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SECTOR 
FRUNTAȘ

Sectorul III al minei Lupeni 
se situează pe primul loc în în
trecerea socialistă pe mină. Mi
nerii din cadrul acestui sector, 
au dai pînă în ziua de 26 ia
nuarie inclusiv 1034 tone de căr
bune peste planul la zi, obțlnînd 
în același timp un randament 
sporit pe sector cu 
cărbune pe post.

Acest succes se 
cea mai mare parte 
mineri conduse de Spînu Petru, 
care a dat peste plan 967 tone 
de cărbune. Bine a muncit și 
brigada condusă de Jurca Ro
man, care a dat pînă la data res
pectivă 67 tone de cărbune peste 
plan cu toate că a avut condiții 
grele de muncă.

Colectivul sectorului este ho- 
tărît să muncească pe viitor cu 
și mai multă hotărîre și să obți- 

ă rezultate și mai bune, să-și 
îndeplinească și depășească an
gajamentele asumate în întrecere. 
In acest scop, se va intensifica 
munca în abatajele frontale lungi 
prin mărirea vitezei de avansare, 
îneît rezultatele obținute pe luna 
decembrie a anului trecut de 25 
m. înaintare în frontal să fie de
pășită substanțial în cursul anu
lui curent.

cinstea Conferinței raionale U.T.M
Însuflețite schimburi de onoare
LA LUPENI

Conform înțelegerii 
mitetele Centrale ale 
comuniste și muncitorești din, Al
bania, Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Polonia, Romî- 
nia, Ungaria și Uniunea Sovieti
că, la 2 februarie 1960 va avea 
loc la Moscova o consfătuire a 
reprezentanților partidelor frățești 
din aceste țări cu privire la 
schimbul de experiență în dez
voltarea agriculturii.

★
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Conferința raională U.T.M. ca
re își începe azi lucrările, este 
un eveniment de seamă în viața 
și munca tineretului din Valea 
Jiului. Ea este întîmpinată cu 
succese însemnate. La mina Lu
peni, de exemplu, în ultimele 
două zile, din abatajele tinere
tului au fost extrase peste plan 
zeci de tone de cărbune. Tinerii 
mineri de la sectorul I A și-au 
întrecut planul în aceste zile cu 
peste 50 tone de cărbune, iar 
cei din abatajele cameră ale sec
torului IV A au trimis la ziuă 
97 tone de cărbune cocsificabil 
peste sarcina planificată. Lao
laltă cu tinerii, au muncit cu a- 
vînt și ceilalți mineri. Pe întrea
ga mină au fost extrase peste 
plan în cele 2 zile cîteva sute 
de tone de cărbune cocsificabil.

LA PETRILA

Trei din cele patru sectoare 
ale minei Petrila sînt patronate 

tineret. Rezultatele pe care 
de aici le-au obținut în 

Conferinței 
îi situează în fruntea în- 
socialiste pe bazin. In

de
1.mierii 
cinstea 
U.T.M. 
trecerii 
ultimele două zile de muncă, în 
care tinerii au organizat schim
buri de onoare, pe mină au fost 
extrase peste plan 126 tone de

raionale

In mijlocul celor ce îngrijesc 
sănătatea

Plăcuța de la intrare indică: 
Spitalul de copii Petroșani. Deși 
ceasul indica ora 8 dimineața, 
im îndrăznit totuși să intru. De 

la început am fost impresionat 
de curățenia sălilor precum și de 
lenjeria curată care asigură igie
na necesară bolnavilor.

Personalul de deservire a spi
talului, doctori și surori, era în 
plină activitate. Ora de masă ter- 
minîndu-se, micuții bolnavi erau 
supuși examenului medical de 
dimineață.

Am comunicat scopul prezen
ței mele unui doctor. Mi-a ce
rut un răgaz de cel mult 30 mi
nute pentru terminarea vizitei, 
asigurîndu-mă că îmi va face cu
noscute problemele ce mă 
resează.

Pentru un moment am 
dezamăgit, gîndindu-mă la 
pul de așteptare. In sala de aș
teptare și-au făcut apariția însă 
mai mulți părinți cu copii veniți 
la vizita de control. Din discu
țiile purtate cu unii părinți am 
aflat lucrurile care mă intere-

\ sau.
— Felul în care colectivul de 

doctori din acest spital se ocupă 
de copiii internați, spunea mama 
copilului Cioată loan, mi-a dat 
posibilitatea ca astăzi să am lin
gă mine același copil sănătos ca 
înainte.

inte

fost 
tim-

copiilor
O altă mamă și-a arătat mul

țumirea față de felul în care 
muncesc doctorii de gardă. Me
reu în mijlocul copiilor, docto
rii veghează zi și noapte la să
nătatea lor.

Medicii spitalului duc o mun
că susținută și în afara lui fiind 
primii care veghează asupra să
nătății copiilor școlari. Vizitele 
periodice precum și munca sani
tară de prevenire a unor 
sint acțiuni la care doctorii 
talului de copii răspund cu 
știinciozitate.

Discuțiile cu părinții au 
întrerupte de gestul unui 
care, la apariția sorei 
Ani, s-a repezit în brațele ei. 
Am confundat la început sora 
cu vreo rudă a copilului, dar ma
ma lui m-a lămurit imediat: E 
sora care l-a» îngrijit timp de 20 
zile.

Aceste cîteva momente cu to
tul ocazionale m-a-u făcut să înțe
leg că sănătatea copiilor noștri 
este în mîini sigure.

Terminîndu-și vizita, doctorul 
de serviciu m-a poftit în cabinet 
pentru a-mi da lămuriri. Era 
prea tîrziu, eu aflasem totul de 
la cei ce erau în măsură a apre
cia munca acestui colectiv.

FANE IOAN

bolii 
spi- 
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fost 
copil 
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Acțiuni de muncă voluntară la Vulcan
In ziua de 24 ianuarie a.c., co

mitetul U.T.M. al minei Vulcan 
a organizat o acțiune de colecta
re a fierului vechi cu toate bri
găzile de muncă patriotică din, 
cadrul exploatării. Au luat parte 
un număr de 259 de tineri. Mun
cind cu însuflețire ei au reușit să 
strîngă 25.000 kg. fier vechi din 
mină și de la suprafață. In ace
lași timp au executat și alte lu-

crări ca transportarea și mon
tarea a 3 cabluri electrice la 
țul 5, fiecare cu o lungime 
270 m., aranjarea stivelor în 
p'ozitul de lemne, executarea 
reparații la unele utilaje.

In mod deosebit s-au eviden
țiat brigăzile conduse de Popîr- 
țac Grigore, Chetroiu Nică, Gri- 
goraș loan.

pu-
de 
de-
de

S. E.

mineri din aba- 
II au dat peste 
de plan 75 tone 
cei din sectorul 
tone de cărbune

cărbune. Tinerii 
tajele sectorului 
sarcinile zilnice 
de cărbune, iar 
IV al minei, 38
peste plan. In schimburile de o- 
noare s-au remarcat în special 
brigăzile conduse de Michiev 
Gheorghe, Cosma Ernest, Păsă
rică Nicolae, Cepălău Aurel, 
Bartha Francisc, Al'exe loan și 
alții. Cu prilejul schimburilor de 
onoare, colectivul sectorului IV 
a obținut un însemnat succes: 
angajamentul de a extrage peste 
planul lunii ianuarie 1000 tone 
de cărbune a fost îndeplinit și 
depășit cu 114 tone de cărbune. 
De asemenea, colectivul sectoru
lui I și-a depășit angajamentul 
lunar.

A

de
s-a 

mo-

Lucrări de calitate 
și înainte de termen
La secția electrică din cadrul 

serviciului electro-mecanic al mi
nei Lupeni, în perioada 1—26 ia
nuarie au fost executate lucrări 
de bună calitate și înainte 
termen. Numai în 4 zile 
transportat și montat un
tor de 270 kW pentru compresorul 
de 45 m.c. de la Planir. La exe
cutarea acestei lucrări s-au evi
dențiat tov. Chertes Remus, mais
tru, Bozeșan Florea, Fiilop. Emil, 
Petric Gheorghe, Costea Nistor 
și Drăghici Alexandru, muncitori.

In aceeași perioadă, echipa de 
muncitori condusă de Navradi 
Iosif a terminat montarea unui 
compresor de 45 m.c. în subte
ran, în 6 zile — timp record.

In cadrul secției electrice au 
muncit bine și muncitorii Fiilop 
Iosif, Racoți Simion, Slavnicu 
Ștefan, Jula loan și alții, care au 
făcut lucrări de bună calitate și 
la timp. O luptă continuă se 
duce în secție și pentru reduce
rea consumurilor de materiale și 
folosirea rezervelor interne.

E. S.

lai schimbul de experiență îni dez
voltarea agriculturii.

Delegația este compusă din, to
varășii : Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, conducătorul delegației, Chi- 
vu Stoica, Alexandru Moghioroș, 
Alexandru Bîrlădeanu, Ion Coz- 
ma.

La gara Băneasa, delegația a 
fost condusă de tovarășii : Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Drăghici, ( 
Constantin Pîrvulescu, Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, Ștefan Voi- 
tec, membri ai C.C. al P.M.R., 
miniștri, activiști de partid și de 
stat.

Au fost de față A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai amba
sadei.

La 28 ianuarie a plecat la Mos
cova delegația Partidului Mun
citoresc Romîn la Consfătuirea 
reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești din țările 
socialiste ale Europei cu privire

--------- . , ... ... . ... —r-------

SPÎNU PETRU 
schimbul de după-amiază n-a 
scos preliminarul.

— Aveți o surpare...
Spînu Petru n-a mai așteptat 

nici o explicație. S-a grăbit spre 
puț, spre abataj. Lucrurile nu 
stăteau chiar așa de rău. Schim
bul lui Batin a luat măsuri ca 
surparea să nu se extindă. Ar
măturile au fost întărite cu ju
guri. In cursul nopții schimbul 
de montare a muncit bine. In a- 

fară de porțiunea 
surpată, fîșia a 

Ur
se 
de 
a 

surpării. Această treabă a fost 
făcută chiar de Spînu și de or
tacii lui cei mai buni, Dumitrașcu 
loan, Graur Alexandru, ajutați 
de Batin Gheorghe, Pop Petru, 
Fetică Nicolae și alții. In ziua 
următoare conducerea sectorului 
a primit un raport scurt și îm
bucurător de la șeful brigăzii de 
tineret din abatajul frontal I 
vest: Surparea a fost lichidată 
și producția n-a suferit.

Brigada lui Spînu Petru este 
una din cele mai vechi brigăzi 
de tineret de la mina Lupeni și 
lucrează în cel mai mare frontal 
al sectorului III. Sudată într-un 
colectiv disciplinat și puternic, 
ea se numără printre brigăzile 
fruntașe ale minei.

Deși în acest an îi revin sar
cini sporite, brigada s-a angajat 
să extragă 2000 tone de cărbu
ne peste plan. Bătălia pentru 
realizarea acestui obiectiv se 
desfășoară din plin.

BRI6ADA LUI
...A sosit schimbul. Ciocanele 

de abataj și-au schimbat stăpî- 
nii. In locul echipelor din schim
bul întîi de-a lungul frontului 
s-au așezat cele din schimbul de 
după-amiază. Ritmul muncii n-a 
încetinit. Păcănitul ciocanelor de 
abataj a răsunat parcă și mai 
viu, însoțind geamătul continuu 
al transportorului, încărcat din 
plin.

Șeful de brigadă, Spînu Petru 
a strîns cu pute
re mîna lui Ba
tin Gheorghe, 
șeful schimbului 
de după-amiază ;

— Noi am dat
50 de tone peste plan, dar voi 
puteți da și mai mult, aveți fîșia 
pușcată 1 i-a spus Spînu. Apoi 
a pornit spre ieșirea din abataj.

In frontal echipele munceau pe 
întrecute. La rostogol, în galerie 
se încărca vagonet după vago- 
net.

Dar... dintr-odată în abataj 
s-a făcut liniște. Iureșul muncii 
a încetat.

— Aduceți stîlpi — s-a auzit 
glasul șefului de schimb. Se lasă 
tavanul!

Oamenii s-au arătat deîndată 
gata să acționeze... Pe o porțiu
ne de peste 10 metri, din tava
nul abatajului au început să cadă 
bulgări de piatră, să se rupă ar
măturile. Oamenii s-au retras...

...A doua zi dimineață, ca de 
obicei înainte de a coborî în mi
nă, Spînu Petru a cercetat cu a- 
tenție cartea de raport.

— Ce s-a întîmplat ? a excla
mat el nedumerit, văzînd că

fîșia 
scoasă, 
acum să

fost 
ma 
sape canalul 
redeschidere

1. D.

Din realizările sondorilor întreprinderii 
explorări Lupeni

și să obțină o economie la pre
țul de cost de 2 la sută.

de

explorări Lupeni a obținut 
luna ianuarie viteze sporite 
foraj. La sonda nr. 5627, pî-. 
în ziua de 26 ianuarie, s-a

} Bărbăteni — sectorul 
( vitezelor sporite
( Colectivul de sondori din sec- 
) torul Bărbăteni al întreprinderii 
( de
S în
? de
( nă
> realizat față de planul de foraj, 
( o depășire de 30 metri liniari. 
) Acest succes a fost obținut prin 
) mărirea regimului de foraj im- 
( pus, prin eliminarea devierilor, 
j> prin grija față de utilaj și o te- 
( meinică cunoaștere a operațiu- 
( nilor de lucru.
) De remarcat procedeul de 
r muncă al șefilor de echipă Gri- 
( gore M. Grigore, Aldescu loan 
Iși Militaru loan care înainte de 

începerea lucrului, repartizează 
sarcini concrete fiecărui munci
tor pentru timpul celor 8 ore 
de lucru.

Muncitorii sondori din secto
rul Bărbăteni s-au angajat să 
realizeze lună de lună o depăși- 
re a planului fizic cu 5 la sută

bondori fruntași
Sondorii de la sonda nr. 5264 

din sectorul Uricani conduși de 
brigadierul Șuță Grigore s-au si
tuat în luna ianuarie în fruntea 
întrecerii cu celelalte brigăzi din 
sector.

Realizînd zilnic mai mult de 
un metru forat peste plan, ei au 
obținut pînă la 25 ianuarie o de
pășire de 37,30 metri la foraj și 
o economie de aproape 1000 lei 
prin reducerea consumului de 
materiale.

Exemplul brigăzii lui Șuță 
Grigore a fost urmat de munci
torii de la sonda 5260 și de la 
alte sonde care au obținut pînă 
la 24 metri liniari forați peste 
plan.

Metoda de lucru a brigăzii 
de la sonda 5264 constă în ur
mărirea permanentă a regimului 
tehnic de lucru, a vitezei de a- 
vansare, respectarea regimului de 
presiune la talpă pentru evita
rea intervențiilor, a pierderii 
noroiului de foraj.

In lupta pentru obținerea aces
tor rezultate bune s-au eviden
țiat sondorii Balaș Nistor, Giur-

can Ioan, Bivolaru Gheorghe, 
Necșoiu Gh., Ciolacu Gheorghe, 
Nițu Gheorghe și alții.

intr-un timp record
Brigada de sondori condusă) de 

Tache Gheorghe din sectorul DîL 
ja a reușit ca numai în 5 zile 
să mute două sonde — una de la 
Gimp's la Jieț și alta de la Gim- 
pa la Bărbăteni. Timpul scurt 
în care lucrările de mutare au 
fost efectuate constituie un ade
vărat record în muncă. însufle
țită de acest rezultat brigada a 
montat sonda 5553, reducînd la 
jumătate timpul planificat.

In ziua de 16 ianuarie sonda 
deservită de brigada tovarășului 
Tache Gheorghe a intrat în func
țiune, realizînd zilnic 9,5 metri 
liniari în loc de 6 metri cît avea 
planificat inițial. Pînă la 26 ia
nuarie, muncitorii de la sonda 
5553 au obținut o depășire față 
de plan de 35 metri.

In cadrul întrecerii socialiste 
între brigăzi, acest exemplu de 
nună organizare a muncii a lost 
popularizat în sector și pe în
treaga întreprindere, evidențiin- 
du-se în mod special tovarășii 
Dănuț Antonie, Cîmpeanu Gheor
ghe și Roncea Dumitru.



iM O T ĂNoua antcnâ «ic televiziune 
din Moscova

100 de noi centre și stații de 
televiziune vor fi construite în 
Uniunea Sovietică în anii septe- 
nalului (1959—1965), Una din
tre ele este noua stație de tele
viziune ce se construiește în par
tea de sud-vest a Moscovei. Ea 
va permite în curînd telespecta
torilor din capitala U.R.Ș.S, și 
împrejurimile ei să recepționeze 
la alegere cele trei emisiuni de 
televiziune, dintre care una va fi 
în culori.

Noua stație de televiziune esce 
prevăzută cu cea mai înaltă an
tenă din lume. înălțimea turnu
lui și a antenei montate pe a- 
cest turn fiind de peste 500 m. 
Pentru a alege cel mai bun pro
iect pentru construirea antenei, 
în 1957 s-a instituit un mare con
curs printre arhitecții și cons
tructorii sovietici, la care s-au 
prezentat 40 de proiecte.

Aparatura necesară emisiunii 
de televiziune se va monta în 
partea de jos a turnului.

La înălțimea de 400—416 tu. 
se prevede amenajarea de plat
forme, pe care se vor plimba de
odată 1.000 de vizitatori. De la 
această înălțime se poate cuprin
de cu vederea minunata pano
ramă a Moscovei și a împrejuri
milor.

Numai 80 de secunde va dura 
călătoria în cele patru ascensoa
re rapide, care vor urca pe vizi
tatori pe platforme sau la res

Mică publicitate
ESTE AȘTEPTAT

. ...un curent de aer cald (după
datele meteorologice ale clubului 
minier din Petrila, director Kal
man I.) care să treacă și prin 
incinta clubului, pentru a o în
călzi, deoarece mina fiind prea 
„departe" în sălile clubului se 
simte lipsa cărbunilor, din care 
cauză frigul își face de cap...

PROPUNERE
...Șoselele principale din Pe

trila, Vulcan și Lupeni sînt vă 
duvite de dreptul de a fi cură- j 
țațe de zăpadă. Se propune.,. în 
acest sens adoptarea unei decizii 
a sfaturilor populare orășenești, 
care să dispună înlăturarea ză
pezii, care îngreunează circula
ția.

taurantul confortabil amenajat la 
400 m. înălțime.

Turnul de televiziune din Mos
cova constituie o îndrăzneață lu
crare arhitectonică și un punct 
de atracție pentru turiști.

ANECDOTE
• Cunoscutul poet german 

Heinrich Heine asista la repetiția 
unei comedii ai căror eroi erau 
niște burghezi înfumurați și 
proști. Nemaiputîndu-se stăpîni. 
Heine strigă :

— Nu mi-aș fi putut închipui 
că se poate rîde cu atîta poftă 
privindu-te în oglindă.

• Un senator american, în 
cursul unei vizite într-o școală 
din Alabama, pune această între
bare elevilor:

— Nu e așa copii, că sînteți 
recunoscători lui Cristofor Go
lumb pentru faptul că a făcut 
călătoria sa de descoperire a A- 
mericii ?. Un concert de „da“ îi 
răspunde, urmat de un „nu“ foar
te notărît

— Și tu de ce nu ești mulțu
mit ? întrebă senatorul.

— Pentru că sînt indian, dom
nule.

L. . , | '—rr~— 1 ....... .. ..........—------- -- ----- <f ____

CUR IO ZII Â fT
Un fazan... felcer

Un vînător francez a împuș
cat un fazan și a rămas uimit 
observînd că acesta era pansat 
într-un anumit fel la un picior. 
Pansamentul era făcut din pene, 
crenguțe și nămol. Radiografia 
ce s-a făcut piciorului a arătat 
că era vorba de o fractură avînd 
o durată de circa 20 de zile, pe 
care fazanul și-o pansase cu is
cusință. Fractura era cicatrizată 
aproape în întregime, astfel că în 
cîteva zile fazanul s-ar fi putut 
folosi foarte bine de piciorul 
rănit.

O captură Interesantă
Intr-un pîrîu din R.D. Germa

nă, un pescar a prins, chiar la 
prima aruncătură, un păstrăv 
lung de 52 cm. dar care cîntă- 
rea numai 113 g. La lungimea

SPR/J1N PRIN... 
ADRESĂ

Cu adresa nr. 38 din 9 ia
nuarie a.c., Teatrul de stat din 
Petroșani a comunicat brigăzii 
artistice d.e agitație de ia prepa- 
rația Petrila că această brigadă 
va fi sprijinită în munca sa de 
către actorul Mircea Zabalon 
Frumos, nu ?

Membrii brigăzii artistice de 
agitație mulțumesc cu căldură 
conducerii teatrului pentru acest 
prețios sprijin acordat prin... a- 
dresă. Și numai prin adresă, 
pentru că actorul Mircea Zaba
lon n-a fost nici măcar odată la 
Petrila. (O fi fost, dar nu pe la 
brigada artistică de agitație în 
cauză I).

Membrii brigăzii nu se supă
ră pentru că actorul Mircea Za 
balon nu merge la Petrila. (In 
definitiv e treaba lui!). Dara- 
tunci de ce promite conducerea 
teatrului că-1 va delega pentru 
această muncă ? Sau e vorba de 
altceva : de diferență între cu
vinte și fapte. Se pare că pentru 
cei în cauză e ușor să promită... 
Ori poate adresa a sosit prea re
pede la Petrila, urmînd ca ac
torul Mircea Zabalon să vină a- 
bia la anul ? Oricum o fi, sau 
n-o fi, dar să știm și noi!

C. V.

lui, peștele ar fi trebuit să cîn- 
tărească peste 2 kg. Examinînd 
atent peștele, pescarul a obser
vat că acesta avea gura strîmbă, 
din cauză că osul fălcii de jos 
fusese rupt cîndva (probabil de 
vreun undițar). Această infirmi
tate făcea ca păstrăvul să nu se 
poată hrăni cum trebuie.

□ emoție fatală
Un undițar din Bilbao — Spa

nia a murit din cauza emoției. 
El a prins, una după alta, 3 an- 
ghile în greutate de 6, 7 și 8 
kg.

Un cerb pe străzile orașului
Intr-una din zile, un cerb a 

pătruns pe străzile orașului Za
kopane din R. Cehoslovacă și și-a 
încurcat coarnele într-o plasă de 
sîrmă. A fost nevoie de interven
ția pompierilor, care după ce l-au

G H E O
I. LA ȘEDINȚA

— Tovarăși, mie îmi place să 
fiu ajutat, Am fost criticat. Re
cunosc... Am băut în ziua aceea 
mai mult de un pahar, și știți... 
Eu respect N.T.S.-ul, n-am venit 
la șut fiindcă n-am vrut să... 
mă-nțelegeți!

Acum, ce să zic... Îmi iau an
gajamentul să nu mai fac nemo
tivate din cauza... Adică, ce 
mai, nu mai fac deloc nemoti- 
vate! Credeți-mă, tovarăși. Vă 
mulțumesc! Vă sînt recunoscă
tor. N-am să mai beau...

IL l.A BODEGA (după ședință)
— Văzuși, măi Ioane, cum mă 

luară ? Parcă din cauza mea a 
stat mina...

— Nu te supăra, dar cam a- 
vurfi dreptate.

— Bine, bine, dar asta-i alt
ceva. Dar să știi, n-am crezut 
că Patru... Tocmai el să mă cri
tice așa ! Doar știi, am fost așa 
prieteni... Dar de azi am termi
nat-o cu el. Ce, cu el numai ? 
Cu toți o rup 1 Mă mut în altă 
brigadă. Văd eu că ortacii ăștia 
au ce au cu mine, că prea m-au 
luat la ochi de-o vreme-ncoace^ 
Dar știi, aici cîștigain bine, doar 
la lucru, mă știi, nu dau înapoi.

— Vezi, tu, măi Gheorghe. 
nu-ș totul banii.

— Ei, și tu Ioane, acum; și 
tu văd că mă iei cam tare. Te 
credeam...

— Dacă așa mă înțelegi, măi 
Gheorghe, atunci... noroc și...

III. DUPĂ CITEVA ZILE
(la mină)

—- Iar n-a venit Gheorghe la 
șut... ■ 

eliberat l-au transportat în parcul 
național din Tatra.

Văd peștii sub apă ?
Cercetările au dovedit că da, 

însă posibilitatea lor de vedere 
este limitată la distanțe mici, 
pînă unde pot pătrunde razele 
de lumină. Deși au un cîmp re
dus de vizibilitate, totuși peștii 
văd destul de bine pentru a pu
tea evita un pericol și a-și pro
cura hrana.

Păstrăvi care cresc rapid
In Noua Zeelandă, în lacul 

Ngapourri, datorită condițiilor 
existente, păstrăvii cresc foarte 
repede. Astfel, în primul an ei 
ajung pînă la 25 cm. iar în al 
doilea pînă la 46 cm. O anumi
tă specie de păstrăvi, denumită 
Okataina, se dezvoltă și mai 
rapid. In primul an acești păs
trăvi cresc 32 cm., iar în anul 
următor ajung la 54 cm.

R G H E
— O îi bolnav !
—- Da de unde, doar l-am vă

zut aseară pe stradă...
— I-o fi bolnavă nevasta...
— Nu se poate, doar erau a- 

mîndoi... N-ai băgat de seamă ? 
Parcă iar se cam bălăngănea pe 
picioare...

— Măi, doar n-o fi băut ia
răși... Doar nc-a promis !

— Cum să facem să-l dezvă- 
țăm ?

— Să-i facem o caricatură la 
televizor, să-i arătăm cît pierde 
prin orele acestea cît absentea
ză, cît pierde familia din cauza 
beției sale...
,— Bună ideie, s-o încercăm.

IV. LA ALTA ȘEDINȚA
— Știu, iar am greșit. Dar 

dece să mă faceți de rîs în fata 
întregii mine?! Mai bine mi-ați 
fi spus, că eu . zău .. Mi-e ru
șine azi să mai dau ochii cu oa
menii... Mă arată cu degetul pe 
stradă '

— Bine, Qheorghe, dar ții min
te ? Nu-i mult de atunci de cînd 
ne ai promis...

— Brigada noastră e frun
tașă Gheorglre și în ea toți tre
buie să fim fruntași și exemplu 
în toate.

— Nu mai merge așa : o zi 
vii la șut, a doua te motivezi...

— Lasă băutura și pune-te pe 
treabă !

— ...că de nu, între noi n-o să 
mai ai ce căuta. Pînă acum 
te-am iertat că te știam harnic 
și priceput, dar de acum încolo 
cu toate astea, dacă ne mai d. 
de furcă...

V. DUPĂ CITEVA SAPTAMINI 
(tot la mină)

— Iată, s-a schimbat Gheorghe 
al nostru I

— Nu-și mai bea mințile; 
vine la șut și lucrează cu toată 
tragerea de inimă.,.

— Să știți de la mine, că-s 
bătrîn. Așa-i omul: numai ce nu 
vrea nu poate.

(Din programul brigăzii ar
tistice de agitație de la mi
na Aninoasa, întocmit de 

S. Rădulescu)

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

SFATURI PRACTICE

Pastă de lipit pielea
Se amestecă : clei de tîmplărie 

25 g., esență de terebentină 25 
g., scrobeală albă (amidon) 50 
g. Aceasta din urmă se adaugă 
dizolvată în apă. Se obține o 
pastă cu care se lipesc obiectele 
de piele.

CAPITOLUL I (
în care se face o descoperire 

uluitoare
— Au dispărut — anunță 

Sherloch Holmes cu voce gravă, 
între două fumuri trase din pipă, 
după ce timp îndelungat, cu lupa 
în mînă, cercetase culcat pe 
burtă scheletul mecanic al trans
portorului de cărbune pentru șase 
silozuri de la mina Cimpa II.

Auzind aceste cuvinte. Harry 
Taxon, credinciosul său ucenic 
rămase perplex.

— Cum ați dedus maestre?
— Simplu. Nu mai sînt a- 

colo. Să ții minte: cînd ceva 
nu-i acolo unde trebuie să fie 
sau unde a fost lăsat înseamnă 
că a dispărut.

Harry Taxon privi uluit la 
maestrul său, dar nu putu scoa
te nici un cuvînt. Logica de fier 
a lui Sherloch Holmes îl dezar- 
mă și de astădată.

CAPITOLUL II 
în care de fapt 

nu se întîmplă nimic
— Care va să zică — începu 

Holmes — să reconstituim tot cc 
știm... Așa... In octombrie 1959 
șantierul O.C.M.M. Cimpa II a 
montat scheletul metalic al trans
portorului de cărbune... Nu s-a 
montat însă banda de cauciuc...

DISPARIȚIA MISTERIOASĂ
La 26 ianuarie 1960 cei de la 
O.C.M.M. au venit să monteze 
banda, dar n-a mai fost schele
tul complet. Au dispărut 18 role 
de rulaj, două role mari pentru 
rulare sub-instalație și 12 supor
turi... Vasăzică au dispărut în,..

— ...trei luni și jumătate — 
interveni Harry Taxon.

— Aș 1 — îl opri Holmes. Au 
dispărut într-o noapte sau două. 
Nu te pripi întotdeauna 1

CAPITOLUL UI
în care Harry Taxon face progrese

— Deci s-a montat scheletul, 
dar n-a fost bandă — continuă 
Holmes. Acum e bandă și nu-i 
schelet. Curios, foarte curios. 
Ceva nu se potrivește...

— Maestre — îl întrerupse 
Harry Taxon — O.C.M.M. ăsta 
n-ar fi putut lucra altfel...

— Nu te pripi. Nu se poate 
altfel. Nu se putea monta doar 
banda prima dată și apoi sche
letul peste ea. Asta ar fi însem
nat ca banda să meargă dracu’ 
știe cum și-apoi să nu ducă căr
bunele nicăieri. Or, banda este 
pentru transportat cărbunele...

— Mă iertați, dar mă gîndeam 
la altceva: N-ar fi autul O.C.M.M. 

ăsta să monteze scheletul meta
lic și apoi deîndată banda ?

Holmes a rămas pe gînduri, 
apoi căscă ochii mari și îi spuse 
răspicat ucenicului său :

— Ia nu-mi încurca gîndurile...

FOILETON
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Poftim, încă o alternativă... Ori
cum se vede că progresezi...

CAPITOLUL IV 
în care apar două personaje noi

Două umbre se apropiară de 
Sherloch Holmes și ucenicul său. 
Ajunși la scheletul metalic, Hol
mes îi privi cu lupa, li recunos
cu. Unul era ing. Urlich Ștefan, 
mecanicul șef al minei Cimpa II, 
iar celălalt maistrul mecanic 
Catrina Dumitru din același sec
tor.

In discuțiile care au urmat (pe 
care nu le redăm din lipsă de 
spațiu), s-a emis părerea că pie
sele lipsă au fost demontate de 
un „specialist", cunoscător în 
materie. In urma acestei discu
ții Holmes a tras o concluzie 

șoptită care a avut darul să-l 
dea gata pe Harry Taxon: cei 
doi (răspunzători de instala
ție !) au nevoie de o lupă care 
să mărească de foarte multe ori.

— De ce. maestre ?
— Pentru a descoperi și mări 

simțul de răspundere.

CAPITOLUL V 
în care Holmes descoperă 

un zîmbet
Cei doi specialiști cărora li 

s-au mai alăturat și alții consta
tară într-un singur glas că pie
sele lipsă n-au putut pleca sin
gure. Au fost luate. Holmes, pe 
deplin satisfăcut că presupune
rile sale au fost astfel confir
mate, își scoase pipa din gură 
și încercă un gest de aprobare.

Dar mînă (cu pipă cu tot!) 
i-a rămas suspendată în aer. 
Văzu ceva ce-1 scoase din cal
mul său obișnuit: Maistrul me
canic Catrina Dumitru zîmbea 
abia perceptibil.

CAPITOLUL VI 
în care marele detectiv 

nu reușește să dezlege enigma
Sleit de puteri, Holmes sta 

tolănit într-un fotoliu. De cîte- 
va ore făcea doar deducții.

— Știi — spuse el într-un tîr- 
ziu lui Harry Taxon — sînt două 
categorii de instalații : vechi și 
noi (Harry îl privea fascinat !). 
Alea vechi sînt cele folosite și 
care trebuie reparate, alea noi 
sînt nefolosite și nu trebuie re
parate.

— Extraordinar — îl între
rupse Harry.

— Taci... Cum la reparații e 
nevoie de piese am dedus că 
cele luate de la scheletul montat 
au fost folosite în acest scop pe 
la minele Cimpa I, Jieț sau mal 
știu eu pe unde... Sînt două in
dicii : constatarea că piesele au 
fost luate de un „specialist" și.,, 
zîmbetul maistrului Catrina Du
mitru cînd s-a vorbit despre trea
ba asta.

CAPITOLUL VII 
în care ar trebui 

să se întîmple ceva
In primul rînd cei răspunză

tori să nu mai stea cu brațele 
încrucișate și în al doilea rînd 
să se încheie toată povestea asta. 
Bineînțeles, oalele sparte să fie 
plătite de cei vinovați...

V. FULEȘI 
ȘT< MIHAl



Din activitatea organizațiilor U. T. M. FAPTEJȚINEREȘTi DIN NOU IN FRUNTE

pe anul

a ela- 
tehnico- 
asigure 

lua-

Depășirea sarcinilor de plan 
cu 2.500 tone de cărbune, realiza
rea unei economii la prețui de 
cost de 156.000 lei, sporirea pro
ductivității muncii cu 2 la sută 
— iată obiectivele de întrecere 
ale colectivului sectorului IV de 
tineret de la mina Vulcan 
1960.

Conducerea sectorului 
borat numeroase măsuri 
organizatorice care să
îndeplinirea angajamentelor 
te de tineri. Au fost prevăzute 
măsuri pentru mărirea vitezei de 
avansare a abatajelor frontale, 
pentru mecanizarea lucrărilor și 
realizarea d? economii.

Biroul organizației U.T.M. din 
sector (secretar tov. Bistrian 
Ioan) a întocmit un plan de 
muncă ce cuprinde sarcini în 
legătură cu intensificarea muncii 
politice pentru mobilizarea tine
rilor la îndeplinirea obiec
tivelor de întrecere. In adunarea 
generală U.T.M. unde au fost 
popularizate cifrele de plan pe 

. 1960 și s-a dezbătut planul de 
muncă al organizației, s-au tra
sat sarcini concrete majorității 
utemiștilor. Mai mulți utemiști 

frunte cu tînărul tehnician 
Miiller Erich au primit sarcina 
să orienteze activitatea postului 
utemist de control îndeosebi spre 
întărirea disciplinei în producție 
și stimularea preocupării tinerilor 
pentru realizarea de economii. 
Tinerii mineri Nagy Zoltan

a-
a-
a 

de 
or-

Șerban Nicolae au fost însărci
nați să mobilizeze brigăzile de 
tineret din stratul 18 la economi
sirea de cît mai mari cantități de 
material lemnos, prin construirea 
stivelor numai din lemn vechi. 
Sarcini concrete au fost trasate 
și tinerilor lăcătuși de mină. Un- 
taru Gheorghe șl Căsăleanu 
loan au primit sarcina să urmă
rească calitatea cărbunelui în 
batajele unde lucrează și să 
sigure funcționarea perfectă 
utilajelor. Un număr de 40 
tineri au fost îndrumați de
ganizația U.T.M. să urmeze 
cursurile școlii de calificare.

Sarcinile care au revenit ute
miștilor în cursul lunii ianuarie 
au fost îndeplinite în bune con- 
dițiuni. In cursul acestei luni 
majoritatea brigăzilor de tineret 
din sector, muncind cu randa
mente sporite, au obținut frumoa
se depășiri de plan.

Brigăzile de tineret, tot Colec
tivul sectorului nostru a pășit 
în noul an cu angajamente con
crete, cu hotărîrea de a depăși 
sarcinile de plan. Munca politică 
pe care o desfășoară organizația 
U.T.M., pentru ridicarea răspun
derii tinerilor față d? angaja
mentele luate șl mobilizarea lor 
la îndeplinirea acestora va duce 
neîndoielnic la rezultate îmbucu
rătoare.

ing. PLAVICHEANU D-TRU 
membru al comitetului U.T.M. 

mina Vulcan

3960 tone de cărbune 
peste plan

La un loc cu ceilalți mineri, 
tinerii mineri din Valea Jiului! 
au obținut în ianuarie o seamă 
de succese în muncă.

In cinstea Conferinței raionale 
U.T.M., tinerii mineri raportea
ză cu mîndrie că în luna aceasta, 
au extras 3960 tone de cărbune 
peste plan, din care 1058 tone 
de cărbune cocsificabil. Cea mai 
mare cantitate de cărbune au 
dat-o peste plan în ianuarie ti
nerii mineri din sectorul I Pe
trila. Ei au trimis la ziuă 1458 
tone de cărbune în plus de plan. 
Abatajele tineretului din secto
rul I Lonea au expediat prepara- 
ției 393 tone de cărbune peste 
plan. Cu succese de seamă în- 
tîmpină Conferința raională 
U.T.M. și tinerii mineri din sec
toarele minelor Aninoasa, Vul
can, Uricani etc.

cu greu-

...........!""-S

130.000 kg. fier vechi 
colectat

Paralel cu strădaniile pentru 
sporirea continuă a producției de 
cărbune, tinerii mineri raportea
ză Conferinței lor că au obți
nut succese frumoase și în ac
țiunile patriotice. In luna cu
rentă tinerii, mobilizați de or
ganizațiile U.T.M., au colectat și 
expediat 130.000 kilograme fier 
vechi. In aceste acțiuni patriotice 
s-au evidențiat tinerii de la Lo- 
nea care au adunat 70.000 kg. 
fier vechi, cei de la Aninoasa, 
Vulcan și Petrila.

...Cuvintele cădeau 
tate :

— Printre brigăzile 
cu realizări slabe se 
cea condusă de tovarășul Cepă
lău Aurel. Această brigadă, de 
luni (te zile, rămîne sub plan.

Așa vorbea la conferința pe 
mină secretarul comitetului 
U.T.M. al minei Petrila. Cepălău 
stătea cu capul aplecat, dar sim
țea cum îl săgetează din toate 
direcțiile privirile utemiștilor.

El codaș, criticat în fața atî- 
tor oameni ? Nu-i venea să crea
dă. Totuși acesta era adevărul... 
Brigada lui de luni de zile era 
sub plan.

Nu mult după conferința 
U.T.M. pe mină, Cepălău a fost 
chemat de secretarul comitetului 
de partid.

— Brigada ta a încheiat anul 
1959 cu planul neîndeplinit, deși 
putea fi fruntașă. înseamnă că 
nu-ți faci datoria... Spui că ai 
avut greutăți, dar de indiscipli
na din brigadă, de lipsa de in
teres care a pornit chiar de la 
dumneata nu spui nimic, tova
rășe Cepălău. Te-au amețit suc
cesele, asta-i! Ce zici dacă îți 
dovedim practic că se poate lu
cra cu spor la acest loc de mun
că. Ce-ai zice bunăoară dacă pe 
două 
cerea

La 
nărui 
se ia

de tineret 
numără și

um-

Cum s-au format cărbunii 
Jiului ?

aceasta a contribuit și presiunea 
enormă a depozitelor de piatră 
și mîl, căldura. Așa se explică 
de ce stratele subțiri au un căr
bune mai negru, cu mai puțină 
cenușă în el.

Către sfîrșitul perioadei pe ca
re oamenii de știință o numesc 
Acvitanian, golful de mare din 
părțile Jiului s-a retras prin spăr
tura de la Pui spre cîmpia Mu
reșului. In părțile acestea a ră
mas doar un lac în care s-au de
pus de astădată 
resturi de plante și mai mult pie-

în Valea
Iată o întrebare pe care poate 

i mineri.
Saimae An- 
de mine din 
scurt, urmă-

și-au pus-o mulți tineri
Tovarășul inginer 

ton, de la Institutul 
Petroșani ne dă, pe 
torul răspuns :

Cu lămurirea problemelor de 
acest fel se ocupă geologia, adi
că știința formării și evoluției 
pămîntului. Știința aceasta soco
tește viața pămîntului în milioa
ne de ani. Așa de pildă, s-a sta
bilit că bazinul Văii Jiului există 
cam de 35.000.000 de ani. Pe 
acel timp, cînd nici vorbă nu 
era de existența omului, aici, în 
părțile Jiului, era un fund de 
mare în care se scurgeau, aduse 
de ploi torențiale, noroaie și pie
tre din masivele de piatră care 
azi formează munții Parîngulu', 

i Retezatului, Vulcanului, ridicate 
și ele din scoarță de cîteva sute 
de mii de ani. Marea înainta aici 
din cîmpia Mureșului prin tăie
tura de la Pui, formînd un fel 
de golf. Pe munți exista atunci 
o puternică vegetație cu arbori 
mult mai mari decît cei de azi. 
Furtunile și ploile mari au adus 
lemnele căzute în pădure în acest 
ochi de mare. Au fost perioade 
cînd, datorită cutremurelor și fe
nomenelor vulcanic? din Poiana 
Ruscă și munții Cernei, golful 
acesta s-a ridicat treptat, apoi 
din nou s-a scufundat. Ridicările 
și scufundările s-au repetat la in
tervale de sute de mii și milioane 
de ani. De fiecare dată s-au tot a- 
dunat depozite de lemn, frunze, 
ba chiar și scoici care au fost 
acoperite de mîl fin. Lemnul aco
perit de apă și mîl nu a putrezit, 
ci sub acțiunea unor bacterii (mi
crobi) care au folosit oxigenul 
din compoziția sa, s-a transfor
mat într-o masă cărbunoasă. La

foarte puțin?

triș, mîl și bolovani, care au 
plut complet bazinul.

Iată de ce, tinerii mineri 
sapă galerii întîlnesc mai 
suprafață roci de culoare verzuie, 
conglomerate cu aspectul unui 
ciment și numai mai jos încep 
rocele închise la culoare, marnele 
cenușii, negre, stratele de cărbu
ne, iar acolo unde s-ar săpa mai 
jos (sondele au întîlnit așa ce
va) apar roci de culoare alburie 
sau roșiatice. Oamenii de știință 
le împart în trei orizonturi din 
care cel de mijloc cuprinde 25 
strat? de cărbune din care se 
exploatează doar cîteva. Cel mai 
gros este stratul 3.

La început stratele de cărbune 
abia formate erau așezate ori
zontal. Mai tî'rziu din cauza înăl
țării continue a munților și prin 
greutatea depozitelor de deasu
pra, stratele au fost puternic pre
sate, s-au rupt pe falii, au fost 
încovoiate așa cum le găsim azi 
în galeriile și abatajele minelor.

Așa explică geologia formarea 
cărbunilor din Valea Jiului.

care 
spre

luni am da altcuiva condu- 
brigăzii ’
auzul ultimelor vorbe tî- 
brigadier a tresărit. Să i 

conducerea brigăzii, lui ca
re de ani de zile conduce aceas
tă brigadă ?

Dintr-odată a înțeles totul. A 
înțeles că în ultima vreme în 
brigada lui s-au strecurat multe 
nereguli, pe care deși le-a văzut, 
n-a luat poziție împotriva lor.

E adevărat, mai erau șl alții... 
Bunăoară Clenciu Nicolae, 
șef

T___ r_, fost
de schimb. De la el tinerii

așteptau mult. Dar n-a fost în
totdeauna exemplu. Absenta ne
motivat, nu respecta schimbu
rile. Cum a muncit ei așa au 
muncit și ceilalți din schimbul 
său. La fel ca Clenciu s-au com
portat și Pociovălișteanu Con
stantin și Mihuțescu Eftimie.

...A doua zi și-a adunat toți 
ortacii în abataj :

— Ajunge cu rușinea ! Am 
fost codași destul. Putem da și 
nof cît dau ai lui Bartha, sau 
Gaia, de exemplu. Iată ce cred 
că e de făcut: să îndreptăm si
tuația.

Au discutat împreună despre 
disciplină, despre folosirea din 
plin a timpului de lucru, despre 
îngrijirea utilajului și despre 
multe altele.

Clenciu Nicolae. a fost schim
bat din postul de șef de schimb. 
Mihuțescu, care, a avut abateri 
grave, n-a mai fost primit în 
brigadă. Cu toții au luat hotă- 
rîrea că cel care va face nemo
tivate să nu mai aibă ce căuta 
în brigadă.

Despre măsurile luate de bri
gada de tineret a lui Cepălău 
Aurel s-a discutat și în prima 
adunare generală U.T.M. pe sec
tor. De data aceasta utemiștii 
din sectorul IV al minei Petrila 
au aflat un lucru îmbucurător: 
Tinerii din brigada lui Cepălău 
au hotărît să lupte pentru a de
veni din nou fruntași.

Graficul de întrecere din sec
torul IV Petrila arăta că reali
zările brigăzii lui Cepălău sîntț 
în continuă creștere. Pînă la 26 
ale lunii ianuarie, brigada lui4, 
Cepălău și-a depășit sarcinile dej 
plan cu 300 tone de cărbune —! 
cea mai mare depășire pe sector.! 
Acum brigada 
rel e din nou

lui Cepălău Au- 
fruntașă !

I. JXJBEK

copoi
că, deunăzi, 

lămpile de la 
care mergea i 
una lui Bă-Cizmaru Alexandru și Bălăsiu 

Gheorghe sint prieteni. Prieten’ 
buni chiar. Și-s tineri. Ii vezi 
deseori intrînd în același schimb 
în sectorul I B al minei Lupeni. 
Ctteodată, mergînd amîndoi la 
șut, își mai fac unul altuia cile 
o șicană, așa, numai ca să se 
mai distreze.
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Tînărul miner POPIRȚAG 
GRI GORE este comandantul 
brigăzii uterniste de muncă 
patriotică din cadrul secto
rului 1 al minei Vulcan. A- 
ceastă brigadă este frunta
șă în acțiunea de colectare 

a fierului vechi.

Una dintre participantele 
active Ia acțiunile brigăzii 
de muncă patriotică din sec
ția bobinaj de la U.E.V. este 
și tînăra COROIANU ELE
NA. Ea conduce cu succes 
și un cerc de învățămînt po
litic U.T.M.

De Ia joacă 
la patru

Așa se întîmplă 
după ce și-au luat 
lămpărie, Cizmaru 
în urmă i-a „ars" ___ _ __
lășiu cu casca in cap. Bălășiu"a 
prins mișcarea și la momentul 
oportun i-a întors-o. Dar Cizma
ru, mai șmecheros, n-a acceptat 
cu mecilll să se încheie la „ega
litate" și i-a „mardit", din nou 
una cu casca. Bălășiu tocmai 
își încerca lampa și nu s-a ară
tat prea bucuros de „dispută".

— Dacă nu te astîmperi — îți 
„mușc" una de mă ții minte!.

Drept răspuns, Cizmaru aștep
tă ca Bălășiu să-și continue 
drumul spre gura minei șl, ca 
să-și afirme curojul, i-a mai poc
nit încă una, așa, prietenește. 
Numai că Bălășiu se enervă dea- 
binelea și-i șterse una lui Ciz
maru cu lampa mai pe la frunte.

O clipă și Bălășiu se văzu ne
voit să-și conducă prietenul

Utemistul MIRZA LI VIU 
de la mina Lupeni se numă
ră printre tinerii care au e- 
fectuat sute de ore de mun
că voluntară. El este în a- 
celași timp un artist amator 

fruntaș.
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voit să-și conducă prietenul la 
dispensar. Joaca s-a încheiat cu 
4 copcii cu care medicul î-a „cîr- 
pit" lui Cizmaru pielea crăpată 
de pe frunte. Plus o foaie de 
boală, căci deși în fond nu era 
de cît o zgîrietură, Cizmaru nu 
putea intra în mină cu ea, deoa
rece se putea infecta din cauza : 
prafului.

S-ar părea că cu asta, totul 
s-a terminat. Dar, lui Cizmaru 
trebuie să i se plătească zilele 
de boală. Se prea poate însă ca 
plata foii de boală să fie reținu
tă din salariul lui Bălășiu, că 
de, se știe de cînd lumea că cine 
sparge oalele... le plătește. ,

--------  k B.



ki China are loc 
tradiționala 

Sărbătoare a primăverii
PEKIN 29 (Agerpres) China 

Nouă anunță:
In aceste zile în China are 

loc tradiționala Sărbătoare a pri
măverii. Pe străzile orașelor și 
satelor din țară domnește o ani
mație sărbătorească. In teatre, 
p’alate de cultură și cluburi mun
citorești au loc adunări și spec
tacole festive.

Oamenii muncii din China în- 
tîmpină această sărbătoare cu 
noi realizări în muncă. Metalur- 
giștii din Anșan, constructorii 
de mașini unelte din Șanhai, mi
nerii din Kailuan, petroliștii din 
Karamai au îndeplinit înainte de 
termen indicii pe luna ianuarie 
la cele mai importante produse 
industriale.

-----O-----

Sesiunea Adunării 
de Stat a R.P. Ungare

BUDAPESTA (Agerpres)
La 28 ianuarie, s-a deschis la 

Budapesta sesiunea ordinară a 
Adunării de Stat a R.P. Ungare. 
Pe ordinea de zi a sesiunii figu
rează discutarea bugetului R. P. 
Ungare pe anul 1960 și a Ape
lului adresat de Sovietul Suprem 
al U.R.S.S. parlamentelor și gu
vernelor 
și alte probleme. Raportul 
buget a fost prezentat de minis
trul de Finanțe, Rezso Nyers, 
după care au început discuțiile 
la raport.

tuturor statelor, precum
la

Știința sovietică în slujba viciu
MOSCOVA 29 (Agerpres),
La Institutul de cercetări pen

tru aparatajul și instrumentajul 
chirurgical experimental a fost 
realizat un aparat cu ajutorul 
căruia se poate obține ca muș
chiul slăbit al unei inimi bol
nave să funcționeze cu întreaga 
lui capacitate.

Acțiunea aparatului se bazea
ză pe amplificarea biocurenților 
unei inimi sănătoase, care sînt 
îndreptați spre o inimă bolnavă 
sau chiar o inimă care a încetat 
de a mai bate și, stimulînd ac
tivitatea, fac ca ea să înceapă 
dini nou să funcționeze;

Un electrod aplicat pe inima 
unei persoane cu inima sănătoa
să captează biocurenții ei. Im
pulsurile bioelectrice sînt recep

ționate și amplificate de aparat. A- 
poi, ele sînt transmise pe fire 
spre o inimă care s-a oprit și 
aceasta începe să bată din nou.

Noua metodă permite de ase
menea să se restabilească ritmul 
activității cardiace, care a fost 
tulburat. După părerea specialiș
tilor, în viitorul apropiat biocu
renții unei inimi sănătoase, înre
gistrați pe bandă de magnetofon, 
vor putea fi aduși Ia patul unui 
pacient.

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

Poporul cuban luptă pentru 
revoluției și a integrității 

naționale
HAVANA 29 (Agerpres).
Intr-un articol redacțional zia

rul „Noticias de Hoy“ arată că 
în ultimele săptămîni amenință
rile Statelor Unite la adresa Cu
bei s-au accentuat.

Ziarul scrie în continuare că 
acum dușmanii revoluției din 
Cuba au trecut de la amenințări 
cu agresiunea armată la acțiuni. 
Avioane străine aruncă pe plan
tațiile de trestie de zahăr bombe 
incendiare. Autoritățile america
ne declară că aceste avioane nu 
au decolat de pe teritoriul S.U.A.,

------- ■ . , =o«==— ------- --------- 

Represiuni împotriva 
oamenilor muncii clin Japonia

TOKIO 29 (Agerpres).
La 28 ianuarie Ministerul 

Poștelor al Japoniei a ordonat să 
fie concediați și să se aplice și 
alte măsuri de pedepsire unui nu
măr de 613 lucrători din teleco
municații care la sfîrșitul anu
lui trecut au luat parte la lupta 
pentru majorarea salariilor și îm
potriva revizuirii „tratatului de 
securitate" japono-american. A- 
ceste noi represiuni, la care a 
recurs guvernul pentru reprima
rea forțelor democratice din ța-

apararea 
sale

distinctive erau

ror 
ția 
își 
va

americană.
că în ciuda tutu- 
reacțimii, revolu- 

nu va pieri. Cuba

ră, depășesc prin amploarea Ier 
represiunile anterioare împotriva 
participanților la lupta din pri
măvara anului trecut.

Sindicatul lucrătorilor de la 
poștă și telegraf a dat publicită
ții o declarație în care arată că 
noile represiuni constituie o o- 
fensivă îndreptată împotriva 
drepturilor democratice ale oame
nilor muncii și face cunoscută ho- 
tărîrea lucrătorilor japonezi din 
telecomunicații de a-și apăra pî- 
nă la capăt interesele.

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

Samavolniciile soidaților americani
TOKIO 29 (Agerpres).
Ziarul „Okinawa to Ogasawa- 

ra“ relatează cu indignare în- 
tr-un articol de fond despre ca
zurile frecvente de samavolnicie 
și fărădelegi săvîrșite de solda- 
ții americani în insulele japone
ze Okinawa și Ogasawara, trans
formate de S.U.A. în baze mili
tare.

Nu de mult, scrie ziarul, ser
gentul american Brown a ucis 
o femeie japoneză care strîngea 
cartușe uzate în regiunea bazei 
militare. Și aceasta nu este nici 
pe departe primul incident, scrie 
ziarul. înainte de aceasta a fost 
omorît un bătrîn care se înapoia 
de la pescuit. Un japonez a fost 
împușcat pentru că a încercat să 
strîngă șindrilă în apropierea u- 
nei barăci americane. Soldații 
americani siluiesc femeile japo
neze, au o atitudine disprețuitoa
re față de locuitorii din Okina
wa, neconsiderîndu-i oameni. Po
trivit datelor ziarului, de la în
ceputul acestui an s-au înregis
trat 34 de cazuri de fărădelegi 
săvîrșite de soldații americani în 
aceste insule japoneze. Anul tre
cut numărul cazurilor de acest fel 
s-a ridicat la 658.

Situația locuitorilor din Okina-

dar semnele lor 
americane iar bombele incendiare 
purtau marcă

Ziarul scrie 
uneltirilor 
din Cuba
va menține libertatea și se 
dezvolta. Subliniind că „mă

surile luate de cercurile reacțio
nare ale S.U.A. împotriva unor 
țări ca Panama, Cuba și altele 
din America Latină nu corespund 
întocmai spiritului de la Camp 
David", ziarul scrie în încheie
re : „Apărarea suveranității,
menținerea integrității naționale 
și a puterii revoluționare vor con
stitui cea mai bună contribuție 
a noastră la pacea generală. A- 
ceasta este sarcina principală a 
cubanilor pentru pace".

Vizita solilor poporului sovietic 
în India

BOMBAY (Agerpres). TASS
La 28 ianuarie K. E. Voroși

lov și A.E. Furțeva au vizitat cen
trul atomic situat la Trombay, 
suburbia orașului Bombay.

După vizitarea centrului ato
mic, K. E. Voroșilov a felicitat 
pe muncitorii și specialiștii a- 
cestui centru pentru, activitatea 
depusă.

K. E. Voroșilov a vizitat 
gospodăria de stat pentru pro
ducția de lapte din Rari, una 
din fermele de vite ale acestei 
gospodării, precum și ferma de 
vaci de lapte.

La 28 ianuarie organizațiile 
de femei din Bombay au orga
nizat o mare recepție în cinstea 
lui E. A. Furțeva, deputat al So
vietului Suprem al U.R.S.S.

Salutînd pe E. A. Furțeva în 
numele femeilor din Bombay 
d-na Billimoria, cunoscută frun
tașă a vieții publice din India, 
a spus : „Funcția pe care o de
ține E. A. Furțeva dovedește în 
mod convingător că în fața fe
meilor din U.R.S.S. sînt deschise 
posibilități nelimitate".

Luînd cuvîntul în cadrul re
cepției, E. A. Furțeva a vorbit 
despre succesele uriașe pe care 
le-a obținut poporul sovietic și 
despre rolul important pe care 
îl au femeile în Uniunea So
vietică.

apoi

★

BOMBAY 29 (Agerpres) — 
La 28 ianuarie, F. R. Kozlov, 

prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., însoțit 
de V.V. Kuznețov, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. și de ministrul de Stat, 
K. D. Malaviya și F. L. Parika, 
ministru al statului Bombay, s-au

înapoiat la Bombay din vizita 
făcută la exploatările petrolifere 
din Cambay. In această regiune, 
cu ajutorul specialiștilor sovie
tici, £U utilaj sovietic se efectuea
ză prospectarea și extragerea pe
trolului.

La 28 ianuarie Asociația in- 
diano-sovietică pentru dezvolta
rea legăturilor culturale a oferit' 
un prînz în cinstea lui K.E. Vo- 
roșilov, F. R. Kozlov și E. Furțe
va.

în numele Asociației oaspeții 
sovietici au fost salutați de dr. 
Balica, președintele Asociației 
indiano-sovietice pentru dezvolta
rea legăturilor culturale. Oame
nii de stat sovietici 
lutați, de asemenea, 
guvernatorul statului

S. U. A. livrează 
boabe de soia amestecate 

cu buruieni otrăvitoare
TOKIO 29 (Agerpres).
Postul de radio Tokio relatea

ză că Ministerul Sănătății Pu
blice și Prevederilor Sociale al 
Japoniei împreună cu Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii au 
făcut un demers pe lîngă Mi
nisterul Agriculturii al S.LI.A- 
în care atrage în mod serio, 
tenția asupra faptului că boabvle 
de soia livrate Japoniei de Statele 
Unite conținfto mare cantitate de 
semințe de buruieni. Folosirea în 
alimentație a acestor boabe soia 
provoacă deseori otrăviri și boli 
de stomac.

au fost sa
de Prakasa 
Bombay.

Japoniei
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SITUAȚIA DIN ALGERIA

wa, conchide ziarul, se agravea
ză prin faptul 
ților americani 
nepedepsite.

că crimele soldai- 
rămîn, de regulă,

ALGER (Agerpres).
După cum reiese din telegra

mele agențiilor de presă, pînă 
joi după-amiază, cu aprobarea 
tacită a autorităților, rebelii din 
Alger continuau să se organize
ze și să se întărească. La „co
mandamentul" său din spatele 
baricadelor ridicate pe străzile 
orașului, unul din lideri rebeli, 
Lagaillarde a început să editeze 
o fițuică intitulată „Frontul de 
luptă pentru o Algerie franceză" 
în care a formulat revendicări

---- -----~—  '■■=****-— . ----- ----- -
F.S.M. ia poziție împotriva acțiunilor rasiste 

din Germania occidentală și din alte țări
PRAGA 29 (Agerpres)
Intr-un interviu acordat unui 

corespondent al postului de radio 
al F.S.M., Marcel Bras, secretar 
al Federației Sindicale Mondiale, 
a declarat că F.S.M. nu poate 
rămîne indiferentă față de acțiu
nile rasiste din Germania occi
dentală și din alte țări. După 
1945, a continuat el, guvernele 
țărilor occidentale în loc să con- 
tinuie să lupte perseverent împo
triva nazismului, au căutat în 
fel și chip să împiedice denazifi- 
carea Germaniei occidentale, să 
contribuie la renașterea milita
rismului german. Oamenii mun
cii sînt indignați de acțiunile 
naziste și antisemite. In diferite 
țări, îndeosebi în Anglia, Belgia, 
Franța ei au participat la de
monstrații de masă protestînd cu 
hotărîre împotriva acțiunilor ra- 
siste. In Germania occidentală 
oamenii muncii se pronunță de 
asemenea împotriva samavolni
ciilor naziste.

M. Bras a criticat poziția in
consecventă a liderilor sindicate
lor vest-germane care continuă

de o insolență fără precedent, 
cerînd executarea imediată a pa- 
trioților algerieni condamnați la. 
moarte, arestarea conducătorilor 
mișcării de eliberare națională 
a poporului algerian etc. In spa
tele baricadelor, după cum rela
tează corespondentul agenției 
United Press International, au 
fost aduse mitraliere. Ca și în 
zilele precedente, circulația între 
baricadele rebelilor și oraș este 
liberă, deși armata 
locurile 
aceștia.

După 
gramă
Associated Press, șefii grupuri
lor rebele de 
să-și extindă 
tul țării, și, 
unuia dintre
liunii citat de aceiîytă 
caută acum să treacă din dome
niul exclusiv militar la cel ad
ministrativ și politic. Știrile 
transmise de agențiile de presă 
arată că, profitînd de pasivitatea 
autorităților, rebelii au ocupat 
cîteva primării raionale din 
propierea Algerului.

înconjoară
unde se află concentrați

cum reiese dintr-o tele- 
transmisă de agenția

să respingă unitatea de acțiune 
cu sindicatele din R.D. Germană 
în lupta împotriva acțiunilor na
ziste din Germania occidentală, 
împotriva militarizării R.F. Ger
mane.

Trebuie să facem tot ce ne 
stă în putință pentru a înfăptui 
nu numai unitatea clasei mun
citoare din Germania ci și uni
tatea tuturor sindicatelor, indife
rent de faptul dacă sînt afiliate 
la Federația Sindicală Mondială 
sau la Confederația Internaționa
lă a Sindicatelor libere.

la Alger încearcă 
activitatea în res- 
potrivit declarației 
conducătorii rebe- 

agenție

a-
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122 deputati laburiști protestează împotriva 
politicii de înarmare atomică a Germaniei 

occidentale
Intr-un articol de fond ziarul 

scrie că acest protest exprimă 
părerea milioanelor de englezi, 
indiferent de apartenența lor po
litică. Ziarul cere conducerii 
Partidului laburist să sprijine a- 
ceastă inițiativă.

LONDRA 29 (Agerpres).
Ziarul „Daily Express" relatea

ză că 122 de deputați laburiști 
au semnat o rezoluție de protest 
împotriva politicii de înarmare 
atomică a Germaniei occidentale.

PROGRAM DE RADIO
31 ianuarie

PROGRAMUL I. 8,00 „Zi de 
odihnă cu voie bună", program 
de muzică populară romînească, 
9,00 Teatru la microfon pentru 
copii, 10,05 Muzică, 10,50 Frag
mente cunoscute din operete,
12.30 Valsuri, 13,10 De toate 
pentru toți, 14,30 Program inter
pretat de mari cîntăreți de 
muzică de operă, 16,05 C
tă corul de copii al 
dioteleviziunii, 17,40 Muzică u- 
șoară sovietică, 18,00 „Drumeții 
veseli", 19,05 Muzică ușoară și 
de dans de compozitori romîni,
19.30 Teatru la microfon : „Moar
tea unui comis-voiajor“ de Ar
thur Miller, 21,15 Muzică de 
dans, 22,00 Radiojurnal, buletin 
meteorologic și sport. PROGRA
MUL II. 7,00 Muzică populară 
romînească, 8,00 Muzică distrac
tivă, 8,30 Clubul voioșiei, 8,50 
Din muzica popoarelor, 9,45 Con
cert de estradă, 10,50 Transmisie 
din sala Ateneului a concertului 
orchestrei simfonice a Filarmo
nicii de Stat „George Enescu", 
13,15 Muzică ușoară, 14,30 La 
microfon : Satira și umorul, 15,30 
Muzică din opere interpretată de 
cîntăreți romîni, 16,00 Vorbește 
Moscova ! 16,30 Muzică ușoară,
17.30 Vechi melodii populare ro- 
mînești, 18,20 Interpreți de mu
zică ușoară, 20,05 Program pen-- 
tru iubitorii de romanțe, 20,35 
Muzică de dans, 22,30 Muzică 
populară romînească.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
31 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Poemul mării; AL. SA- 
H1A: Torentul; MUNCITO-
RESC: Casa liniștită; PETRILA: 
In zgomotul roților; LONEA: 
Trenul prieteniei; LIVEZENI : 
Chemarea văzduhului; ANINOA- 
SA : Botagoz; VULCAN : Ani de 
zbucium; CRIVIDIA: Luna de 
miere; LUPENI : Fata în negru; 
BĂRBĂTENI : Marinarul îndră
gostit; URICANI : Vremea ghio
ceilor.


