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Lansarea cu succes din Uniunea Sovietică 
a unei rachete balistice mai puternice 

cu mai multe trepte în direcția Oceanului Pacific
— - . ■: ...... ■' .....- Ar Ar------- --------- =

4 Penultima treaptă a rachetei a căzut la o distanță de 12.500 km. de 
la punctul de lansare * Racheta a dezvoltat o viteză de peste 26.000 
km. pe oră * înalta precizie a sistemului de ghidare a rachetei 
* Zborul rachetei și funcționarea tuturor treptelor s-au desfășurat con
form programului 4 încercările unor rachete balistice puternice cu mai 

multe trepte vor continua

MOSCOVA 21 (Agerpres) — 
TASS anunță:

In seara zilei de 20 ianuarie 
din Uniunea Sovietică a fost 
lansată în direcția Oceanului 
Pacific o rachetă balistică cu 
mai multe trepte.

Aceasta este prima din se 
ria de lansări planificate în ca
drul programului de realizare a 
unei rachete balistice mai puter
nice cu mai multe trepte în ve
derea lansării de sateliți grei ai 
pămîntului și efectuării de zbo
ruri cosmice spre planetele sis
temului solar.

Iată amănuntele:
Penultima treaptă a acestei 

rachete împreună cu macheta ul
timei trepte, deplasîndu-se exact 
pe traiectoria stabilită prin cal
cul, dezvoltînd o viteză de peste 
26.000 km. pe oră, a atins la 20 
ianuarie, ora 20,5, ora Moscovei, 
suprafața Oceanului Pacific, în 
regiunea stabilită, situată la o 
distanță de punctul de lansare 
de aproximativ 12.500 km., mă
surată de-alungul suprafeței te
restre. Penultima treaptă a ra
chetei, după ce și-a îndeplinit mi
siunea, pătrunzînd în păturile 
dense ale atmosferei, la o altitudi
ne de 80—90 km., continuîndu-și 
zborul, s-a distrus și ars par
țial.

Macheta ultimei trepte a ra
chetei, adaptată pentru a trece 
prin straturile dense ale atmosfe
rei, a atins suprafața apei în a- 
propierea punctului de cădere 
stabilit prin calcul. 

reperată la căderea în apă de 
către stațiile de radiolocație și 
de stațiile optice și acustice ins
talate pe nave.

Potrivit datelor furnizate de 
măsurătorile efectuate s-a stabi
lit că abaterea punctului de căde
re al rachetei față de cel stabilit 
prin calcul a fost mai mică decît 
2 km., ceea ce a confirmat înalta 
precizie a sistemului de ghidare 
a rachetei.

Racheta a fost lansată exact 
la timpul stabilit. Zborul rache
tei în ansamblu și funcționarea 
tuturor treptelor ei s-au desfă
șurat potrivit programului sta
bilit.

Sistemele și aparatura de mă
surat pe bordul rachetei au asi
gurat pe întregul traseu de zbor 
transmiterea datelor necesare că
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22 ianuarie
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tre stațiile terestre și de pe bor
dul navelor.

In cursul zborului rachetei a 
fost verificată de asemenea func
ționarea unor aparate științifice 
și au fost efectuate măsurătorile 
necesare.

In vederea obținerii unor noi 
date experimentale, vor continual 
încercările unor rachete balistice 
puternice cu mai multe trepte. 
Rachetele vor cădea în limitele 
zonei anunțate în comunicatul a- 
genției TASS din 8 ianuarie 
1960.

Lansarea cu succes a puter
nicei rachete balistice sovietice 
cu mai multe trepte asigură pro
gresul continuu al științei sovie
tice pe calea spre cucerirea spa
țiului cosmic și studierea plane
telor sistemului solar.
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Cerințele actuale ale muncii 
politice de masă

Ce trebuie făcut ?,
— Să fie cît mai ur

gent instruiți agitatorii 
cu noile sarcini econo
mice.

— Să fie reînnoită o- 
perativ agitația vizuală.

Oamenii muncii din Valea Jiu
lui au de îndeplinit în acest an 
sarcini mobilizatoare cu privire 
la sporirea producției și produc
tivității muncii, îmbunătățirea 
calității produselor și reducerea 
prețului de cost, sarcini trasate 
de Conferința raională de partid 
în lumina documentelor Plenarei 
C.C. al P.M.R. din 3—5 decem
brie 1959. înde
plinirea cu suc
ces a acestor 
sarcini, în deo
sebi realizarea 
unei productivi
tăți medii pe ba
zin de 1,040 to
ne de cărbune 
pe post (cu 14 
la sută mai ma

re decît producti
vitatea realizată anul trecut) și 
a unor economii peste plan de 
cel puțin 10 milioane lei, cere ca 
organizațiile de partid să îmbu
nătățească continuu conținutul 
muncii politice de masă, să pună 
în centrul acestei munci proble
ma îndeplinirii ritmice a sarci
nilor și angajamentelor luate în 
întrecere.

îndrumate de către Comitetul 
raional de partid, comitetele de 
partid din cadrul exploatărilor 
miniere au trecut la înnoirea a- 
gitației vizuale și la legarea ei 
de sarcinile economice care stau 
în fața muncitorilor mineri. Co
mitetele de partid de la. minele 
Petrila, Lupeni, Uricani și alte 
comitete de partid au luat mă
suri operative pentru confecțio
narea și afișarea de panouri și 
lozinci care arată concret mun
citorilor, tehnicienilor și ingine
rilor ce cantități de cărbune le 
revine să extragă peste plan, ca
re este sarcina cu privire la pro- 

> ductivitate sau cu privire la e- 
i conomii. De exemplu, comitetul 

de partid de la mina Uricani a 
întocmit un panou în care se a- 
rată nu numai angajamentul la 
economii pe mină, ci și cît re
vine din acest angajament fie
cărui salariat pe zi, lunar și pe 
întreg anul. De asemenea, la mi
na Petrila agitația vizuală este 
strîns legată de problemele creș
terii productivității muncii și îm
bunătățirii calității cărbunelui.

Cu toate că agitația vizuală 
s-a îmbunătățit mult, a devenit 
mai concretă și deci mai mobi
lizatoare — exceptînd lozincile 
care mai au un caracter general 
—, ei îi lipsește încă un lucru e- 
sențial. Agitația vizuală trebuie 
să arate oamenilor muncii nu 
numai ce au de făcut, ci și cum 
trebuie să facă, ce metode tre
buie folosite, în ce direcție tre
buie acționat. Nici în prezent a

gitația vizuală nu popularizează 
suficient, mai ales la minele Lo- 
nea și Uricani, metodele de lu
cru ale fruntașilor, nu explică 
în mod convingător ce înseamnă 
creșterea productivității muncii 
și realizarea de cît mai multe 
economii pentru ridicarea nive
lului de trai al celor ce mun
cesc. Or, după cum a subliniat 

Conferința raio
nală de partid, a- 
gitația vizuală 
trebuie să răs
pundă și aces
tor cerințe: să 
popularizeze ex
periența înaintată 
și să explice în 
mod convingător 
oamenilor muncii 
de ce este ne

cesar să sporească producția și 
productivitatea muncii, să îmbu
nătățească calitatea produselor 
și să reducă prețul de cost.

In agitația politică de masă 
rolul principal revine muncii de 
la om la om, desfășurată de a- 
gitatori. Organizațiile de partid 
din raionul nostru și-au lărgit 
mult colectivele de agitatori șî 
continuă să le lărgească. Spre 
exemplu, în cadrul exploatărilor 
miniere există agitatori la fieca
re loc de muncă și în unele bri
găzi și pe schimburi. Acest lu
cru dă posibilitate organizațiilor 
de partid să explice — prin agi
tatori — fiecărui om al muncii 
ce sarcini îi revin, să-l mobili
zeze la îndeplinirea lor. Totuși 
acest lucru nu se face decît de 
puține organizații de partid, 
pentru că o mare parte dintre a- 
gitatori nu au fost instruiți în 
legătură cu sarcinile economice 
pentru anul 1960.

Zilele acestea începe școlari
zarea agitatorilor pe baza celor 
7 lecții din broșura editată de 
Comitetul regional de partid. 
Comitetele de partid orășenești 
și din întreprinderi trebuie să ia 
măsuri ca înainte de începerea 
școlarizării agitatorii să fie in
struiți pe organizații de bază cu 
sarcinile economice concrete care 
revin sectorului, secției sau șan
tierului respectiv. Este indicat 
ca la acest instructaj șeful sec
torului sau un inginer ori tehni
cian membru de partid să arate 
pe larg agitatorilor sarcinile e- 
conomice ce revin colectivului de 
muncă, precum și căile de rea
lizarea lor, iar secretarul orga
nizației de bază să i înarmeze 
cu metode ale muncii de la om 
Ia om.

In slujba realizării ritmice a 
sarcinilor economice trasate de

(Continuare în pag. 3-a)
Nave speciale ale flotei sovie

tice aflate în regiunea în care 
s-a presupus că va cădea racheta 
au efectuat valoroase măsurători 
telemetrice pe ramura descen
dentă a traiectoriei zborului.

Macheta ultimei trepte a ra
chetei a fost observată în timpul 
zborului în atmosferă și a fost

INFORMAȚII
In cinstea zilei de 24 Ianuarie

Ieri, în cadrul joii de tineret 
organizate la clubul U.R.U.M.P., 
prof. Marin Verzan a ținut o pre
legere în fața tinerilor muncitori, 
închinată însemnatului act al 
Unirii Țărilor romîne, de la 24 
ianuarie 1859.

Aceiași temă, tov. Marin Ver
zan o va trata și într-o confe
rință organizată la Sfatul popu
lar raional, sîmbătă, 23 ianuarie 
a.c.

Simpozion «Cehov»
Cu prilejul inaugurării în Va

lea Jiului a acțiunilor închinate 
aniversării a 100 de ani de la 
nașterea marelui scriitor clasic 
rus A. P. Cehov, în după-amiaza 
zilei de duminică, 24 ianuarie 
a.c., în sala A.S.I.T. subfiliala 
S.R.S.C. și Consiliul raional 
A.R.L.U.S. organizează un inte
resant simpozion.

Brigada de mineri condusă tie 
lleș Ioan de la mina Uricani se 
situează printre brigăzile frunta
șe în întrecerea socialistă.

IN CLIȘEU: O parte din 
membrii brigăzii înainte de in
trarea în șut, lleș Ioan, Crișan 
loan, Chirilă Mihai și Chiriac 
Ștefan.

CULTURALE
Avînd ca temă „Locul lui A. 

P. Cehov în literatura universa
lă” simpozionul va cuprinde as
pecte din viața și creația mare
lui scriitor rus, în domeniul pro
zei și dramaturgiei.

Iși vor da concursul la reușita 
acestui simpozion reprezentanți 
ai cercului literar „Minerul”, ai 
Teatrului de stat și ai Institutu
lui de mine „Gh. Gheorghiu-Dej”.

Prezentarea marilor 
combinate chimice din R.P.R.

Tot duminică, în sala clubului 
A.S.I.T. din Petroșani, între ore
le 9—10, în cadrul universității 
populare, tov. ing. I. Mitrofano- 
vici din București va vorbi 
cursanților despre marile combi
nate chimice din R.P.R., creații 
ale regimului de democrație popu
lară.

N. ȘERBAN 
corespondent
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Tineretul Văii jiului întîmpină Conferința raională
U. T. M. cu noi succese în muncă♦ 

♦ 
♦ 
♦
J In curînd î'n viața organiza-
♦ țiilor U.T.M. din raionul nostru 
$ va avea loc un eveniment de 
J mare însemnătate : Conferința
♦ raională U.T.M.
♦ în întîmpinarea acestui eveni- 
J ment tinerii Văii . Jiului obțin
♦ noi succese însemnate în proce-
♦ sul de producție și în activitatea 
$ obștească.
4

♦ Entuziaste acțiuni
♦ patriotica
♦♦ Mobilizați de organizațiile
♦ U.T.M., tinerii Văii Jiului au în-
♦ treprins în cinstea Conferinței 
•» raionale U.T.M. numeroase ac-
♦ țiuni patriotice.
♦ Rezultate frumoase au obținut
♦ în această privință mai ales ti- 
î nerii mineri de la Lonea. Ei s-au 
J angajat să colecteze în cinstea 
•» Conferinței 90.000 kg. de fier Z vechi. Pentru înfăptuirea acestui
♦ angajament ei au întreprins nu •s de. mult o acțiune de muncă vo- 
Z luntară, cu care ocazie au colec- 
-> tat peste 100.000 kg. fier vechi. 
Z Din această cantitate 40.000 kg. 
Z au fost deja predate I.C.M.-ului 
Z La mina Aninoasa brigăzile ute- 
•» miște de muncă patriotică, con-
♦ duse de tov. Roșea Alexandru, 
» Gavrilescu Gheorghe, Chicinaș 
» Vasile și Bucur Vasile au între- 
4 
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prins de asemenea săptămîna tre
cută o acțiune de muncă volun
tară colectînd 25.000 kg. fier 
vechi. Cei aproape 100 de tineri 
participanți la această acțiune au 
scos din mină și 10 m.c. de ma
terial lemnos. La mina Vulcan, 
brigăzile de muncă patriotică 
din sectoarele I și II au efectuat 
zeci de ore de muncă voluntară 
în subteran, scoțînd la suprafață 
40 m.c. de material lemnos și 
3.000 kg. de fier vechi.

Noi prieteni ai cărții
In perioada premergătoare 

Conferinței raionale U.T.M. s-a 
intensificat și activitatea poli- 
tico-educativă a organizațiilor 
U.T.M. O deosebită atenție se a- 
cordă muncii cu cartea în rîndul 
tinerilor. De la începutul aces
tei luni, peste 130 de tineri, par- 
ticipanți la concursul „Iubiți 
cartea”, au dobîndit dreptul de 
a purta insigna „Prieten al căr
ții”. Frumoase rezultate în an
trenarea tinerilor la citirea lite
raturii au obținut mai ales or
ganizațiile U.T.M. de la mina 
Aninoasa. Aici numărul partici- 
panților la concursul „Iubiți car
tea” a crescut de la începutul a- 
cestui an cu 250 de tineri. Din
tre participanții la acest concurs 
40 de tinci au fost examinați

4 
4 
♦ 
♦ 
♦ 

devenind purtători ai insignei ♦ 
„Prieten al cărții”. Printre accș.-j 
tia se numără tinerii mineri Pe-# 
tre Stan, Flalmaciu Ion, StanJ 
Ilie, Bivolarii Nicolae și alții.* 
Rezultate frumoase în munca cu « 
cartea au obținut și organizațiile ț 
U.T.M. din Petrila. Aici 60 dej 
tineri au devenit purtători ai • 
insignei „Prieten al cărții”. J

♦

Se întăresc rîndurile ♦
organizațiilor U. T, M. $ 

Pregătindu-se pentru Confe- J 
rința raională U.T.M. organiza
țiile U.T.M. se preocupă intens J 
de întărirea rîndurilor lor prinț 
primirea de noi membri. De la ♦ 
începutul lunii ianuarie a.c. or- * 
ganizațiile U.T.M. din Valea J 
jiului au primit în rîndurile lor* 
noi membri. Bune rezultate în * 
primirea de noi membri au ob- ț 
ținut mai ales organizațiile J 
U.T.M. de la minele Lupeni, l.o « 
nea și orașul Petroșani. La mina * 
Petrila, de asemenea 60 de finer-♦ 
au cerut să fie primiți în# 
U.T.M. ♦

Printre tinerii care au devenit ♦ 
membri U.T.M. în cursul aceste: * 
luni se numără muncitorii Teo • 
dorescu Vasile, Nuna Elena,* 
Stancu Elena și alții. ♦



Știri diverse
O mașină pentru legarea 

automată a cărților
După cum se știe fiecare car

te este formată din caiete se
parate, care se cos laolaltă cu 
fire de ață. Această operație 
necesită un mare volum de 
muncă și participarea directă a 
omului. Primele aparate sovie
tice de cusut „B.N.A.", produ 
se de uzina constructoare de 
mașini poligrafice din Lenin
grad execută toate aceste ope
rații fără intervenția omului.

Instalată în linia de produc
ție în flux din secția broșuri a 
tipografiei
mașina a ridicat productivita
tea muncii

„Peciatnîl dvor“

de 1,5 ori.

Sîrmă din metal lichid
La Institutul de metalurgie 

al Academiei de științe a 
U.R.S.S. a fost realizată o a- 
paratură cu ajutorul căreia din 
metal lichid se poate obține o 
sîrmă cu un diametru de 1—2 
microni, sau chiar mai subțire.

Metalul topit ests introdus 
într-uh vas închis ermetic. Cu 
ajutorul azotului comprimat 
metalul lichid este împins a- 
fară prinitr-un mic orificiu. In 
aer jetul se răcește și solidifi- 
cîndu-se se transformă într-o 
sîrmă subțire.

Astfel dintr-o picătură de cu
pru topit se poate obține o sîr
mă cu o lungime de trei km. 
șl avînd grosimea de numai 
Cîțiva microni.

(

1

? Ultrasunetul folosit
\ In sferl?!7s»rea apei
( Experiențele efectuate de un 
( grup de oameni de știință de 
< la Institutul de fizică al filia- 
ț lei din Siberia a Academiei de 
t Științe și de Ia institutul de 
(medicină din orașul Krasno- 
; iarsk au arătat că cu timpul 
; ultrasunetul va putea fi folosit 
( la Sterilizarea apei. Ei au con- 
( statat că apa distilată supusă 
( «fluenței ultrasunetului, exerci- 
(ta o puternică acțiune toxică a- 
J supra organismelor simple — 

infuzorii, introduși îni ea.
S-a stabilit că în aceste con

diții în apă se formează apă o- 
xigenată, acizi azotic și azotos. 
După părerea cercetătorilor mi
croorganismele pier datorită 
concentrării acidului azotic din 
apă.

Oamenii de știință presupun 
că în curînd ultrasunetul își va 
găsi o aplicare practică în ste
rilizarea apei, înlocuind meto
dele actuale mai costisitoare și 
mal puțin eficiente.

Cum lucrează brigada noastră ăc muncă 
comunistă

Generațiile Viitoare ne vor in
vidia desigur pe noi oamenii so
vietici, — participant la gran
dioasele realizări ale poporului 
nostru, constructorii sicietății co
muniste.

Cresc și devin tot mai nume
roase brigăzile de muncă comu
nistă, care educă pe oameni in 
spiritul unor relații noi între ei, 
al marii răspunderi ce revine fie
cărui om pentru cauza comună. 
Iar noi, membrii acestor brigăzi, 
udarnlci ai muncii comuniste sîn- 
tem martorii transformărilor care 
se petrec atît în noi, cît și în 
tovarășii noștri.

Munca de fiecare Zi a fiecăruia 
dintre noi în sectorul său de pro
ducție este o părticică a efortu
rilor întregului popor sovietic 
care a atins în prezent noi înăl
țimi în construcția comunistă. 
Așa înțelegem noi importanța 
muncii noastre. De aceea, nu în- 
tîmplător, acum un an și ceva în 
urmă, cînd s-a aflat în sectorul

Metode și materiale noi pe șantierele 
caselor de locuit din Moscova

Casa Lagutenko
Șoseaua Horoșevo, Indiferent 

de unde ar veni ei la Moscova, 
constructorii se grăbesc să vină 
aici, în cvartalul nr. 75 de lîngă 
șoseaua Horoșevo-Mnevniki. Ca
sele prefabricate din acest cvar
tal au o greutate de trei ori mai 
mică decit cele obișnuite, iar pre
țul lor de cost este de 1,5 ori 
mai scăzut.

Proiectul oaselor ce se Cons
truiesc în acest cvartal a fost ela
borat de un grup de proiectanți 
și arliitecți de la Institutul „Mos- 
proekt“, condus de ing. V. P. 
Lagutenko.

Vin să viziteze aceste case nu 
numai constructori. Intr-o zi șan
tierul a fost vizitat de N. S. 
Hrușciov. După ce a examinat 
casele el a spus:

— Sînteți pe drumul cel bun. 
Continuați experiențele. Partidul 
vă va sprijini.

Sprijinul partidului I... Lagu
tenko l-a simțit la fiecare pas în 
tot timpul activității sale. Adepții 
betonului armat monolit erau 
sceptici față de inovația lui La
gutenko. Ei afirmau că casele 
prefabricate nu sînt durabile, că 
construcția de case prefabricate 
nu este răspîndită peste hotare. 
Este adevărat, răspundea Lagu
tenko, dar peste hotare nu este 
cunoscut nici ritmul fără prece
dent al construcțiilor de locuințe 
realizat la noi.

In 1954, ținînd seamă de sfa
turile lui Nikita Sergheevici 
Hrușciov'cu privire la experimen
tarea neobosită, el a elaborat un 
proiect îndrăzneț de bloc de lo
cuințe. Potrivit autorului, o ase
menea casă trebuie asamblată în 
întregime din panouri mari de 
beton armat avînd dimensiunile 
unei camere. Principalul este însă 
că Lagutenko a găsit o soluție 
tehnică principial nouă de casă, 
ca construcție inginerească. In 
orice clădire zidurile etajelor in
ferioare sînt mult mai groase de- 
cît ale etajelor de sus. Acest lu
cru este lesne de înțeles: casa 
apasă cu greutatea ei asupra e- 
tajelor inferioare șl asupra fun
dației. Folosind limbajul tehnic, 
se poate spune că zidurile se cal
culează pentru „compresiune11. In 
construcția de case preconizată 
de Lagutenko toate sarcinile prin
cipale sînt preluate de nervurile 
masive ale panourilor, în timp ce 
zidurile nu suportă greutatea 
casei. Tocmai acest fapt a permis 
să se reducă grosimea panouri
lor la 14 cm. și, prin urmare, 
să se micșoreze simțitor consu
mul de oțel, beton șl de alte 
materiale.

Aceasta a însemnat o revolu
ție în practica multiseculară a 
construcției de case.

de S. ȘOROHOV
frezor la Uzina „Electric* 

din Leningrad

nostru de freze despre inițiati
va tinerilor feroviari de la de
poul de triaj Moscova, unde pe 
vremuri a apărut marea inițiati
vă sprijinită de Lenin, noi am 
hotărît să urmăm acest exemplu.

Așa a luat naștere ideea creă
rii unei brigăzi unice în sectorul 
nostru, care să poată lupta pentru 
titlul de colectiv de muncă co
munistă. Ei am primit sarcina 
de a conduce o brigadă compusă 
din 6 frezori. Trebuie să spun că 
în această brigadă au intrat oa
meni diferiți, atît în privința vîrs- 
tei, cît și a calificării.

In prezent, munca în brigada 
noastră este organizată cu totul 
altfel decît înainte. Am început 
să lucrăm într-un singur schimb, 
ajutîndu-ne unul pe altul. Acum

de N. PETROV

In 1957, la Novîe Ceremușki a
fost ridicată prima oasă de
model Lagutenko. Oricine s-a pu
tut convinge că pentru această 
casă se consumă cu adevărat de 
trei ori mai puține materiale de- 
cît pentru o casă obișnuită, că 
ea se construiește surprinzător 
de repede, iar în ceea ce pri
vește rezistența nu este inferioa
ră celor mai bune case din că
rămizi.

Odată Lagutenko a fost vizi
tat de un grup de oameni. Erau 
lucrători de la Institutul de cer
cetări pentru tehnologia și orga
nizarea producției.

— Am văzut casa dv. și ea 
ne-a plăcut, au. spus ei. Mulți lu
crători ai institutului nostru au 
nevoie de locuințe și am dori să 
construim pentru ei o casă după 
modelul dv...

Lagutenko zîmbi:
— Deocamdată este destul de 

greu să îndeplinim dorința dv 
Am organizat asamblarea caselor 
în flux. Dar nu s-a găsit încă 
un procedeu de confecționare me
canizată în flux a panourilor.
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Ciobanui I.
fecundarea

2 Participant» la recenta Ple- 
o nara a C.C. al P.C.U.S. au as- 
o cultat cu un viu interes expune- 
2 rea ciobanului Ivan Malașenko 
o din colhozul „Stalin", ținutul 
o Stavropol, despre felul cum a 
o obținut el anul trecut de la fie- 
| care 100 de Oi din turma sa cîte 
o 374 de miei. Asemenea rezulta- 
| te sînt fără precedent.
g Malașenko este un inovator 
o îndrăzneț. Reluîndu-șl după de- 
g mobilizarea din armată munca 
8 sa preferată în colhoz, el a fost 
o preocupat de găsirea unor mij- 
8 loace de sporire mal rapidă a 
8 turmei de ol și a producției de 
8 lînă. Ca prim pas pe această 
8 cale Malașenko a trecut oile la 
8 fătatul de Iarnă. Mieii din ia- 
| nuarie cîntăreau la ieșire» pe 
° pășune 20—25 kg. și au dat în 
° cea dinții vară cîte 3—4 kg. de 
g lînă. Pe Malașenko îl preocupa 
o însă tot mal Insistent gîndul: 
I nu s-ar putea oare obține spre 
o sfîrșitul anului al doilea fătat ? 
g Colhozul a înfăptuit o serie de 
o măsuri în vederea îmbunătățirii 
g hranei oilor. Printre altele s-au 
6 făcut rezerve din masă însilo- 
o za-tă de porumb. Pentru oi s-a 
g pregătit un ocol încălzit. încă 
g înainte de aceasta, îni luna iu- 
g mie, Malașenko și ajutorii săi

nu mai este necesar ca fiecare 
să schimbe 2—3 mașini într-un 
schimb, să execute cîteva reglări, 
ceea ce mărea timpul auxiliar. 
In prezent fiecare execută rigu
ros numai operația lui, predînd 
piesele pentru prelucrarea ulte
rioară unui tovarăș din brigadă.

S-au redus considerabil pierde
rile de timp, a sporit răspunde
rea pentru folosirea utilajului, 
pentru munca colectivului în an
samblu și pentru fiecare membru 
al ei, s-a înrădăcinat într-ajuto- 
rarea tovărășească. Brigada a în
ceput să muncească fără salturi, 
în mod uniform. Discuțiile dacă 
o muncă este sau nu rentabilă 
au dispărut pentru totdeauna. 
Producția de fiecare membru al 
brigăzii a crescut în cursul a- 
nulul cu peste 50 la sută. Au 
crescut și salariile noastre. Pla
nul anual a fost depășit.

Treptat, în munca comună, 
s-au format și noi relații între 
membrii brigăzii. Fiecare din noi 

Dar dacă dv., constructorii de 
mașini, v-ați pune pe treabă...

— Ne vom pune pe treabă I — 
au declarat inginerii. Vom pro
iecta o fabrică care va produce 
case !

Pe hîrtia Whatman s-au așter
nut primele linii ale desenelor 
viitoarei mașini. Iar cîteva luni 
mai tîrziu Lagutenko a urmărit 
funcționarea primei instalații cu 
ehesoane pentru confecționarea 
panourilor destinate caselor. Toc
mai aceasta era tehnologia în 
flux la care visase Vitali Pavlo- 
viei Lagutenko.

Combinatul de construcții de 
case de la Horoșevo a fost dat 
în exploatare la sfîrșitul anului 
1958. Montarea primei case a în
ceput cu o săptămînă înainte de 
Congresul al XXI-lea al partidu
lui. Pînă în prezent, pe teritoriul 
cvartalului nr. 75 s-au construit 
și se construiesc aproximativ 20 
de case de cîte 60 de apartamen
te. In anul trecut cvartalul a fost 
vizitat de peste 10.000 de proiec
tanți și arhitecți sovietici, precum 
și de mai bine de 1.000 de oas
peți de peste hotare.

Cuvintele „casa Lagutenko11 au 
devenit curente în limbajul mos- 
coviților.

8
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Malașenko despre 
artificială a oilor

au aplicat metoda de fecunda-
re artificială a oilor și experien- 8
ța a dat rezultate neașteptate. 8 
La cele două fătari pe an, a- 8 
proape fiecare oaie a dat cîte 4 8 
miei, Malașenko și-a luat anga- 8 
jamentul să obțină pînă la sfîr- 8 
șitul septenalului, prin repeta- 8 
rea noii metode, cîte 1.486 miei 8 
de la flecare 100 de ol și 50.000 8 
kg. de lînă. 8

Metoda lui Malașenko a des- 8 
chis noi și uriașe perspective 8 
dezvoltării creșterii ovinelor, spo- 8 
rlrii avuției obștești. Metoda Iui | 
a fost adoptată de toate brigă- g 
zile de ciobani din colhozul ° 
„Stalin'*, obținînd anul trecut 2 
de la 2.500 ol peste 6.000 miel. ° 
După plenara C.C. al P.C.U.S. £ 
metoda lui se extinde în între- „ 
gul ținut. Ciobanii colhoznici 6 
și-au propus ca anul acesta să 8 
obțină al doilea fătat de la 8 
150.000 oi. 8

Metoda Iul Malașenko se ex- n 
tinde de asemenea în Ucraina, o 
Bașkiria și în alte regiuni ale g 
țării. Prin aplicarea ei colhozu- g 
rie și sovhozurile vor obține g 
suplimentar multe milioane de g 
oi, industria — zeci de mii de g 
tone de lînă, iar piața — zeci g 
de mii de tone de carne. (De Ia g 
corespondentul Agetpres). g
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ne interesăm cum își ridică ca
lificarea ceilalți membri ai bri
găzii, cum se comportă la muncă, 
la studiu, în viața de toate zi
lele.

Anul 1960, cel de-al doilea an 
al septenalului, a fost întîmpi- 
nat de brigada noastră cu mari 
planuri, Incepînd de la 1 februa
rie vom trece la ziua de muncă 
de 7 ore. Aceasta implică pregă
tiri serioase. Doar trebuie să se 
asigure ca în ziua de lucru re
dusă să se producă nu mai puțin 
ci chiar mai mult decît în pre
zent.

Vom obține acest lucru prin- 
tr-o muncă bine organizată și 
coordonată, prin modernizarea 
utilajului, prin elaborarea șl in
troducerea în producție a unor 
dispozitive de mare productivi
tate. Brigada a elaborat un plan 
amănunțit al măsurilor necesare. 
In prezent sarcina este de a le 
aduce cît mai rapid la îndepli
nire. Acest lucru va ajuta colec
tivului nostru să-și îndeplineas
că sarcina de cinste — de a rea
liza cu doi ani înainte de ter
men productivitatea muncii pre
văzută pentru sfîrșitul septena
lului.

Construcții 
energetice

In Uniunea Sovietică se fac 
pregătiri în vederea trecerii la 
construcția de centrale electrice 
cu o putere de 1.290 000 1.800.000 
și 2 400.000 kW. Proiectele aces
tor centrale sînt proiecte tip u- 
nificate, care se bazează pe a- 
plicarea elementelor de construc
ție prefabricate.

Șantierele de construcție a ma- < 
rilor centrale electrice se vor 
transforma în terenuri de asam
blare. Se creează de asemenea 
posibilitatea de a se construi hi
drocentrale cu o cădere de 25 m. 
în întregime din elemente pre
fabricate. Astfel au fost proiec
tate, printre altele, hidrocentra
lele Saratov de pe Volga, Kiev 
și Kanev de pe Nipru. Aceste 
proiecte pot deveni proiecte tip 
pentru hidrocentrale cu cădere 
mică și medie. La construirea 
marilor hidrocentrale de pe flu
viile siberiene vor fi folosite pe 
larg elemente prefabricate din 
beton armat monolit. Termenul 
lucrărilor de construcție a mari
lor centrale se va reduce de la 
8—10 ani la 4—5 ani.

In ultimii ani, constructorii 
sovietici de hidroturbine și de 
hidrogeneratoare au obținut suc
cese remarcabile: în U.R.S.S. 
s-au produs și funcționează cu 
succes cele mai mari hidroagre- 
gate din lume. Pentru hidrocen
trala de la Bratsk se fabrică 
turbine radiale-axiale cu o pute 
re de 225.000 kW. Hidrocentrala 
Krasnoiarsk va fi înzestrată cu 
turbine cu o putere de 510.000 
kW.

Anul 1960 este un an de co
titură în construcția energetică 
sovietică. Energeticienii sovietici 
urmează să rezolve toate proble
mele legate de trecerea la etapa 
următoare .— mai înaltă a con
strucției energetice —■ să se pre
gătească pentru introducerea tur
binelor cu o putere de 800.000— 
1.000.000 kW.

Podul peste Colima, rîu din re
giunea cu aicelași nume dini nord- 

estul U.R.S.S.
—=★——

Primu! tractor automat 
din lume

In Kazahstan s-a încheiat pro
gramul de încercări al primului! 
tractor automat din lume.

Au fost încercate simultan 12 
tractoare automate pe șenile. 
Ele au circulat unul după altul, 
fără conducători, fiind sub supra
vegherea unui singur tractorist 
care execută numai virajul ma
șinilor la capetele brazdei.

Tractorul automat a fost con
struit pe baza unui dispozitiv 
de copiere pentru arat fără trac
torist și a unui mecanism de te
lecomandă, realizate de tracto
ristul Ivan Loghinnov.



/ Să organizăm temeinic întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea cu succes a angajamentelor iuate 

cinstea ziieî de 1m
Toate colectivele miniere din 

Valea Jiului au răspuns cu entu
ziasm ia chemarea la întrecere 
în cinstea zilei de 1 Mai lansată 
de colectivul minei Lupeni. Ho
tărîrea minerilor de aici de a 
depăși planul anual de producție 
cu 15.000 tone de cărbune cocsi- 
ficabîi a găsit un larg ecou în 
rîndurile minerilor bazinului nos
tru .

Conferința raională de partid 
a dat indicații precise organelor 
economice și politice din Valea 

> Jiului asupra felului cum tre
buie să sprijine pe muncitori în 
realizarea angajamentelor luate. 
Sarcini concrete au fost trasate 
de conferința organelor sindica
le. în vederea organizării între
cerii socialiste, pentru mobiliza
rea celor ce muncesc la îndepli
nirea sarcinilor economice prevă
zute în planul pe 1960.

îndrumat de Comitetul raional 
de partid, Consiliul sindical raio
nal a și luat o serie de măsuri 
pentru traducerea în fapt a aces
tor sarcini. Consiliul sindical ra
ional a îndrumat comitetele sin
dicale de la exploatări ca încă 
în consfătuirile în cadrul cărora 
s-au dezbătut cifrele de plan pe 
1960 să pună bazele unei între
ceri socialiste temeinic organiza
te. Aceasta, deoarece una din lip
surile întrecerii care s-a desfă- 

H șurat în anul trecut a fost aceea 
că deși brigăzile de mineri își 
’uau angajamente mobilizatoare 
șl luptau pentru îndeplinirea lor, 
întrecerea între două sau mai 
multe brigăzi pe bază de obiec
tive concrete era organizată doar 
sporadic.

Pentru ca întrecerea socialistă 
să-și atingă scopul și să se trans
forme într-o adevărată pîrghie de 
mobilizare a colectivelor de mun
citori, tehnicieni și ingineri la 
realizarea angajamentelor, comi
tetele sindicale au datoria să or
ganizeze o publicitate vie și con
cretă în jurul întrecerii socialis
te. Va trebui organizată evidența 
și urmărirea pe obiective a felu
lui cum brigăzile dec mineri își 
îndeplinesc angajamentele. Brigă
zile trebuie puse față în față pen
tru ca [ 
să poată 
nic rezultatele obținute de ei cît 
și de cei cu care se află în în
trecere. La fel trebuie procedat 
și cu sectoarele aflate în între
cere. Deși a trecut mai bine de 
jumătate din prima lună a nou
lui an, la majoritatea exploată
rilor miniere panourile cu eviden
ța întrecerii nu sînt încă puse la 
punct. Agitația vizuală și toate 
formele de popularizare trebuie 
folosite ca întrecerea între bri
găzi să fie stimulate,

Pentru a ridica întrecerea so
cialistă la un nivel corespunză
tor sarcinilor ce stau în fața oa
menilor muncii, comitetele slndi*

participanții la întrecere 
i urmări și compara zii-

i

Lucrătorii din alimentația publică sînt hotărîțl 
să-șî îmbunătățească activitatea

hotărîrea 
de partid, 

din comerț trebuie să 
cît mai buna aprovi- 
deservire a populației, 
a celei din localitățile 
să lupte pentru reali*

Anul acesta, lucrătorilor din 
cadrul organizațiilor comerciale 
din Valea Jiului le revin sarcini 
sporite, izvorîte din 
Conferinței raionale 
Lucrătorii 
asigure o 
zionare și 
în special 
periferice, 
zarea sarcinilor de plan și pen
tru reducerea cheltuielilor de 
circulație.

Conferința raională de partid 
a criticat aspru, pe bună drepta
te, pe lucrătorii din alimentația 
publică locală (T.A.P.L.) pentru 
faptul că au îndeplinit sarcinile 
de plan pe 1959 numai în pro
porție de 88,1 la sută și au de
pășit cheltuielile de circulație cu 
peste 800.000 lei. Trăgînd unele 
învățăminte din această critică, 
conducerea T.A.P.L. Petroșani și 
organizația sindicală au convo
cat, zilele trecute, o consfătuire 
de producție. In cadrul consfă
tuirii, comuniștii din această or
ganizație economică au adresat 
o chemare către toți lucră
torii din unitățile de desfa

MOMEU SAMOILA 
președintele Consiliului sindical 

raional

apărute în

obținute în 
muncii

cale au datoria să desfășoare o 
muncă susținută pentru extinde
rea experienței colectivelor frun
tașe, a inițiativelor 
întrecere.

Primele rezultate 
ridicarea producitivității 
dovedesc cu prisosință forța mo
bilizatoare a unei întreceri bine 
organizate. Comitetul sindical de 
la mina Petrila, de pildă, îndru
mat de comitetul de partid, a or
ganizat bine întrecerea între bri
găzi și desfășoară o agitație vi
zuală vie. Aici s-a reușit ca nu
mai în primele 15 zi'e ale noului 
an să se atingă o productivitate 
de 1,048 tone pe post, față de 
1,020 cît era la sfîrșitul anului 
trecut.

Organizațiile sindicale din ra
ionul nostru au sarcina de a in
tensifica întreaga lor activitate 
cu atît mai mult cu cît în curînd 
în viața lor va avea loc un e- 
veniment de o deosebită impor
tanță — alegerile sindicale.

Acest eveniment de seama se 
desfășoară sub semnul sporirii 
continue a succeselor pe care po
porul nostru muncitor le înregis
trează sub conducerea partidului 
în opera de construire a socia
lismului.

Adunările generale și confe
rințele sindicale pentru prezen
tarea dărilor de seamă și ale
geri vor avea loc în condițiile in 
care oamenii muncii, însuflețiți 
de perspectivele mărețelor înfăp
tuiri înfățișate în expunerea tov. 
Gh. Gheorghiu-Dej la plenara C.C. 
al P.M.R. din 3—5 decembrie 
1959, au pășit cu entuziasm pe 
calea îndeplinirii și depășirii sar
cinilor de plan pe 1960.

Cerințele actuale ale muncii 
politice

(Urmare din pag. l-a)

și
televizoarele, 

de agitație, 
de control.

partid și a angajamentelor luate 
în întrecere trebuie puse și ce
lelalte mijloace ale muncii poli
tice de masă: gazetele de pe
rete, stațiile de radioficare 
radioamplificare, 
brigăzile artistice 
posturile utemiste
Colectivele de redacție ale ma
jorității gazetelor de perete din 
întreprinderi, deși cunoșteau de 
la sfîrșitul lunii trecute sarcinile 
economice care revin pentru acest 
an colectivelor de muncă unde 
își desfășoară activitatea, cu

cere din raion, cu următoarele 
obiective principale :

planului de des 
sută;

cheltuielilor
ia sută; 

ireproșabilă

de

31

reîntocmai a 
de comerț, 
la consfătuire

— depășirea 
facere cu 3 la

— reducerea 
circulație cu 1

— deservirea 
populației;

— respectarea 
gulilor generale

Participanții 
și-au însușit cu entuziasm aceas
tă inițiativă, înscriindu-se la cu- 
vînt 49, tovarăși. Majoritatea ce
lor care au luat cuvîntul și-au 
luat angajamente mobilizatoare, 
a căror înfăptuire va asigura 
chiar depășirea obiectivelor din 
chemare. Asemenea angajamente 
și-au luat tov 
Sălaj? Nicolae, 
Nemeti Estera 
bili de unități.

Consfătuirea 
ocupat, cum era și normal, și de 
lipsurile care dăinuie încă în 
cadrul Trustului alimentației pu
blice locale și a propus măsuri 
de înlăturarea lor. A fost criti
cat serviciul producției din ca
drul T.A.P.L. (șef de serviciu

Abraham Vasile,
Szabo Ladislau, 

și alți responsa-

de producție s-a

Mii
Pregătirea alegerilor sindicale 

din acest an are loc în strînsă 
legătură și concomitent cu pune
rea în dezbaterea maselor a fe
lului cum au fost îndeplinite an
gajamentele reciproce prevăzute 
în contractul colectiv. Indicații 
precise au fost date și în acest 
sens comitetelor sindicale. Ele au 
trebuit ca pînă în ziua de 15 ia
nuarie să afișeze proiectele Con
tractelor colective pe anul 1960. 
Pînă în prezent unele comitete 
cum ar fi cel de la E. M. Lonea, 
E. M. Aninoasa, 
altele încă nu s-au achitat 
această sarcină.

In întocmirea dărilor de seamă, 
acțiune care este în curs, un ac
cent deosebit trebuie pus asupra 
felului cum comitetele sindicale 
au organizat și condus întrecerea 
socialistă. Concomitent cu aceas
ta, în întreprinderi întrecere^ tre
buie organizată într-un chip nou, 
mai concret ca în anul trecut, în
eît muncitorii să vadă felul în 
care comitetul se străduiește să-i 
sprijine tot mai bine, pe baza ex
perienței acumulate.

întrecerii socialiste trebuie să 
i se imprime un caracter concret, 
bazat pe angajamente corespun
zătoare condițiilor fiecărui loc de 
muncă, nivelului de dezvoltare a 
tehnicii și calificării muncitorilor.

Numai avînd în vedere laturi
le acestei probleme, organizațiile 
noastre sindicale, sprijinite per
manent de către organizațiile de 
partid vor putea conduce cu com
petență întrecerea socialistă pe 
care minerii noștri au irtițiat-o în 
cinstea zilei de 1 Mai la chema
rea colectivului minei Lupeni.

O întrecere socialistă organiza
tă și condusă cu simț de răspun
dere va asigura și va contribui 
la mobilizarea oamenilor muncii 
la înfăptuirea angajamentelor lua- 

a 
1960.

te, la îndeplinirea 
sarcinilor de plan 

cu succes
pe anul

de masă
lamare întîrziere au trecut 

schimbarea edițiilor așa-zise fes
tive.

Anul acesta, oamenii muncii 
din Valea Jiului au în față sar
cini economice de mare răspun
dere, pentru a căror înfăptuire 
trebuie luptat cu elan și perse
verență zi de zi, lună de lună. 
Îndeplinirea cu succes a acestor 
sarcini este indisolubil legată de 
calitatea și operativitatea muncii 
politice de masă desfășurată de 
organizațiile de partid, de felul 
cum această muncă va ști să 
răspundă cerințelor actuale ale 
luptei pentru construirea socia
lismului.

tov. Cornea Ștefan) pentru fap
tul că nu are o suficientă preo
cupare pentru lărgirea sorti
mentelor de produse proprii, po
trivit cerințelor consumatorilor și 
specificului diferitelor localități 
din Valea Jiului. Luînd cuvîntul 
tov. Cornea Ștefan s-a angajat 
să ia măsuri pentru lărgirea 
sortimentelor de preparate pro
prii cu 8 noi produse și pentru 
organizarea „specialității zilei" 
la toate restaurantele. (Bineînțe
les aceste meniuri vor fi diferite 
de la un local la altul).

Tot în cadrul consfătuirii, s-a 
lansat o chemare către lucrătorii 
din cadrul T.A.P.L. Hunedoara 
în care se arată, printre altele, 
că lucrătorii din cadrul T.A.P.L. 
Petroșani se vor strădui să asi
gure o rentabilitate de 5,5 la 
sută.

îndeplinirea acestor angaja
mente, ținînd seama de expe
riența anului trecut, nu este ușor 
de realizat. Conducerea T.A.P.L. 
Petroșani trebuie să ia toate 
măsurile pentru ca în unitățile 
sale să se practice un comerț 
cu adevărat socialist, să studie-

U.R.U.M.P. și 
de

RĂZBOI” ÎN TIMP DE PACE...

Război în timp de pace? Da, un adevărat „război", obișnuit la 
noi iarna. Insă e fără victime, fără distrugeri, fără văduve și or
fani..,

E un „război" pe care nimeni nu-1 condamnă, care îndeamnă 
să luptăm cu toții pentru ca în lume să mi mai existe altfel de 
„războaie".

EMOȚII $1 BUCURII
Dacă străbați în Zilele acestea 

culoarele Institutului de mine 
din Petroșani întîlnești în fața 
multor săli studenți, ca și pro
fesori, cuprinși de emoții și bu
curii. Acestea pentru că acum 
sînt în plină desfășurare exa
menele din sesiunea de iarnă a 
studenților. Prin ele, studenții și 
profesorii institutului culeg roa
dele muncii lor depuse împreună 
în timpul primului semestru al 
anului școlar în curs.

Studenții dovedesc o pregătire 
atît de bună, îneît cei mai mulți 
fac față cerințelor în mod stră
lucit. De aceea, strîngerile de 
mîini, îmbrățișările prietenești 
între colegi pot fi deseori obser
vate la ieșirile din sălile de exa
men, în urma înscrierii în car
nete a notei maxime: 10.

Personal am examinat două 
grupe de studenți (grupele 118 
și. 119) din anul IlI-mine, la ma
teria geologie, și pot sa spun că 
am avut și eu o mare bucurie. 
Aceasta în primul rînd pentru 
că studenții din ambele grupe 
s-au prezentat toți (35 studenți) 
la examen și l-au luat toți. In 
al doilea rînd fiindcă notele do- 
bîndite de studenți sînt dintre 
cele mai frumoase (15 note de 
10; 10 de 9; 6 de 8; 2 de 7 și 
doar 2 de 6).

In 1 
distins 
surilor 
Florin, 
Klaus,

Mai
examen
de plăcut și ordinea, cuviința și 
ținuta ireproșabilă, sărbatoreas- 

timpul examenului s-au 
prin frumusețea răspun- 
studenți ca: Andriescu 
Badea Vasile, Fronius 
Gali losif și Poran Gh. 
trebuie să adaug că la 

i m-a impresionat deosebit

lu
ce- 
să 
la
Și

ze cu atenție cerințele oamenilor 
muncii, să analizeze periodic 
stadiul îndeplinirii angajamente
lor. Este necesar ca fiecare 
crător de la T.A.P.L. și din 
lelalte organizații comerciale 
fie pătruns de ideea că este 
dispoziția oamenilor muncii 
nu oamenii mUncii la dispoziția 
lui. Aceasta înseamnă a te ocu
pa de fiecare cumpărător, a*i pre
zenta într-un mod atractiv măr
furile, a-1 servi cît mai operativ.

La îmbunătățirea continuă a 
activității organizațiilor comer
ciale, la practicarea unui ade
vărat comerț civilizat, la bunai 
conservare a mărfurilor și mic
șorarea cheltuieilor de circula
ție trebuie să vegheze și secțiu
nile comerciale ale sfaturilor 
populare în frunte cu Secțiunea 
comercială a Sfatului popular 
raional. Secțiunea comercială a 
Sfatului popular raional va exer
cita controlul și îndrumarea ne
cesară ca toate organizațiile co
merciale din Valea Jiului să-șî 
îmbunătățească activitatea, să a- 
sigure o bună aprovizionare a 
oamenilor muncii.

I. MORARU W 
C. SCOROȘAN

Secțiunea comercială a Sfatului 
popular raional Petroșani

O—

stu-

stu- 
n-ar

că, în care s-au prezentat 
denții celor două grupe.

Rezultatele obținute de 
denții grupelor menționate 
fi fost posibile fără o muncă a
siduă depusă de aceștia. Aceas
ta s-a făcut în mod continuu, tot 
timpul primului semestru.

Desigur că rezultate asemănă
toare celor de la geologie s-au 
obținut și la alte materii, căci șl 
la alte materii studenții s-au pre
gătit serios.

Ele pot fi văzute în cataloa
gele de examene.

Prin buna lor pregătire și 
reușită la examene, studenții In
stitutului de mine din Petroșani 
dovedesc celor care i-au trimis 
pe băncile amfiteatrelor, cît și 
cadrelor didactice, că strădaniile 
ce se fac pentru ei nu sînt za
darnice, ele dînd roadele scon
tate.

Aceasta nu poate decît să ne 
bucure pe toți, mai ales ca toți 
acești studenți sînt foști munci
tori sau fii ai muncitorilor și ță
ranilor patriei noastre, care în 
trecut au fost văduviți de bine
facerile științei și culturii.

prof. dr. EMIL POP 
l.M.P.

Surprize neplăcute
De cîte ori mergi pentrU con

sultații la dispensarul medical 
din Uricani te așteaptă și cîte 
o surpriză. Ba aștepți cîte o ju
mătate de oră să vină doctorii, 
ba cînd îți vine rîndul la con
sultație se anunță că acestea 
s-au terminat. Sînt cazuri cînd 
poți să aștepți mult și bine șl 
consultațiile nu se fac deloc. A- 
cest lucru s-a întîmplat nu de 
mult, cînd tot personalul de ser
viciu de la dispensar putea fl 
văzut la spectacolul „Ochiul 
babei". In ziua de 15 ianuarie 
1960, doctorița de copii a refuzat 
să mai consulte după orele de 
serviciu cîțiva copii bolnavi. Du
pă cît se vede, oro plecării din 
serviciu este respectată cu sfin
țenie de personalul dispensaru
lui. De ce atunci acest personal 
nu procedează la fel și la venirea 
la serviciu ? Cazurile acestea re* 
petîndu-se des, noi soțiile de 
muncitori din Uricani ne între
băm : Cum se împacă atitudinile 
medicilor de la dispensarul din 
Uricani cu datoria lor de onoare 
de a apăra sănătatea populației ?

GAFT1NIUC ECATERlNA

Reînnmâ anonamunteie
,a ziarul

„Steagul roșu"
Abonamentele se pri

mesc de către difuzorii din 
ntreprinderi și instituții, de 

: către factorii poștali și la 
| oficiile P.T.T.R.
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Vizita oamenilor de stat sovietici în India

!!
 DELHI 211 (Agerpres). — TASS anunță:

La 20 ianuarie, președintele Indiei, Rajendra Prasad, a) 
oferit uni banchet în cinsteai lui K. E. Voroșilov, președintele 
Prezidiului Sovietului Supremi al U.R.S.S. La banchet au parti
cipat din pairtea Uniunii Sovietice F. R. Kozlov, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., E. A. Furțe- 
va, deputată în Sovietul Suprem al U.R.S.S. și ceilalți mem
bri ai delegației sovietice. Din partea Indiei la banchet au 
participat premierul Jawaharlal Nehru, miniștrii Swaran Singh, 
Meradi Desai, Krishna Menon, Deshmukh, Maiaviya, Patil, 
Jagjivan Ram, Indira Gandhi și alții.

Președintele Rajendra Prasad și K. E. Voroșilov au rostit 
cuvîntări. LA. —— Q-

Io îMiiiwl Mloi Sflfisîolui Saprtn al U.R.S.S.
I dezarmării

dunări și organizații sindicale 
s-au pronunțat pentru dezarma
rea generală și interzicerea ar
mei atomice. Dacă parlamentul 
ar evita să examineze această 
problemă, aceasta ar însemna ig
norarea voinței păturilor largi ale 
populației austriace.

Oamenii muncii din Austria 
sînt în mare măsură interesați 
în înfăptuirea dezarmării gene
rale. Austria poate de asemenea 
să-și reducă cheltuielile militare 
iar mijloacele economisite să le 
folosească pentru îmbunătățirea 
vieții oamenilor muncii.

Așteptăm ca parlamentul să se 
situeze pe o poziție fermă în pro
blema dezarmării generale și să 
sprijine Apelul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

O------------ —.

li lîlllli
VIENA 21 (Agenpres)’ TASS 

anunță :
Ziarul „Volksstimme" organ 

al Partidului Comunist din Aus
tria, publică scrisoarea unui griip 
de oameni ai muncii adresată 
lui I. Figl, președintele Consi
liului Național al 
nînd cererea de a 
sesiunea ordinară 
lui austriac Apelul 
prem al U.R.S.S. 
mentelor și guvernelor 
statelor lumii.

Considerăm, scriu muncitorii 
din orașul Amstetten, că în in
teresul poporului austriac parla
mentul trebuie să -- --------
pentru dezarmarea 
legătură cu aceasta 
serie întreagă de

Austriei, conți- 
se examina la 
a parlamentu- 
Sovietului Su- 
adresat p'arla- 

tuturor

se pronunțe 
generală. In 
amintim că o 
conferințe, a-

I I

Ia amploare mișcarea populară 
de rezistență

KAMPALA 21 (Agerpres) 
Potrivit știrilor sosite din Kam

pala, lupta poporului din Ugan
da împotriva impozitelor grele 
puse de autoritățile britanice se 
extinde. Astfel, agenția Reuter 
relatează că în districtul Bukedi 
din Uganda de est în ultimele 
4 zile au continuat demonstra
țiile de protest ale populației în 
pofida represiunii autorităților. 
Agenția menționează că î’mpotri-

■ va demonstranților au fost tri
miși aproape 1000 de soldați și 
polițiști. In timpul ciocnirilor au 
fost ucise 8 persoane. Demons
tranții indignați au dat foc bi
rourilor autorităților coloniale din 
4 localități și au pedepsit exem
plar pe 3 șefi ai autorităților lo
cale coloniale. Mișcarea de re
zistență populară care a început 
în districtul Bukedi împotriva im
pozitelor s-a extins și în distric
tul vecin Bugishu.

La 19 ianuarie, autoritățile bri
tanice, îngrijorate de 
mișcării, au declarat

din Uganda
sigure" cele două districte, pu- 
nîndu-le sub controlul poliției. In 
același timp au fost trimise tru
pe din Kenya în Uganda pentru 
a înăbuși orice acțiune de masă. 
După cum transmite agenția Reu- 
rer, ciocnirile au continuat în ul
timele 24 de ore, fiind operate 
numeroase arestări în rîndurile 
africanilor.
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: Lecturi despre Lenin
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î MOSCOVA 21 (Agerpres).
! TASS anunță:
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amploarea
„zone ne-

Cambodgiei nu renunță 
la neutralitate

Vienezii cer curmarea încercărilor 
a fascismuluide reînviere

VIENA 21 (Agerpres). TASS 
anunță:

La Viena a avut loc un mare 
miting al antifasciștilor la care 
au luat parte reprezentanți ai di
feritelor partide și organizații 
politice din Austria. Mitingul a 
fost deschis de prof. K. Hauser, 
președintele penclubului austriac. 
Cunoscutul filozof și istoric Fritz 
Heer a rostit o cuvîntare.

La miting au luat cuvîntul co
muniști, socialiști, catolici, repre
zentanți ai oamenilor muncii și 
intelectualilor. Ei au vorbit des
pre necesitatea de a se 
încercările de reînviere a 
mului.

Participanții la miting au a- 
doptat un apel adresat guvernu
lui federal. Provocările fasciste 
și antisemite care au avut loc 
î-n utimul timp, se spune în a- 
pel, amintesc acele zile sumbre

curma 
fascis-

din Austria cînd persecutarea 
evreilor a reprezentat începutul 
exterminării tuturor adversarilor 
religioși și politici, distrugerea 
totală a democrației.

Participanții la miting cer să 
se desființeze toate organizațiile 
neonaziste și progermane, să se 
interzică introducerea și editarea 
în Austria a tuturor ziarelor, re
vistelor și cărților care fac pro
pagandă antisemitismului și na
țional socialismului sau ridică în 
slăvi „faptele de arme“ ale hitle- 
riștilor și să ia o serie de alte 
măsuri în scopul lichidării neo- 
fascismului.

PNOM PENH 21 (Agerpres). 
Săptămînalul „The naționalist'1 

a publicat un articol semnat de 
primul 
prințul 
bodgia, 
refuzat 
organizație a Asiei de sud-est, 
propusă de Tailanda și Filipine. 
Guvernul Cambodgiei, remarcă 
Sianuk, consideră că Cambod- 
gia nu poate face parte din a- 
ceastă organizație fără să 
nunțe la principiile de bază 
neutralității sale.

Inițiatorii creării acestei 
ganizații — Tailanda și Filipi- 
nele, subliniază Norodom Sia
nuk, sînt state — membre ale 
S.E.A.T.O., iar organizatorul con
ferinței de constituire a acestei 
organizații — federația malaieză 
— este un stat anticomunist ac-

ministru al Cambodgiei, 
Norodom Sianuk. Cam- 
scrie Norodom Sianuk, a 
să participe la așa-zisa

re
ale

or-

La 19 ianuarie lai Teatrul din 
Kremlin a avut loc prima con
ferință din ciclul „Lecturi des
pre Lenîn“ intitulată „V. I. 
Lenin — întemeietorul și con
ducătorul partidului comunist 
și al statului sovietic". Confe
rința a fost ținută de prof.• 
Ghemadi Obicikin, directorul • 
Institutului de marxism-leni- f 
nism. 1

Cu acest prilej vechi acti- J 
f viști aii partidului care au lu- î 
J crat alături de Lenini și-au îm- î 
Ipărtășit amintirile.

Acest ciclu de 
consacrate celei de 
niversări a nașterii 

+ va avea loc la Moscova îni pe- 
♦ rioadai ianuarie-aprilie anul a- * 
J cesta. Cunoscuți oameni de J 
* știință, fruntași ai vieții pu- f 
Îblice și oameni de stat vor * 

vorbi despre activitatea desfă- • 
! șurată de Lenin pentru crearea 
i și întărirea partidului comu- 
• nist și a statului sovietic, des- 
• pre principalele teze leniniste.

•*»• — ••• •••••••••••■

conferințe 
ai 9O-a ai- 
lui Lemin
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pentru răsptndirea operelor lui ° 
Eminescu.

Ziarul „Harian Rakjat" 
publicat un articol semnat 
Anantaguna și W urjunto 
care se arată că măreția lui g 
Eminescu se datorește legătu- g 
riZ poetului cu poporul, cu su- g 
ferințele și aspirațiile sale na- 8 
ționale. Articolul este însoțit § 
de fragmente traduse în limbaj 
indoneziană din „Împărat ; 
proletar".

Ziarele „Bintang Timur", 
„Pemuda" și „Sin Po” au pu
blicat de asemenea articole pri-

Presa indoneziană 
despre viata și opera 

Iui Eminescu
DJAKARTA 21 (Agerpres)
Cu prilejul celei de a 110 a 

niversări a nașterii lui Mihai 
Eminescu, presa indoneziană a 
publicat articole elogioase de
dicate marelui poet romîn.

Ziarele „Suluh Indonesia" 
și „Merdeka Minoggu" au scos 
în evidență aprecierea și gri
ja statului democrat popular °

8

a8 

în 2

CELEABINSK 20 ia
nuarie uzina constructoare de 
mașini rutiere din orașul Celea- 
binsk (Uralul de sud) a expe
diat o parte de buldozere pentru 
barajul de la Assuan (R.A.U.). 
Anul acesta uzina va livra noi 
mașini de săpat Afganistanului, 
Birmaniei, Indiei, Indoneziei și 
altor țări.

NEW YORK — Dup ă cum a- 
nunță agenția Associated Press, 
asupra mai multor state ale 
S.U.A. s-au abătut puternice vis
cole și geruri din direcția nord- 
est-sud-vest, în urma cărora au 
fost înregistrați 23 de morți. Din 
cauza înzăpezirilor și poleiului, 
în statele Carolina, Illinois, Ne
braska, Texas condițiile de circu
lație au devenit foarte anevo
ioase.

înregistrat o vreme extrem de ne
favorabilă. In nordul Greciei a 
nins foarte mult, din care cauză 
în unele locuri grosimea stratu
lui de zăpadă depășește 1,5 me
tri. Datorită ninsorii un număr 
mare de sate au fost izolate. 
In urma ploilor puternice, în nu
meroase regiuni din țară au a- 
vut loc mari inundații. Au fost 
aduse mari daune ogoarelor. 
Zeci de mii de țărani au rămas 
fără adăpost.

ROMA — La 20 ianuarie ai 
sosit la Roma cancelarul fede
ral al R.F.G., Adenauer.

Situația din Algeria 
în discuția Consiliului 
de Miniștri francez 
PARIS 21 (Agerpres).
Miercuri a avut loc la Paris 
ședință a Consiliului de Miniș

tri sub președinția generalului 
De Gaulle. Printre problemele 
discutate a fost și situația din 
Algeria, în legătură cu care s-a 
dat publicității un comunicat ex- 
primînd hotărîrea guvernului de 
a se menține la politica formu
lată de generalul De Gaulle în 
problema algeriană.

Consiliul de Miniștri s-a în
trunit miercuri într-o atmosferă 
politică tulburată de agitația e- 
lementelor extremiste din Alge
ria, agitație care și-a găsit ecou 
în declarațiile atribuite genera
lului Massu de corespondentul 
ziarului vest-german „Suddeut- 
sche Zeitung".

Pentru 22 ianuarie a fost con
vocată la Paris o conferință pre
zidată de De Gaulle, la care ur
mează să participe miniștri în a 
căror competență intră probleme 
privind Algeria, precum și șefii 
militari și civili din Algeria.
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Ș~r'<»’d viața și opera lui Emi- 
°^nescu.
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LONDRA — In Anglia conti
nuă să crească șomajul. Potri
vit datelor Ministerului Muncii, 
publicate la 20 ianuarie la Lon
dra, numărul șomerilor înregis
trați în Anglia a fost la 11 ia
nuarie de 427.000 persoane. A- 
ceasta reprezintă 2,1 la sută din 
întreaga populație activă a țării.

Se extinde
in

ATENA — In ultimele zile, 
aproape în întreaga Grecie s-a

BUENOS AIRES 21 
pres) TASS anunță:

In Argentina continuă 
grevistă a oamenilor muncii care 
cer majorarea salariului și sa
tisfacerea altor revendicări. De 
trei zile este în grevă personalul 
din sistemul ocrotirii sănătății. 
De trei săptămîni continuă greva 
salariaților de la oficiile poștale. 
Greva a paralizat de fapt toate 
operațiile poștale. Pentru înăbu

mișcarea grevistă
Argentina
(Ager-

lupta

șirea grevei, autoritățile au înce
put să concedieze pe salariații 
de la poștă.

La 10 ianuarie au declarat 
grevă docherii din Buenos Aires. 
In urma grevei muncile de în
cărcare și descărcare a vaselor au 
încetat aproape în întregime. 
Muncitorii de la 54 de întreprin
deri textile ai căror patroni au 
încetat tratativele cu privire _ la 
revizuirea contractelor colective 
declară periodic greve.

ANUNȚ
Direcția regională C.F.R. 

Timișoara recrutează candi
dați pentru școala de impie- 
gați de mișcare. Examenul 
de admitere se va ține la 
Grupul școlar C.F.R. Timi
șoara din strada C. Rădu- 
lescu nr. 1 la data de 1 fe
bruarie 1960.

Se primesc numai bărbați 
cu vîrsta între 18—35 ani 
și cu diploma de maturitate 
sau bacalaureat.

Durata școlii este de 12 
luni.

Cererile de înscriere înso
țite de actele de mai jos se 
vor depune la Grupul școlar 
C.F.R. Timișoara pînă la 
data de 31 ianuarie a. c.

— Certificat de naștere 
(copie legalizată).

— Certificat de studii o- 
riginal.

— Dovadă eliberată de 
sfatul popular asupra stării 
materiale a candidatului și 
a părinților.

— Autobiografie.
Pe timpul școlarizării e- 

levii vor primi o bursă de 
500 lei lunar și cazare. Ma
sa se primește la cantina 
Grupului școlar contra cost.

Informații suplimentare se 
pot primi la stațiile C.F.R., 
respectiv la Grupul școlar 
C.F.R. Timișoara, telefon 
interior 128 și 129 și de la 
Serviciul de personal C.F.R. 
Timișoara, telefon interior 
123.

DIRECȚIA REGIONALĂ 
C.F.R. TIMIȘOARA
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* LA. P. L. Petroșani
Invită pe turiștii și consu

matorii din Valea Jiului să 
viziteze cu încredere toate 
unitățile sale, unde vor găsi 
din abundență produse de 
artă culinară de bună cali
tate, produse de cofetărie și 
patiserie precum și un bo
gat sortiment de băuturi din 
toate regiunile țării.

i

PROGRAM DE RADIO
23 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,15 Muzică 
ușoară, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Cîntece și jocuri popu
lare romînești, 11,03 Muzică de 
cameră, 12,00 Cîntă orchestra de 
muzică ușoară Radio Bratislava, 
13,05 Concertul „Invitație la 
vals", 14,00 Muzică populară ol
tenească, 15,10 „Călătorie muzi
cală", 16,15 Vorbește Moscova 1 
17,25 Program de rapsodii, 18,00 
Roza vînturilor, 18,30 Din mu
zica popoarelor, 19,05 Muzică de 
dans, 20,30 La microfon: Satira 
și umorul, 21,15 Muzică de dans, 
22,00 Radiojurnal, buletin me
teorologic și sport. PROGRAMUL 
II. 14,30 Meldoii populare ro
mînești, 16,15 Concert de muzică 
ușoară, 18,05 Concert de muzică 
interpretat de fanfară, 19,00 Ră
sună cîntecul și jocul pe întin
sul patriei, 19,30 Opera comică 
„Veronique" de Messager, în 
montaj muzical literar, 21,15 La 
sfîrșit de sătpămînă cîntec, joc 
și voie bună, 22,00 Muzică de 
dans.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Primăvara (seria l-a); 
AL. SAHIA : Abuz de încredere; 
PETRILA: Sufletul mării; LO- 
NEA: O întîmplare extraordi
nară (seria Il-a); LIVEZENI : 
Vînătoarea tragică; ANINOASA: 
Maeștrii schiori de mîine; VUL
CAN : Azi pentru ultima oară; 
LUPENI : Dimineață mohorîtă; 
BARBĂTENI : Omul meu drag; 
URICANI : Pavel Korceaghin.


