
Proletari din toate țările, unfț.-vă î

Oameni ai muncii dini sectorul forestier!
Conferința raională de partid v-a chemat să valorificați în

treaga masă lemnoasă pusă în exploatare și să luați toate mă
surile pentru o bună regenerare a pădurilor!

Urmați exemplul întreprinderilor forestiere fruntașe, luptînd 
pentru a obține o productivitate cît mai apropiată de 1 metru 
cub pe om și zi!

Răspunsul sondorilor de la Lupeni
Colectivul de muncitori, tehni

cieni și ingineri sondori de la 
Întreprinderea de explorări Lu
peni, luînd cunoștință de chema
rea la întrecere a colectivului 
minei Lupeni pentru realizarea 
sarcinilor de plan pe anul aces
ta și întîmpinarea zilei de 1 Mai 
cu realizări frumoase în muncă, 
a hotărît să se încadreze și el 
în această întrecere luîndu-și ur
mătoarele angajamente:

1) DEPĂȘIREA PLANULUI 
FIZIC DE FORAJ CU 2 
SUTĂ.

2) MĂRIREA VITEZEI 
FORAJ CU 1 LA SUTA.

3) REDUCEREA PREȚULUI
ing. S. SUCIU 

director
I. FARKAȘ 
președintele 

comitetului de întreprindere

650 tone de cărbune peste plan
încă de 

colectivul 
cieni și ingineri al sectorului IV 
de la mina Petrila, mobilizat de 
către organizația de partid a por 
nit hotărît la realizarea planului 
de producție pe anul 1960.

Prin măsurile tehnico-organi- 
zatorice luate s-au creat posibili
tăți optime brigăzilor 
rea îndeplinirii ritmice 
nilor de plan. Pînă la 
decadei a doua a lunii 
a.c. colectivul sectorului

LA

DE

la începutul acestui an, 
de muncitori, tehni-

DE COST CU 1 
TE SARCINA

4) DEPĂȘIREA
V1TĂȚII MUNCII PLANIFICA
TE CU 1,6 LA SUTĂ.

5) MOBILIZAREA TUTUROR 
BRIGĂZILOR DE SONDORI LA 
APLICAREA INIȚIATIVEI BRI
GADIERULUI PIȚIGOI DUMI
TRU „PENTRU FIECARE OM 
DIN BRIGADĂ, UN METRU 
FORAT PESTE PLAN PE ZI“.

Colectivul de sondori din Lu- 
peni este ferm hotărît ca sub 
conducerea organizației de partid 
să realizeze cu succes angaja
mentele luate.

KOZINCZ VILHELM 
secretarul organizației de partid

C. PARASCHIVA 
secretarul organizației U.T.M.

LA SUTA PES- 
P LA NI FI CATA.

PRODUCTI-

tras 650 tone de cărbune peste 
planul de producție.

In fruntea întrecerii pe sector 
pentru cît mai mult cărbune se 
află brigada de tineret condusă 
de tovarășul Cepălău Aurel care 
a extras din abatajul cameră nr. 
16 cantitatea de 224 tone cărbu
ne peste prevederile planului. 
Realizări însemnate au înregis
trat și brigăzile conduse de că 
tre tovarășii Gaia Grigore, Mun- 
teanu Constantin, Țurcaș Ioan și 
Bartha Francisc, care au dat în
tre 30—95 tone de cărbune 
afara sarcinilor de plan.

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

Muncă rodnică la Depoul C. F. R. 
Petroșani

chipa de regie s-a angajat ca 
primul trimestru să instaleze

neri se vor putea muta în noile 
apartamente.

IN CLIȘEU : Vedere a noului 
bloc nr. 13 din Petri lai.

Mai mult fier vechi 
otelăriilor

Oțelarii hunedoreni s-au an
gajat să producă anul acesta cu 
40.000 tone mai mult oțel decît 
au planificat. Pentru a produce 
însă oțel de calitate, oțelarii au 
nevoie de fier vechi. Fiecare 
tonă de fier vechi colectată echi
valează cu micșorarea producerii 
în țară sau a aducerii din import 
a circa 2 tone minereu și o tonă 
și un sfert de cocs.

Pentru coordonarea acțiunilor 
de colectare și expediere a fie- 

|rului vechi către oțelarii din Hu
nedoara, în ziua de 22 ianuarie 
a luat ființă la Petroșani un co
mandament raional. Conducerile 
de întreprinderi, organizațiile 
sindicale și de tineret, toți oa
menii muncii sînt chemați să 
desfășoare o largă acțiune pen
tru colectarea fierului vechi.

Anul trecut, blocurile

în vede- 
a sarci-

sfîrșitul 
ianuarie

IV a ex-
în

„Cele mai frumoase blocuri din 
Valea Jiului" spun constructorii 
cu mîndrie, cînd vorbesc despre 
blocurile nr. 12 și 13 de la Pe- 
trila.

Intr-adevăr aceste blocuri au 
un aspect mai frumos, sînț parcă 
mai reușite ca altele. Apoi, fap
tul că apartamentele au încălzire 
centrală (calorifer) le ridică și 
mai mult în ochii minerilor din 
Petrila, viitorii locatari. Aici 
însă, s-a întîmplat și un lucru 
nedorit.
au fost construite, finisate și... 
închise cu cheia pentru că încă 
nu veniseră planurile centralei 
termice. Aceste planuri au venit 
abia în toamnă și de atunci con
structorii au muncit fără răgaz 
pentru a termina noua centrală.

Acum, lucrările la centrală sîrrt 
pe sfîrșite și au început primele 
probe la cazane și instalații. Ca 
urmare, pînă la sfîrșitul lunii 
ianuarie blocurile vor avea căl
dură și încă 60 de familii de mi-
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Vom îndeplini ritmic angajamentele 
luate in întrecere Ș

Răspunde tov. ing. Kovacs Enteric, șeful sect. I Vulcan
Sectorul I al minei Vulcan a 

obținut atît în anul trecut cît și 
în luna aceasta succese de sea
mă în lupta pentru continua spo
rire a producției și productivității 
muncii. Despre 
pentru 
ritmice a planului de producție, 
despre experiența acumulată pînă 
acum, tov. inginer Kovacs Eme- 
rik, șeful sectorului a. acordat un 
interviu unui redactor al ziaru
lui nostru.

In luna ianua
rie, colectivul 
sectorului nostru 

angajat să

măsurile luate 
asigurarea îndeplinirii

La Depoul C.F.R. Petroșani 
",-au obținut rezultate bune în 

nul care a trecut în ce privește 
pianul de producție și economiile 
realizate.

In luna decembrie 1959, de 
exemplu, brigăzile utemiste de pe 
locomotive, au obținut o econo
mie de combustibil convențional 
de 41,5 tone. Printre brigăzile 
care au contribuit la obținerea 
acestui rezultat se numără cea a 
Iui, Oprea Ioan care a făcut o e- 
conomie de 12,9 tone combusti
bil convențional, a lui Bușoi 
Gheorghe cu o economie de 13,6 
tone și Maci Păvel care a reali
zat 12,5 tone economie.

Muncitorii din cadrul depou
lui au început noul an cu un 
avînt sporit în îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor. îndrumați în
deaproape de organizația de ba
ză ei au obținut unele succese 
încă din primele zile ale acestei 
luni. Astfel, pînă în prezent în 
cadrul depoului au 
te peste plan, 19 
rente, 11 reparații 
revizii periodice și 7 reparații de 
spălare la locomotive închiriate 
termocentralei Paroșeni. La aces
te reparații au contribuit brigă
zile utemiste conduse de Josan 
loan, Cazan Aurel, Rotaru Vasi- 
le și Tomotaș Vasile. Au făcut lu
crări de calitate tinerii Frățilă 
Victor și Moraru Emil din echi
pa de întreținere a utilajelor. 
Bine muncesc și tov. Dulcă 
Gheorghe și Colțan Alexandru 
din secția strungărie, 1—'.L.Î..2 
zilnic o 
25—40 
Aurel a 
cercare 
inovație 
rezultate bune. Discutînd cifrele 
de plan , pe anul 1960, numeroși 
muncitori de la depou și-au luat 
angajamente concrete în vederea 
îndeplinirii și depășirii sarcinilor. 
De exemplu, Moraru Emil din e-

în 
o 

motopompă la abatalul de păcură 
cu 15 zile înainte de termen. Bri
găzile LLT.M. de reparații condu
se de Josan Adrian și Rotaru Va
sile și-au luat angajamentul să 
facă economii la reparațiile de 
spălare și la revizuiri de 1,5—2 
la sută din valoarea lor, în ace
lași timp să le execute înainte de 
termen și de bună cailtate.

Rezultatele obținute pînă 
și felul în care sînt privite 
sarcini, dovedesc hotărîrea 
citorilor de la depou de a 
pentru rezolvarea cu succes 
sarcinilor ce le stau în față.

ST. EKART

acum 
noile 

mun- 
lupta 

a

Citiți în pag. IV-a
• După lansarea în Pacific 

a puternicei 
tice

° Vizita lui
F. Kozlov și
India

• Poporul indian dă o înal
tă apreciere eforturilor so
vietice pentru dezarmarea 
generală și totală

• Allan Dulles despre rămî- 
ncrea în urmă a S.U.A. 
în domeniul cuceririi cos
mosului

• Declarațiile lui Walter 
Ulbricht

rachete sovie-

K. 
E.

Voroșilov, 
Furțeva în

fost executa- 
reparații cu- 

de spălare, 7

_ realizînd
depășire de plan între 
la sută. Tînărul Cazan 
făcut o inovație de în- 
a supapelor la pompe, 
care este aplicată și dă

sterilului. Rezultatele acestei 
măsuri nu au întîrziat să se va
dă. Pînă la introducerea acestei 
chible modificate brigada obținea 
o avansare doar de 15—20 metri 
pe lună, iar în prezent obține 
peste 40 metri înaintare pe lună.

La brigada condusă de Gagyil 
loan care lucrează într-un aba
taj cameră pe stratul 3 se ame
najează în prezent un nou sui
tor care prin mărirea capacită
ții de acumulare a cărbunelui Va 

contribui la re- 
-— ducerea timpului 

de rulare a va- 
goanelor. Prin a- 
ceastă măsură 
se vor reduce 3 
productive pe zi. 

au fost

Interviul nostrus-a
dea peste plan —v
1000 tone cărbu
ne — a spus tov. ing. Kovacs. 
In urma măsurilor luate, pînă în 
ziua de 16 ianuarie, colectivul 
nostru a extras peste plan 656 
tone cărbune, lucrînd cu un ran
dament mediu de 1,500 tone pe 
post.

Conducerea sectorului, în ba
za indicațiilor primite, a consti
tuit o comisie care a avut me
nirea de a stabili în mod concret 
măsurile ce trebuie luate la fie
care brigadă și loc de muncă în 
parte. Astfel, s-a luat măsura de 
a se înlocui perforatoarele pneu
matice cu perforatoare electric» 
mai economice și mai producti
ve. Prin introducerea perforaju- 
lui electric se va putea obține 
creșterea simțitoare a vitezei de 
avansare. La brigada lui Miclos 
Laurențiu care lucrează într-o 
galerie transversală a fost mon
tată o chiblă cu ușă specială pen
tru evacuarea sterilului, eiimi- 
nîndu-se astfel . stagnările pro
vocate de evacuarea greoaie a

posturi slab 
Măsuri asemănătoare 
luate și se traduc în fapt și pen
tru celelalte brigăzi din sector.

Colectivul sectorului nostru 
s-a angajat să realizeze în acest 
an o economie la prețul de cost 
în valoare de cel puțin 200.000 
lei. Pentru realizarea acestor e- 
conomii ne-am propus să aplicăm 
pe scară largă acțiunea de re
cuperare a materialului lemnos. 
De asemenea prin micșorarea 
numărului de găuri forate îni a- 
bataje, printr-o mai justă plasare 
a lor, vom economisi însemnate 
cantități de exploziv și capse.

Colectivul sectorului nostru, 
îndrumat îndeaproape de către 
organizația de partid a reușit să 
obțină pînă acum rezultate fru
moase. Pe viitor ne vom strădui 
să obținem succese și mai mari, 
să ne îndeplinim cu cinste sar
cinile de plan și angajamentele 
luate în întrecerea socialistă.
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Buna întreținere a materialului rulant — vagonete, cărucioare 
de lemn etc. are un rol important în îndeplinirea de către mineri 
a sarcinilor de plan la extracția cărbunelui. Acest lucru este cu
noscut bine și de muncitorii atelierului mecanic al minei Cimpa 
II. De aceea, tov. Jurca Ștefan și Sțaulingher Ludovic se stră
duiesc să repare cît mai multe vagonete și cărucioare de lemn.

IN CLIȘEU: Unul din multele cărucioare de lemn defecte 
este reparat cu pricepere și redat producției.

următoarea scrisoare :
„Sînt o învățătoare ' sovietică.

în luna mai 1959 am vizitat țara 
dumneavoastră venind la rude
le mele. Printr-o întîmplare aici 
m-am îmbolnăvit grav.

Am fost internată la spitalul
din orașul Petroșani, unde am
stat circa două luni.

Pentru mine, cît și pentru me
dici, era foarte greu să mă fcc 
înțeleasă, deoarece eu nu cunoș- 

n team limba romînă, iar ei pe 
A cea rusă.

Dar personalul medical al spi
talului și vecinii de pat m-au 
înconjurat cu multă grijă și dra
goste.

Toate cunoștințele lor și le-au
pus în slujba vindecării mele
atît medicul șef Schelker Erich
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ieșit din spital pe deplin g 
vindecată, m-am reîntors în pa-.% 
trie, iar acum mă simt foarte g 
b ine. o

Rog să transmiteți prin coloa- g 
nete ziarului recunoștința mea g 
fierbinte și sinceră doctorilor g 
Schelker Erich, Maiorescu Vie- g 
tor și sorei șefe Zinaida Stan, g

Din partea mea le urez ferici- 8 
re și succese noi în munca lor g 
nobilă. g

Vă mulțumesc, dragi prieteni 8 
și tovarăși, pentru grija și dra- 8 
gostea voastră. 8

Trăiască in veci prietenia 8 
dintre popoarele sovietice și eel° 
romîn. 8Q 
Antonina Vasilievna Kuzmenco °

U.R.S.S., orașul Vinnița g
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SE SCHIMBĂ LUMEA 
(Popoarelor din colonii)

In mîini nenumărate se sfarmă lanțuri grele,
Robia nu-și mai poate supușii stăpîni,
Răsar pe harta lumii mulțimi de roșii stele —
Popoare noi, lumina încep a dobîndi.

Popoare-al căror nume furat a fost de-ac°i 
Care se-mprejmuiră cu aur și arginți,
Dărî'mă azi palate cu despoți și mișei...
...Prea lung le-a fost lor chinul, în jug și umilinți.

1. De curînd, funcționînd în să
lile Școlii populare de artă, la 
Petroșani și-a deschis porțile o 
secție a Școlii elementare de 
muzică din Deva. Aici fiii oame
nilor muncii din Valea Jiului, 
care n-au împlinit încă 14 ani 
pentru a fi admiși la Școala 
populară de artă, pot să-și dez
volte aptitudinile muzicale, în 
vederea desăvîrșirii lor mai tîr 
ziu în școlile medii de artă.

Iată, în clișeul alăturat două 
viitoare pianiste. Sub îndrumarea 
atentă a prof. Man Natalia, ele 
descifrează prima gamă din viața 
lor.

2. Eleva Chirca Gherghina este 
deja destul de înaintată în arta 
desenului, fiind una din elevele 
apreciate ale clasei de arte plas
tice de la Școala populară de 
artă din Petroșani. Curînd ea

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

Acțiuni de culturalizare la sate
nița, în aceste zile se fac repe-La căminul cultural „23 

August" din Cimpa, prin efortul 
comun al cadrelor didactice și 
al muncitorilor din localitate, 
s-a prezentat de curînd primul 
spectacol al formației de teatru 
cu piesa „Ochiul babei" de D. 
Vasiiescu. Acest spectacol se 
pregătește pentru concursul bie
nal de teatru pe \ară „I. L. Ca- 
ragiale".

La căminul cultural din Bă-

ART I Ș T II

tiții la piesa „Tîrgul inimilor", 
pregătită în același scop. Filiala
S.R.S.C. la 31 ianuarie a.c. va 
deplasa la Banița pentru a răs
punde la unele întrebări ale ță
ranilor, o brigadă științifică, for
mată din intelectuali de diferite 
profesii (profesori, medici, ingi
neri) .

DILION TATIANA 
corespondentă 

va trece la lucrări mai grele: 
schițe în peniță, acuarelă sau 
chiar ulei.

CALENDAR S. R. S. C.
Programul cursurilor 
universității populare 

din Petroșani
LUNI, 25 ianuarie orele 19- 

20, sala Școala medie, secția 
maghiară, limba engleză; o- 
rele 20—21, limba rusă și lim
ba engleză.

MARȚI, orele 19—20, Școa
la populară de artă, istoria 
muzicii, lecția „Viața și opera 
lui Bethowen", urmată de au
diție pe discuri.

MIERCURI, orele 20—21, 
sala A.S.I.T., istoria artelor 
plastice, lecția „Arta evului 
mediu" (partea Il-a).

JOI, orele 19—20, sala Școa- || 
la medie, secția maghiară, lim
ba rusă și limba engleză; ore
le 20—21, aceeași sală, limba 
rusă; orele 20—21, sala AS IT, 
limba engleză.

VINERI, orele 19—20, sala 
Școala medie, secția maghiară, 
limba franceză și istoria tea
trului, lecția „Renașterea".

DUMINICA, sala A.S.I.T., o 
rele 9—10 fizică; 10—11 Sim
pozion „Cehov" și chimie; 
11 —13 matematică (geome
trie).

♦
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Luceafărul cel roșu, cald simbol al dreptății, 
Nestinsă călăuză în lupte proletare, 
Străluce tot mai tare pe culmea libertății, 
E cea mai dragă-n lume, neprețuită floare !

S. RADULESCU
membru al cercului literar „Minerul" 

Petroșani

FE uw raia»
Numeroși tineri muncitori au 

trimis redacției poezii. Unele de 
calitate mai bună, iar altele nu 
se ridică încă la valoarea cerută 
pentru a fi publicate. Toate la 
un loc însă au o caracteristică 
comună : sînt inspirate din viața 
nouă pe care o trăim, din eve
nimentele istorice care au adus 
zilele luminoase ale democrației 
populare.

Tov. Fetelca Stelian din Lu- 
peni, în poezia „Azi și în viitor" 
în cuvinte calde își aduce pri
nosul de admirație patriei iubite, 
oamenilor muncii ce o fac pe zi 
ce trece tot mai frumoasă.

Patria-i grădină-nfloritoare, 
Apele sînt fine broderii, 
Mina omului —

măiastră creatoare
Înălțimi a’ țării temelii, 
Monument

de vremuri viitoare
In „Balada muncitorului ce-n- 

vață" studentul Buretea Ioan de 
la I.M.P. zugrăvește bucuria de 
a învăța, bucuria creată pentru 
cei mulți de regimul nostru de
mocrat-popular.

Eu te-am văzut adesea
în seri întîrziate

Cum căutai cu sete
în carte să găsești:

Menirea ta în viața
ce freamătă, răzbate 

Sub nobila chemare
a anilor acești.

Tînărul muncitor Culcea F. de 
la mina Lupeni, în poezia „Din 
beznă spre lumină" surprinde 
un crîmpei din viața sa frămîn- 
tată din trecut, în contrast cu 
bucuria zilelor ce le trăiește a- 
cum.

N-am avut tăbliță, nici condei 
Și spre școală pașii

nu m au dus,
Tulburați de lacrimi —

ochii mei,

t
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Căutau spre mama,
așteptau răspuns.

Dar răspunsul ei mereu întîr- 
zia...

Abia azi aflai ascunsa-i 
dezlegare:

Turme de dureri
s-au șters din viața mea 

Azi cînd răsărit a
mîndrul soare.

Exemplele de mai sus au da
rul să oglindească progresele fă
cute de unii tineri. In același 
timp însă arată și altceva. Fap
tul că tot mai mare devine nu
mărul celor ce își dedică o par
te a timpului liber încercări
lor literare. Cei ce încearcă să 
scrie poezie trebuie să se ini
țieze în tainele mînuirii versu
lui, în folosirea unor imagini ar
tistice plastice; poezia trebuie 
să emoționeze.

Tocmai faptul că unii începă
tori nu studiază îndeajuns, ca 
și în exemplele de mai sus, face 
ca încercările lor de versificare 
să nu atingă nivelul cerut. Sînt 
numeroase acele poezii în care 
nu se respectă regulile elemen
tare (ritm, rimă, figuri de stil 
etc.) constituind mai mult o în
șiruire de cuvinte. A.cest lucru 
face ca poeziile să fie lipsite de 
fior poetic. Astfel sînt „De ce 
stai trist" de Nicolaie Paul dirt 
Lupeni, „Pămînt străbun", „So
cialism" de Corcodel Nicolae din 
Petrila și încercările lui Albu 
Sabina din Lupeni.

Se mai întîmplă ca unele poe
zii să nu aibă un fir călăuzitor, 
legătura dintre versuri fiind lip
sită de logică. Astfel sînt, de 
exemplu, poeziile „Odă Const1' 
tuției R.P.R." (a cărei constru 
ție vădește calități) scrisă db 
Pîrvulescu loan din Lupeni. 
„Concepții vechi și noi", „Prin 
ea" și „Unor amici" de C. Florea 
din aceeași localitate

V. FULESI
*

IQ) upă prelucrarea planului
1—, de activitate al brigăzii de 

muncă patriotică nr. 2, o vreme 
în sala atelierului sectorului IX 
al minei Lupeni se lăsase liniș
tea. Doar bîzîitul aparatului pen
tru sudură autogenă se auzea, 
ca tin bondar uitat de ger și iar
nă, sub halele înalte.

— Ce facem băieți, spuse deo
dată tînărul sudor Florea Florian 
ortacilor, ne îndeplinim sau nu 
angajamentul ?

Forjorul Răducel D-tru, care 
sta alăturea de el, pe marginea 
unui banc, pocni din degete.

—■ Neapărat! Deși aici l.ș su
prafață nu cred că vom putea 
realiza economiile pe care ne-am 
angajat să le facem...

Brigadierul își roti privirile de 
Ia unul la altul, cuprins de un 
sentiment cald : „Buni băieți !". 
Fu smuls însă din gînduri de 
vocea lăcătușului de mină Mure 
șan Vasile :

.— Dacă o să prestăm cîteva 
munci voluntare pentru recupe
rarea fierului rămas pe galeriile 
minei, sigur vom realiza și mai 
mult de cît ne-am angajat...

—- Eu am auzit la comitetul
U.T.M. că la sectorul IV B ar fi 
multe lugne, într-un suitor pără
sit — dădu o sugestie sudorul 
Schmidt Iosif .

— Ce-ar fi să coborîm să le 
scoatem de acolo! spuseră în
tr-un glas tinerii Nagy Imre și 
Ular Petru, aflați și ei de față.

— O să coborîm dacă trebuie, 

U.T.M. al mi
nei, pentru lămuriri suplimenta
re.

Așa s-a născut ideia recupe
rării tuburilor de aeraj uzate 
de la orizontul 631 al -minei Lu
peni.

doua zi, după terminarea
" “serviciului, imediat după 

masă, cei 6 tineri s-au înfățișat 
la magazia de materiale și efecte. 
Au primit echipament de protec
ție, de la lămpărie lămpi de si
guranță și de la sectorul IV B 
îndrumările necesare.

— N-o să vă putem însoți, 
le-au spus maiștrii, dar credem 
că o să vă descurcați...

— Fără grijă -- le-au răspuns 
tinerii.

Pînă la locul unde se aflau 
lugnele părăsite erau cam 5 ki
lometri de mers prin subteran, 
dar asta nu i-a speriat pe tineri. 
Fiecare din ei a mai fost în mi
nă, cel puțin odată.

Dar... totuși, n-a fost chiar 
atît de simplu să ajungă la locul 
cu pricina.

Au intrat pe galeria principală 
în jurul orei 16.

Pînă la puțul 9 toate au mers 
bine. Aici însă li s-au cam încur
cat socotelile. Puțul era în pro

deși nu sîntem 
mineri.
— Chiar demîi- 

ne. Să vorbim 
întîi la comitetul

te de oră, cel 
, mult trei sferturi, 

ajungeți la sui- 
I torul unde spu

neți că se află

ducție plină, nu putea să-i coboa
re la orizonturile de jos...

— Doar peste vreo1 oră și ce
va vă putem lăsa cu colivia... le-a 
spus semnalistul. Uite, minerii 
dau fest cărbune azi, e o adevă
rată avalanșă...

Intr-adevăr, plinele și goalele 
nu mai pridideau să iasă și să 

intre în colivii, determinîndu-i pe 
oamenii de la transport să mun
cească îndrăcit, pentru a face fa
ță năvalei lor.

scurtă consfătuire între 
cei 6 tineri. O propunere 

Aprobare unanimă.
— Care-i cel mai apropiat sui

tor. sau plan înclinat de- aici ? 
întrebă Florea, șeful de brigadă, 
pe semnalistul de la puț.

— Păi... nu-i prea departe... 
2—300, poate 500 de metri, tot 
înainte, e planul Nicula, în stîn- 
ga... De-acolo, e drept, trebuie să 
vă întoarceți iar înapoi și să o- 
coliți o țîră... Dar într-o jumăta- 

lugnele acelea...
Tabloul descris de semnalist 

nu-i prea încîntă p'e tinerii bri 
gadieri, timpul iiinuu-Ie prețios. 
Dar n-aveau încotro. Oricum, tor 
mai cîștigau ceva... Chiar și o 
jumătate de oră cîștigată nu-i de 
lepădat.

In curînd, luminițele lămpilor 
lor pieiră după o cotitură a ga
leriei.

Drumul îl parcurseră mai repe
de decît spusese semnalistul. In 
drum întîlniră un controlor de 
gaze, apoi pe un maistru, care 
știa de acțiunea lor. Acesta li și 
îndrumă cum să ajungă mai re
pede la suitorul căutat.

— Ei, aici o să avem de lucru, 
nu glumă — spuse responsabilul 
brigăzii, luminînd în susul suito
rului, în urma măsurătorului de 
gaze care urcase să controleze 
locul, dacă nu-i pericol.

Acesta coborî repede, anunțînd :
— Băieți, puteți să-i dați bice. 

Totul e în regulă. Totuși, feri- 
ți-vă să nu faceți scîntei...

Suitorul se vedea cît de colo că 
în ultima vreme era puțin folosit. 
Dar nu era timp de palavre.

— Tu Răducel vii cu mine, 
spuse Florea; Mureșan cu Sch
midt, Ular cu Nagy...

Cîte doi, cu lampa agățată de 

gaica hainei, cu chei franceze și 
ciocane în mînă, cei 6 meseriași 
începură demontarea lugnelor din 
lungul suitorului. Multe erau tur
tite, unele șuruburi erau atît de 
ruginite încît nici nu mai distin
geai locul unde se aflau... De a- 
cum, în semiîntunericul din uria
șul horn subpămîntean, în clipe
le acelea răsunau doar ciocnete 
de (ier, scrîșnete metalice și ră
suflarea grăbită a oamenilor...

Zgx trecut o oră, două, trei...
Nici ei nu mai știau... De 

Ia suitorul acesta trecură la o 
galerie veche, de acolo la un plan 
înclinat.

— Am ajuns la a 50-a lugnă 
— spuse cu bucurie în glas unul 
dintre tineri. Cred că-i de-ajuns.

— Mai demontăm vreo 10 și-a- 
poi plecăm, spuse altul.

— Bine! încă 10.
Dar cele 10 se dublară între 

timp, fără să se bage de seamă.
Primii mineri care intraseră în 

schimbul III, îi -aflară la c'ea de 
a 70-a lugnă demontată Afară ie
șiră bucuroși, cu minerii din 
schimbul II. Cu nimic nu se deo
sebeau de aceștia, atît erau de 
negri de praful de cărbune. Asta 
nu-i supăra însă.

— Ei, ce ziceți de prima zi ?
— Faină „recoltă", o să mai 

intrăm și-a doua oară aici, să 
scoatem lugnele la suprafață. A- 
poi... vom vedea !

1. STRAUȚ
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Munca educativă să cuprindă 
pe toți tinerii din sector

Sub îndrumarea organizației 
de partid, organizația U.T.M. din 
sectprul V rambleu de la mina 
Petrila desfășoară o activitate 
rodnică pentru sporirea contri
buției tinerilor la înfăptuirea 
sarcinilor ce stau în fața între
gului colectiv al sectorului.

La succesele obținute în cursul 
anului 1959 de sectorul de ram
bleu în îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan și reducerea 
prețului de cost, un aport de 
seamă au avut fără îndoială ti
nerii în frunte cu utemiștii. Cei 
50 de utemiști, cîți numără or
ganizația U.T.M. din sector, ur
mați de ceilalți tineri, au răs
puns întotdeauna cu căldură la 
chemările organizației de partid 
și conducerii sectorului. De exem
plu, numai în ultimul trimestru 
al anului trecut ei au strîns prin 
muncă voluntară 15.000 kg. fier 
vechi. Acțiuni de muncă volun
tară au fost întreprinse din ini
țiativa utemiștilor și pentru scoa
terea din mină a tuburilor de 
rambleu uzate spre a fi recon
diționate. Utemiștii desfășoară o 
adevărată întrecere pentru recu
perarea de cît mai multe garni
turi de plumb, flanșe și șuru
buri.

In fruntea acțiunilor tinerești 
din sector se află secretarul or
ganizației U.T.M., candidatul de 
partid Costache Aristică. în tri
mestrul IV al anului trecut el a 
realizat economii în valoare de 
peste 5000 lei prin recuperarea 

400 kg. plumb din garnituri 
. echi, 150 kg. șuruburi, 100 bu
căți flanșe ș.a. Colectivul sec
torului nostru se poate mîndri și 
cu alți tineri. Așa sînt tovarășii 
Bontea Vasile, Mustocea loan. 
Stoica Nicblae, Molnar Iosif 
fruntași în lupta pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan, pentru 
economii. Acești tineri sînt apre- 
ciați și peritru comportarea lor 
exemplară în producție și în tim
pul liber.

Dar, între tinerii din sectorul

Citiți în numărul 3 
ai revistei ,,Flacăra”

— Cu urechea la inima mași- 
or — reportaj de la uzinele 

„drnst Thălmann".
— Și unii și alții — fotore

portaj despre ajutorul dat de 
către compozitorii noștri forma
țiilor muzicale de amatori.

— Articolul „In numele omu
lui" și fotoreportajul „Ei și-au 
dezbrăcat haina militară", cu- 
prinzînd imagini de la cea de-a 
treia reducere a efectivului for
țelor armate ale Uniunii Sovie
tice.

— Umbre și lumini la Banaras 
— note de călătorie din India 
de Mia Groza.

— Bhilai — rod al prieteniei 
sovieto-indiene.

— N.A.T.O. văzut de presa 
occidentală.

— Adevărul învinge — scri
soare din S.U.A. de la Albert 
Kahn.

— Două pagini „In jurul glo
bului" cuprinzînd cele mai noi 
imagini de peste hotare.

Gtiți materialele de satiră și 
umor :

— Peste drum de casa mea — 
foileton de 1. Avian.

— Trei personaje în căutarea 
adevărului — foileton de Al. 
Raicu.

Revista „Flacăra" mai cu
prinde :

— O cronică sportivă de Al. 
Mirodan.

— O rubrică de modă pe te
ma : „Dintr-o rochie uzată".

— Gimnastica la domiciliu : 
„Vreți să slăbiți?" (II).

— Sfaturi practice : Mai multă 
atenție zahărului și dulciurilor.

— Colțul micului desenator, 
i — De vorbă cu medicul. 
1 — Cuvinte încrucișate și

4 planșe în culori cu reprodu
ceri din arta decorativă ' vietna
meză. 

nostru se pot găsi și astfel de 
exemple. Sînt și tineri indiscipli- 
nați, lipsiți de răspundere față 
de sarcinile de producție, cu ma
nifestări nedemne pentru un tî- 
năr. Așa sînt Hînceanu Ioan, Du
mitru Constantin. Mai sînt în 
cadrul sectorului V tineri care, 
deși își îndeplinesc cu conștiin
ciozitate sarcinile ce le revin în 
procesul de producție, în timpul 
lor liber au apucături urîte. Tînă- 
rul Fiilop Ludovic este apreciat 
ca un tînăr conștiincios în produc
ție, un muncitor destoinic. Dar 
nu același lucru se poate spune 
despre comportarea lui după o.
le de șut. Timpul liber el și-l pe
trece în anturajul unor prieteni 
de la care nu poate învăța nimic 
bun. Este văzut deseori în stare 
de ebrietate, avfnd manifestări 
huliganice. De asemenea, nu o- 
dată s-a întîmplat ca tînărul Fii- 
lop să absenteze de la servici.

De cie mai există asemenea ma
nifestări în comportarea unor ti
neri din sectorul nostru, între 
care sînt și utemiști ? In mare 
parte aceste lacune se datoresc 
faptului că organizația U.T.M. 
din sector nu se preocupă sufi
cient de educarea tinerilor în tim
pul lor liber, nu folosește toate 
mijloacele muncii politice pentru 
educarea comunistă a tinerilor, 
pentru dezvoltarea la ei a trăsă
turilor proprii omului de timp 
nou. Cazurile de indisciplină nu 
sînt combătute în adunări gene
rale U.T.M., la fel, nu toți ute
miștii sînt activizați pe linie de 
organizație?

Pentru a lichida deficiențele 
existente încă în munca și com
portarea unor tineri biroul U.T.M. 
din sectorul V trebuie să dove
dească multă preocupare față de 
toți tinerii din sector, față de 
comportarea lor după orele de 
muncă.

I. MUREȘAN 
tehnician miner
------ ---------= * —. - =------

Crește numărul utemiștilor
Una din sarcinile de seamă pe 

care Conferința orășenească 
U.T.M. din Vulcan a trasat-o or
ganizațiilor de tineret din loca
litate a fost aceea de a desfă
șura o bogată activitate politică 
în vederea primirii . celor mai 
buni tineri în rîndurile U.T.M. 
Organizațiile de bază U.T.M. din 
Vulcan se preocupă intens de în
făptuirea acestei sarcini.

Odată cu munca desfășurată 
pentru atragerea a cît mai mulți 
tineri merituoși în organizație, a 
crescut grija comitetelor și birou
rilor U.T.M. pentru pregătirea 
politică a noilor utemiști. Bune 
rezultate în această privință au 
obținut mai ales organizațiile

SE RIDICA O NOUA BRIGADA...
In biroul sectorului II al mi

nei Aninoasa discuțiile nu mai 
conteneau. Biroul organizației 
de bază și conducerea sectoru
lui erau preocupate de măsurile 
ce trebuie luate pentru a asigu
ra îndeplinirea integrală a sar
cinilor sporite de plan pe anul 
1960.

— In anul 1960—spunea șeful 
sectorului — va trebui să dăm 
cărbune și mai mult. Pentru as
ta vom deschide noi abataje. A- 
vem unde. Unul dintre noile a- 
bataje deschise va fi cel din 
stratul 15. Va fi un abataj cheie. 
Aici va trebui să plasăm o bri
gadă puternică și încă una 
nouă. Ei, pe cine propuneți să 
fie șeful noii brigăzi?

In încăpere s-a făcut liniște. 
Fiecare părea preocupat să facă 
o propunere bună. Comunistul 
Colda Simion se ridică primul.

— Eu aș avea o propunere — 
spuse el — aruneînd o privire 
spre cei din jur. Apoi continuă 
hotărît : Propun să dăm condu
cerea unei brigăzi lui Hemerik 
Matei

Mai mulți dintre cei prezenți 
și-au exprimat neîncrederea.

IN EDITURA TEHNICĂ
au apărut:

N. N. LUZIN : Calculul inte
gral, ediția a IlI-a. Traducere 
din limba rusă. 480 pagini, 20,90 
lei.

C. RADULESCU: Apa grea. 
192 pagini, 5 lei.

Teoria mecanismelor și a ma
șinilor. Structura și cinematica 
mecanismelor. 528 pagini, 33,30 
lei.

COLECTIV EDITURA TEH
NICĂ : Manualul inginerului e- 
lectrician, voi. VIII. Electrifica
rea și automatizarea în între
prinderile industriale. 1.476 pa
gini, 91,50 lei.

B. PABST: Depanarea radio
receptoarelor. Traducere din lim
ba germană. 226 pagini, 7,45 lei.

T. TANĂSESCU. GH. VAZA- 
CA, N. BERLADSCHI : Introdu
cere în electronica industrială. 
660 pagini, 24,50 lei.

S. T. ROSTOVȚEV: Teoria 
proceselor metalurgice. Traduce
re din limba rusă. 556 pagini,
29.40 lei.

AL. STOENESCU, GH. SI- 
LAȘ : Curs de mecanică teore
tică, ediția a ll-a. 500 pagini,
21.40 lei.'

ST. ANASTASIU, A. JELES- 
CU: Detergenți și alți agenți 
activi de suprafață. 364 pagini, 
23,70 lei.

T. SANDULESCU • Benzine 
și uleiuri auto. Folosirea lor 
rațională. Iu8 pagini, 2,65 lei.

ÂL. RAU: Elaborarea oțelu
rilor. 516 pagini, 30 lei.

ST ENACHE, A. OPREAN: 
Ascuțirea sculelor așchietoare. 
254 pagini, 7,50 lei.

L. A. MACOVEANU: îndrep
tar radm. 204 pagini, 5,05 lei.

A. ANDREI: Construcții de 
betor» armat realizate după eli
berarea patriei, 282 pagini, 28 
lei.

V. VO1C.U : Instalații de ven
tilare și condiționare a aerului. 
Montare — recepție — exploa
tare. 242 pagini, 8 lei.

U.T.M. de la sectorul V al minei, 
termocentrala Paroșeni, organiza
ția nr. 1 de la U.E.V. și altele.

Comitetul orășenesc U.T.M. 
Vulcan, numai în primele sale 
două ședințe de birou, a confir
mat 21 de tineri ca utemiști. 
Printre tinerii care au fost pri
miți în organizație, se numără 
tov. Teodorescu Vasile, Zarda A- 
lexandru, Vasilescu Elena, Kocsis 
Gheza, Luca Anastasia.

Tot în prima jumătate a lunii 
ianuarie Comitetul orășenesc
U.T.M. Vulcan a înmînat unui 
număr de 12 utemiști recoman
dări pentru a deveni candidați de 
partid.

N. ROVENȚA 
corespondent

•— Bine te-ai mai gîndit, par
că nu cunoști povestea lui He
merik de cînd conducea o bri
gadă în stratul 13.

— Asta, că m-am gîndit bine 
sau rău, o s-o vedeți pe urmă. 
Răspund eu de propunerea pe 
care am făcut-o.

Și într-adevăr, înainte de a-și 
exprima părerea, tehnicianul 
Colda Simion s-a gîndit mult. 
In minte i-a apărut figura tî- 
nărului Hemerik, de cînd a apă
rut pentru prima dată la mină. 
De atunci îl cunoaște. S-a cali
ficat în scurt timp și a ajuns 
un miner destoinic. Apoi i s-a 
încredințat o brigadă care a ob
ținut rezultate bune. Toate ar 
fi mers bine, dacă condițiile de 
exploatare a stratului în care 
lucra brigada nu s-ar fi înrău
tățit. Ondulațiile stratului, apa 
care curgea continuu în abataj, 
distanța mare de unde trebuia 
tansportat materialul lemnos 
îngreunau serios mersul mun
cii brigăzii. Așa că brigada tî- 
nărului Hemerik Matei a deve
nit o brigadă codașă. Rămînea 
lună de lună sub plan. Acest lu
cru l-a descurajat pe tînărul 
brigadier. Brigada lui a fost di-

Succesele economiei
Uniunii Sovietice in anul 195#

Comunicatul Direcției Centrale de Statistică a U.R.S.S.

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
anunță:

Direcția Centrală de Statistică 
de pe lîngă Consiliul de Miniș
tri al U.R.S.S. a dat publicității 
comunicatul cu privire la rezul
tatele îndeplinirii planului de 
stat de dezvoltare a economiei 
naționale a U.R.S.S. pe 1959, 
primul an al septenalului (1959— 
1965).

In comparație cu anul 1958, 
volumul producției industriale al 
U.R.S.S. a crescut cu peste 11 
la sută (producția de mijloace 
de producție, potrivit datelor 
preliminare cu 12 la sută, pro
ducția bunurilor de consum — 
cu 10,3 la sută).

Planul economiei naționale a 
U.R.S.S. prevedea ca în 1959 
producția industrială să crească 
cu 7,7 la sută. Peste prevederile 
planului anual s-au fabricat pro
duse industriale în valoare de 
aproape 50 miliarde de ruble.

Toate republicile unionale și 
toate consiliile economiei națio
nale au depășit planul anual la 
producția globală și la majorita
tea celor mai importante produ
se, inclusiv la majoritatea bunu
rilor de larg consum. In 1959 
în U.R.S.S. s-au produs: fontă 
— 43.000.000 de tone, cu 9 la 
sută mai mult decît în 1958; oi
ței — 59,9 milioane de tone, cu 
9 la sută mai mult, laminate — 
47 milioane de tone, cu 9 la sută 
mai mult, minereu de fier — 
94,4 milioane de tone — cu 6 
la sută mai mult, țiței — 129,5 
milioane de tone, cu 14 la sută 
mai mult, energie electrică — 
264 miliarde de kWh, cu 12 la 
sută mai mult, fibre artificiale 
și sintetice — 179 mii de tone, 
cu 8 la sută mai mult, mașini 
unelte pentru așchierea metale
lor — 146 mii unități, cu 5 la 
sută mai mult.

Față de 1958 s-au produs mai 
multe bunuri de larg consum 
după cum urmează : țesături — 
cu 346 milioane de m. p., încăl
țăminte de piele — cu 33 mili
oane de perechi, carne — 900 
mii de tone, unt — cu 66 mii 
de tone, produse lactate — cu 1,1 
milioane tone.

S-au elaborat și s-au fabricat 
peste 2.000 de noi tipuri prin
cipale de mașini, mecanisme, a- 
parate și alte utilaje.

In 1959, potrivit datelor pre
liminare, s-au recoltat 7,6 mili
arde de puduri (124,8 milioane 
de tone) cereale, ceea ce satis
face nevoile populației și cele
lalte cerințe ale statului pe a- 
nul în curs. Recolta globală de 
cereale a depășit recolta medie 
anuală din perioada 1954—1958 
cu 700 milioane de puduri.

zolvată, iar el a cerut transfe
rul în alt sector, unde a lucrat 
aproape un an de zile. Iată po
vestea lui Hemerik Matei. In a- 
fara acestei povești, Colda Si
mion cunoștea însă și calitățile 
tînărului. II aprecia ca un mi
ner destoinic, un bun organiza
tor al producției.

...De la discuțiile din biroul 
sectorului II Aninoasa a trecut 
mai bine de o lună și jumătate. 
Tot de atunci Hemerik Matei 
conduce noua brigadă care s-a 
format în sector. E o perioadă 
de timp scurtă. Pentru tînărul 
comunist Hemerik însă a fost 
deajuns pentru a suda noua lui 
brigadă, formată numai din ti
neri, și s-o îndrume pe calea 
unei munci rodnice. Din prima 
lună, decembrie, de cînd s-a în
ființat această brigadă ea a ob
ținut rezultate de seamă, depă- 
șindu-și sarcinile de plan cu a- 
proape 250 tone de cărbune. Re
zultate bune a obținut și în 
cursul acestei luni, numărîndu- 
se printre brigăzile fruntașe... 
In sectorul II al minei Aninoa
sa se ridică o nouă brigadă...

I. D.

S-au produs 4,7 milioane de 
tone bumbac brut —■ cea mai 
mare cantitate din întreaga is
torie a cultivării bumbacului.

S-a înregistrat o creștere con
siderabilă la produse animalie
re, mai cu seamă datorită creș
terii producției sociale. S-au ob
ținut 8,6 milioane de tone carne 
și grăsimi (în greutate de tăie
re), 62 milioane tone de lapte, 
845 mii tone de unt.

La producția globală de lapte 
U.R.S.S. a ajuns din urmă S.U.A. 
încă în anul 1958. In 1959 Uniu
nea Sovietică a întrecut Statele 
Unite ale Americii și la produc
ția de unt pe cap de locuitor (în 
U.R.S.S. — 4 kg., S.U.A. 3,9 kg.).

In cursul anului au fost puse 
în funcțiune peste 1.000 de noî 
mari întreprinderi industriale de 
stat și un mare număr de secții 
în întreprinderile existente.

Productivitatea muncii a cres
cut în industrie cu 7,4 la suită, 
în comparație cu 1958 (durata 
zilei de lucru fiind redusă într-o 
serie de ramuri).

Din numărul total al munci
torilor și funcționarilor din eco
nomia națională, la sfîrșitul a- 
nuluî 1959 peste 13 milioane de 
persoane au beneficiat de ziua 
de lucru redusă (de 7 și 6 ore). 
Trecerea la ziua de lucru redusă 
continuă și se face fără reduce
rea salariilor. Intr-o serie de 
ramuri salariile au crescut în 
mod substanțial, mai ales la 
lucrătorii cu cîștiguri mici.

Venitul național al U.R.S.S. 
a crescut cu 8 la sută, adică cu 
aproximativ 100 de miliarde de 
ruble, în comparație cu 1958.

Numărul persoanelor care au 
învățat în categoriile de învăță- 
mînt au depășit în U.R.S.S. 50 
milioane. In instituțiile de învă- 
țămînt superior și mediu de spe
cialitate au învățat peste 4.150.000 
de persoane. In total, în anul 
trecut instituțiile de învățămînt 
au fost absolvite de peste 
860.000 de tineri specialiști, in
clusiv 106.000 de ingineri, 
125.000 specialiști în agricultură, 
aproximativ 200.000 cadre didac
tice și peste 100.000 de lucrători 
pe tărîmul medicinei.

Numărul lucrătorilor științifici 
a crescut în U.R.S.S. în compa
rație cu 1958 și a fost de 310.000 
de oameni.

In decurs de un an populația 
U.R.S.S. a crescut cu 3.660.000 
de locuitori și a totalizat la în
ceputul anului 1960 peste 
212.000.000 de locuitori.

In 1959 s-au construit case de 
locuit cu o suprafață totală de 
peste 80.000.000 m. p., adică 
peste 2.200.000 de apartamente. 
In afară de aceasta, colhoznicii 
și intelectualii de la sate au 
construit circa 850.000 de case 
de locuit.

Schimburile comerciale ale U- 
niunii Sovietice cu țările străine 
au continuat să se lărgească. 
Volumul comerțului exterior a 
totalizat, în expresie valorică, 
peste 41 miliarde ruble față de 
34,6 miliarde în 1958, și a cres
cut în prețuri comparabile cu 
peste 20 la sută.

—=*=—

Conferințe închinate 
planului septenal 

al U.R.S.S.
In cadrul acțiunilor S.R.S.C. 

din orașul Petroșani, zilele tre
cute au avut loc două conferin
țe, una în sala Sfatului popular 
raional și alta la clubul Con
structorilor din Petroșani. Aceste 
conferințe, susținute de conf. u- 
niversitar Vagu Paraschiv din 
București, au fost închinate dez
voltării economiei în cel de-al 
doilea an al planului septenal al 
U.R.S.S. și ultimelor și mărețe
lor acțiuni de pace întreprinse 
de P.C.U.S. și guvernul Uniunii 
Sovietice, pentru destinderea în
cordării internaționale și înțele 
gerea între popoare.



După lansarea în Pacific a puternicei 
rachete sovietice

Amănunte interesante relatate de savantul sovietic 
Ari Sternfeld

Vizita Iui K. Voroșilov, F. Kozlov 
și E. Furțeva în India

MOSCOVA 23 (Agerpres)
Potrivit calculelor lui Ari 

Sternfeld, laureat al premiului 
Internațional de încurajare î'n 
domeniul astronauticii, racheta 
balistică sovietică, lansată în di
recția Oceanului Pacific, și-a 
menținut viteza cu o precizie de 
pînă la 3 miimi de procent și s-a 
abătut de unghiul de ridicare sta
bilit numai cu 16 secunde.

Această precizie, a declarat 
corespondentului agenției TASS 
Ari Sternfeld, a depășit tot ce 
se putea aștepta chiar și în con
dițiile actualului ritm fără prece
dent al progresului în domeniul 
tehnicii rachetelor. In timp ce în 
zborul rachetelor cosmice sovie
tice în direcția Lunii graficul vi
tezei de deplasare era respectat 
cu o precizie de pînă la un me
tru pe secundă, de data aceasta 
indiceie a fost îmbunătățit de

Prof. V. Dobronravov: Ultima treaptă a viitoarei rachete cosmice 
mai mare va depăși cea de-a doua viteză cosmică

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
Cunoscutul savant prof. V. 

Dobronravov comentează în zia
rul - „Moskovskaia Pravda" lan
sarea de către U.R.S.S. a unei 
puternice rachete balistice cu 
mai multe trepte.

Racheta, scrie el, a fost prevă
zută cu o machetă a ultimei 
trepte. După terminarea expe
riențelor ce se desfășoară în 
prezent, această ultimă treaptă 
reprezentată acum prin machetă, 
va fi lansată în spațiul cosmic. 
Ea va purta pe bord aparate 
pentru cercetări științifice. 
' Savantul relevă o particulari
tate a acestei rachete și anume 
că macheta ultimei trepte a fost 
prevăzută cu un sistem special 
care s-o protejeze împotriva ar
derii în timpul trecerii sale prin 
păturile, dense ale atmosferei. 
Acest lucru are o foarte mare 
însemnătate pentru lucrările vii
toare în vederea creării unor 
sateliți artificiali care să se re
întoarcă pe pămînt.

Deși racheta lansată la 20 ia
nuarie, subliniază prof. Dobron
ravov este mai mare în compâ-

Allan Duties despre 
rămmerea în urmă 

a S. U. A. în domeniul 
cuceririi cosmosului

WASHINGTON 23 (Agerpres)
In ședința din 22 ianuarie a 

comisiei Camerei reprezentanți
lor pentru cercetarea spațiului 
cosmic care examinează problema 
rămînerii în urmă a Statelor U- 
nite față de Uniunea Sovietică 
în domeniul cuceririi spațiului 
cosmic, a luat cuvîntul Allan 
Dulles, conducătorul Direcției 
centrale de investigații a S.U.A. 
El a subliniat că Uniunea So
vietică a dobîndit un uriaș pres
tigiu, plasînd prima pe orbită 
un satelit artificial al pămîntu
lui-. Acest lucru, a declarat Dulles, 
„a stîrnit o reacție atît de in
tensă în întreaga lume, cu care 
nu se pot compara urmările vreu
nei alte descoperiri sau invenții".

Scoțînd în evidență că Uniunea 
Sovietică „a depășit într-o mă
sură uriașă ceea ce lumea aștepta 
de la posibilitățile ei științifice 
și tehnice", Dulles a declarat că 
dimpotrivă Statele Unite, „n-au 
îndreptățit speranțele". „Astăzi, 
a spus el în continuare, deși în 
străinătate continuă să se mani
feste speranța că Statele Unite 
vor ajunge din urmă Uniunea 
Sovietică, noi vedem cum cresc 
tot mai mult îndoielile în ce pri
vește posibilitatea de a face a- 
ceasta în decursul următorilor 
5—10 ani". 

cel puțin 5 ori și reprezintă 20 
cin. pe secundă.

Ari Sternfled consideră că 
traiectoria zborului rachetei balis
tice a parcurs distanța de cîțiva 
zeci de kilometri vertical în sus. 
Apoi racheta a început să se de
plaseze cu un unghi foarte mic 
față de orizont, egal cu aproxi
mativ 17 grade. Tocmai un ast
fel de unghi asigură regimul cel 
mai economic și cea mai mică 
viteză de zbor spre un punct si
tuat la o distanță de 12.509 ki
lometri.

După părerea lui Sternfeld ra
cheta trebuia să atingă plafonul 
la înălțimea de 1230 kilometri, 
ceea ce depășește înălțimea zbo
rului celui de-al treilea satelit 
artificial sovietic al Pămîntului.

Seara, la o înălțime de 1200 
kilometri, racheta ar fi trebuit să 

rație cu rachetele cosmice sovie
tice lansate mai înainte, penul
tima ei treaptă, împreună cu 
macheta ultimei trepte a dezvol
tat o viteză de 26.000 km. pe oră, 
adică aproape prima viteză cos
mică (care este de 29.000 km. pe 
oră). Acest lucru arată că ulti
ma treaptă a viitoarei rachete 
cosmice mai mari, datorită unor 
motoare care vor fi instalate pe 
ea, va putea dezvolta nu numai 
a doua viteză cosmică a rache
tei (11,2 km. pe secundă), ci 
chiar o viteză care s-o depă
șească, adică viteza necesară nu 
numai zborului spre Lună ci și 
spre planetele sistemului solar.

Crearea sateliților grei ai Pă
mîntului, scrie prof. Dobronra
vov, poate fi utilă pentru rezol
varea unor probleme importante 
ale dezvoltării comunicațiilor in
terplanetare. Același lucru se 
poate spune și despre lansarea, 
unor rachete cosmice mai grele 
în direcția planetelor sistemului 
solar. Pe un satelit greu al Pă
mîntului se va putea instala un 
sistem de ghidare cu ajutorul 
căruia se va putea imprima o 
orientare în spațiu. Aceasta va 
contribui la efectuarea unor cer
cetări științifice și mai prețioa-

---- -----------o---------------

Declapațiile lui Walter Ulbricht
ROMA 23 (Agerpres)
Intr-un interviu acordat unui 

corespondent al ziarului „Paese", 
Walter Ulbricht, prim secretar al 
C.C. al Partidului Socialist Unit 
din Germania, a declarat că ho- 
tărîrea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. cu privire la reducerea 
forțelor armate constituie o nouă 
mare contribuție a U.R.S.S. la 
crearea unei atmosfere de destin
dere și încredere internațională.

După ce a subliniat că inițiativa 
Uniunii Sovietice în ceea ce pri
vește reducerea forțelor armate 
trebuie să devină un exemplu 
pentru toate statele, W. Ulbricht 
a spus :

„Socotim că cele două state 
germane ar putea să aducă o 
contribuție hotărîtoare la regle
mentarea problemei dezarmării, 
dacă ele s-ar înțelege asupra în
cheierii unui acord cu privire la 
renunțarea la înarmarea atomică 
a Germaniei occidentale și cu 
privire la dezarmare, ar ajunge 
la un acord în legătură cu 
proiectul Tratatului de pace cu 
Germania, care să lichideze foca
rul de război ce mai există în 
Germania".

Referindu-se la problema Ber
linului, W. Ulbricht a subliniat 
că Adenauer este interesat în 
menținerea încordării în Berlinul 
occidental pentru a justifica în 
fața țării sale și în fața țărilor 

fie vizibilă în razele soarelui care 
apune ca o stea strălucitoare pe 
o rază de peste 3500 km.

In clipa atingerii „limitei maxi
me", a spus Sternfeld, datorită 
atracției Pămîntului viteza rache
tei s-a micșorat cu aproape 1200 
metri și a fost ceva mai mare de 
6 kilometri pe secundă. Apoi vi
teza a crescut din nou devenind 
iarăși maximă în punctul de că
dere.

Ari Sternfeld a subliniat că 
traiectoria deplasării rachetei re
prezintă un arc de elipsă avînd 
unul din focare în centrul Pă
mîntului, iar celălalt focar la o 
distanță de 3.550 km. de aceasta. 
Lungimea traiectoriei este cu 
14,2 la sută mai mare decît dis
tanța dintre punctul de lansare 
și cădere, măsurată de la supra
față Pămîntului șl este egală cu a- 
proximativ 14.300 kilometri.

se. Pe satelitul greu al Pămîn
tului va putea fi instalat chiar 
un telescop care va putea foto
grafia cerul înstelat, iar oame
nii vor putea să-l vadă cum a- 
rată el atunci cînd observațiile 
nu sînt împiedicate de atmosfe
ra terestră. Pe satelitul greu, o- 
rientat, al Pămîntului pot fi in
stalate și motoare de frînare. A- 
cestea vor permite frînarea sate
litului în momentul pătrunderii 
lui în păturile dense ale atmos
ferei. In sfîrșit, pe satelitul greu 
se vor putea monta și anumite 
instalații care să asigure cobo- 
rîrea satelitului prin toată atmos
fera pînă la aterizare. Succesele 
Uniunii Sovietice în domeniul 
cuceririi cosmosului, subliniază 
savantul, sînt asigurate de pro
gresul general al forțelor știin
țifice și tehnice în U.R.S.S. U- 
niunea Sovietică a înaintat cu 
mult mai mult față de toate ce
lelalte țări în principalele direc
ții ale tehnicii moderne. Ca a- 
tare, noile lucrări în vederea cer
cetării cosmosului cu ajutorul 
rachetelor care se întreprind a- 
nul acesta în U.R.S.S., reprezin
tă o continuare logică și firească 
a tot ceea ce a fost realizat în 
domeniul respectiv.

occidentale ritmul accelerat al 
înarmării atomice a Germaniei 
occidentale.

In legătură cu problema acțiu
nilor rasiale ale elementelor fas
ciste din Germania occidentală
W. Ulbricht a declarat că cel mai 
bun mijloc pentru prevenirea re
voluției periculoase din R. F. Ger
mană ar putea să-l constituie 
„încetarea războiului rece și în
cheierea cît mai grabnică a unui 
tratat de pace cu Germania, adi-j 
că cu cele două state germane’ 
existente".
------- ------O------

Lucrările consiliului nalionai 
al Frontului nalionai ai 

Germaniei oemocraie
La 22 ianuarie și-a început lu

crările la Berlin ședința Consi
liului Național al Frontului Na
țional al Germaniei Democrate 
care va discuta problema dez
voltării agriculturii în R.D. Ger
mană în lumina sarcinilor trasa
te de a V'II-a plenară a Comite
tului Central al Partidului Socia
list Unit din Germania. Alături 
de membrii Consiliului Național 
la ședință iau parte fruntași în 
agricultură, președinți ai coope
rativelor agricole de stat și 
S.M.T.-uri, cunoscuți oameni de 
știință sosiți din diferite regiuni 
ale republicii.

DELHI 23 (Agerpres). TASS 
anunță :

In seara zilei de 23 ianuarie 
K. E. Voroșilov, F. R. Kozlov și 
E. A. Furțeva au oferit o recep
ție în cinstea președintelui In
diei, R. Prasad, la care au luat 
parte R. Prasad, președintele In
diei, premierul J. Nehru, miniștri 
ai guvernului indian. La recepție 
au rostit cuvîntări K. E. Voro
șilov și R. Prasad. După recep
ție a avut loc un concert.

★
DELHI 23 (Agerpres). TASS 

anunță :
In dimineața zilei de 23 ia

Poporul indian dă o înaltă apreciere 
eforturilor sovietice pentru dezarmarea 

generală și totală
DELHI 23 (Agerpres) TASS 

anunță :
In legătură cu vizita în India 

a lui K. Voroșilov, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., F. R. Kozlov, prim-vi 
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și E. A. Furțe
va, deputată în Sovietul Suprem 
al U.R.S.S., Consiliul păcii pe 
întreaga Indie a dat publicității 
o declarație adresată lui K. E. 
Voroșilov.

Poporul indian, se spune în 
declarație, dă o înaltă aprecie
re eforturilor uriașe și nobile ale 
Uniunii Sovietice îndreptate spre 
înfăptuirea unei dezarmări gene
rale și totale a tuturor țărilor, a- 
sigurarea păcii în întreaga lume 
și lichidarea pentru totdeauna a

; Audiența lui Adenauer: ; la Vatican... ;
♦ NEW YORK 23 (Agerpres). î
ț TASS anunță : *
♦ După cum anunță corespon- ♦ 
ț dentul din Roma al agenției j 
J U.P.I. în cursul audienței salei
♦ de vineri la Vatican, cancela-1
♦ rul vest-german Adenauer a J
♦ rostit un discurs în care a de- ♦ 
î clarat: „Consider că dumne- * 
î zeu a hărăzit poporului ger- ț
♦ man în timpurile furtunoase!
♦ de astăzi rolul special de aj 
» servi ca pavăză Occidentului ♦ 
J împotriva puternicei influiențe* 
J pe care O' exercită asupra noas- J
♦ tră Răsăritul". ♦
J Un înalt demnitar al Vati-’ 
î canului, relatează coresponden- J 
J tul, a declarat într-o discuție •
♦ neoficială că spusele lui Ade- I 
J nauer au fost calificate la Va- J
♦ tican drept cuvinte care „stîr- ‘
4 nesc o oarecare mirare". •

PROGRAM DE RADIO
25 ianuarie

PROGRAMUL 1. 7,30 Muzică 
ușoară, 8,00 Melodii populare 
romînești, 8,30 Muzică simfoni
că, 9,10 Cîntece colhoznice, 10,20 
Soliști și ansambluri de operă 
din țări prietene, 11,03 Uverturi 
de muzică ușoară, 12,00 Cîntece 
de dragoste și jocuri populare 
romînești, 13,05 Cîntă orchestra 
de estradă a Radiodifuziunii es
tone, 14,20 Arii din opere, 15,10 
Muzică de estradă, 16,00 Con
cert simfonic, 16,40 Program mu
zical dedicat fruntașilor în pro
ducție din industrie și agricul
tură, 17,30 Cîntă Corul Radiote- 
leviziunii, 18,30 „Călătorie mu
zicală prin țări prietene", pro
gram de muzică ușoară, 19,15 
Teatru la microfon : „Peer Gynt". 
Adaptare radiofonică după piesa 
lui H. Ibsen, 21,00 Melodii popu
lare romînești, 22,00 Radiojur
nal, buletin meteorologic și 
sport. PROGRAMUL II. 14,30

nuarie, K. E. Voroșilov, președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., F. R. Kozlov, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și per
soanele care îl însoțesc au plecat 
din Delhi la Bhilai. Inalții oas
peți sovietici vor vizita la Bhilai 
una din cele mai mari construc
ții noi din India — uzina me
talurgică construită cu ajutorul 
Uniunii Sovietice.

In aceeași zi E. A. Furțeva, 
deputat al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a plecat la Madras.

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

tuturor conflictelor armate dintre 
popoarele care locuiesc pe glob.

Recenta reducere voluntară a 
forțelor armate sovietice cu o 
treime este un pas esențial prac
tic spre dezarmare și pace în în
treaga lume. In timpul istoricei 
sale vizite în S.U.A., primul mi
nistru Nikita Hrușciov a cîștigat 
într-o asemenea măsură inimile 
marelui popor american de par
tea acestei cauze sfinte care ar 
o mare însemnătate pentru v. 
torul oamenilor, încît șefii celor 
două guverne au declarat în co
mun că sînt hotărîți să rezolve 
toate litigiile pe cale pașnică, 
fără să recurgă la război.

Consiliul păcii pe întreaga In
die, se subliniază în declarație, 
este convins că vizita dv. în țara 
noastră ca și apropiata vizită a 
primului ministru Nikita Hrușciov 
Va sluji la întărirea continuă a 
prieteniei indiano-sovietice și la 
întărirea păcii în întreaga lume.

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

O anchetă cu rezultate 
semnificative

TOKIO 23 (Agerpres). TASS 
anunță :

Pe la jumătatea lunii iantva- 
rie ziarul „Asahi" a făcut în r‘ ~- 
durile opiniei1 publice un sor., 
ale cărui rezultate arată că gu
vernul Kiși este extrem de ne
popular. 44 la sută din cei ches
tionați s-au pronunțat pentru 
demisia cabinetului Kiși și nu
mai 28 au declarat că sprijină 
actualul guvern care a semnat 
recent noul tratat militar cu 
S.U.A.

50 la sută din cetățenii japo
nezi chestionați de ziar au con
damnat politica ostilă Chinei și 
75 la sută s-au pronunțat pen
tru normalizarea relațiilor diplo
matice cu R. P. Chineză.

Muzică ușoară, 15,30 Din cele 
mai cunoscute melodii populare 
romînești, 16,30 Vorbește Mos
cova I 17,00 Cîntece de dragoste 
de compozitori romîni, 18,05 Mu
zică corală romînească, 20,00 Cîn
tece pentru cei mici, 21,15 Album 
de melodii, 22,00 Muzică simfo
nică.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Nu aștepta luna mai 
(seria Il-a); AL. ȘAHI A: To

rentul; MUNCITORESC ; Mari
narul îndrăgostit; PETRILA: 
Arta prietenilor; LONEA: Lady 
Hamilton; ANINOASA : Maiștrii 
schiori de mîine; VULCAN : Azi 
pentru ultima oară; CRIVIDIA: 
Casa în care locuiesc; LUPENI : 
Dimineață mohorîtă; URICANI: 
Pavel Korceaghin.
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