere economic și ai 
eficacității maxime a utilajelor 
pneumatice.

4) Studiul cauzelor care prc 
duc strangulări la recepția căi- , 
bunilor bruți de la preparațiile' 
Lupeni și Petrila, cu propuneri 
de remediere.

5) Studiul centralizării comen
zilor la preparațiile Lupeni și 
Petrila. în vederea reducerii 
posturilor neproductive-

6) Studierea posibilităților de 
a introduce armarea metalică în 
abataje cameră, în vederea re
ducerii consumului de lemn.

7) Clasificarea științifică tt 
rocilor din Valea Jiului din punct 
de vedere al stabilirii normelor.

Rezolvarea unora din proble
mele cuprinse în plan se va face 
în colaborare cu 
re au specialiști 
pectivă, cum ar 
mine și Filiala 
Cercetări Miniere, 
Petroșani.

Ing. G1RJOABĂ VICTOR 
inginer șef al C.C.V.J.

cierea ei după culoare este su
biectivă, iar pirometre nu există 
la fiecare loc de muncă. Un elec- 
tromagnet este așezat alături de 
locul unde se execută călirea. In 
cazul în care temperatura bur
ghiului nu este suficientă pentru 
a asigura o bună călire, electro- 
magnetul își închide liniile

alte cercuri, ca- 
în ramura res- 
fi institutul de 
Institutului de 

ambele dir

forță și stabilește un contact care 
pune în funcție un avertizor op
tic și acustic: burghiul trebuie 
din nou încălzit.

Realizarea atît a primului cît și 
a celui de-al doilea dispozitiv es
te posibilă tuturor exploatărilor, 
deoarece nu reclamă materiale 
speciale. Faptul că numărul de 
operații se mărește este numai un 
dezavantaj aparent: Sculele vor 
lucra cu Un randament mai bun.

ing. M1NTOIU EUGEN



Sesiunea generală 
a Academiei 

R. P. Romîne
Luni, 21 decembrie a avut loc 

deschiderea sesiunii generale a 
Academiei R. P. Romîne.

La sesiune iau parte membrii 
titulari și corespondenți ai Aca
demiei, conducători ai institute
lor de cercetări ale Academiei și 
institutelor departamentale, cer- 

' cetători, cadre didactice din în- 
vățămîntul superior și alți oa
meni de știință și cultură.

Acad Iorgu Iordan a rostit 
cuvîntul de deschidere a sesiunii.

Lucrările sesiunii continuă.

în cinstea zilei 
de 8 Martie

In întîmpinarea celei de a 
SO-a antvefsări a zilei de 8 Mar
tie, membrele brigăzii de calita
te din secția a IlI-a răsucit a 
Filaturii Lupeni, conduse de to
varășa Pop Jenica, urmînd exem
plul tinerelor din secția depă
nat, au hotărît ca în cinstea zi
lei de 8 Martie să-și depășească 
zilnic' planul cu 40 kg. fire.

La această întrecere participă 
de asemenea brigada „Olga 
Bancic“ condusă de tovarășa 
Toderuț Otilia. Această brigadă 
își propune ca prin creșterea 
productivității muncii să asigu- 

depășirea îilnică a planului 
»u 50 kg. fire.

A. RACOLȚA 
corespondent
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HOTĂ; Lucru
Pentru anul acesta, O.C.M.M. 

a avut de executat la mina Ani
noasa o seamă de obiective. 
Printre acestea figurează noua 
casă a mașinii de extracție, casa 
stației de transformatoare, un 
tablou de distribuție la punctul 
Piscu, mărirea capacității bău 
minerilor, o nouă sală de apel 
și altele

Din obiectivele prevăzute in
să, numai puține s-au realizat și 
la acestea rămintnd de executat 
numeroase „complectări".

1 La casa mașinii de extracție, 
de exemplu, trebuie executate re 
parații de uși, tencuieli* spoiri 
la noua sală de apel și la baia 
minerilor de peste trei luni de
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Acihltatea cultural -educativa In atenția 
oî comitetului orășenesc al femeilor din Petroșani

șenesc al femeilor au înregistrat 
în cursul acestui an succese în
semnate în activitatea lor.

Ele au întreprins numeroase 
acțiuni obștești pentru înfrumu
sețarea orașului, curățirea școli
lor, confecționarea de lenjerie. La 
aceste activități a participat un 
mare număr de femei, care au 
efectuat 27.268 ore de muncă vo- 

■ luntară. Economiile realizate prin 
. acțiunile întreprinse se ridică la 

suma de peste 40.300 lei.
S-a îmbunătățit mult și activi

tatea politico-educativă în rîn- 
dul femeilor. Față de cele 6 
cursuri de îndrumare politică în
ființate anul trecut, de la 1 no
iembrie 1959, în orașul Petro
șani își desfășoară activitatea 14 
asemenea cursuri care cuprind 
440 de femei muncitoare și gos
podine.

Comitetul orășenesc al femei
lor s-a îngrijit să încredințeze 
conducerea acestor cursuri celor 
mai bune activiste pe tărîm ob
ștesc. Au fost recrutate ca pro
pagandiste tovarășele Szilagyi 
Agata, Timișan Emilia, Bogdan 
Elisabeta, Bîrcă Zenovia și alte
le. îndrumate de comitetul orășe- 

: nesc al femeilor, de activistele 
; Voluntare, cum sînt tov. Konyics-

Sarcinile de plan 
de la

In cursul acestui an colectivul 
sectorului 111 al minei Lupeni, 
sector cu ponderea cea mai ma
re În producția exploatării, a În
registrat succese mari în înfăp
tuirea sarcinilor de producție. 
Minerii frontaliști din abatajele 
sectorului au tradus cu succes 
in . viață lozinca „ziua și fîșia“ 
reușind să depășească sistematic 
în ultimele luni productivitatea 
planificată șl să atingă în cursul 
lunii trecute un randament de 
1,818 tone pe post. Pe baza spo
ririi randamentelor, sectorul a 
extras în decursul anului curent 
mai bine de 5000 tone de cărbune 
peste plan.

întruniți într-o recentă adu
nare generală de partid, comu
niștii din sector și-au analizat 
realizările, precum și sarcinile 
ce le stau în față pe arml viitor.

In anul 1960 în fața colectivu
lui sectorului III al minei Lu
peni stau sarcini sporite. Mine
rii de aici trebuie să extragă 
zilnic în medie cu 85 tone de 
cărbune mai mult decît In anul 
1959. De asemenea ei vor trebui 
să atingă anul viitor o produc
tivitate de 1,864 tone pe post pe 
întregul sector

După prezentarea cifrelor de 
plan pe anul 1960 de către con
ducerea sectorului, în adunarea 
generală au luat cuvîntul nume* 
roși membri și candidați de par
tid. Ei au analizat cu răspun
dere sarcinile ce le revin, exprl- 
mîndu-și hotărîrea de a munci cu 
forțe sporite pentru îndeplinirea 
lor„

—• Pe baiza rezultatelor obți
nute în acest an, mobilizați de 

comuniști, minerii sectorului nos
tru își vor îndeplini cu cinste

pe jumătate... |
zile nu se mai termină „finisă- § 
rile", „reverificările" etc. o

Sînt și lucrări prevăzute pen- g 
tru a intra în funcțiune anul a- g 
cesta; dar care încă nu sînt gata, g 
Așa de pildă, tabloul de distri- g 
buție deabia se construiește, la g 
stația de transformare nu s-au g 
montat utilajele și aparatajele, g 
iar în jurul șantierelor acestor § 
obiective numeroase materiale — 8 
cabluri, armături și piese de 8 
fier, material lemnos — stau a- 8 
runcate în dezordine, unele in- 0 
gropate în pămint. g

Tovarășii din conducerea g 
O. C.MM.-ului ar putea 'face, de g 
curiozitate, o vizită la Aninoasa, g 
să vadă cum arată un șantier de g 
care răspund l 8
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ka Elisabeta, Vinga Maria, Iacob 
Melania, cursurile de îndrumare 
ajută femeile să fie la curent cu 
sarcinile construcției socialiste, să 
cunoască rolul femeilor în cons
truirea vieții noi, atrăgîndu-le 
astfel la o bogată activitate ob
ștească și culturală.

Cu excepția unui singur curs, în 
toate celelalte s-au predat primele 
6 lecții. Bune rezultate a înre
gistrat cursul de îndrumare po
litică condus de propagandista 
Bogdan Elisâbeta. Frecvența fe
meilor la ședințele acestui curs 
este întotdeauna de 100 la sută. 
Acest lucru se datorește în bună 
măsură caracterului atractiv al 
lecțiilor expuse de propagandistă. 
Totodată, responsabila cursului, 
tov. Konyicska Elisabeta, se îngri
jește ca predarea lecțiilor să fie 
urmată de programe artistice, dia- 
filme. Sînt atractive de asemenea 
lecțiile predate de propagandis
tele Dobrin Silvia, Szilagyi Ag- 
neta, Vărvoniu Antonia, Bota 
Laurenția și altele ceea ce asigu
ră participare de 100 la sută a 
femeilor la ședințele cursurilor.

O bogată activitate pentru cul
turalizarea femeilor desfășoară 
cercurile de citit și bibliotecile 
de casă. In Petroșani funcțio

pe anul 1960 In discuția cemuniștHor
sectorul III al minei

sarcinile sporite ce le revin pe 
anul viitor, a spus tov. Barbari no 
Anton, locțiitorul secretarului or
ganizației de bază.

Hotărîrea de a munci cu forțe 
sporite pentru îndeplinirea pia 
nulul dc producție pe anul 1960 
a fost exprimată șl de cuvintele 
tovarășului Ghioancă Sabin, șe
ful unei brigăzi dintr-unul din 
cele mai mari abataje frontale 
ale sectorului. El s-a angajat să 
extragă în cursul anului viitor 
1000 tone de cărbune peste plan. 
Asemenea angajamente au fost 
luate și de alți membri și candi
dați de partid.

Adunarea a analizat totodată 
și unele deficiențe care au exis
tat în cursul anului care se în
cheie in munca minerilor din 
sector. Mai mulți vorbitori au 
arătat că realizările sectorului 
puteau fi și mai mari dacă bri
găzile de mineri, îndeosebi cele 
din abatajele frontale, s-ar fi în
grijit mai mult de calitatea căr
bunelui. In acest an sectorul III 
ar fi realizat economii dc peste 
200.000 Iei dacă pentru calitatea 
necorespunzătoare a cărbunelui 
n-ar fi fost penalizat cu suma 
de 1.267,590 lei. Acest lucru se 
datorește neglijenței față de a- 
legerea șistului vizibil pe care o 
manifestă unii mineri din aba
taje, mai ales din brigăzile con
duse de Spînu Petru și Luca Va- 
sile. Pentru calitatea proastă a 
cărbunelui extras de unele bri
găzi a fost criticată și partea 
mecanică a sectorului care nu se 
îngrijește ca în abataje să existe 
o iluminație corespunzătoare. 
Intr-unui din abatajele frontale, 
de o lungime de 90 de metri, a 
arătat tehnicianul Zborovski Lu
dovic, sînt doar 3 becuri.

Munca politică va trebui inten
sificată și în privința mobiliză
rii minerilor la reducerea con
sumului de materiale. Luna tre-

La cinematograful 
nu se pot

Cum Lupeniul este unul din
tre centrele carbonifere impor
tante din țara noastră, majori
tatea oamenilor muncii de aici 
lucrează la mină. La mină se 
lucrează în trei schimburi. Du
pă muncă oamenii petrec timpul 
liber în oraș. Unii citesc o car
te, alții participă la programele 
echipelor artistice de amatori fie 
ca. interpreți, iie ca spectatori. 
Alții preferă să vizioneze un

nează 80 de cercuri de citit și 20 
de biblioteci de casă. Frumoase 
rezultate au obținut mai ales Cer
curile de citit conduse de tov. 
Haidu Elena, Benea Valeria și 
altele, la ședințele cărora parti
cipă săptamînal cîte 20—35 de 
femei. In aceste cercuri femeile 
din diferite cartiere ale orașului 
iau cunoștință de ultimele eveni
mente din lupta pentru pace a 
femeilor din întreaga lume, de 
flotărîrile F.D.I.F., de noutățile 
literare. Bibliotecile de casă ale 
căror responsabile sînt tov. Ar
gint Maria, Cîmpeanu Maria și 
Căplescu Eleonora împrumută 
săptămînal cîte 20—40 de cărți. 
Bibliotecile de casă ale comitetu
lui de femei au peste 1000 de 
cititoare. Rezultate bune au fost 
obținute de comitetul de femei și 
în acțiunea de abonare a femei
lor la diverse reviste pe anul 
viitor. In orașul Petroșani, ct^ 
ajutorul activistelor voluntare, 
cum sînt tov. Kraus Eftimia, Ma
rian Terezia și Leonardo Elisa
beta s-au făcut pînă în prezent 
peste 200 de abonamente pe a- 
nul viitor la revista „Femeia“, 
85 la „Dolgozo no“ și la alte 
publicații.

Pe lîngă realizările obținute, în

Lupeni
cută, spre exemplu, consumul de 
material lemnos pe sector a fost 
depășit cu 30 m. c. Aceasta o- 
glindește faptul că în rîndul 
brigăzilor nu s-a încetățenit încă 
o grijă deosebită pentru folosi
rea judicioasă a lemnului, pen
tru reducerea consumului speci
fic. In abatajele 3 est și 3 vest 
lemne de 3 metri sînt tăiate pen
tru stive. Risipă de material 
lemnos și de exploziv se face și 
la alte locuri de muncă. Briga
da tov. Fîcea Grigore a folosit 
8 kg. exploziv la pușcarea a 20 
de găuri, de unde a rezultat o 
producție doar de 16 tone de 
cărbune. Minerul Rusu Mihai a 
criticat faptul că brigada Iui Lu
ca Vaslle nu, manifestă grijă 
pentru păstrarea sculelor. Tăie
torii nu-și adună uneltele cu ca
re lucrează.

Adunarea generală a discutat 
de. asemenea sarcinile care revin 
conducerii sectorului în privința 
scoaterii tuturor brigăzilor de 
sub plan, aprovizionării cores
punzătoare a brigăzilor cu goale 
șl material lemnos.

Biroul organizației de bază va 
trebui să militeze din primele 
zile ale anului viitor pentru pu
nerea în valoare a tuturor re
zervelor interne ale sectorului 
In vederea sporirii producției și 
reducerii prețului de cost.

Ca obiectiv de întrecere pe a- 
nul viitor s-a propus să fie rea
lizată o productivitate de 2 tone 
pe post, iar planul de producție 
să fie depășit cu 2000 tone de 
cărbune. Prin ajutorarea tutu
ror brigăzilor în realizarea sar
cinilor de plan de către condu
cerea sectorului, prirrtr-o muncă 
politică susținută în rîndurHe 
întregului colectiv, minerii sec
torului III al minei Lupeni, în 
frunte cu comuniștii, vor reuși 
să-și depășească cu mult sarci
nile ce le revin pe anul 1960.

L DUBEK
Q --------------

din Lupeni 
programa matinéé ?
film. Cei care sînt însă în schim
bul de după-amiază nu au în 
prezent posibilitatea să vadă 
filme.

De ce ? Pentru simplul motiv 
că n-au cum. Problema însă 
nn-i greu de rezolvat. Să se pro
grameze matinéé și să se facă șî 
agitația corespunzătoare pentru 
anunțarea lór în rîndurile spec
tatorilor.

IVANESCU IO AN 
Lupeni

munca de atrage
re a femeilor la 
activitatea cultu- 
ral-educativă mai 

există și unele lipsuri. Unele 
cursuri de îndrumare politică, 
cercuri de citit și biblioteci de 
casă au o activitate slabă. Spre 
exemplu, în cursul de îndrumare 
politică de pe lîngă Spitalul uni
ficat din Petroșani, datorită lip
sei de preocupare pentru mobili
zarea cursantelor din partea res
ponsabilei cursului, tov. PîrvUles- 
cu Maria, n-a fost încă predată 
nici o lecție. O slabă acti
vitate desfășoară și unele cercuri 
de citit, cum sînt cele conduse de 
tov. Kovacs Elisabeta, György 
Elena și altele.

Rezultatele bune obținute pînă 
în prezent de comitetul orășenesc 
al femeilor, constituie un indiciu 
că și aceste neajunsuri pot fi în
lăturate. îmbunătățirea muncii 
cultural-educative în rîndul fe
meilor depinde în mare măsură 
de activitatea colectivului cultural 
al comitetului orășenesc. Acest 
colectiv, a cărui președintă este 
tov. Kandó Cornelia, trebuie să 
ajute mai mulț responsabilele 
cursurilor de îndrumare și ale 
cercurilor, de citit și să se preo
cupe ca aceste cursuri și cercuri 
să întreprindă activități cit mai 
variate și atractive pentru femei.

1. D.

• PUBLICITATE

ATENȚIUNE
Vizitați magazinele 
O.C.L. Produse In
dustriale Petroșani 

unde puteți găsi un bo
gat sortiment de mărfuri 

' specifice sezonului de iarnă 
! — paltoane pentru băr

bați șl femei
1 — tricotaje de lîftă și 

bumbac
; — încălțăminte cu tal

pă de piele și cauciuc 
— lenjerie pentru băr

bați șl femei

„11181 (111181181”
Intre 1 și I 31 decembrie 

1959 O.C.L. 1 Produse Indus
triale Petroșani organizează 
în toate unitățile sale din 
raion „Luna cadourilor“.

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

Vizitați magazinele O.C.L 
Produse Industriale.

S GOSPODINE! Ș
Faceți economie de timp și 8 

! bani, comandînd cozonaci, ■ 
! torte, fursecuri și alte pro- Ș 
s duse la laboratoarele de co- 8 
■ fetărie ale T.A.P.L. Petro- B 
ș §>anL  :

■w ■ ■ ■ m ■ ■ *M«na ■ ■■■« ■ ■«■■■■■■■«

nul 111191 |r Vd uUuilulfgulIwIu 
la ziarul 

„Steagul roșu“ 
Abonamentele se pri

mesc de către difuzorii din 
întreprinderi și instituții, de 
către factorii poștali și la 
oficiile P.T.T.R.

PROGRAM D£ RA9I0
24 decembrie

PROGRAMUL I. 8,00 Din 
presa de astăzi, 8,30 Prelucrări 
de folclor ale compozitorilor 
noștri, 9,00 Cîntece din țări prie
tene, 10,00 Drumeți“ veselii, 10,40 
Muzică, 11,03 Muzică populară 
romînească din diferite regiuni 
ale țării, 11,40 Soliști ai teatre
lor de operă din țară, 12,10 Mu
zică ușoară romînească, 12,35 
Cîntece din trecutul de luptă al 
poporului nostru, 13,05 Muzică 
simfonică, 14,00 Concert de 
prînz, 15,10 Din muzica popoa
relor, 15,40 Muzică din operele 
lui Donizetti, 16,15 Vorbește 
Moscova! 17,30 Tinerețea ne e 
dragă, 18,00 Ghid muzical (IV),
18.30 Almanah științific, 19,20 
Program de cîntece și jocuri, 19,45 
Concert simfonic, 21,20 Muzică 
ușoară, 22,10 Cîntece patriotice,
22.30 Radiojurnal, buletin me
teorologic, sport. PROGRAMUL 
ÎI. 14,07 Melodii populare ro- 
mînești, 15,00 De toate pentru 
toți, 15,30 Muzică ușoară orches
trală, 16,15 Cîntece despre țesă
toare, 17,00 Cîntece populare din 
Dobrogea, 17,35 Muzică ușoară 
din țări prietene, 18,05 Muzică 
populară interpretată de amatori, 
19,15 Piese vocale de compozi
tori romîni, 19,45 Fragmente 
din opereta „Mazurca .albastră“ 
de Lehár, 21,15 De la fluier la 
marile ansambluri, 22,00 Emisiu
ne dedicată colectivului de ingi
neri și tehnicieni petroliști ro-< 
mîni aflați în Afganistan.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Fata cu ulciorul; AL. 
SAHIA: Pagini de vitejie; LO- 
NEA: Marile familii; PETRI LA : 
Fata în negru; ANINOASA: , 
Soarta unui om; LUPENI : Ko- ; 
ciubei; BARBATENI ; Anul 1918; 
URICAN1 : Fata din Kiev (se- : 
ria Il-a).
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Toate tortele în lupta pentru dezarmarea 
generală și totală

Scrisoarea oamenilor de știință sovietici 
adresată colegilor lor de peste hotare

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
La Institutul de Economie 

Mondială și Relații Internațio
nale din Moscova a avut loc o 
întrunire la care s-au întîlnit 
economiști, filozofi și istorici 
sovietici care au adresat colegi 
lor lor de peste hotare o scri
soare. In scrisoare se arată că 
TOȚI OAMENII DE ȘTIINȚA 
AU DATORIA SFÎNTA IN FA
ȚA OMENIRII SAȘI CON
SACRE TOATE FORȚELE LUP
TEI PENTRU DEZARMARE 
GENERALA Șl TOTALA

Nu poți privii cu indiferență 
cum o uriașă parte a bogățiilor 
create de omenire, de geniul oa
menilor de știință, de efortu
rile milioanelor de oameni ai 
muncii se cheltuiește pentru 
construcția de mijloace de ex
terminare șl distrugere în ma
să, scriu participanții la ședință 

„ — membri ai secției de științe 
sociale a Uniunii asociațiilor 
sovietice de prietenie și relații 
culturale cu țările străine.

NU SE MAI POATE TOLE
RA CA O INTÎMPLARE AB

Nu vrem să participăm la pregătirile 
în vederea exterminării în masă 

a milioane de oameni
LONDRA 22 (Agerpres).
Comitetul pentru adoptarea u- 

nor măsuri concrete de luptă 
împotriva războiului nuclear a 
adresat primului ministru al 
Angliei o scrisoare deschisă în 
care condamnă politica guver
nului în domeniul înarmării nu
cleare.

Comitetul, declară, se spune 
în scrisoare, că el intenționează 
să ceară în numele opiniei pu
blice să fie înapoiată Angliei 
baza pentru rachete balistice a- 
mericane „Thor“ creată pe ae
rodromul Harrington din Nort
hamptonshire. „Existența în An
glia a acestei baze și a tuturor 
celorlalte obiective destinate 
producției și transportării de 
bombe nucleare contravine celor 
mai elementare principii uma
nitare și democratice ale societă
ții noastre...

NU VtfEM SĂ PARTICIPAM 
LA PREGĂTIRILE IN VEDE
REA EXTERMINĂRII IN MA 

SURDA SĂ POATĂ DUCE LA 
RĂZBOI, se spune in scrisoare. 
NU SE POATE TOLERA NIMI
CIREA ABSURDĂ ȘI BARBA
RĂ A ZECI ȘI SUTE DE MI
LIOANE DE VIEȚI OMENEȘTI, 
DISTRUGEREA ORAȘELOR ȘI 
VALORILOR CULTURALE OA 
MENII DE. ȘTHNȚĂ ȘI TOȚI 
OAMENII DE BUNĂ CREDIN
ȚA TREBUIE SA ÎNLĂTURE 
PRIN EFORTURI COMUNE 
DIN CALEA OMENIRII PRI
MEJDIA ÎNGROZITOARE A 
CONTAMINĂRII RADIOAC
TIVE.

Autorii scrisorii cer oameni
lor de știință să facă tot ce le 
stă în putință pentru a înlătura 
neîncrederea, pentru a întări în 
țelegerea reciprocă și încrederea 
în posibilitatea coexistenței paș
nice a statelor cu orindulri so
ciale diferite, pentru a obține 
discutarea serioasă și multilate
rală și adoptarea de către par
lamentele și guvernele țărilor 
lor a propunerilor sovietice cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală.

SA A MILIOANELOR DE OA
MENI Șl NU SINTEM DE A 
CORD CU POLITICA A CĂREI 
CONSECINȚĂ LOGICĂ ESTE 
SINUCIDEREA NAȚIONALA A 
ANGLIEI.

DE ACEEA, se subliniază în 
continuare în scrisoare, CON
SIDERĂM DE DATORIA NOAS 
TRA SĂ PROTESTAM VEHE
MENT ÎMPOTRIVA PREZEN
ȚEI' BAZELOR PENTRU AR
ME NUCLEARE ȘI ÎMPOTRI
VA DIFERITELOR • LEGI Șl 
PREVEDERI CARE SPRIJINĂ 
EXISTENȚA ACESTOR BAZE.

Scrisoarea este semnată de 
membrii unui comitet special 
creat după ce 6 din colegii lor 
au fost aruncați în închisoare 
pentru că au refuzat fcă-și ia o- 
bligația de a nu participa la pre
gătirea unei demonstrații de 
protest la baza pentru lansarea 
de rachete „Thor“ de la Nort
hamptonshire.

NUAL ECONOMII DE CEL 
PUȚIN 100 MILIARDE DE 
DOLARI. CU ACEȘTI BANI 
ÎN FIECARE AN S-AR PUTEA 
CONSTRUI 10 MILIOANE DE 
CASE, 50 MII DE ȘCOLI, 10 
MII DE SPITALE. CU ACEȘTI 
BANI S-AR PUTEA FINANȚA 
PROIECTE TEHNICO-STIIN- 
ȚIFICE GRANDIOASE.

DEZARMAREA VA REDA 
MUNCII PRODUCTIVE APROA
PE 20 MILIOANE DE MILI
TARI. IAR 80 MILIOANE DE 
OAMENI OCUPAȚI IN PRE
ZENT CU PRODUCȚIA DE 
ARMAMENT SE VOR ÎNDE
LETNICI CU O MUNCA MAI 
FOLOSITOARE.

NUMAI ÎN ULTIMUL DECE
NIU CURSA ÎNARMĂRILOR A 
ÎNGHIȚIT FONDURI SUFI
CIENTE PENTRU A CON
STRUI PESTE 150 MILIOANE 
DE CASE CONFORTABILE 
PENTRU SUTE DE MILIOANE 
DE OAMENI.

Comunicatul cei privire la tratativele 
dintre conducătorii puterilor 

occidentale
parea lui de către trupele străine. 

In comunicat se arată în cor 
tinuare că reprezentanții puterilor 
occidentale au căzut de acord ca 
conferința „în patru, împreună cu 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Uniunii Sovietice, prezintă 
interes“. Președintele Eisenhower, 
președintele De Gaulle și primul 
ministru MacMillan au adresai 
lui N.S Hrușciov mesaje în care 
propun ca această conferință să 
aibă loc la 27 aprilie la Paris.

Conducătorii puterilor occiden
tale au căzut de asemenea de a- 
cord asupra procedurii de pre
gătire a acestei conferințe și au 
dat ta acest scop instrucțiunile 
corespunzătoare.

Totodată^ ei declară că Consi
liul N.A.T.O. va fi informat des
pre rezultatele tratativelor care 
s-au încheiat și că se vor efec
tua în mod regulat consultări cu 
Consiliul N.A.T.O.

In încheiere, conducătorii pu
terilor occidentale își exprimă spe
ranța că apropiata conferință la 
nivel înalt, va contribui la întă
rirea păcii în condiții de echitate

PARIS (Agerpres) — TASS 
In comunicatul cu privire la 

tratativele dintre conducătorii pu
terilor occidentale, care s-au în
cheiat la 21 decembrie la Paris, 
se arată> că președintele S.U.A., 
președintele Republicii Franceze, 
primul ministru al Regatului U- 
nit și cancelarul Republicii Fede
rale Germane au efectuat în 
cursul zilelor de 19, 20 și 21 de
cembrie 1959 un schimb de păreri 
în probleme de interes comun. 
Ei au examinat probleme privind 
relațiile dintre Est și Vest de
zarmarea, precum și problema 
germană, inclusiv problema Ber
linului.

După cum reiese din textul co
municatului, puterile occidentale 
și de data aceasta se mențin pe 
vechile lor poziții în problema 
Berlinului.

După cum. se știe, pozițiile pu 
terilor occidentale se reduc la 
dorința de a menține actuala si
tuație anormală în Berlin și oCu-

S-a deschis plenara
MOSCOVA 22 (Agerpres). — 

TASS anunță:
La 22 decembrie N. S. Hruș- 

ciov, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice a des
chis, în Palatul Mare al Krem
linului, plenara ordinară a C.C 
al P.C.U.S.

Plenara va face bilanțul înde
plinirii1 planurilor primului an 
al septenatuhii în domeniul a-

Prezențe romînești peste hotare
Seară muzicală romînească

M-OSGOVA — Corespondentul 
Agerpres anunță:

Intr-o sală a Universității „Lo
monosov“, grupul de studenți și 
aspiranți din R.P. Romînă, care 
învață la Moscova, a oferit o 
seară de muzică romînească. Sea
ra a început printr-o prezentare 
a personalității lui George Enes- 
cu, făcută de aspirantul George

C. C. al P. C. U. Sa
griculturii &i va analiza sarci
nile urgente ale dezvoltării con
tinue a agriculturii și creșterii 
animalelor în țară.

La plenară au fost invitați 
lucrători fruntași din agricultu
ră, reprezentanți ai industriei, 
oameni de știință.

La prima ședință, Dmitri Po- 
lianski, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.S.F.S.R., a pre
zentat un raport.

Bălan. Expunerea a fost însoțită 
de prezentări din creația și arta 
interpretativă a lui Enescu.

Compozitorul Mauriciu Veșcan 
a executat la pian cîteva din cîn- 
tecele sale. Cunoscutul vals „In 
Bucureștiul iubit“ a fost fredonat 
împreună cu compozitorul de 
întreaga sală. Mauriciu Veșcan 
a prezentat de asemenea ultimul 
său cîntec „La revedere Mosco
vă iubită“.

Conferința prof. 
dr. Ana Aslan la Roma
ROMA (Agerpres)
Sub auspiciile Asociației pentru 

raporturi culturale — Îtalia-Ro- 
mînia, cu ocazia prezenței în Ita
lia a prof. dr. Ana Aslan, la " 
ma s-a organizat o conferință t u 
care au participat numeroși me
dici și conducători al unor insti
tuții științifice medicale.

Senatorul Mario Palermo, 
cretarul general al asociației 
subliniat necesitatea lărgirii 
laborării dintre oamenii de știin
ță italieni și romîni, a dezvol
tării relațiilor culturale, tradițio
nale dintre Italia și Romînia.

După cum subliniază 
„Meșsaggero“, „Paese“, 
și altele, conferința s-a 
de un deosebit succes.

se-
a 

co-

ziarele 
„Unita” 
bucurat

Succesul lui Ștefan Aaha 
la Sofia

SOFIA (Agerpres)
In seara zilei de 18 decembrie 

Filarmonica din Sofia a avut 
solist pe violonistul romîn ȘteL . 
Ruha, în concertul pentru vioară 
și orchestră de Mendelsohn Bar
tholdy. Ștefan Ruha a fost înde
lung ovaționat de auditoriu.

Probleme economice ale dezarmării
MOSCOVA 22 (Agerpres). — 

TASS anunță:
La 21 decembrie Comisia eco

nomică a Comitetului sovietic 
pentru apărarea păcii a ținut o 
ședință la care a discutat pro
blemele economice ale dezar
mării.

DEZARMAREA ESTE AVAN 
TAJOASĂ DIN PUNCT DE 
VEDERE ECONOMIC PENTRU 
TOATE ȚĂRILE, a subliniat în 
cuvîntarea sa Igor Glagolev, se
cretar științific al Institutuluil 
de Economie Mondială și Rela
ții Internaționale al Academiei 
de Științe a U.R.S.S.

DACA CHELTUIELILE MI
LITARE DIRECTE AR FI RE
DUSE IN PRIMA ETAPA A

DEZARMĂRII NUMAI CU 30 
LA SUTA a declarat Igor Gla
golev, ACEST SINGUR FAPT 
AR DA POSIBILITATEA SA 
SE REDUCĂ IMEDIAT SUMA 
IMPOZITELOR ÎNCASATE IN 
TOATE ȚĂRILE CU 15 MILI
ARDE DE DOLARI ȘI SA SE 
SPOREASCĂ TOTODATĂ CU 
ACEEAȘI SUMĂ ALOCAȚIILE 
GUVERNELOR PENTRU NE- 
VOILE SOCIAL-ECONOMICE 
URGENTE.

TRADUCEREA ÎN VIAȚA A 
PROPUNERILOR SOVIETICE 
CU PRIVIRE LA DEZARMA
REA GENERALA ȘI TOTALA 
VA PERMITE, DUPĂ CUM 
S-A SUBLINIAT ÎN CURSUL 
DISCUȚIILOR, SĂ SE FACĂ A-

Q-----------------

La Ulan Bator s-a înctieiat cea de-a IV-a 
sesiHne a Marelui Hural Popular

ULAN BATOR (Agerpres)
La Ulan Bator s-a- încheiat 

cea de a IV-a sesiune a Marelui 
Hural Popular al celei de a IlI-a 
legislaturi.- La sesiune au fost 
discutate și adoptate legea cu 
privire la planul de dezvoltare 
a economiei naționale a R. P. 
Mongole pe anul 1960, legea bu
getului de stat pe anul 1960, le
gea impozitelor agricole.

In declarația adoptată în una
nimitate se spune că „Marele Huj 
ral Popular, exprimînd dorința 
întregului popor, declară că spri
jină întrutotul Apelul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. adresat par
lamentelor tuturor țărilor lumii 
cu privire la dezarmarea generală 
și totală“.

MOSCOVA — La 21 decem
brie la Ministerul Comerțului 
Exterior al U.R.S.S. au început 
tratativele între experții sovie
tici și chinezi cu privire lai 

pe anul 
Uniunea Sovietică

chinezi 
schimbul de mărfuri 
1960 dintre 
și Republica Populară Chineză.

BAGDAD — La 21 decembrie 
a părăsit Bagdadul, plecînd spre 
patrie, ultimul grup de medici 
sovietici care s-au aflat în Re- 
oublica Irak neutru a acorda a* 
jutor Ministerului Ocrotirii Să
nătății din Irak în combaterea 
îmbolnăvirilor de variolă.

SOFIA — Recent- a fost dat 
în exploatare barajul „Kișeka“ 
— unul dintre aele mai mari o- 
biective dte hidroameliorații. Zi
dul barajului, înalt de 19 m. și 
lung dte 400 m., stăvilește apele 
rîului Pakusa. Lacul de acumu
lare are o 
oane m. c. 
canale apa 
mii decari.

capacitate de 8 mili- 
Cu ajutorul a 54 de 
acestuia va iriga 90

După cum trans-BERLIN
mite agenția ADN, în cursul lu
nii noiembrie, 4617 cetățeni din 
Germania occidentală au trecut 
în Republica Democrată Germa
nă. Majoritatea acestora este 
formată din tineri care au refu
zat să se supună ordinelor de 
Incorporare în armata N.A.T.O.

Miorii IHM swietit Pmile si cei ai Mal 
ar

'MOSCOVA '(Agerpres) TASS 
anunță:

După cum relatează ziarul 
„Stroitelnaia gazeta", Kuro-Shi- 
wo — un curent cald din partea 
de nord a Oceanului Pacific poa
te fi folosit pentru încălzirea cli
mei coastei pacificului din 
U.R.S.S., a Chinei de nord și a 
insulei Hokkaido (Japonia).

Inginerul sovietic N. Romartov 
a găsit o soluție tehnică a acestei 
probleme.

El a propus să 'fie folosită foi
ța de atracție a Lunii pentru re
gularizarea artificială a scurgerii 
apelor prin strîmtoarea Nevelskoi 
— partea cea mai îngustă (de 
aproximativ 8 kilometri) a strim
torii Tatare, care desparte insula 
Sahalin de continentul asiatic.

După părerea inginerului 
manov, fluxurile și refluxurile 
re alternează în strîmtoarea 
velskoi la intervale de șase 
pot fi silite să lucreze ca 
rul unei pompe.

O asemenea „pompă" va 
fi pusă în funcțiune după 
strîmtoare va fi construit un ba
raj cu porți care se vor deschide 
numai înspre nord, în direcția 
Mării de Ohoțsk.

Potrivit calculelor inginerului

Ro
ca- 

Ne- 
ore 

moto-

putea 
ce în

iBfieama le iană
sovietic, în timpul fluxului apele 
calde din sud vor pătrunde tn 
brațul strîmtorii Nevelskoi și apot 
prin porți în Marea de Ohoțsk.

Cînd valul de flux îșf va atin
ge punctul culminant și curentul 
rece se va îndrepta spre sud 
de-a lungul coastei insulei Saha- • 
lin și a continentului asiatic, va
nele porților barațului se vor în
chide etanș sub presiunea acestui 
curent iar porțile vor 'funcționa 
ca o supapă, repetînd ciclul la 
intervale de șase ore.

Jn decurs de un an această 
„pompă" va putea transporta in 
Marea de Ohoțsk un trilion opt
zeci miliarde kilometri cubi de 
apă caldă.

După cum arată calculele, li
nia temperaturilor medii din luna 
tanuarie (minus zece grade C 
se va deplasa de la latitudinea 
strimtorii Nevelskoi (52 grade) 
spre cercul polar de nord, adică 
cu 14 grade. Locuitorii ținu
tului sovietic Primorie, precum și 
locuitor,! Japoniei, nu vor mai 
vedea niciodată zăpada.

Problema strimtorii Nevelskoi, 
scrie ziarul în încheiere, capăla 
un caracter internațional deve
nind o sarcină a constructorilor 
din multe țări.
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