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PRIN SECȚIILE U.R.U.M.P.
nerii Șoșoi Petru, Man Aron, Ma
te Ludovic, Șerk Ștefan și cei- 

la fel. 
și îi 
aeraj. 
lucrul 
îndea-

Hala de mașini 
unelte de la Uzi
na de reparat u- 
tilaj minier din 
Petroșani te îri- 
tîmpină cu zgo
motul specific al 
motoarelor în pli- 

. Raboteze, strun-nă funcțiune
guri, freze și alte mașini sînt 
mînuite cu siguranță de munci
torii din secție. Fiecare munci
tor se străduiește să-și facă pe 
deplin datoria, să îndeplinească 
și să-și depășească sarcinile de 
plan. Maistrul principal Anghel 
Viorel controlează felul cum se 
execută comenzile, calitatea lu
crărilor. In secție lucrează mul'ți 

• tineri, dintre care majoritatea au 
terminat doar de cîțiva ani școa
la profesională.

La unul din strunguri tînărul 
Dragomir Dumitru — candidat 
de partid — e captivat 
mersul strungului'. Execută 
piesă — carcasă de 
menți. El stăpînește 
strungul, mîinile îi 
îndemînare pe manete, 
șpan și piesa e gata, 
bacurile, scoate piesa,

de 
o 

rull- 
bine 

umblă cu 
încă un 
Desface 

o așează 
cu grijă lîngă celelalte, termina
te de Curînd. 
rînd. Materialul 
lă în bacuri, e 
prima operație 
mir Dumitru a executat la strung 
tot felul de piese complicate cîș- 
tigînd mereu experiență mai mul
tă. Acum este un strungar frun
taș.

FRUNTAȘII
Ia apoi alta la 

e prins cu iuțea- 
centrat și începe 
de tăiere. Drago-
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exploatarea Lupenf. Pentru meritele sale uțemișții l-au ales în
111

La secția de tinichigerie bri
gada de tineret condusă de Voi
nici Ștefan lucrează de zor. Ti-

Citiți în pag. !V-a
• Tovarășul Gheorghe Apos

tol a vizitat redacția și 
tipografia ziarului „U- 
nita“.

• K. E. Vorcșilov, F. R. 
Kozlov și E. A. Furțeva 
s-au înapoiat la Delhi 
după vizita făcută în Ne
pal.

• In preajma vizitei lui 
N. S. Hrușciov în Indo
nezia.

la
a

Sondorii de 
,, locația 5628 
'^șantierului de fo- 
jraje Bărbăteni au 
\forat în ianuarie 
, 80 m. de sondă 
peste sarcinile 
de plan. Ei au 
obținut acest im
portant succes 
prin folosirea ins
talației de foraj 
sovietică de tip 
ZIF-1200 A. IN 
CLIȘEU: Sondo
rul șef de echi
pă Vișan Cons
tantin execută 
manevra troliului 
pentru extragerea 
prăjinilor de fo- 

\ raj din sondă.
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lalți din brigadă muncesc 
Îndoaie tabla, o sudează 
dau forma tuburilor de 
Tovarășul Voinici verifică 
fiecărui tînăr și se ocupă 
proape de fiecare, îl ajută apolo 
unde e nevoie. Tinerii din briga
dă folosesc adesea material recu
perat, raelizînd astfel importan
te economii.

Maistrul atelierului ne dă ex
plicații despre rezultatele acestei 
brigăzi. „In luna ianuarie, spu
ne el, brigada a realizat econo
mii în valoare de 6976 lei prin 
recuperări de material vechi și 
prin muncă voluntară. Din acest 
material tinerii au executat 400 
bucăți de flanșe și inele pentru 
tuburi de aeraj. Planul de pro
ducție pe luna ianuarie l-au de
pășit cu 10 la sută".

Gazeta de perete vorbește și 
ea despre munca brigăzii lui 
Voinici Ștefan. Aici sînt arătate 
rezultatele 
tinichigii, 
de ei.

obținute de tinerii 
economiile realizate

ST. EKART

, PETRU este un harnic miner la
comitetul U.T.M. pe mină. Sortăreasa RUICAN EUGENIA de la Filatura Lupeni este fruntașă în producție și în munca cultural- 
artistică. Ea își depășește lună de lună sarcinile de plan. La preparația Lupeni tînărul KOVACS IOSIF este apreciat ca un parti- _ 
cipant activ la colectarea fierului vechi și la alte acțiuni de muncă patriotică. Printre elevii fruntași la învățătură și în activitatea® 
obștească de la Școala medie mixtă Lupeni se numără și utemista VRĂBIESCU GEORGETA. (In clișee de la stînga la dreapta) 
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1960

Proletari din toate țările,

Crește nivelul de trai 
al oamenilor muncii
Investiții locale în valoare 

de 14.760.000

care sa 
multila- 
în raio-

Comitetul executiv al Sfatului 
popular raional Petroșani, că
lăuzit de documentele plenarei 
C.C. al P.M.R. din 3—5 decem
brie 1959, a stabilit în planul 
financiar pe anul 1960 obiecti
vele cele mai de seamă ----
contribuie la dezvoltarea 
terală a industriei locale 
nul nostru.

Totalul cheltuielilor pentru lu
crările de investiții locale pe 
acest an însumează 14.760.000 
lei. Numai valoarea utilajelor cu 
care vor fi înzestrate unitățile in
dustriei locale și organizațiile eco
nomice din raion se ridică la 
3.440.000 lei. Din această cifră 
1.800.000 lei se vor cheltui pentru 
mărirea parcului de autobuse 
I.G.O.

al

Pentru scopuri 
sociai-culturale

pen- 
din 
s-a

Din bugetul anului 1960 
tru unitățile de învățămînt 
orașele și satele raionului 
alocat suma de 12.290:000 lei, a- 
dică cu 588.000 mai mult decît 
în anul 1958. S-a prevăzut, ca 
unele școli din raion să fie în
zestrate cu mobilier și materiale 
pentru politehnizare.

Mai mult de 20 la sută din 
buget este destinat pentru acțiu
nile de sănătate 
muncii din 
țiunile de 
nată suma 
ne

I

ale oamenilor 
raion, iar pentru ac- 
cultură a fost desfi
de aproape 3 milioa-

lei.

Mai
de

multe bunuri
larg consum
1960 planul de vîn- 

organizațiilor co- 
din raidn va crește 
la sută față de reali- 
anul 1959. Aceasta în

In anul 
zări al 
merciale 
cu 14,30 
zările din
seamnă că în cursul acestui an, 
în comparație cu vînzările efec
tuate anul trecut, populația Văii 
Jiului va primi mărfuri în plus 
în valoare de 63.276.000 lei.

Creșterea importantă a volu
mului de mărfuri care vor fi 
puse la dispoziția oamenilor mun
cii dovedește grija pe care o 
poartă partidul și guvernul nos
tru ridicării nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

Munich Rudolf învață nu de mult timp meseria de strungar 
în atelierul mecanic al minei Petrila. Datorită silinței sale, el și-a 
însușit în bună măsură tainele meseriei încît acum poate executa 
diferite piese complicate. IN CLIȘEU: Tînărul strungar Munich 
Rudolf lucrînd la strung.

Schimbul II a început ca de 
obicei. După ce a controlat me
tanul și a căptușit cu grijă fron
tul de lucru, șeful brigăzii, Gaia 
Grigore, a trasat sarcini ortaci
lor săi.

— Tu, Marine, împreună cu 
Crică lopătați cărbunele din di
recțional și ridicați grinda, Cos- 
tică, șorolește stîlpii, Tudor 
încărca cărbunele din rol, iar 
voi face loc pentru grindă 
coperiș.

După o mică pauză, șeful 
găzii s-a adresat din nou:

— Azi trebuie să dăm
ce

va 
eu 
la

bri-

fest
ambăieți, să recuperăm și 

pierdut ieri.
Lucrul a început. Sub 

nea ciocanului de abataj,
acțiu- 

mînuit

★=—

NOI PRIETENI 
AI CĂRȚII

Cu cîteva luni în urmă biroul 
organizației de partid de la Uzi
na electrică Vulcan a luat în 
discuția sa munca politică des
fășurată de organizația U.T.M. 
din uzină pentru educarea co
munistă a tineretului. Cu acest 
prilej comuniștii au cerut comi
tetului U.T.M. să-și intensifice 
activitatea pentru antrenarea ti
nerilor la citirea literaturii.

In urma sarcinilor trasate de 
biroul organizației de partid, co
mitetul U.T.M. a trecut, pe baza 
unui plan de acțiune, la mărirea 
numărului de tineri participant 
la concursul „Iubiți cartea'1. In 
Urma muncii politice desfășurate, 
75 de tineri au prezentat cereri 
de a fi înscriși la acest concurs.

Nu de mult, din rîndul parti- 
cipanților la concursul „Iubiți 
cartea11 30 de tineri s-au prezen
tat la comisia concursului pentru 
a fi examinați în vederea obți
nerii insignei „Prieten al cărții11.

N. ROVENȚA 
corespondent

O

30 de minute
cu iscusință de brigadierul Ga
ia Grigore cărbunele se desprin
dea ușor. La ort forotul creștea 
văzînd cu ochii. Minerul se o- 
prește din cînd în cînd și, luînd 
ciocanul de mină, desprinde din 
perete blocuri mari de cărbune. 
Apoi cercetează atent tavanul.

Totul se desfășoară normal. 
Marin Gheorghe și ajutorul mi
ner Crică Vasile au terminat lo- 
pătarea cărbunelui din direcțio
nal și au început să ridice grinzi. 
Vagonetarul de la rol a încărcat 
deja peste 20 de vagonete. E a- 
proape gata și locul pentru grin
da de la coperiș.

De odată, peste zgomotul cra- 
țerului în funcțiune, abatajul e 
străbătut de un strigăt:

— Aduceți o grindă, scoabe și 
vandrugi, repede băieți!

Deși nu înțeleg cauza acestei 
cereri a șefului de brigadă, or
tacii lui Gaia aleargă să aducă 
materialul cerut. Crațerul e o- 
prit. Abia acum au înțeles. Ar
măturile trosneau, iar din tavan, 
începea să curgă șuvițe de pia
tră. Șeful de brigadă explică 
prin cîteva cuvinte ceea ce s-a 
întîmplat și ce s-ar putea întîm- 
pla în continuare. Presiunea creș
te în fiecare minut. S-a rupt po- 
ditura din tavan și a început să 
curgă un șuvoi și mai gros de 
rambleu.

Gaia Grigore și ortacii săi sînt 
în luptă cu muntele. Pe trupurile 
încordate ale celor patru mineri 
curg broboane mari de sudoare. 
La a treia încercare grinda este 
fixată. Se bat vandrugi și se 
face o asigurare suplimentară.

Lupta s-a terminat cu succes. 
Totul a durat doar 30 de minu
te...

Despre brigada lui Gaia Gri
gore de la sectorul IV al minei 
Petrila se pot spune multe lucruri 
bune. Această brigadă a extras 
în ianuarie 500 teme de cărbune 
peste plan.

I. MUREȘAN 
tehnician miner •



MII NILE OMULUI

Pacifi- 
munți 
Ei au 
că pe 

curenți

Miiniie omului sînit o minune,
Nasc frumusețea ce-n veci nu apune,
Nasc zi de zi bijuterii de tezaur — 
Florile muncii din visul de aur...
Aur e totul ce crește dini palmă:
Bobul de grîu, sveltețea cea calmă
A șirului mîndru de case,
A pomului sădit îni orașe;
Aur e gîndul ce-1 țeși în desene
Și-l faci, din nimic, ceva măreț să însemne,
Aur e rodul ne ostenitului deget
Ce-nvîrte suveica n război fără preget, 
Aur ivește minerul prin sîrgul
Palmelor sale... Azi, iată, tot pîrgul 
Din fructele muncii, de mîini ne-ostoite,
E dat doar acelui ce-n muncă-mpletite
Iși are și gînduri și cîntece, vise
Născute în viața ce azi și-o-mplinlse... 
...Mîinile omului sînt o minune
Nasc frumusețea ce-n veci nu apune!

I. STRAUȚ
O

pentru 
halta 

Stă la

SE VINDE...
...„mersul autobuselor 

locale" — fiindcă cel 
vechi nu mai corespun
de cu realitatea de pe 
teren. Adresați-vă con
ducerii I.G.O.

DERDELUȘ...
...cu alunecuș 

călătorii prin 
C.F.R. Dimitrov,
dispoziție gratuit prin 
grija Sfatului popular 
orășenesc Petroșani.

OPAIȚ...
...pentru iluminat chioș

cul de ziare din car
tierul Dimitrov Petro
șani, deoarece aici deși 
rețeaua electrică este la 
o distanță doar de... 80 
centimetri, n-a fost tras

încă nici acum un fir 
pentru a se putea mon
ta un bec.

MOTIV...
...nefondat de tărăgă

nare — care n-a fost 
folosit încă de OCMM 
— se cumpără urgent 
Ie conducerea șantieru
lui clubului Lonea.

FOSFOR...
...pentru uns buștenii, 

ca să lumineze locul de 
muncă și noaptea, se 
caută la rampa din ga
ra Lupeni a întreprin
derii forestiere Petro
șani. Singurul bec exis
tent nu poate face față 
iluminării rampei. Ofer
te — sectorului între
prinderii forestiere Lu
peni.

’ ........ -------

Din domeniul vînatului 
și pescuitului sportiv
Vînarea căpriorilor în Noi regia

Pînă în anul 1955, 
împușcarea căpriorilor 
era permisă în Norve
gia numai *-t-* ’ — 
tombrie și 
brie. Din 
nează doar 
tombrie. De multe 
ori se întîmplă însă ca 
să se împuște numai

Campionatul mondial
Cel de-al VlI-lea cam

pionat mondial al 
C.I.P.S. de pescuit sta
ționar s-a ținut anul a- 
cesta în Neuchâtel în 
Elveția. Concursul a 
durat 3 ore și s-a des
fășurat pe un canal ce 
leagă lacurile Neucâhtel

între 1 oc-
23 decem- 

1955 se vî- 
în luna oc- 

De

O statistică 
publicată în R. 
mană arată că 
torile au adus 
număr de 
următoarele 
în vînat: 47 
prioară, 151 
puri, 148 cuibare de fa
zani, 163 pui de fazani, 
30 găini de fazani, 163

o parte din numărul 
planificat, astfel că a- 
cest animal se înmul
țește mereu. Deoarece 
căpriorii produc pa
gube grădinilor și a- 
griculturii, vînătorii 
norvegieni cer prelungi
rea termenului de vî- 
nare a căpriorilor.

de pescuit staționar
și Biel. Punctajul acor
dat concurenților a fost 
cel prevăzut în regula
mentul C.I.P.S. Au fost 
prinși următorii pești: 
plătică, biban, porcu
șori și obleți. Concursul 
a fost cîștigat de echi
pa Franței, 
cea a Italiei

Fluvii și munți subterani
In cursul Anului Geofizic In

ternațional, oceanografii au pu
tut stabili că în fundul ~ 
cului există un lanț de 
lung de peste 1.600 km. 
constatat, de asemenea, 
fundul oceanelor circulă 
submarini care sînt de sute de 
ori mai mari decît cel mai im
portant fluviu terestru și că di
recția lor n-are nimic comun cu 
direcția curenților de la supra
fața apei. Un asemenea fluviu 
submarin circulă chiar sub cu
rentul Golfstream în sens exact 
contrar acestuia.

mație. Același savant urmărește 
acum să dozeze vaporii de apă 
care există în jurul acestei pla- 
nete, deoarece se presupune că 
apa nu există acolo sub formă 
lichidă din cauza joasei presiuni 
atmosferice (a zecea parte din 
presiunea atmosferică a pămîn- 
tului).

urmată de 
și Elveției.

Pagube at. use vînatului
recentă 

F. Ger- 
seceră- 
într-un 
comune

distrugeri 
pui de ca
piii de ie-

13

potîrnichi,cuiburi de
285 pui de potîrnichi și 
38 potîrnichi. Față de 
aceste mari pagube a- 
duse vînatului, o revis
tă de specialitate din 
Miinchen a organizat 
un concurs dotat cu 
premii pentru cei care 
găsesc un aparataj 
protecție.

Pierderi de potîrnichi în Finlanda
Iernile grele din anii 

1956—1957 și 
1958 au avut o influen
ță negativă asupra po- 
tîrnichilor din Finlanda. 
S-a observat astfel că 
din luna septembrie și 
pînă în 
rit circa 
numărul

1957—

martie au pie-
41 la sută din 
total al potîr-

de

denichilor. Mai mult
72 la sută din stolurile 
observate nu aveau de
cît 8 potîrnichi. S-au 
luat măsuri de a se 
vîna stolurile care au 
mai puțin de 6 potîr
nichi și de a se mena
ja cele de la 7 piese în 
sus.

Lac bogat în pește
Unul din cele mai mari dintr-o specie denumită 

lacuri artificiale din lu- tilapia, un soi de crap 
me se găsește în Rodezia care crește repede și 
(Africa de sud). mare.
cui, alimentat 
cu apă din flu
viul Zambezi, 
are patru por
turi. In acest 
lac se pescuiesc 
anual peste zece 
mii tone de peș- 
te. Cînd a fost 
creat, în apele 
lui au fost de
versate 800 kg. 
icre de pește

OPERAȚIE NEOBIȘNUITĂ
Această întîmplare a zguduit 

pe toți colaboratorii clinicii de 
chirurgie generală a Institutului 
de medicină din Rostov. Multe 
amănunte sînt 
cabile.

Inchipuiți-vă 
înghițit... cuie, 
babilitățile el 
bine. Dar iată că Sașa P., în 
vîrstă de doi ani, s-a învredni
cit să înghită patru cuie mari 
și în plus... o șurubelniță. Și 
credeți poale că acest lucru s-a 
reflectat în mod deosebit asupra 
stării lui generale ? Pur și sim
plu era mai puțin vioi.

Dar mama lui Sașa, bănuind 
că ceva nu este în ordine, s-a 
adresat medicilor. Și cît de ma
re le-a fost mirarea cînd cu a- 
jutorul radiografiei s-a descope
rit în organismul băiatului un 
întreg „depozit" de fier vechi. 
Două cuie se aflau deja în in
testine. Al treilea s-a oprit în 
stomac. Tot aici se contura și o 
mică șurubelniță. Dar cel mai 
„perfid" s-a dovedit a fi cel 
de-al patrulea cui. Străpungînd

aproape inexpli-

un om care a 
După toate pro- 

nu se va simți

Gheața de pe Marte
Astronomul francez A. Dollfus 

a reușit să reconstituie în la
borator gheața care există pe 
polii planetei Marte. Această 
gheață, care se deosebește de 
cea pc care o cunoaștem noi pe 

proprietatea de a
trece direct de la starea solidă 
la starea gazoasă, prin

Munți sub ghețurile polare
Ultimele expediții în Antarcti

ca au descoperit sub ghețurile 
polare două șiruri de munți 
lungi de peste 160 km. și înalți 
de aproximativ 3.500 m. Struc
tura acestor munți, complet a- 
coperiți de ghețuri, se aseamănă 
mult cu aceea a Anzilor Cordi- 
lieri.

pămînt, are

subli-

Munțli de pe Lună
Se știa de mult că pe supra

fața Lunii există munți cu cra
tere uriașe de vulcani stinși. 
Astronomii au calculat că unii 
din acești munți depășesc în 
înălțime Alpii noștri, atingînd 
7.500 m.

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

...in 
pitala 
nici o 
coace, 
ziarul

ș T I A Ț
frumosul oraș Viena, ca- 
Austriei, nu s-a construit 
școală din anul 1914 în- 
clupă cum arată chiar 
austriac „Die Presse" ?

...din lipsă de grădinițe și că
mine, majoritatea copiilor din 
centrele industriale ale R. F. Ger
mane își petrec timpul pe stra
dă, purtînd legată de gît cheia 
locuinței, în timp ce mama e la 
muncă ? Numărul acestor copii 
este de circa 3.600.000.

...în anul 1959 statul sovietic 
a alocat pentru dezvoltarea în- 
vățămîntului 94,3 miliarde de 
ruble ?

nu 
de 
de

...în Turcia 1.060.000 de copii 
pot învăța din cauza lipsei 
localuri școlare ? In 17.000 

sate turcești nu există școli.

I c « • «
...China populară numără azi 

aproape 64.000.000 de elevi de 
curs primar, fără a mai vorbi 
de milioanele de elevi din șco
lile de toate gradele ?

...în Bulgaria s-au înființat de 
la eliberarea țării și pînă azi 
peste 1.000 de școli ?

...Organizația 
comunică o 
200.000.000 de 
capitalistă nu se pot bucura de 
lumina cărții ?

Națiunilor Unite 
cifră uluitoare: 
copii din lumea

...in coloniile portugheze din 
Africa 3.300.000 de . tineri cate 
au depășit vîrstă școlară sînt 
analfabeți ? Această cifră repre
zintă 96,9 la sută din numărul 
total al populației de această 
vîrstă.Metodă de tratare a tuberculozei coloanei vertebrale I

Noua metodă de tratament pe 
cale chirurgicală a tuberculozei 
regiunii toracice a coloanei ver

tebrale, elabora
tă de dr. Jerzy 
Sowinski, din 
R. P. Polonă, a 
suscitat 
interes 
mea 
din 
de peste hotare.

Metodele apli
cate pînă 
zent atît 
tamentul

.gical cît și în alte tratamente 
nu permiteau eliminarea totală 
a focarului de tuberculoză în re
giunea toracică a coloanei ver
tebrale și nu asigurau vindeca
rea completă. Noua metodă * 
dat posibilitatea de vindecare 
celei mai periculoase forme a 
acestei boli care reprezintă a- 
proape jumătate din cazurile de 
tuberculoză osoasă. Ea constă 
în tratamentul chirurgical prin 
cavitatea toracică, eliminîndu-se 
total abcesele tuberculoase și 
părțile distruse ale vertebrelor 
dorsale, care sînt înlocuite prin- 
tr-o grefă osoasă.

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

esofagul el a nimerit în 
organelor de importanță vitală.

O sarcină serioasă și de ma
re răspundere stătea în fața chi
rurgilor — să salveze viața co
pilului.

Și iată-1 pe Sașa întins pe ma
sa de operație. Deasupra lui stă 
aplecat profesorul P. P. Kova
lenko. Viitorul copilului depinde 
acum de măiestria și de cunoș
tințele lui.

Deschizînd cavitatea pleurală, 
Kovalenko își croiește prudent 
drum spre corpul străin. Toți 
urmăresc cu atenția încordată 
mîinile chirurgului. O singură 8 
mișcare neprecisă și copilul^ 
poate să moară. Dar temerile lor 8 
au fost neîntemeiate. Primul '8 
„vinovat" a fost extirpat. Au 8 
urmat după aceea și celelalte .8 
cuie, apoi șurubelnița cu prici- 8 
na. Este adevărat, pentru a- 8 
ceasta profesorul a fost nevoit 8 
să „se uite" cu ajutorul bistu- 8 
riului și în stomac și în intes- 8 
tine. 8

Au trecut două săptămîni și 8 
Sașa se simte foarte bine. Peste 8 
cîteva zile el va părăsi spitalul, oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

zona

Acesta este unul dintre numerele de atletică 
grea de atracție din programul nr. 3 al unită
ții nr. 4 a Circului de stat din București, po
posit în Petroșani.

E o figură destul de ușoară!
Aceasta o spun, de altfel, tuturor, și cei doi 

realizatori ai acestui număr, cînd sînt întrebați 
cum ajung să-l execute.

„Simplu" — spun ei. „Nu-i greu. Cel de jos 
te prinde de mîini, tu faci un salt și te sprijini 
cu capul de capul lui, apoi îți întinzi picioarele 
în sus și mîinile în lături...".

Adevărat! Nu-i greu 1 Să încercăm și noi...

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8 o

un viu 
în lu- 

medicală 
Polonia și

în pre- 
în tra- 
chirur-

IVHcrcelementele în avicultură
Este bine cunoscută 

influența pozitivă a 
microelementelor asupra 
productivității păsărilor 
domestice. In Ucraina 
s-au efectuat o serie de 
experiențe pentru a se 

elucida influența cobal
tului asupra producti
vității rațelor. Păsări
lor supuse experiențelor 
li s-au adăugat zilnic 
în hrană cîte 1 mili- 
gram de clorură de co
balt sub forma unei so-

Iuții apoase amestecate 
bine cu mîncarea. După 
cîteva luni a reieșit că 
producția de ouă a pă
sărilor de experiență 
este cu 17 la sută mai 
mare decît la păsările 
în hrana cărora nu s-a 
adăugat cobalt.

Adaosul de clorură 
de cobalt în hrana ra
țelor influențează pozi
tiv asupra creșterii în 
greutate.

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

Antenă de televiziune sudată
Uzinele „Klement Got

twald" din Vitkovice 
(R. Cehoslovacă) con
struiesc o antenă de te
leviziune în întregime 
sudată înaltă de 180 m. 
și avînd forma unui 
trunchi de con pînă la 
înălțimea de 40 m., cu 
un diametru de 3,5 m. 
Antena este destinată

stației de emisie din 
Boemia centrală și va 
ii dotată cu o cabină 
cu trei etaje așezată la 
vîrf. Un ascensor cu o 
greutate utilă de 500 
kg. va fi instalat la 
mijloc. Antena va fi fi
xată în beton și nu va 
fi susținută de cabluri,



Pc șantierul Petroșani munca 
trebuie mai bine organizata

Iarna aceasta a fost destul de 
vitregă: zăpadă, geruri. Totuși, 
constructorii de pe șantierul Pe
troșani muncesc cu însuflețire 
la obiectivele aflate în lucru 
executînd zidării, tencuieli inte
rioare, finisări, instalații. Ca re
zultat al eforturilor depuse, ei 
au reușit să predea în folosință 
două noi blocuri cil încălzire cen
trală avînd în total 64 aparta
mente, iar în luna februarie vor 
mai preda alte două blocuri a- 
semănătoare.

Cu toate aceste succese obți
nute, în activitatea constructo
rilor de pe șantierul Petroșani 
se observă o seamă de lipsuri 
care se datoresc slabei organi- 

- ------ lucru ce nu
cons- 

la blo-

zări a muncii 
face cinste tehnicienilor 
tructori de aici. Astfel, 
curile D, E, F și G se fac în 
prezent 
lucrează 
conduse 
Petru, 
loan, Galigher Ștefan, care însă 
în trei săptămîni și jumătate 
de-abia au reușit să facă 4800 
m.p. tencuieli interioare.

De ce acest ritm 
tisfăcător ?

In primul rînd 
pective sînt slab 
cu mortar. Astfel, 
teva ore la rînd trebuie dezghe
țată centrala de mortar și con
ductele de transport. Apoi, prin 
faptul că se folosește cenușă în
ghețată, conductele se înfundă 
continuu, „pușcă" și trebuie... 
cîrpite. In ziua de 25 ianuarie, 
brigăzile de tencuitori au stat 
ncntru că nu era nisip și numai 

doua zi urma să se aducă ni
sip de la carieră.

In al doilea rînd este slab or
ganizat și serviciul de încălzire 
al blocurilor respective. Astfel^

tencuieli interioare. Aici 
brigăzi harnice ca cele 

de Burchiu Ioan, Găvan 
Nagy Dionisie, Moga

complet nesa-

brigăzile res- 
aprovizionate 

dimineața, cî-

ziua, în locurile unde se tencu- 
iește funcționează 
de 
de 
mai 
crului. Noaptea însă, cînd 
mai mare pericolul de îngheț, nu 
se face foc. Și, chiar dacă nu 
îngheață tencuiala, ea nu se u- 
sucă, încît a doua zi este tot 
umedă, nu se poate netezi, driș- 
cui, lucra cum trebuie iar oa
menii stau și se uită la ea. De 
ce nu se face foc și noaptea ? 
Pentru că instalatorii n-au mon
tat caloriferele la aceste blocuri, 
cu toate că ele sînt prevăzute cu 
încălzire centrală iar centrala de 
calorifer funcționează. Și așa 
pierde șantierul, pierd timp mun
citorii...

Pe acest șantier se face risipă 
de materiale și îndeosebi de com
bustibil. (Cu toate că nu se face 
foc!). In fața centralei nr. 2 zeci 
de tone de brichete se degradea
ză. La fel armăturile de fier, 
stau îngropate în zăpadă.

Acestea sînt numai cîteva 
exemple care vorbesc despre sla
ba organizare a muncii și slaba 
gospodărire de pe șantierul Li- 
vezeni. Inginerul Stroie Vasile, 
maistrul Albu Constantin și alții 
trec pe lîngă aceste lucruri. Cum 
se poate obține în aceste condi
ții un randament înalt, economii 
la prețul de cost ?

Conducerea șantierului Petro
șani — ing. șef Badea Victor — 
trebuie să analizeze cu atenție 
situația șantierului Livezeni și 
să ia măsuri de îndreptare, pen
tru ca munca pe acest șantier să 
se desfășoare în cît mai bune 
condițiuni.

anemic — cîte o 
tablă. Aceasta însă 

ziua, în timpul

destul 
sobă 
nu- 
lu- 

l este

j Viteze de avansare mari j
♦ la lucrările de pregătiri î
J ln anul acesta colectivul mi- • 
J nei Lupeni are de realizat ur>I 
t plan considerabil sporit față de* 
f .............................. - - *♦♦ ț
*
*
♦

î 
î
♦ 
*
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realizările obținute în 1959. InJ 
plus, minerii de aici s-au anga- * 
jat să depășească sarcinile a- J 
nuaîe cu cel puțin 15.000 tone J 
de cărbune cocsificabil. Pentru î 
aceasta este nevoie să se asi- Z 
gure o linie de front mereu Z 
mai mare. Așa se explică de ce» 
la sectoarele minei se acordă ♦ 
o atenție deosebită lucrărilor î 
de pregătiri. La sectorul I B, ? 
de pildă, la săparea unei ga- j 
lerii direcționale pe stratul 13, J 
brigada condusă de Sălăjanî 
Aurel a avansat în ianuarie 70 j 
metri. Tot aici brigada condu- ț 
să de Vincze Iosif, care lucrea- ț 
ză la săparea unui suitor colec- Z 

j tcr pe stratul 13, a înaintat 51! 
Z metri din care II m. i-a stră- 
Z bătut prin rocă foarte dură. *
• Succese însemnate în lupta Z
• pentru asigurarea unei linii de Z 
J front mereu mai mari au obți- *
• nut și alte brigăzi de la mina*
• Lupeni. Z
J La deschiderea și pregătirea*
• unui preabataj sub coperiș la j
• frontalul 4 est din sectorul Iii, J 
Z brigada condusă de Jurca Ro- j

man a excavat în ianuarie 55 J 
metri, cu o avansare medie pe* 
zi de peste 2,20 metri. |

t
*

*

1

* 
t

Printre cursanții unui cerc
de învățămînt politic

Dezvoltarea mișcării 
la O. C. M.

In dorința de a veni în spri
jinul rezolvării problemelor de 
producție colectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri de la 
O.C.M.M. a adus în ultimul timp 
o contribuție însemnată la rea
lizarea de economii prin nume
roase propuneri de inovații și 
raționalizări. Astfel, pentru trans
portul materialului la construi
rea turnului de răcire Piscu era 
necesară crearea unui plan în
clinat. Valoarea construcției pia
nului și a transportului mate
rialului necesar se cifra la su
ma de 14.000 lei. Tov. Crișan 
Alexandru a înlocuit însă siste
mul de plan înclinat cu un fu
nicular construit la fața locului 
din materiale recuperate, reali- 
zînd o economie de 7.942 lei. La 
fel, la demolarea castelului de 
apă de la Lupeni tov. Forray 
Ambrozie a schimbat soluția 
inițială de demolare manuală 
propusă, prin împușcarea stîlpi- 
lor de reazim, realizînd 2.765 
lei economii și a fost recuperat 
și rezervorul de 20.000 1. capa
citate. La confecționarea celor 
6000 buc. console necesare pen
tru fixarea cablului armat, tov. 
Szabo Leonard a înlocuit șuru
burile mecanice cu agrafe, eco-

de inovații 
M.
materiale în valoare 

lei.
executarea asfaltării 

Iscroni—Aninoasa erau

nomisind 
de 3.176

Pentru 
drumului
necesare cinci sortimente de pia
tră concasată. Stația de conca- 
sare de la Iscroni producea însă 
numai două sortimente. Pe ba
za indicațiilor date, 
Mihuț Victor și 
au modificat complet 
sistem 
pietrei 
obținut 
piatră.
fost complet mecanizată alimen
tarea concasorului cu piatră, re- 
ducînd prin această mecanizare 
două posturi de deservire. Ca 
urmare, prin folosirea agregate
lor locale și prin concasarea pie
trei, în cursul anului 1959 
O.C.M.M. a realizat o economie 
de 366.029 lei.

Colectivul de muncitori, teh
nicieni și ingineri de lai O.C.M.M. 
este hotărît să traducă în viață 
sarcinile trasate de plenara C.C. 
al P.M.R. din 3—5 decembrie 

1959, prin valorificarea mai lar
gă a tuturor rezervelor interne.

A. EISLER 
corespondent

mecanicii 
Bicskei Mihai 

vechiul 
de sortare și ciîKuire a 
concasate și astfel s-au 
cele cinci sortimente de 
Tot la această stație a

O

AU APĂRUT IN LIBRĂRII

Oameni ai muncii 
din Valea JiuluiC I T I T 0 

„STEAGUL ROȘU
Pentru a primi ziarul la 
timp și fără întrerupere 

faceți abonamente
TRIMESTRIALE 

și SEMESTRIALE 
Primesc abonamente 

DIFUZORII VOLUNTARI 
din întreprinderi 

și instituții 
FACTORII POȘTALI 
OFICIILE P. T. T. R.

Este ora 14. Zgomotul din sec
ția construcții metalice a Uzinei 
de reparat utilaj minier Petro
șani s-a stins. S-a terminat 
schimbul I. Muncitorii se în
dreaptă spre poarta uzinei. Tînă- 
rul Grămadă Romulus nu pleacă 
însă acasă. Se îndreaptă grăbit 
spre vestiarul secției. II așteaptă 
tovarășii de muncă. Urmează să 
le predea, conform programului, 
o nouă lecție din cadrul învăță- 
mîntului politic U.T.M. intitula
tă „U.T.M. — organizație revolu
ționară a tineretului 
noastră". A intrat în 
nată învățămîntului
față i-a apărut un zîmbet de mul-

din patria 
sala desti- 
politic. Pe

țumire pentru că toți cursanțil 
sînt prezenți.

A început expunerea lecției. Ti
nerii urmăresc cu atenție expu
nerea propagandistului Grămadă 
Romulus asupra lecției mai sus 
amintite. Tudosie Victor ca și 
ceilalți ia notițe. Acești tineri, 
care cu un sfert de 
înainte lucrau în hala 
trucții metalice, acum 
atenți lecția. Cursanții 
de învățămînt politic 
din secția construcții

cei mai buni mun- 
acest cerc este unul 
mai active.

C. M. 
corespondent

Nuvele și povestiri
de B. ȘT. DELAVRANCEA

Volumul înmănunchează unele 
dintre cele mai reprezentative 
pagini scrise de Barbu Ștefănes- 
cu Delavrancea.

Din cuprins fac parte lucrări 
ca : „Răzmerița", „Liniște", „Pa- 
raziții", „Neghiniță", „Șuier", 
„Bunicul", „Bunica", „Hagi Tu- 
dose", „Domnul Vucea", „Bursie
rul" etc.

Prefața și notele întocmite de 
Savu Elena analizează viața și 
opera scriitorului nostru

Volumul mai cuprinde și un 
însemnat număr 
făcute cu un 
artistic.

de traduceri, 
remarcabil simț

clasic.

Cerbul
Volumul este 

me populare romînești („Cerbul 
de aur", „împărăteasa furată")| 
în care este cîntată dragostea 
frățească, dragostea de mamă, 
sentimentele frumoase care dau 
eroilor forță fizică și spirituală, 
curaj și perseverență. In volum 
mai aflăm și o variantă a cunos
cutului basm „Cenușăreasa".

de aur
alcătuit din bas-

sînt printre 
citori, iar 
dintre cele

•X.

oră mai 
de cons- 

ascultă 
cercului 
U.T.M. 

metalice

Acțiunea de încheiere a contractului colectiv pe anul 1960
in

realizarea tutu- 
contractului co- 

un factor de

Lupta pentru 
ror prevederilor 
lectiv constituie 
seamă în munca de zi cu zi a 
comitetului nostru sindical. Suc
cesele obținute oglindesc felul 
în care s-a muncit în această 
direcție. De pildă, la mina Ani
noasa îndeplinirea în anul tre
cut a planului de producție și 
depășirea lui cu 7.134 tone de 
cărbune, creșterea productivității 
muncii cu 11,1 la sută față de 
anul 1958 sînt dovezi elocvente 
ale luptei pentru îndeplinirea 
prevederilor contractului colectiv.

Dacă în domeniul realizării 
majorității angajamentelor prevă
zute în contractul colectiv pe li
nie de producție s-au obținut 
succese, aceasta se datorește în 
bună măsură colaborării dintre 
organele sindicale și cele admi
nistrative, găsirii în comun a 
modalităților practice și operati
ve în vederea îndeplinirii preve
derilor la termenele stabilite. 
Astfel, s-au ținut ședințe perio
dice de analiză, s-au alcătuit 
planuri de măsuri pentru lichi
darea unor greutăți în muncă, 
grafice cu termene de execuție 
etc. In același timp, s-a asigurat 
o largă popularizare a munci
torilor care și-au realizat și de
pășit sarcinile de plan, arătînd

atenția comitetului
și metodele prin care au fost 
obținute aceste realizări — ex- 
tinzînd experiența înaintată în 
muncă. De pildă, pentru sectoa
rele productive obiectivul prin
cipal al întrecerii socialiste îl 
constituie îmbunătățirea calității 
cărbunelui și economisirea ma
terialului lemnos. Printre bri
găzile larg popularizate, frun
tașe în întrecere, sînt cele con
duse de tov. Cristea Aurel, Muj- 
nai Nicolae, Hegedils Dănilă, 
Tucaciuc Mihai și altele. Con
ducerea exploatării a luat mă
suri pentru ținerea evidenței la 
zi a rezultatelor obținute, ast
fel ca să poată fi ușor compa
rate cu angajamentele luate.

O atenție deosebită s-a acor
dat organizării consfătuirilor de 
producție. Pe lîngă consfătuirile 
lunare de producție din cadrul 
sectoarelor, la Aninoasa au fost 
organizate consfătuiri a căror 
tematică prezenta o mare însem
nătate pentru asigurarea înde
plinirii angajamentelor din con
tractul colectiv. Așa de exemplu, 
muncitorii din cadrul sectorului 
IV pe trimestrul I al anului 
trecut au rămas în urmă în ceea 
ce privește realizarea planului 
de producție cu cca. 6.000 tone 
de cărbune. S-a organizat o 
consfătuire de producție în care

sindical
s-au analizat cauzele care au 
contribuit la această situație. In 
cadrul consfătuirii muncitorii și 
tehnicienii au propus măsuri 
pentru înlăturarea deficiențelor.

In acțiunea de încheiere 
a contractului colectiv pe 
anul 1960, comitetul sindical s-a 
orientat ca din comisiile pe ca
pitole să facă parte cei mai buni 
muncitori, tehnicieni, ingineri și 
funcționari cu experiență în 
muncă, astfel ca obiectivele ce 
vor fi cuprinse în contractul co
lectiv pe anul 1960 să se poată 
realiza în majoritate din resurse 
locale. Printre prevederi figu
rează depășirea planului de pro
ducție pe anul 1960 cu 17.000 
tone de cărbune, creșterea pro
ductivității muncii pînă la sfîr- 
șitul anului la 1,150 tone pe post 
și obținerea unei economii pe 
tona de cărbune de 1,35 lei.

Pentru realizarea și depășirea 
acestor obiective, conducerea ex
ploatării, sprijinită de comitetul 
sindical, a întocmit un plan de 
măsuri 
menit să asigure o aproviziona
re continuă a brigăzilor de mi
neri cu sculele necesare, material 
lemnos și feros, energie electri
că și pneumatică în cantități 
suficiente la fiecare loc de mun
că din subteran; organizarea

tehnico-organizatorice,

***♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•
1OSIF*

♦
acest ♦

de Ion *
0 ȘCOALA UITATA:

y ♦
m toamna anului 1958, copiii ♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

de vîrstă școlară de la Buta s-au 
bucurat că vor avea o școală 
nouă și spațioasă. Sectorul de 
investiții al întreprinderii 'fores
tiere Petroșani a avut în sarcină 
construirea acestei școli și s-a J 
angajat ca pînă la 1 Mai 1959 ♦ 
să o dea în folosință. Astfel, în ♦ 

- luna decembrie a anului 1958 a J
♦ fost săpată și terminată funda- ♦
♦ tia școlii. In cursul anului 1959 ♦
♦ se continuă lucrările și pînă în • 

.trimiterii la locul de muncă a ♦ luna octombrie se reușește să se * 
materialelor și utilajelor nece- ♦ termine zidirea și acoperirea clă- ♦ 
sare operațiunilor de exploatare J dirii. Tovarășii de la investiții ♦ 
în așa fel ca la începtul lucră-♦ nu au uitat însă atunci cînd au J 
rilor ele să fie depozitate în a-» depășit termenul de 1 Mai 1959 ♦ 
propierea locului de muncă. * să se angajeze că vor da în fo- •

La capitolul social-cultural sej losință școala pînă la 23 August 
prevăd obiective care au meni-J 1959. Dar în octombrie 1959 a- 
rea să duca la îmbunătățirea* bia a fost gata zidirea. Bucu- 
condițiilor de cazare a muncito-î roși, copiii așteptau ca anul 
rilor, tehnicienilor, inginerilor și J școlar 1959—1960 să-l înceapă în 
funcționarilor. Clubul, biblioteca ♦ școala nouă. Dar tovarășii de la 
și sala cinematografului vor fi* serviciul de investiții (al cărui 
dotate cu mobilierele necesare, în * șef a fost tovarășul Haidu Ște- 
așa fel ca minerii să poată pe- J făn) și cei de la șantierul Cîmpu 
trece timpul liber în mod plăcut.* lai Neag (șef este î_..

Acțiunea de încheiere a pro-^ 
iectului de contract colectiv pe * 
anul 1960 nu s-a terminat încă.» 
Comitetul sindical a luat mă- J 
suri ca proiectul de contract să* 
fie afișat la locuri vizibile în» 
sala de apel, la intrarea în baia» 
muncitorilor, unde să poată fiț 
citit de fiecare muncitor. S-au • 
confecționat panouri pe care s-a * 
afișat proiectul de contract iar *

Poezii alese
de ȘT. O.

Versurile cuprinse în 
volum au fost selectate
Roman și sînt însoțite de notej 
explicative. Prefața își propune » 
să lămurească tinerei generații » 
valoarea operei scriitorului Șt. O.» 
Ios-if, dar și limitele ei, cum ar* 
fi de exemplu influențele semă- ♦ 
nătoriste, ce se fac simțite în ♦ 
unele versuri.

ca anul
♦
♦ 
♦
♦
♦ 
♦
♦ 
♦

o ’ tov. Iarto ♦
• Zoltan) le-a spulberat această Z
X bucurie *

Din lipsă de interes și simț • 
de răspundere tovarășii de mai ♦ 
sus au neglijat terminarea școlii • 
invocînd o serie de motive neîn- J 
temeiate. Astfel pentru neconfec- ♦ 
ționarea ușilor și a pardoselii to- ♦ 
varășii invocă motivul că nu ar t

♦ fi avut material lemnos... ?! J

r_______ ___________________ J Vinovați de acest lucru se fac J
alături ' este cutia în care mun- • tovarășii din conducerea Intre- ♦
citorii urmează să introducă pro- ♦ prinderii forestiere Petroșani, ♦ 
punerile lor. Activitata culturală î care, cu tbate că au cunoscut a- 
este îndrumată spre populariza-X 
rea acțiunii de încheiere a con-* 
tractului colectiv pe anul I960» 
pentru îmbunătățirea prevederilor J 
sale și luarea unor măsuri în ♦ 
vederea îndeplinirii tuturor sar-» 
cinilor ce stau în fața exploata-* 
rii noastre. J _

ANDREI COLDA î lor-
președintele comitetului sindical

mina Aninoasa

ceastă situație, nu au tras la răs
pundere serviciul investiții pen
tru ca acesta să tertdine la 
timp construcția școlii.

Tovarășul ing. llieșu Iosif, 
noul șef al serviciului de inves
tiții, va trebui să ia măsuri ur
gente pentru terminarea lucrări-

I. MUNTEANU

♦

♦

* 
♦ 
♦ 
♦
♦
♦ 
♦
♦ 
♦
♦
♦
♦
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In timpul vizitei în tipografie, 
tovarășul Gheorghe Apostol a 
discutat îndelung cu muncitorii 
tipografi care l-au 
transmită salutul lor tipografi
lor romîni de la combinatul po
ligrafic „Casa

In dimineața 
rie, tovarășul 
toi a depus în 
lui Central al 
Republica Populară Romînă, o 
coroană de flori pe mormîntul 
fostului președinte - - - 
Sindicale Mondiale 
al Confederației 
Muncii din Italia, 
Vittorio.

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

Președintele Italiei a plecat 
Uniunea Sovietică
„Guvernul și 
tem convinși 
tele răspunderii sale, trebuie să 
contribuie la a face viitorul să 
fie mai puțin noros și mai pu
țin periculos".

Președintele Gronchi va rămî- 
ne peste noapte la Copenhaga, și 
va sosi la Moscova în dimineața 
zilei de 6 februarie.

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

Comemorarea lui Eminescu în R.P. Bulgaria
SOFIA 5 (Agerpres) n

W Cu ocazia împlinirii a 110 ani de la nașterea lui Mihail 
Eminescu, radio Sofia a organizat la 3 februarie a. c,, o emi- 

«? siune specială 
<<( eminesciene".
W Emisiunea 
w lui Eminescu

ROMA 5. Corespondentul A- 
gerpres anunță :

In ziua de 4 februarie, tova
rășul Gheorghe Apostol, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
:l P.M.R., care reprezintă Parti-

1 Muncitoresc Romîn la cel 
e-al IX-lea Congres al Parti

dului Comunist Italian, a vizi
tat sediul redacției și tipogra
fiei ziarului „Unita", construit 
cu banii strînși printr-o largă 
subscripție în rîndul maselor 
muncitoare italiene. El a fost 
primit de redactorul șef al zia
rului, GiCrgio Colorni și de alți 
membri ai redacției, cu care s-a 
întreținut prietenește.

spre
ROMA 5 (Agerpres).
La 5 februarie președintele 

Republicii Italia, Giovani Gron
chi, a plecat din Roma spre U- 
niunea Sovietică unde va face o 
vizită oficială.

înainte de a pleca cu avionul, 
președintele Gronchi a declarat 
că „vizita lui poate fi apreciată 
drept o vizită de bunăvoință".

rugat să

Scînteii".
zilei de 5 februa- 
Gheorghe Apos- 
numele Consiliu- 
Sindicatelor din

al Federației 
și secretar 

Generale a 
Giuseppe Di1

eu, a spus el, sîn- 
că fiecare, în limi-

intitulată „Din paginile nemuritoare ale poeziei

a cuprins unele din cele mai frumoase poezii ale 
însoțite de mu zică simfonică romînească.

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

0. G. î protestează împotriva acordării 
de împuterniciri speciale guvernului francez

PARiS 5 (Agerpres).
Biroul confederal al Confede

rației Generale a Muncii din 
Franța a dat publicității o de
clarație în care subliniază cu 
mare satisfacție că toate orga
nizațiile sindicale afiliate la 
C.G.T. au participat activ la 
lupta poporului împotriva rebe
lilor fasciști și pentru restabili
rea. cît mai grabnică a păcii în 
Algeria.

Biroul confederal „protestează 
împotriva acordării de împuter
niciri speciale guvernului" în- 
trucît „clasa muncitoare a avut 
în trecut o experiență tristă" în 
această privință.

Conducerea C.G.T. cheamă pe 
oamenii muncii la vigilență ma
ximă pentru a asigura menține
rea libertăților și drepturilor 
sindicale și îndeosebi a dreptu
lui! la grevă și pentru a obține 
pedepsirea aspră a rebelilor și 
a complicilor lor oricît de înalte 
ar fi posturile pe care le dețin,

a

principiului autodeterminării, „sin
gurul capabil să aducă pacea în 
Algeria". Conducerea C.G.T. de
clară că unitatea de acțiune a 
diferitelor uniuni sindicale ma
nifestată în cursul recentei gre
ve generale trebuie să se ma
nifeste și în apărarea interese
lor economice și sociale ale oa
menilor muncii.

precum și înfăptuirea strictă
----- O-----

„Discoverer IX” 
nu s-a putut plasa 

pe orbită

!
.< WASHINGTON 5 (Agerpres) 
« Potrivit unui comunicat pu- 
\(i blicat de comandamentul 'jer
tfelor aeriene ale Statelor Unite 
n rezultă că lansarea unui sate- 
» lit „Discoverer IX" de la baza 
M Vandenberg a eșuat. „Disco- 
W verer IX" avea 135 de kg. și 
K a fost lansat de o rachetă în 
K două trepte.

o " Comunicatul precizează că 
n la ora de lansare, comunica- 
» {iile prin radio au fost între- 
>) rupte și că din motive necu- 
) noscute cea de-a doua treaptă 
Z a rachetei nu a putut atinge 
( viteza necesară pentru a se plasa 
!( pe orbită. Inapoindu-se în at- 

W mosfera terestră, racheta a 
u) luat foc și se crede că s-a pră- 
))) bușit în Oceanul Pacific.

K. E. Voroșilov, 
F. R. Kozlov 

și E. A. Furțeva s-au 
înapoiat la Delhi după 
vizita făcută în Nepal

DELHI 5 (Agerpres). TASS 
La 5 februarie K. E. Voroși

lov, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
F. R. Kozlov, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., E. A. Furțeva, depu

tat în Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
și persoanele care îi însoțesc, 
s-au înapoiat la Delhi din vi
zita făcută în Nepal.

----- O-----

Anastas Mikoian 
a sosit la Havana
HAVANA 5 (Agerpres)' TASS 
La 4 februarie a sosit pe bor

dul unui avion „IL-18“ la Ha
vana, la invitația guvernului Re
publicii Cuba, A. I. Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.. Pe aero
port A. I. Mikoian și persoanele 
care îl însoțesc au fost întîmpi- 
nați de Fidel Castro, primul mi
nistru al Cubei, de membrii gu
vernului Cuban, de V. 1. Bazîkim, 
ambasador al U.R.S.S. în Mexic, 
sosit în ajun la Havana și de 
reprezentanți ai 
cubane.

In seara zilei 
A. I. Mikoian, 
dinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a făcut o vizită lui 
Osvald Dorticos, președintele Re
publicii Cuba.

-----O-----

Cel de-ai XVII-lea Congres 
al Federației studenților 

din întreaga Chină
PEKIN 5 (Agerpres)
La 4 februarie, la Pekin 

deschis cel de-al XVII-lea

opiniei publice

de 4 februarie, 
prim-vicepreșe-

s-a
Con

gres al Federației Studenților pe 
întreaga Chină care reunește a- 
proximativ 1.000.000 de studenți 
din institutele de învățămînt 
superior din R.P. Chineză. Con
gresul va asculta și va dezbate 
raportul de activitate al Comi
tetului executiv al federației, va 
adopta un nou statut și va alege 
organele conducătoare ale Fede
rației studenților pe întreaga Chi
nă.

In Tunis ia amploare mișcarea 
pentru evacuarea forțelor armate franceze 

de la Bizerta
(Agerpres) — TASS 
ia amploare mișca- 

evacuarea bazei na-

TUNIS 5
In Tunis 

rea pentru 
vale și aeriene a forțelor armate 
franceze de la Bizerta, situată pe 
teritoriul Tunisiei. Prezența tru
pelor străine pe teritoriul Tuni
siei este considerată aici ca un 
act incompatibil cu suveranitatea 
națională și independența Repu
blicii Tunisia.

Luînd cuvîntul în cadrul unui 
miting de protest care a avut loc 
recent la Tunis împotriva experi
mentării armelor atomice în Sa
hara, la care au participat 
200.000 de oameni, președintele 
Habib Burghiba a subliniat că 
acest lucru marchează începutul 
luptei hotărîte a poporului tu-

nisian pentru lichidarea definiti
vă a rămășițelor imperialismului 
în țară. In prezent Tunisia, a 
declarat președintele, începe lup
ta pentru
franceze din Bizerta. Burghiba a 
arătat că 8
mul termen cînd Franța trebuie 
să dea răspuns la cererea Tuni
siei de a evacua Bizerta.

evacuarea trupelor

februarie este ulti-

O

Luptele din Algeria
CAIRO 5 (Agerpres).
In comunicatul comandamen

tului armatei de eliberare națio
nală a Algeriei, dat publicității 
la Cairo, se spune că între 26 
și 31 ianuarie, în cursul lupte
lor înverșunate dintre patrioții 
algerienii și trupele franceze, 96 
militari francezi au fost uciși și 
63 au fost răniți. 14 tancuri și 3 
automobile bindate au fost dis
truse. A fost capturată o mare 
cantitate de armament și mu
niții.

în preajma vizitei lui N.S. Hrușciov 
în Indonezia

DJAKARTA 5 (Agerpres). — TASS anunță:
La 4 februarie B. M. Volkov, ambasadorul U.R.S.S. în Indo

nezia, a făcut o vizită primului ministru Djuanda și a discutat cu 
el o serie de probleme legate de apropiata vizită a lui N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., în Indonezia. 
Presa locală relatează că după convorbirea cu ambasadorul, Dju- 
anda a declarat că vizita lui N. S. Hrușciov în Indonezia „va da 
posibilitatea să se facă un schimb de păreri în diferite probleme 
și îndeosebi în problemele privind legăturile comerciale și econo
mice dintre țările noastre". In timpul vizitei, a declarat in con
tinuare Djuanda, premierului Hrușciov i se vor arăta diferitele o- 
biective pe care guvernul Indoneziei le construiește cu fonduri a- 
cordate pe credit de Uniunea Sovietică.

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

Vizita academicienilor H. Hulubei
• în Grecia

rotorul de biologie al profesoru
lui dr. Pantazis. In aceeași zi 
oamenii de știință romîni au fost 
primiți la Academia din Atena 
de către P. Brațotis, președin
tele academiei, S. Melas, fostul 
președinte, A. Orladons, secre
tar general al Academiei din A- 
tena, și alți academicieni și oa
meni de știință greci.

In seara zilei de 1 februarie 
ambasadorul R. P. Romîne la A- 
tena, Ion Drînceanu, a oferit un 
dineu în cinstea academicienilor 
romîni.

O-----------------Sesiunea Consiliului miniștrilor Uniunii Europei occidentale

și E. Pop
ATENA 5 (Agerpres).
Academicienii Horia Hulubei și 

Emil Pop, care se află în trecere 
prin Atena, au făcut o vizită la 
1 februarie a. c., la sediul Co
misiei energiei atomice unde au 
fost primiți de amiralul Spali- 
des, președintele comisiei, și pro
fesorul Pantazis, vicepreședinte, 
și de profesorul Umuzelis, se
cretarul general al Comisiei pen
tru energia atomică. Academi
cienii romîni au vizitat centrul 
de cercetări pentru utilizarea e- 
nergiei atomice, precum și labo-

LONDRA 5 (Agerpres).
In seara zilei de 4 

la Londra s-a încheiat 
Consiliului miniștrilor 
Europei occidentale la 
participat miniștrii 
Externe ai Angliei, Italiei, R. F 
Germane, Belgiei și Luxembur 
gului. Franța a fost reprezenta 
tă prin ambasadorul său în An 
glia. După încheierea sesiunii

februarie 
: sesiunea 

Uniunii 
care au 

Afacerilor

La Londra a fost 
constituit un grup 

parlamentar 
anglo-sovietic

LONDRA 5 (Agerpres).
La Londra s-a făcut cunoscut 

că a fost constituit un grup 
parlamentar anglo-sovietic care 
își propune drept țel să contri
buie la întărirea relațiilor de 
prietenie între Uniunea Sovieti
că și Marea Britanic, precum și 
Ia lărgirea contactelor priete
nești personale între membrii 
parlamentelor celor două țări.

Conservatorul Cyril Osborne a 
fost ales președinte al grupului, 
iar laburistul George Chetwynd, 
vicepreședinte; laburistul Julius 
Silverman și conservatorul Henry 
Kiaby au fost aleși secretari, iar 
laburistul Ernest Thornton ca
sier a! grupului.

— ------- ........ ..........

întrevederi și consfătuiri militare 
la Tokiosecrete

TOKIO 5 (Agerpres) TASS 
anunță:

La 4 februarie a sosit la To
kio ministrul adjunct de Răz
boi al S.U.A., Johnson. Potrivit 
știrilor apărute în presă, Johnson 
a sosit la Tokio cu scopul de a 
inspecta construcțiile militare ale 
armatei americane în Japonia. EI 
intenționează să aibă consfătuiri 
cu o serie de lideri militari ame
ricani și japonezi.

In prezent la Tokio se află de 
asemenea amiralul Felt, coman
dant șef al flotei americane în 
zona Pacificului, care a sosit re
cent în Japonia, într-o vizită de 
o săptămînă. Amiralul american, 
însoțit de ambasadorul S.U.A., 
McArthur, și de generalul loco
tenent Burns, comandantul for
țelor armate americane din Ja
ponia, a vizitat la 4 februarie

pe primi ministru Klși la reșe
dința particulară a acestuia și a 
avut cu el o convorbire îndelun
gată. Trebuie amintit că Felt s-a 
întîlnit recent, în insulele Hawai, 
cu ministrul Afacerilor Externe 
al Japoniei, Fujiyama, care s-a 
oprit în mod special la cartierul 
general al comandamentului ame
rican din zona Oceanului Pacific 
la înapoierea sa din Washington.

In cercurile locale aceste vi
zite pe care generalii americani 
le fac din nou în Japonia și în- 
tîlnirile lor secrete cu liderii gu
vernului japonez sînt considerate 
o consecință directă a încheierii 
noului tratat militar dintre Ja
ponia și Statele Unite și sînt 
puse în legătură cu realizarea an
gajamentelor pe care și le-a asu
mat guvernul japonez în confor
mitate cu acest tratat.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel.: interurban 322.

s-a dat publicității un comuni
cat în care se arată în termeni 
generali că țările participante 
la Uniunea Europei occidentale 
sînt hotărîte să întrețină o 
strînsă colaborare politică.

La Londra se relevă că An
glia se teme de adîncirea con
tradicțiilor dintre țările partici
pante la „piața comună", pe de 
o parte, și țările membre ale a- 
sociației europene a comerțului 
liber, pe de altă parte, și de a- 
ceea caută să învie sistemul 
consultărilor politice în cadrul 
Uniunii Europei occidentale.

PROGRAM DE RADIO
7 februarie

PROGRAMUL I. 8,00 P‘ 
cîntecele și dansuriie popoarei. , 
10,00 Muzică, 10,50 Frag
mente din operetele lui Offen
bach, 13,10 De toate pentru toți, 
14,55 Concert de muzică 
ușoară, 16,05 Cîntă corul de co
pii al Radioteleviziunii, 17,40 
Cîteva melodii preferate, 18,00 
„Drumeții veseli", 19,05 Muzi
că ușoară și de dans de compo

zitori romîni, 21,15 Muzică de dans, 
22,00 Radiojurnal, buletin me
teorologic și sport. PROGRA
MUL II. 7,00 Soliști și orches
tre de muzică populară romî- 
nească, 8,30 Clubul voioșiei, 
9,45 Muzică de estradă de com
pozitori sovietici, 19,50 Retrans
misia concertului orchestrei 
fonice a Filarmonicii de 
„George Enescu", care a 
loc sîmbătă 6 februarie, în 
Ateneului, 13,15 Muzică ușoară, 
14,30 Cine știe cîștigă ! 
Vorbește Moscova ! 18,20 Inter
pret de muzică ușoară, 

Noi înregistrări de muzică popu
lară romînească, 20,05 Program 
pentru iubitorii de romanțe, 20,35 
Muzică de dans, 22,30 Cîntece 
de nuntă și jocuri populare ro- 
mînești.

CINEMATOGRAFE
7 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Avalanșa; AL. SAHIA: 
Mama vitregă; PETRILA: Le
genda cetății Sadovei; LONEA: 
Umbrela lui sfîntul Petru; LI- 
VEZENI ; S-a întîmplat la Bel
grad; ANINOASA : Ani de zbu
cium; VULCAN : Vremea ghio
ceilor; LUPENI : Botagoz; U- 
RICANI: Fata în negru.

sim- 
Stat 
avut 
sala

16,00

19,00

Tiparul: „6 August" — Poligrafie


