
Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Minerii din Petrila, pe calea 
îndeplinirii angajamentelor
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Colectivul minei Petrila, ca și celelalte colective de exploa
tări miniere din Valeai Jiului, și-a luat de curind importante 
angajamente privind sporirea producției, productivității muncii 
și realizarea de economii peste plan. Pășind pe calea înde
plinirii angajamentelor, ei au extras în primele două decade 
ale lunii ianuarie 2.203 tone de cărbune energetic peste plan. 
Randamentul realizat în acest timp depășește 1,050 tone de 
cărbune pe post.

Obținerea rezultatelor de mai sus situează colectivul mi
nei pe primul loc în întrecerea 
Văii Jiului.

Peste t.ooo tone de cărbune
încă din primele zile ale nou

lui an, în abatajele sectorului I 
al minei Petrila a început să se 
desfășoare o vie întrecere pentru 
obținerea de cît mai însemnate 
succese. Minerii din sector, avînd 
în frunte pe membrii și candi- 
dații de partid, au dat dovadă 
de multă hărnicie la locurile lor 
de muncă. Aceasta a făcut, cu 
fiecare zi ce trecea, ca sectorul 
I să-și sporească necontenit rea
lizările. In primele două decade 
ale lunii ianuarie sectorul I a 
totalizat un plus de 1012 tone 
de cărbune, ocupînd astfel un 
loc fruntaș pe exploatare.

Este demn de remarcat că noua 
realizare a colectivului sectoru
lui I a fost obținută pe seama 
creșterii productivității muncii cu 
10 la sută față de cea planifi
cată.

In prezent minerii și tehnicie
nii sectorului dau bătălia pentru 
ca pînă la sfîrșitul lunii ianua
rie să adauge la realizările an
terioare noi cantități de cărbune 
peste plan.

Realizările unei brigăzi 
de curînd înființată

La începutul acestui an, în ca
drul sectorului III a fost înfiin
țată o nouă brigadă de mineri. 
Conducerea acestei brigăzi a fost 
încredințată lui Cîșlaru loan — 
un miner priceput și harnic. Bu
na organizare a muncii ca și a- 
jutorul tehnic acordat a făcut ca 
noua brigadă să devină cunos
cută la mina Petrila pentru rea
lizările remarcabile obținute. Nu-

De ce nu se cumpără 
cărți noi ?

UN CITITOR: Tovarășă bi
bliotecară aș dori să împrumut 
cîteva cărți noi...

BIBLIOTECARA: V-aș servi, 
dar ni-am mai cumpărat cărți 
din luna august 1959...

CITITORUL: De ce?
BIBLIOTECARA: Am tot ce

rut bani pentru cărți, doar a- 
veam prevăzut un fond de 8.000 
lei, dar mi s-a spus la comite
tul sindical că nu mai a- 
vem fonduri (?), deși n-am cum
părat cărți decît în valoare de 
4.000 lei.

Dialogul acesta arată ce preo
cupare a avut anul trecut comi
tetul sindical și conducerea clu
bului pentru îmbogățirea fondu
lui de cărți al biblio-tecii clubului 
minier din Lonea.

Biblioteca are peste 1.100 ci
titori. In ultimul timp mulți citi
tori sînt nemulțumiți. In timp 
ce în librării apar tot mai 
des lucrări noi beletristice, po
litice și tehnice, fondul de cărți 
al bibliotecii clubului nu a mai 
fost îmbogățit din vara- anului 
trecut. Cum justifică tovarășul 
Olteanu, președintele comitetului 
sindical al minei Lonea nechel- 
tuirea fondului destinat cumpă
rării de cărți ?

L. NICOLAE 
corespondent

dintre exploatările miniere ale 
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mai în primele 20 zile din luna 
ianuarie membrii acestei brigăzi 
au trimis la suprafață peste 400 
tone de cărbune în plus, situîn- 
du-se astfel în fruntea întrecerii 
pe sector și chiar pe exploatare.

însuflețiți de acest succes mi
nerii brigăzii lui Cîșlaru loan 
sînt hotărîți să înregistreze noi 
și însemnate realizări în activi
tatea lor.

Randamente ridicate
Brigăzile de mineri din sec

toarele productive ale minei Pe- 
trila acordă o deosebită atenție 
sporirii randamentelor. In acest 
sens se cuvine a fi consemnate 
rezultatele înregistrate de către 
brigăzile sectorului III. Brigada 
condusă de minerul Kando Nico- 
lae, de exemplu, a realizat în 
primele două decade ale lunii 
curente, un randament de 6,6 
tone de cărbune pe post. Un ran
dament asemănător au obținut 
și minerii din brigada condusă 
de Tereny Ludovic. La sectorul 
1 brigăzile minerilor Szekey Ște
fan și Crăsuc Mihai au realizat 
randamente de aproape 4 tone de 
cărbune pentru fiecare post pres
tat.

C. M.

Primele sute de tone
Colectivul de muncitori și teh

nicieni al sectorului brichetaj de 
la preparația Petrila și-a luat an
gajamentul în cadrul întrecerii 
socialiste să producă în cursul 
anului 1960 o cantitate de 20.000 
tone brichete peste plan.

Trecînd la realizarea acestui 
angajament, colectivul sectorului 
de brichetaj a realizat în primele 
20 de zile ale acestui an, peste 
prevederile planului, o cantitate 
de 1048 tone brichete.

La obținerea acestui rezultat 
au participat toți muncitorii sec
torului, în frunte cu schimbul 
condus de tovarășul Dălălău
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Sînt hotărîti 
să obțină economii 9

însemnate
Colectivul preparației Lupeni a 

realizat în anul trecut o econo
mie la prețul de cost de peste 
800.000 lei față de 400.000 lei cît 
și-a luat angajamentul la înce
putul anului.

Pentru anul 1960 ing. Ionică 
loan, șeful secției de preparare, 
într-o consfătuire de producție, 
s-a angajat în numele prepara
torilor să contribuie cu 180.000 
lei economii la angajamentul a- 
nual al colectivului preparației 
de a realiza o economie la pre
țul de cost de 250.000 lei. De a- 
semenea șeful de echipă de la 
sitele W.D.G. s-a angajat ca prin 
buna îngrijire a utilajelor ce le 
are în primire să realizeze, cu 
echipa sa, o economie de 6.000 
lei.

— O contribuție la realizarea 
unor economii cît mai mari va 
aduce și organizația U.T..M. — 
a spus tov. Anghel Traian, se
cretarul comitetului U.T.M. In 
acest sens brigăzile de tineret 
s-au angajat să economisească 
50.000 lei la prețul de cost.

Condus de organizația de 
partid colectivul preparației Lu
peni este hotărît să răspundă 
grijii partidului și guvernului cu 
noi realizări în muncă, prin 
creșterea productivității muncii 
și obținerea unor însemnate e- 
conomii la prețul de cost.

P. DRAGAN 
corespondent

de brichete peste plan
Ioan care a dat peste plan 510 
tone brichete, schimbul tovară
șului Maior Iosif care a dat pes
te plan 480 tone brichete și schim
bul tov. Lipovan Gheorghe. In 
lupta pentru realizarea și depă
șirea sarcinilor de plan s-a evi
dențiat și schimbul de încărcători 
condus de tovarășul Morogan 
Gheorghe.

Colectivul sectorului de briche
taj al preparației Petrila este ho
tărît ca sub conducerea organiza
ției de partid să-și îndeplinească 
și depășească integral sarcinile 
de plan și angajamentele luate în 
întrecerea socialistă.

Lai sectorul II al minei Lonea muncește un colectiv harnic 
care, îndrumat de organizația de partid, se străduiește să sporeas
că necontenit capacitatea de producție a sectorului. IN CLIȘEU: 
Prim-maistrul miner Printz Samoilă discută cu cîțiva mineri șefi! 
de brigadă și de schimb despre intrarea în exploatare a unor noi 
abataje și măsurile ce trebuie luate pentru a asigura la noile lo
curi de muncă condiții cît mai bune de lucru.

și ex-

Să nu-l

princi-

Cele opt ore de lucru trecu
seră pe nesimțite. Muncitorii din 
schimbul întîi se pregăteau de 
plecare. Doi tineri intrară gră
biți în secția îl-a de la Filatura 
Lupeni. 11 căutau pe lăcătușul- 
ajustor Foldeși Francisc. Unul 
dintre tineri lăsă jos o placă de 
'fier, ce o purtase pe umeri pînă 
aici, rezemînd-o de zid 
clamă,

— Tiii, ce ghinion! 
găsim tocmai acum 2/

Deodată, pe culuoarul 
pal dintre mași
nile secției de fi
latură . răsări un 
om scund, dar bi
ne legat. Se apro
pie de 1 tineri:

-- După cum văd, ați mai gă
sit printre materialele vechi, ce
va de revalorificat.

— Așa-i,. tovarășe ■ Foldeși — 
răspunseră aproape într-un glas 
cei întrebați.

Lăcătușul Foldeși Francisc exa
mina cu o privire de cunoscător 
placa de fier, dădu mulțumit din 
cap și făcu semn celor doi mun
citori să-l urmeze.

Prea multe nu vorbește lăcă
tușul Foldeși, în schimb hărnicia 
și spiritul său de inițiativă sînt 
bine cunoscute de către munci
torii fabricii.

în atelier, tovarășii Gușatu 
Nicolae, Bordeanu loan, Bora Du
mitru și alții pregătiseră scule, 
piese de schimb și diferite ma
teriale. A două zi urmi să intre 
in reparație generală una din 
mașinile secției filatură. Lăcătu
șul Foldeși împinse la loc un 
sertar plin de scule, apoi se a- 
dresă celor prezenți în atelier .

— Muncitorii din echipa de 
reparații și întreținere de la sec
ția lîl-a finisaj, cu care noi sîn- 
tem în întrecere, vor cu' orice 
preț să ne-o ia înainte. Depinde 
de noi dacă ne vom lăsa, sau nu. 
Organizația de bază, tovarășii 
din conducerea secției, apreciază 
metoda de lucru a echipei noas
tre. De acum înainte, în timpul

din mină în mină, 
se fixa la locul potri-

în cind, maistrul

lucrărilor de reparații, noi trebu
ie să acordăm o atenție și mai 
mare refolosirii unor materiale 
și piese.

Mașina din secția filatură a In
trat în reparații.

în jurul colosului de fier, lung 
de 10 metri, înalt de peste 2 me
tri, muncitorii lucrau de zor. Sub 
acțiunea uneltelor, fierul scrîșnea. 
La casete se schimbau rolele u- 
zate pentru conducerea firului. Se 
montau noi axe principale. Ală
turi de lăcătușul Foldeși 

cisc lucrau 
■citorii Bora 
mitru, Hos 
și Petrea 
Erau 
Aveau

Tot materialul ce fusese selecțio
nat și recuperat de la unele ma
șini vechi, se potrivea. Unele din
tre ele au fost modificate, altele 
doar puțin ajustate. Rulmenți, 
manete, cuplunguri și plăci dife
rite treceau 
înainte de a 
vit.

Din cînd 
lfracovski Ludovic trecea printre 
muncitori și dădea diferite indi
cații. Orele de lucru treceau re
pede. După fiecare zi de lucru, 
tovarășul Foldeși Francisc nota 
într-un carnețel piesele refolosite 
și contribuția muncitorilor în a- 
ceastă direcție.

In urma lucrărilor mai impor
tante, echipa are obiceiul să facă 
un scurt bilanț asupra rezultate
lor obținute. în felul acesta se 
ține la zi și evidența fruntașilor 
în muncă.

După cîteva zile de muncă în
cordată, reparația generală a 
mașinii a fost terminată cu o zi 
înainte ele termenul fixat. A fost 
cîștigat un nou punct în între
cere. Și economiile sînt impor
tante

Oganizația de partid, condu
cerea secției și muncitorii au feli
citat călduros lăcătușii, mecanicii 
și ajustorii care au efectuat re
parația.

Iii atelier, prin sertare, în lă- 
dițe și chiar prin colțuri, zilnic, 
se adună alte și alte materiale 
șt piese vechi. Ele sînt destinate 
viito irelor reparații.

...Lingă mașina reparată și pu
să în funcțiune, filatorii se miș
cau cu vioiciune. Tovarășul Fol
deși Francisc după ce o examina 
cu luare aminte se 
lorilor.

—El, tovarăși, cum 
șina ?

— Merge, cum să 
Cu așa mașină urcăm și noi de
pășirile pînă la 25 la sută. Mai 
ales că mașina a intrat în func
țiune cu o zi înainte de termenul 
prevăzut.

Fran- 
mun-i

Du- 
loan 
loan, 

mulțumiți, 
și de ce.

adresă fila-

merge mâ

nu meargă.

A. N.

Citiți în pag. 5V-a
• Puternica impresie produsă 

de lansarea rachetei so
vietice în Oceanul Pacific.

• N. S. Hrușciov invitat să 
viziteze alte orașe din 
Franța.

• P. C. din Japonia cere gu
vernului și parlamentului 
să examineze cu toată se
riozitatea apelul Sovietu
lui Suprem- al U.R.S.S.
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Blocuri cu mai multe etaje 
pe suporturi

In capitala Ucrainei, la Kiev s-a început construirea
două blocuri cu patru etaje la care fundația este înlocuită 
suporturi de beton.

După conturul pereților exteriori și interiori ai clădirii, 
se forează în pămînt 
metru de 400 mm. și 
se așează un exploziv, 
și se produce explozia, 
țurilor se formează o
ternic comprimați. Cavitatea formată se umple cu beton și ast
fel se creează un suport de formă sferică. Aceste 
formează fundamentul viitorului bloc.

După cum a dovedit practica, noua metodă de 
a fundamentului reduce consumul de beton cu 28 la
Odată se reduce și prețul de cost al unui metru pătrat de su
prafață locuibilă.

In anul 1960, toate clădirile din Kiev, care nu au subso
luri, vor fi construite după această nouă metodă.

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

O nouă metodă

numărul necesar de puțuri cu un dia- 
adîncimeai de 2,5 m. Pe fundul acestora 
deschizăturile se astupă cu beton lichid 

Ca urmare, în partea inferioară a pu- 
cavitate sferică ai cărei pereți sînt pu-

suporturi

construire 
sută. Tot-

Fotografierea curentului elec
tric ce ia naștere în organismul 
omenesc, în timpul activității a- 
cestuia, se numără printre cele 
mai importante metode moderne 
de depistare a tulburărilor ce 
survin în activitatea diferitelor 
organe. La Institutul de fiziolo
gie al Academiei Cehoslovace de 
Științe a fost elaborată o nouă 
metodă cu ajutorul căreia a pu
tut fi obținută pentru prima da
ta în lume o fotografie a curen
tului electric din interiorul unei 
singure celule a mușchiului lom
bar.

Această operație a fost prece
dată de o serie întreagă de lu- 

. crări pregătitoare, ca de pildă fa 
bricarea și umplerea electrozilor

Benzi rulante pe șantierele 
de construcție

a

Un colectiv de muncă socialis
tă de la Fabrica de ciment din 
Hoyerwerda (R.D. Germană) 
elaborat benzi rulante pentru 
transportarea d.e la locul de pro
ducție pe șantierele de construc-
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Casa de locuit fără î 
cărămizi și prefabricate:

Pe una din străzile orașului * * 
Praga, lucrătorii întreprinderii • 
..Konstruktiva" termină cons-' 
trucția unei case de locuit. Noua ț 
clădire se deosebește de casele • 
din împrejurimi nu numai print 
soluția interesantă a fațadei, ț 
prin liniile ei zvelte și prospe-*  
țimea culorilor. Această casă-*  
prototip din beton armat — pri-', 
ma din capitala Cehoslovaciei st*  
a treia din republică — a fost' 
proiectată de Institutul pentru*  
industrializarea construcțiilor, • 
care a verificat aici posibilitățile.» 
de reducere a prețului de cost la\ 
construcția de locuințe. ’

Pasiunea. membrilor asociației 
columbofile „Minerul" din Pe
troșani este frumoasă și... folo
sitoare. Creșterea păsărilor și a 
animalelor mici de curte e o în
deletnicire plăcută, aducătoare
de satisfacții și cîștiguri.

Casa s-a construit în mod ne-j 
obișnuit. Intîi au apărut zidurile! 
interioare din beton turnat —f 
cutii mari care formează came-ț 
rele. Pereții acestor camere al-ț 
Cătuiesc construcția, propriu-zisă*  
purtătoare a casei Zidurile exte-j 
rioare din beton și zgură închi-ț 
zind de fapt această „cutie" J 
Datorită noului sistem de cons-*  
trucție s-au consumat cu o trei-", 
me mai puține materiale de cons, 
trucție pe metru pătrat de su
prafață locuibilă decît la tipurile 
de case construite pînă acum

Pe acest șantier s-au aplicat 
și alte inovații ca, de pildă, pe
reți despărțitori demontabili în 
interiorul locuințelor, care pit- • 
tînd fi deplasați dintr-un loc în’, 
altul se realizează o economie 
de spațiu.
9 ♦ •*  • «4 4» ♦ • • 4

de diagnosticare
de sticlă care se introduc în 
mușchi cu ajutorul unui ac de 
injecție obișnuit, și a căror gro
sime nu trebuie să depășească 5 
zecimi de miimi dintr-un milime
tru. Cu ajutorul unei aparaturi 
electrice speciale a fost obținu
tă, pentru prima dată, înregis
trarea impulsurilor electrice 
interiorul celulei 
timpul activității ei. 
noua metodă, care a 
tă micromiogrăfie, 
aplicată și în ceea 
constatarea tulburărilor ce sur
vin în dirijarea nervoasă a acti
vității musculare cît și în urmă
rirea anumitor procese maladive 
în țesuturile musculare.

!

în 
înmusculare,

Se crede că 
fost denumi- 
va putea fi 

ce privește

ție a plăcilor și blocurilor pre- ? 
fabricate. Aceste benzi vor fi in- s 
troduse ca tip în întreaga țară. < 
Ele constituie o garnitură care se > 
așează pe vagoane de cale fera- S 
tă sau remorci grele, avînd o su- < 
prafață de încărcare de 18 m. p. ? 
și o capacitate de 40 tone. Pe $ 
șantierul de construcție încărca- < 
tura benzii se descarcă pe un po- ? 
diurn. Dacă pentru ’descărcarea > 
unei remorci erau necesare două < 
ore, acum descărcarea unei benzi > 
rulante necesită numai 15 minu- ) 
te. <

PĂSĂRI

Atomii în fiziologie
In ultimul timp, în cercetările 

științifice ale sectorului de fizio
logie al Academiei de Științe a 
R.S.S. Azerbaidjene își găsesc o 
aplicare tot mai largă izotopii 
radioactivi și razele Rdntgen. 
Acolo s-a organizat un laborator 
special de biofizică unde un grup 
de colaboratori științifici desfă
șoară cercetări pentru studierea 
influenței fosforului radioactiv 
asupra evoluției inflamațiilor a- 
septice, asupra metabolismului in 
special asupra schimbului gluci- 
dic.

în urma experiențelor efec
tuate s-a stabilit că în cazul 
inflamațiilor aseptice fosfroul 
dioactiv mărește rezistența 
ganismului față de procesele 
flamatorii.

ra-
or- 
i ri

La Harbin 
se cultivă orez

După cum se știe chinezii cu
nosc cultura orezului de cinci 
mii de ani. Cu toate acestea, 
nimeni nu s-ar fi gîndit înainte 
să cultive orez la Harbin, în re
giunea Dunbei, unde clima este 
identică cu cea din Siberia. In 
districtul Hu-Ma temperatura a- 
tinge plus zece grade numai 
4—5 luni pe an. Totuși locuito
rii din Harbin au început să cul
tive orez. Institutul Agronomic 
din acest district a obținut după 
ani de experiență și cercetări o 
varietate de orez adaptată Ia 
clima aspră a regiunii.

Carieră de nisip >
sub apă ?

La Dorog se află o carieră de J 
nisip care a stîrnit interesul < 
atît al specialiștilor din Ungă- 2 
ria cît și din străinătate prin ’ 
faptul că este așezată sub apă. j 
Exploatarea .acestei cariere se z 
face cu ajutorul pompelor, nisi- > 
pul fiind umezit de apă se pre- ț 
tează ușor la această metodă de i 
extracție. Cheltuielile de extrac- s 
ție sînt aci cu 70 la sută mai < 
mici în comparație cu carierele? 
obișnuite unde exploatarea se > 
face cu ajutorul lopeților și ex- s 
cavatoarelor. <

Specialiștii din diferite țări ? 
au relevat adesea avantajele 5 
metodei de extracție a nisipului < 
de sub apă, aplicată la cariera 5 
de la Dorog. z

• • •
rînd, în ora- 
deschisă ex-

Mai multe zile la 
șui Petroșani a fost 
poziția acestei asociații, care a 
atras circa 5000 de vizitatori. In 
cuști mici au fost expuși 69 po
rumbei și 27 animale mici și pă
sări de curte. Expoziția a găz
duit chiar și o pasăre... de pă
dure, devenită pasăre de casă, 
o bufniță domesticită de tînărul 
vînător Jiroș Alexandru.

Dintre exponate, s-au remar
cat mai ales porumbeii tov. Cris- 
tache Gh., Mihuț 
V. și Șimon Bela 
din Petroșani, 
iepurii belgieni 
crescuți de Popa 
Gh. din Petro
șani, porumbeii- 
păuni ai tov. 
Szuhan . Iosif din 
Petrila, rațele 
campel-cachi în
grijite de tov. 
Orosz Iuliu, găi
nile pitice ale lui 
Kertesz Petru și 
păunii tov. De
meter Gh. din 
Petroșani
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circului au intrat și ele în repaus, dormitînd sub 
nea, visînd la zilele calde de vară, cînd vor purta 
veselia, rîsul și zburdălnicia tineretului nostru 11-

„Bărcile'1 
cojoace albe de 
din nou în ele 
ber și fericit.

O

VECINUL DE LA ETAJ

mă trezește a-

de cînd începe 
casă. Ca să aibă 

își încalță

Am un vecin... să-mi trăiască. 
In așa fel și-a orînduit viața, 
încît mă ajută fără să știe, lu- 
îndu-mi ca și cu mîna o seamă 
de griji ce mă munceau pînă 
nu demult. Prima grijă era cea 
a trezitului dimineața.. In fieca
re zi îmi era groază că n-o să 
mă pot trezi la timp ca să pot 
fi la ora 7 la slujbă.

Acest vecin 
cum încă de pe la orele 5 jumă
tate dimineața, 
trebăluiala prin 
siguranța că-1 aud 
bocancii. Pentru ca nu care cum
va să nu bag de seamă că a- 
ceștia au ținte, se îngrijește tot
odată să-i tîrască pe cimentul 
coridorului și să-i clempăne pe 
parchetul celorlaltor camere. A- 
ceasta durează pînă pe la ora 8. 
Intre timp folosește și alte me
tode de ținere trează a atenției, 
între care pornirea apei la pre
siune mare și crăparea de scîri- 
duri în casă pentru ațîțat focul 
sînt doar cîteva, demne de luat 
în seamă.

Acesta-i programul de dimi
neață.

Urmează apoi programul de 
seară, care durează, după situa
ție, de pe la orele 9 pînă pe la~ 
orele 11 —12 noaptea. Acesta e 
un program combinat, ajutîn- 
du-mi mai ales să-mi dezvolt 
imaginația în orele de studiu sau 
cînd doresc să ascult radioul. 
De exemplu, dacă citesc o carte 
despre cataractele Angarei sau 
Niagarei, vecinul prinde momen
tul pentru crearea atmosferei, 
dînd drumul robinetelor din baie 
la presiune maximă, ceea ce-ți

Din familia galinaceelor s-a 
remarcat în primul rînd cocoșul 
golaș (dreapta), aparținînd tov. 
Farkaș Emeric, de mărimea și 
greutatea unui curcan mijlociu, 
și cocoșul olandez (stînga) al 
tov. Polcsik Ignat din Petrila. 
Cocoșii cu moț din rasa olan
deză ca cel expus sînt vestiți în 
lumea întreagă pentru caracte
rul lor... războinic, aceștia fiind 
folosiți în cunoscutele lupte de 
cocoși organizate în America. 

muzică, 
zbîrnîie 
față de 
ale re 
vecinui

evocă în mod plastic zgomotele 
fluviilor învolburate. Iei o carte 
despre vreo expediție la pol, chiar 
în clipa cînd citești despre zgo
motele ce le fac ghețurile cînd 
se sfarmă, sus gospodina începe 
sa piseze nucșoare sau să toace 
carne, ceea ce te face să trăiești 
cu mai multă intensitate tablou
rile evocate în carte. Trecînd să 
asculți apoi la radio o 
renunți, fiindcă aparatul 
în semn de admirație 
rezistențele nemuzicale 
șoului stricat, pe care
tocmai atunci a avut inspirația 
să-l bage în priză. Treci iar la 
citit. Plimbările subliniate de 
clempănelile răsunătoare ale 
bocancilor cu ținte, însoțite de 
trosnituri de lemne etc. continuă 
însă și ele, semn că vecinul se 
pregătește pentru programul de 
dimineață.

Și cum aceasta se întîmplă pe ț 
la miezul nopții, te simți cu
prins de o adevărată venerație 
pentru răbdarea și meticulozita
tea cu care vecinul de sus se în
grijește de liniștea celor 
chiar la orele cînd ei 
doarmă.

te jos, 
vor să

1. s.
★

Aparat pentru 
detectarea bancurilor 

de nest<
La atelierul central pentru re

pararea aparatelor de telecomu
nicații din Phenian a fost con
struit recent un nou aparat pen
tru detectarea bancurilor de 
pești. Aparatul poate înregistra 
locul precis unde se află bancu
rile de pești, atît vertical cît și 
orizontal, iar mișcarea acestor 
bancuri apare clar pe un ecran.

Experiențele făcute cu noul a- 
parat au dovedit că el poate ac
ționa de la o adîncime de cinci1 
metri pînă în fundul mării și pe 
o rază de 2 km. Sînt înregis
trate de asemenea sunetele emi
se sub apă pe o rază de 12 km. 
Cu ajutorul acestui detector, 
pescarii pot să-și dea seama de 
speciile de pești, direcția în care 
înaintează și viteza.

Bibliotecă într-o cavernă
Arme- 
vîrful 
metri, 
a des-

In munții din nordul 
niei. într-o cavernă din 
unei stînci înalte de 200 
istoricul Suren Kalandjan 
coperit niște lăzi vechi de opt 
secole, conținînd numeroase 
manuscrise armene vechi.

In patru rînduri
Printre minerii care au ob
ținut cele mai frumoase suc
cese în ultima vreme se nu
mără și tov. Poloboc C-tin, 

de Ia mina Uricani.
Hai să-nchinăm un pahar plin 
cinstea Iui. că-i harnic foc... 

— La-așa succese e prea puțin... 
Măsura sa-i de-un... Poloboc.



TRIBUNA AGITATORULUI

Pentru realizarea de economii 
mari

astfel posibilități de sporire i 
ducției de cărbune.

Ținînd seama de faptul 
efectuarea acestei lucrări 
da noastră are posibilități 
țină economii însemnate, 
ganizat cu tovarășii din brigadă 
mai multe convorbiri unde le-am 
vorbit despre importanța refolo- 
sirii lemnului vechi de mină și 
a fierului pocal recuperabil-

Convorbirile pe care le-am ți
nut au dat rezultate bune. Fie
care tovarăș' din brigadă este 
preocupat să refolosească cît mai 
mult material lemnos și fierul re
cuperabil. Ca urmare a antre
nării tuturor tovarășilor din bri
gadă la obținerea de economii, 
brigada noastră a reușit ca la 
cei 60 m. rearmați pînă în pre
zent, să refolosească aproape în 
întregime armăturile de fier po
cal recuperabile cît și peste 45 
la sută din lemnul vechi de mină 
pentru confecționat bandaje.

Membrii brigăzii noastre și-au 
propus ca la rearmarea galeriei, 
care are o lungime de peste 300 
m., să folosească 50 la sută din 
lemnul vechi și peste 80 la sută 
din fierul recuperabil, lucru care 
va aduce însemnate economii.

Intr-una din convorbirile ținu-, 
te cu brigada am discutat pro
blemele legate de organizarea 
muncii. Buna organizare a mun
cii, folosirea din plin a celor 8 
ore de muncă a făcut ca zilnic 
să depășim planul de lucru cu 
5—6 la sută, iar lucrările efec
tuate să fie de bună calitate.

Pe lîngă rezultatele obținute în 
producție, am reușit să stau de 
vorbă cu fiecare tovarăș pentru 

se abona la presa de partid. 
Muncind susținut, brigada 

noastră, îndrumată de către or
ganizația de bază, își va putea 
îndeplini cu cinste angajamentul 
luat de a contribui la obținerea 
de cît mai multe economii în ca
drul sectorului.

EMERIC NAGY 
miner, agitator în organizația 

de bază nr. 2 —- mina Lonea

cit mai
La puțină vreme după ce adu

narea generală a organizației de 
bază de la 
Lonea m-a 
candidaților 
sarcina din 
de bază de

In calitate de 
străduit să rhă pregătesc cît mai 
temeinic pentru a face față sar
cinii' încredințate. Pe lîngă fap
tul că mă pregătesc intens pen
tru cursurile serale ale școlii me
dii pe care o urmez, citesc cu 
regularitate carnetul agitatoru
lui, presa de partid și alte ma
teriale care mă ajută ca în mun
ca de agitator să obțin rezulta
te din ce în ce mai bune.

Nu neglijez însă nici pregăti
rea profesională. îmi este dragă 
meseria de miner și de aceea 
studiez cu multă atenție și dife
rite manuale de minerit care mă 
ajută în munca practică.

Pentru ca în munca de agita
tor să pot obține rezultate cît 
mai bune particip întotdeauna la 
ședințele de instruire a agitato
rilor organizate de către comite
tul de partid al minei sau de bi 
roul organizației de bază. Nu de 
mult am fost instruit de felul 
cum trebuie să muncesc pentru 
mobilizarea muncitorilor la înde
plinirea și depășirea sarcinilor 
de producție.

Brigada în care lucrez a pri
mit sarcina să rearmeze galeria 
de cap de la orizontul 720. Aici 
condițiile de muncă sînt grele. 
Noi însă sîntem hotărîți să în
vingem orice greutăți pentru a 
.ontribui la realizarea sarcinilor 

de plan ce stau în fața sectorului 
nostru. Rearmarea galeriei mai 
devreme decît termenul stabilit 
va contribui la deschiderea unor 
noi locuri de muncă, creîndu-se

sectorul II al minei 
primit în rîndurile 
de partid, am primit 
partea organizației 
a munci ca agitator. 
. fe agitator m-am

a

a pro-

că la 
briga- 
să ot>- 

am or-

Comitetul sindical 
grupelor și

La mina Aninoasa, ca dealt
fel și la celelalte exploatări mi
niere din Valea Jiului, pregăti
rile pentru alegerile sindicale se 
desfășoară din plin.

Alegerile sindicale din acest 
an au loc în condițiile cînd mi
nerii și ceilalți oameni ai mun
cii au pășit cu entuziasm la în
deplinirea obiectivelor stabilite 
de plenara C.C. al P.M.R. din 
3—5 decembrie 1959 și de Con
ferința raională de partid, la în
deplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan pe anul 1960. La mina 
Aninoasa pregătirile pentru ale
gerile sindicale se împletesc strict 
cu popularizarea cifrelor de 
plan pe 1960 și mobilizarea bri
găzilor de mineri la înfăptuirea 
obiectivelor de întrecere.

Comitetul sindical al minei 
Aninoasa a întocmit un plan de 
măsuri care stabilește sarcini 
concrete în vederea pregătirii a- 
legerilor sindicale atît comitete
lor de secții din sectoare, cît și 
membrilor comitetului sindical 
pe exploatare. Planul prevede 
sarcini importante pentru comi
tetele de secții, privind dezvol
tarea întrecerii socialiste între 
brigăzi. In această direcție s-au 
și obținut rezultate. Rod al mun
cii politice desfășurate de orga
nizațiile de partid și sindicale, 
cifrele de plan pe anul 1960 au

al minei Aninoasa pregătește alegerile 
comitetelor de secții sindicale
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Oameni ai 
din Valea

CITIT
„STEAGUL ROȘU

Pentru a primi ziarul la 
timp și fără întrerupere 

faceți abonamente
TRIMESTRIALE 

și SEMESTRIALE 
Primesc abonamente 

DIFUZĂRII UOLUIITARI 
din întreprinderi 

și instituții
FACTORII POȘTALI 
OFICIILE P. T. T. R.
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deplinirea sarcinilor de plan, să 
se analizeze desfășurarea între
cerii socialiste, a consfătuirilor 
de producție, îndeplinirea con
tractului colectiv.

Pînă în prezent majoritatea 
grupelor sindicale au întocmit 
dările de seamă. In dările de 
seamă o bună parte a activelor 
grupelor sindicale analizează 
realizările brigăzilor, organiza
rea muncii în abataje și înain
tări, disciplina în producție, res
pectarea normelor de tehnica se
curității. Dări de seamă bune au 
întocmit activele grupelor sindi
cale din sectoarele II, V, VIII și 
altele. In darea de seamă a gru
pei sindicale nr. 1 din sectorul 
V, spre exemplu, se compară 
realizările a două brigăzi, a ce
lei conduse de tov. Ștețu Ște
fan, care din cauza slabei or
ganizări a muncii a rămas în 
urmă, și a celei conduse de tov. 
Kiss Dezideriu, brigadă frunta
șă, arătîndu-se cum au muncit 
fiecare. Darea de - seamă a gru
pei sindicale nr. 2 din sectorul 
V se ocupă de disciplina în pro
ducție. Se arată preocuparea pe 
care a avut-o această grupă pen
tru îndreptarea unor muncitori 
certați cu disciplina. Darea de 
seamă dă exemplu pe muncitorii 
Marina Petru și Pop Petru, care 
în urma punerii lor în discuția 
grupei sindicale au lichidat cu 
abaterile de la disciplina de pro
ducție. Insă în alcătuirea dărilor 
de seamă ale acestor grupe sin
dicale, cît și a altora, mai sînt 
și lipsuri. Unele dări de seamă 
se rezumă doar la constatarea 

...unor deficiențe, cum ar fi lipsa 
de goale și altele, fără a arătai 
preocuparea pe care au avut-o 
organizațiile sindicale în vederea 
înlăturării deficiențelor. Comite
tul sindical al minei Aninoasa 
va trebui să ajute comitetele de 
secții și grupele sindicale în în
tocmirea corespunzătoare a dă
rilor de seamă.

O mare atenție va trebui a- 
cordată asigurării participării 
active a maselor de muncitori la 
dezbaterea activității grupelor și 
secțiilor sindicale. Pentru aceas
ta comitetul sindical al minei va 
trebui să organizeze o largă 
popularizare a realizărilor or
ganizațiilor sindicale, a rolului1 
lor în construirea socialismului 
și a celor mai vrednici activiști 
sindicali.

Luînd toate măsurile pentru 
buna lor pregătire, comitetul 
sindical al minei Aninoasa va 
asigura ca alegerile sindicale să 
constituie un mijloc important 
de antrenare a colectivului ex
ploatării la obținerea de noi suc
cese în lupta pentru îndeplinirea 
sarcinilor economice puse de 
partid pe anul 1960

I. DUBEK

rîndul 
la Ani- 
acestor

stîrmt un viu ecou 
muncitorilor mineri 
noasa. Ei au răspuns 

sarcini luîndu-și angajamente spo
rite, de a depăși planul produc
ției de cărbune și a realiza în
semnate economii peste plan. 
Depășirea planului anual de pro
ducție cu 17.000 tone de cărbu
ne, obținerea unui randament de 
1,150 tone de cărbune pe post, 
realizarea unei economii de 
1.000.000 lei pînă la sfîrșitul a- 
nului — iată angajamentele cu 
care au pășit minerii aninoseni 
pe calea îndeplinirii sarcinilor 
puse de partid pe anul 1960. 
Pentru a asigura realizarea a- 
cestor obiective, comitetele de 
secții au acordat o deosebită a- 
tenție organizării întrecerii so
cialiste între brigăzi.

Desfășurarea cu succes a ale
gerilor sindicale depinde în ma
re măsură și de pregătirile or
ganizatorice ce se - fac în acest scop. 
Planul de măsuri al comitetului 
sindical acordă mare atenție 
tocmirii dărilor de seamă ale 
tivelor grupelor sindicale și 
comitetelor de secții. Planul
dică comitetelor de secții ca la 
întocmirea dărilor de seamă să 
se țină cont în primul rînd de 
activitatea desfășurată de orga
nizațiile sindicale pentru mobili
zarea muncitorilor mineri la în-

în 
de

în- 
ac- 
ale 
in-

„OCHIUL
Ini vechime, 

menii visau 
pună stăpîntre pe 
natură prin vrăji 
și descîntece. In 
basmele plăsmui
te de popoarele 
Orientului mai 
ales apar nu o- 
dată personaje 
cu puteri supra
naturale și cali
tăți excepționale. 
Intre 
erau 

■ț ochi 
stare 
ochii obșnuiți, străpungînd lem
nul și fierul, piatra și carnea 
vie.

Iată că în zilele noastre, însă, 
basmele vechi au devenit realita
te, întrecînd orice închipuire. 
„Ochiul magic" e o realitate, 
rod al științei, al strădaniei o- 
mului de a pune stăpînire pe 
natură. Atît de puternic e acest 
ochi, îneît cu el omul a pătruns 
pînă și tainele cosmosului, a 
văzut partea invizibilă a Lunii 
și a descifrat tainele adîncurilor.

Astfel de „ochi magici" sînt 
și aparatele Rontgen de radiolo
gie și radiografie, pe care medi
cina modernă le folosește pen-

aceștia unii
dotați cu
magici, în
să vadă mai mult decît tru descoperirea bolilor. Acești 

ochi ai zilelor noastre, creați de 
știință, au întrecut cu totul fan
teziile obscure și visele cele mai 
îndrăznețe ale oamenilor de al
tădată.

Iată, în clișeul de față, pe doc
torul radiolog Vlad Constantin 
de la Spitalul unificat din Pe
troșani, conducînd cu pricepere 
cercetările „ochiului magic" 
Rontgen, în căutarea bolilor ce
lor suferinzi. Zilnic acest „ochi 
magic*',  stăpînit de acest harnic 
medic, cercetează între 60—70 
suferinzi, dindu-le speranța vin
decării prin descoperirea bolilor 
care îi chinuie.

nai multa aicntic frecventei la școala serala 
economica de partid

Școala serală economică de 
partid din Petroșani cuprinde în 
acest an școlar un număr de 
peste o sută de elevi — cadre cu 
munci de răspundere în principa
lele întreprinderi și instituții din 
raionul nostru, precum și acti
viști ai diferitelor organizații de 

masă ca U.T.M., sindicat, S.R.S.G., 
A.R.L.U.S și altele. Școala are 
ca sarcină de a îmbogăți cunoș
tințele elevilor în problemele de 
bază ale 
concrete, 
politica 
nostru în 
rezultate 
ducție.

In primul trimestru al anului 
școlar, la anul întîi, a fost par
cursă economia politică a capita
lismului iar la anul doi s-au 
predat un număr de 8 lecții de 
economie industrială și 5 lecții de 
construcție de partid. Conform 
programului, au fost ținute semi- 
narii la lecțiile mai importante: 
capital și plusvaloare, imperia
lismul — stadiul cel mai înalt al 
capitalismului, planul de produc
ție și tehnic al întreprinderilor 
industriale, organizarea planifica

economiei politice și 
de a le face cunoscută 
economică a partidului 
vederea obținerii unor 
tot mai bune în pro-

rii economiei naționale a R.P.R., 
propaganda de partid, educația 
marxist-leninistă a membrilor și 
candidaților de partid și altele. 
Lunar au fost expuse în fața e- 
levilor conferințe tratînd ultime
le evenimente mai importante în 
domeniul politicii internaționale, 
s-au predat lecții practice urmate 
de vizitarea unor laboratoare de 
la Institutul de mine.

Marea majoritate a elevilor 
privesc cu simț de răspundere 
sarcinile pe care le au în cadrul 
școlii, frecventează cu regulari
tate cursurile, conspectează mate
rialul bibliografic recomandat, 
pregătindu-se temeinic pentru se- 
minarii. Acest lucru se reflecta 
în participarea lor activă la se- 
minarii și prin răspunsurile pe 
care le dau cu această ocazie. 
Comportarea bună a acestor to
varăși poate servi ca exemplu 
de urmat și pentru ceilalți elevi 
și este o garanție că ei se vor 
prezenta la examenele de sfîrșit 
de an bine pregătiți și cu un ba
gaj de cunoștințe mult sporit. Pot 
fi dați ca exemple în această di
recție tovarășii Dascălu Constan
tin, inginer la serviciul tehnic de

la G.C.V.J. Petroșani, Muru 
Emil, inginer șef la mina Petri- 
la, Stroici Ioan, economist ia 
U.R.U.M.P., Cerbu Nicolae, di
rectorul Băncii de investiții Pe
troșani, Mangan Mihai, maistru 

-------- Banciu Mircea, 
Traian,

la U.R.U.M.P., 
inginer la U.P.D., Țecu 
inginer la U.R.U.M.P. și mulți 
alții

Sînt însă și cazuri de nerespec- 
tare a regulamentului școlar și în 
special în privința frecvenței. Deși 
obligativitatea frecventării cu re
gularitate a cursurilor este bine 
cunoscută de toți elevii școlii, nu 
se acordă suficientă atenție aces
tui lucru atît de important. Prac
tica a dovedit că acei elevi care 
în cursul anului au absentat de 
mai multe ori, s-au prezentat slab 
pregătiți la examenele de sfîrșit 
de an. Această lipsă, în majori 
tatea cazurilor, nu are justifica
re, mai ales dacă avem în 
dere faptul că 
cursanții au funcții de răspunde
re în diferite ramuri de activita
te și pretind de la subalternii lor 
respectarea cu strictețe a disci
plinei. Ce părere au în legătură 
cu aceasta tov. Bîja Nicolae, teh-

ve-
aproape toți

nician la mina Lonea, Cioica Va
ier, inginer șef de sector la mi
na Vulcan, Kertesz Icsif de la 
întreprinderea „6 August", Man 
Ioan, mecanic șef la electromon- 
taj Paroșeni, Negrescu Gheorghe, 
maistru sondor la I. E. Lupeni, 
Popa loan, locțiitor de șef de 
sector la mina Aninoasa, Moldo
van Ștefan, normator la mina 
Petrila ? Lipsind deseori de la 
cursuri vor putea ei asimila ma
teria prevăzută în program, vor 
putea face față obligațiilor 
care și 
scrierea 
dem că 
voie ca 
schimbe 
reze lecțiile pierdute.

Biroul Comitetului raional Ae 
partid și comitetele de partid o- 
rășenesti și de la mine au creat 
condiții joptime pentru ca toți 
elevii înscriși să poată participa 
cu regularitate la «cursuri, lucru 
ce de altfel se reflectă și prin 
participarea regulată a majori 
tății elevilor la predări și semî- 
narii. Este nevoie însă de schim
barea atitudinii unor cursanți fa
ță de obligațiile ce le au, de eli
minarea lipsurilor manifestate, 
ceea ce va atrage după sine îm
bunătățirea calitativă a procesu
lui de învățămînt din școală.

N. POPON

- . P« 
le-au asumat cerînd în- 
în această școală ? Cre 
nu și ca atare este ne- 
acești tovarăși să-și 
atitudinea și să recupe-



Puternica impresie produsă de lansarea 
rachetei sovietice în Oceanul Pacific
WASHINGTON (Agerpres).
Agenția France Presse trans

mite un comentariu al corespon
dentului său din Washington în 
care, referindu-se la „performan
ța realizată de savanții sovie
tici prin lansarea unei rachete 
în Pacificul Central", citează de
clarațiile experților americani 
care fac o comparație între ra
cheta sovietică și racheta ameri
cană de tip „Atlas" din care re
iese superioritatea evidentă a 
Țării Sovietice.

Subliniind impresia profundă 
produsă asupra oamenilor de 
știință americani de noua expe
riență sovietică, corespondentul 
arată că după părerea savanți- 
lor americani pe de o parte „lan
sarea unei rachete la o aseme
nea distanță este o performan
ță prin care odată mai mult U- 
niunea Sovietică este prima ca
re o realizează" pe de altă parte 
că „rachetele ruse au o- putere 
cel puțin dublă aceleia a rache
telor americane...".

După cum anunță agenția U- 
nited Press International, Minis
terul de Război al S.U.A. a pu
blicat un comunicat prin care 
anunță că superracheta rusă lan
sată în direcția Pacificului „a 
căzut în regiunea stabilită".

Aceeași agenție semnalează 
„■lansarea reușită a unei rache
te pe o distanță aproximativ de 
două ori - lungimea teritoriului 
S.U.A.".

★

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
TASS anunță:

Toate ziarele de dimineață dirs 
New York au publicat la1 loc de 

frunte comunicatul agenției TASS 
cu privire la efectuarea cu suc
ces a experienței cu puternica 
'rachetă balistică sovietică. Zia
rul „New York Times" a publi-

O hotărîre care însuflețește 
forțele iubitoare de pace 

din întreaga lume
BONN 22 (Agerpres)
Cunoscutul om politic și frun

taș al vieții publice din Germa
nia occidentală, Wilhelm Elfes, 
a salutat hotărîrea Sovietului Su
prem al U.R.S.S. cu privire la 
reducerea forțelor armate cu 
1.200.000 oameni. „După ce pri
mul ministru sovietic a propus 
la O.N.U. dezarmarea generală 
controlată — a declarat Elfes 
într-un interviu acordat ziarului 
„Deutsche Volkszeitung" — se 
poate saluta faptul că acum el 
anunță reducerea unilaterală a 
trupelor sovietice. Prin aceasta 
el obligă celelalte guverne să exa
mineze tot atît de serios proble
ma dezarmării. Aceasta însufle
țește forțele iubitoare de pace 
din întreaga lume".

Danemarca este legată tot mai strîns 
de planurile agresive ale N. A. T. O.

COPENHAGA 22 (Agerpres).
După discuții care au durat 

cîteva luni asupra proiectului de 
lege cu privire la organizarea 
sistemului de apărare al Dane
marcei, partidele coaliției guver
namentale și din opoziție au a- 
juns la un „larg compromis". 
De f,apt acest compromis se re
duce la hotărîrea de a spori a- 
locațiile militare, durata serviciu
lui militar, efectivul forțelor ar
mate, numărul bateriilor de ra
chete, precum și de a construi 
în Danemarca depozite militare 
străine. Așa dar este vorba de 
continuarea cursei înarmărilor.

Rezultatele realizate în urma 
discuțiilor urmează să fie pre
zentate spre examinare comisiei 
militare a Folketingului pentru a 
fi studiate în continuare și pen- 

cat textul integral al comunica
tului și a consacrat acestui eve
niment un articol intitulat „O 
împușcătură la țintă".

„Recentele dovezi ale realiză
rilor Uniunii Sovietice în dome
niul rachetelor — scrie ziarul — 
ridică din nou problema dacă si
tuația noastră este atît de stră
lucită cum afirmă unii din con
ducătorii noștri". Comentînd de
clarațiile liniștitoare făcute de 
ministrul de Război, Gates, în 
Comisia senatorială pentru pro
blemele forțelor armate îm legă
tură cu raportul de forțe în do
meniul rachetelor, ziarul scrie: 
„Dacă luăm această declarație 
drept bună, ea înseamnă o auto- 
liniștire care contravine în modi 
serios dovezilor pe care le-aml 
avut în această săptămînă că U- 
niunea Sovietică poate trimite la 
distanță exact în punctul fixat 
de la o distanță mult mai mare 
decît putem noi s-o facem".

Ziarul a publicat o hartă a re
giunii în care a căzut racheta; 
balistică sovietică.

Ziarul „Daily News" reprodu
ce declarațiile ministrului de' 
Război al S.U.A., Gates, care a 
declarat că racheta sovietică „are 
un sistem- de ghidare al dracu
lui de bun". Intr-uni comunicat 
al agenției Associated Press pu
blicat în „New York Mirror" se 
subliniază precizia cu care a că
zut racheta sovietică.

:... ♦♦ ----
P. C. din Japonia cere guvernului 

și parlamentului să examineze cu toată 
seriozitatea Apelul Sovietului Suprem 

al U. R. S. S.
TOKIO 22 (Agerpres)
Partidul Comunist din Japonia 

a cerut guvernului, partidelor 
și grupărilor politice să adopte 
măsuri concrete ca răspuns la A- 
pelul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. adresat parlamentelor 
și guvernelor tuturor țărilor lu
mii. Relevînd deosebita însemnă
tate a propunerii cu privire la de
zarmarea generală și totală, pe 
care a făcut-o N. S. Hrușciov în 
cadrul Adunării Generale a 
O.N.U., P.C. din Japonia subli
niază î'n declarația pe care a 
dat-o publicității că rezolvarea 
acestei probleme va salva po
poarele de primejdia izbucnirii 
unui război. Ultimele măsuri ale 
Uniunii Sovietice privitoare la re
ducerea unilaterală a forțelor sa
le armate sînt o contribuție im
portantă la cauza soluționării a- 
cestei probleme.

Partidul Comunist din Japonia 
declară că parlamentul japonez 
trebuie să examineze cu toată 
seriozitatea Apelului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Reprezentanții conducerii P.C.

tru a se elabora propuneri pentru 
cea de-a doua citire a acestui 
proiect de lege în parlament. Dar 
de data aceasta nu s-a respectat 
procedura obișnuită.

Ziarele anunță că la 21 ianua
rie P. Hansen, ministrul de Răz
boi al Danemarcei și E. Kwist- 
gard, comandantul suprem al 
forțelor armate ale Danemarcei, 
au plecat la Paris împreună cu 
un grup de consultanți pentru a 
raporta personal generalului Nors- 
tad, comandantul suprem al for
țelor armate unite ale N.A.T.O. 
în Europa, despre rezultatele 
„compromisului" realizat și pen
tru a obține aprobarea marelui 
cartier general al N.A.T.O. în 
vederea examinării viitoare a 
noului proiect de lege în parla
mentul danez.

Camerunul a cerut 
să fie admis ca membru 

al 0. N. U.
NEW YORK 22 (Agerpres).
Secretariatul O.N.U. a difuzat 

o scrisoare adresată secretaru
lui general al O.N.U. de către 
primul ministru al statului Ca
merun, A. Ahidjo. In această scri
soare Ahidjo cere c'a statul Ca
merun să fie admis ca membru 
al Organizației Națiunilor Uni
te. După cum se știe, potrivit 
hotărîrii Adunării Generale, în- 
cepînd de la 1 ianuarie 1960 
Camerunul, fost teritoriu aflat 
sub tutela Franței, a căpătat in
dependența.

Mari mișcări 
revendicative în Anglia

LONDRA 22 (Agerpres)
Subliniind amploarea pe care 

o capătă în Marea Britanie lupta 
revendicativă a sindicatelor oa
menilor muncii, ziarele britanice 
arată că au fost prezentate sau 
urmează să fie prezentate zilele 
acestea cereri de sporire a sa
lariilor pentru milioane de mun
citori și funcționari. „Financial 
Times", care subliniază că în bă
tălia revendicativă se găsesc an
gajați peste 5.500.000 de oameni 
ai muncii, arată că numai în 
cursul ultimei săptămîni au pre
zentat revendicări sindicate în- 
sumînd 2.750.000 de muncitori 
din șantierele navale și munci
tori din industria producătoare 
de mașini, aproape 200.000 de sa- 
lariați din serviciile poștale etc.

din Japonia au vizitat pe vice
președintele Consiliului de Mi
niștri, Masutani, pe șefii secre
tariatelor camerelor inferioare și 
superioare ale parlamentului ja
ponez, pe conducătorii grupări
lor parlamentare și le-au înmînat 
declarații în care.cer să fie adop
tate măsuri concrete în vederea 
reducerii înarmărilor, ca răspuns 
la Apelul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

După cum anunță la 21 ianua
rie ziarul „Akahata", Masutani 
a răspuns că această declarație 
a partidului comunist va fi stu
diată după înapoierea lui Kiși 
din S.U.A. Reprezentanții celor
lalte partide politice au arătat, 
de asemenea, că această propu
nere a comuniștilor japonezi va 
fi studiată în mod serios.

=♦♦»< =-------

DELHI — In dimineața zilei 
de 21 ianuarie K. Voroșilov, F. 
Kozlov și E. Furțeva au vizitat 
Radjgatul — locul unde a fost 
incinerat eminentul fruntaș al 
mișcării de eliberare națională 
a Indiei, Gandhi — și au depus 
o coroană de flori. Apoi oaspeții 
sovietici au sădit, aici, un1 copac. 
Sădirea de copaci la Radjghat 
a devenit o tradiție pentru înal- 
ții oaspeți care vizitează India. 
Apoi oaspeții au vizitat "Expozi
ția agricolă mondială unde au 
fost salutați de ministrul de Stat 
în Ministerul Alimentației și A- 
griculturii al Indiei, Deshmuka.

GUATEMALA CITY — După 
cum relatează agenția Reuter, 
în Piața Palatului Național din 
capitala Guatemalei au avut loc 
la 20 ianuarie demonstrații îm
potriva guvernului. Manifestan- 
ții, în număr de 10.000, au pro
testat împotriva măsurilor de re
presiune aplicate de autorități 
salariaților Institutului de asi
gurări sociale care, fiind în gre
vă de o săptămînă pentru apăra-

N. S. Hrușciov invitat să viziteze 
alte orașe din Franța

PARIS (Agerpres). — TASS
anunță :

Consiliul general al departa
mentului Gard a adoptat în ca
drul unei ședințe recente o re
zoluție în care salută cu satis
facție destinderea încordării in
ternaționale și consideră că a- 
propiata vizită în Franța a pre
ședintelui Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, 
„va contribui și mai mult la slă
birea încordării internaționale și 
la cauza păcii".

„Consiliul general și popu
lația departamentului Gard, se

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

Procesul de la Diisseldorf continuă
DUSSELDORF 22 (Agerpres).
La Diisseldorf continuă proce

sul rușinos intentat fruntașilor 
mișcării luptătorilor pentru pace 
din Germania occidentală.

In ședința din 21 ianuarie, ca 
și în ședințele precedente, tribu
nalul a luat măsuri pentru a 
știrbi și limita posibilitatea de 
apărare a acuzaților. Incălcînd 
normele stabilite ale proceduri
lor juridice, tribunalul a refu
zat să audieze pe martorii apă
rării și să dea citire unor docu
mente prezentate de apărare. In 
legătură cu aceasta, toți cei cinci

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

In Germania occidentală

Proteste 
împotriva activizării 
elementelor naziste
BERLIN 22 (Agerpres).
In Germania occidentală se 

extind protestele împotriva acti
vizării elementelor naziste. Or
ganizația locală din Zweckel (re
giunea Ruhr) a P.S.D.G. a adop
tat o rezoluție în care cere con
ducerii partidului social demo
crat să ia măsuri urgente pen
tru înlăturarea tuturor foștilor 
hitleriști din funcțiile pe care le 
ocupă în Germania occidentală. 
Rezoluții care cer epurarea a- 
paratului de stat din Germania 
occidentală de elementele fascis
te au adoptat de asemenea mem
brii organizației tinerilor socia
liști din Neumunster și organi
zația locală a sindicatului mi
nerilor din Zweckel.

rea revendicărilor, au fost bru
talizați de poliție și scoși cu for
ța din institut.

FRAGA — De curînd a fost 
terminată în R. Cehoslovacă con
struirea hidrocentralei subterane 
de la Lipno, pe rîul Vltava. Ba
rajul construit aici, care are o 
înălțime de 27 de metri și o lun
gime de 250 metri, a creat un 
lac de acumulare care ocupă o 
suprafață de 4.650 hectare (în a- 
fara celor 1.000 de hectare re
zervă), și este cel mai mare lac 
de acumulare din Europa cen
trală. El are o capacitate de 603 
milioane m. c.

HAVANA — După cum anun
ță agenția Associated Press, 
guvernul cuban a cerut amba
sadorului Spaniei la Havana, 
Juan Peblo Lojendio să pără
sească Cuba în termen de 24 de 
ore. Primul ministru Fidel Cas
tro a acuzat ambasada Spaniei 
că întreține legături cu crimina
lii de război urmăriți de autori
tățile cubane. 

spune în rezoluție, s-ar bucura 
mult dacă N. S. Hrușciov ar vi
zita departamentul nostru.

In legătură cu aceasta, Con
siliul general încredințează pre
ședintelui său sarcina de a în
treprinde toate acțiunile necesa
re pentru a-1 invita în departa
mentul Gard pe președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.".

După cum anunță ziarul „l’Hu- 
manite", Consiliul Municipal al 
orașului Stains (departamentul 
Sena), l-a invitat de asemenea 
pe N. S. Hrușciov să viziteze a- 
cest oraș.

apărători au protestat energic 
împotriva acțiunilor nejustificate 
ale tribunalului.

Intr-o convorbire cu un cores
pondent al agenției TASS scrii
torul Karl Otto Zemore, mem
bru al Comitetului suedez pentru 
apărarea păcii care asistă la 
proces, a declarat: „Noi parti
zanii păcii din Suedia ne între
băm cum poate avea loc un a- 
semenea proces într-o țară civi
lizată. Dar după ce am asistat 
timp de trei zile la procesul din 
Diisseldorf mi-am dat seama c 
este vorba de interzicerea miș
cării pentru pace în întreaga 
Republică Federală. Prin urma
re acest proces nu are decît un 
substrat politic".

PROGRAM DE RADIO
24 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,15 Muzică 
distractivă, 8,00 Din cînteeele și 
dansurile popoarelor, 9,00 Teatru 
la microfon pentru copii, 10,00 
Jocuri populare romînești, 10,50 
Muzică din operete romînești, 
12,15 Pagini literare închinate 
Unirii, 13,10 De toate pentru toți, 
14,00 Concert de muzică popu
lară romînească din Moldova și 
Muntenia, 16,00 „Unirea Țări’ 
Romîne oglindită în creația a. 
cîntece", 18,00 „Drumeții veseli", 
19,05 Cîntece despre București,
19.30 Teatru la microfon : „Mo
mente din cronica Unirii". Sce
nariu radiofonic de Mircea Ște- 
fănescu, 21,05 Muzică de dans, 
22,00 Radiojurnal, buletin me
teorologic și sport. PROGRA
MUL II. 7,00 Muzică populară 
romînească, 8,00 „Spre cabane", 
program de muzică ușoară, 8,30 
Clubul voioșiei, 9,45 Concert de 
dimineață, 10,50 Transmisie din 
sala Ateneului a concertului or
chestrei simfonice a Filarmonicii 
de Stat „George Enescu", 13,15 
Buchet de melodii, 14,30 Cine 
știe cîștigă! 15,30 Program in
terpretat de cîntăreți celebri de 
operă, 16,00 Vorbește Moscova !
16.30 Muzică ușoară, 17,50 Con
cert popular de muzică romî
nească, 18,23 Concert de muzică 
ușoară, 20,05 Album de romanțe, 
20,35 Muzică de dans, 22,30 Me
lodii populare romînești.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Primăvara (seria I-a); 
AL. SAHIA : Abuz de încredere; 
MUNCITORESC : Marinarul în
drăgostit; PETRILA : Arta prie
tenilor; LONEA: O întîmplare 
extraordinară (seria Il-a); LI- 
VEZENI : Vînătoare tragică; A- 
NINOASA: Maeștrii schiori de 
mîine; VULCAN : Azi pentru ul
tima oară; CRIVIDIA: Casa în 
care locuiesc; LUPENI : Dimi
neață mohorîtă; BARBATENI : 
Omul meu drag; URICANI : Pa
vel Korceaghin.
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