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La Uzina de reparat utilaj minier din Petroșani se mun
cește intens din primele zile ale anului pentru îndeplinirea 
sarcinilor de producție. Roata dințată executată de membrul de 
partid Procovan Vasile, va fi predată Lfeinei electrice din Vul
can înainte de vreme.

IN CLIȘEU: Tov. Procovan lucrînd atent la confecționa
rea unei roți dințate pentru troliu.

Economia de lemn - unul din principalii 
indici de pian

Bilanțul cu care minerii au în
cheiat anul 1960 — primul an al 
planului de șase ani — este rod
nic. Acum, în fața colectivelor de 
la exploatările miniere stau sar
cini sporite. Prin traducerea în 
fapt a multora din măsurile pre
conizate cu ocazia dezbaterii sar
cinilor de plan pe 1961, au fost 
create condiții de muncă la nive
lul actualelor cerințe încă din no
iembrie și decembrie 1960.

Unul din indicii de plan asu
pra căruia trebuie să se îndrepte 
cu precădere atenția este consu
mul specific de lemn de minai. A- 
nul trecut minerii au obținut re
zultate bune în acțiunea de con
tinuă micșorare a consumului spe
cific de lemn de mină. Față de un 
consum în jurul a 46 m.c./1000 
tone de cărbune realizat în 1959, 
în 1960 s-au folosit în medie circa 
43,9 m.c./IOOO tone de cărbune. 
Pentru 1961 consumul planificat 
este de 42,5 m.c./IOOO tone de 
cărbune. Scăderea consumului 
specific în această limită sau chiar 
sub ea este pe deplin realizabilă. 
In ultimele luni ale lui 1960 la 
cîteva exploatări, cum sînt de pil
dă minele Vulcan, Lupeni și Uri
cani s-au realizat consumuri spe
cifice de 38,4—40,3 m.c./IOOO 
tone de cărbune, s-a extins con
siderabil susținerea modernă 
metal sau bolțari în galerii, se 
aplică metode mai raționale 
armare. In anul 1961 se prevede 
că din abataje armate met'alic 
să se extragă circa 750.000 tone 
de cărbune față de 395.000 tone 
extrase în 1960, iar lungimea ga
leriilor susținute metalic să atin
gă cel puțin 27.000 m. față de 
18.000 m. realizați în 1960.

Să folosim mai bme 
bofțarii!

Acum, la început de an, sînt ne
cesare a fi lămurite cîteva proble
me de rezolvarea cărora depinde 
în bună măsură reducerea conti
nuă a consumului de lemn. In 
primul rînd este vorba de respec
tarea planului de armare cu bol- 
țari de beton. Anul trecut planul 
de armare cu bolțari nu a fost în
deplinit la minele Petrila, Vulcan, 
Lupeni și Uricani. La exploatările 
Vulcan și Uricani nu s-a armat 
cu bolțari nici un metru de gale
rie în noiembrie, și cu mult mai 
puțin decît planul în celelalte 
luni din 1960, deși au fost bine 
aprovizionate cu bolțari. In pri
mele luni ale lui 1960 se afirma 
la exploatări că bolțarii sînt de 
calitate proastă. Era drept. Dar 
mai apoi s-au luat măsuri, s-a 
folosit ciment de marca P 400 în 
loc de P 300, s-a respectat rețeta 
de fabricație încît rezistența bol- 
țarilor confecționați ulterior a 
crescut de la 120—170 kg./cm.p. 
la 220—250 kg./cm.p., rezistență

ing. GH. DUMITRESCU

(Continuare în pag. 3-a)
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In fiecare zi de 
muncă a noului an 
colectivul minei 

.Lupeni și-a depășit 
?cu mult sarcinile 
de plan. Avînd a- 
sigurate 
bune de

condiții 
muncă, 

în urma îndeplinirii multora din 
măsurile planului tehnico-organi- 
zatoric, brigăzile de mineri au 
putut munci din plin, cu rezulta
te mereu mai bune. De pildă, în 
ziua de 5 ianuarie pe mină s-au 
dat peste plan aproape 400 tone 

cărbune cocsificabil. Frontaliș- 
sectorului II au dat în această 
53 tone de cărbune, cei de la

sectorul III peste 260 tone de căr
bune, iar la sectorul IV B, care 
s-a redresat mult față de anul tre
cut, planul zilnic a fost depășit 
cu aproape 80 tone de cărbune. 
După 3 zile de muncă din ianua
rie toate sectoarele minei sînt cu 
planul la zi îndeplinit și depășit. 
MINA LUPENI ESTE FRUNTA
ȘA INTRE COLECTIVELE ѴАП 
.JIULUI.

Aceste prime rezultate, confir
mă realele posibilități de care 
dispune colectivul, hotărîrea mi
nerilor de a obține rezultate la 
nivelul importanței minei 
pentru economia națională !
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P й I M E L E POĂDE
Gînd au dezbă

tut sarcinile de 
plan pe 1961, mi
nerii sectorului I 
de la mina Vul
can și-au analizat 
temeinic posibili
tățile și și-au luat

angajamente mobilizatoare. Teh
nicienii și maiștrii sectorului au 
hotărît să acorde mai mult aju
tor brigăzilor de mineri. In cursul 
lunii decembrie colectivul și-a ri
dicat realizările la nivelul sarci
nilor de plan pe 1961. Acum, din 
primele zile de muncă pe grafi

cul sectorului s-au încetățenit de
pășirile de plan. Doar 3 zile de 
muncă au trecut din ianuarie și

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

minerii acestui sector de tineret 
nn deja aproape 200 tone de căr
bune cocsificabil date peste plan. 
In abataje se muncește cu ran
damente mereu mai mari. Față 
de 1,655 tone pe post cît s-au an
gajat să obțină în medie, minerii 
extirag zilnic peste 1,700 tone pe 
post. încurajate de rezultatele de 
pînă acum brigăzile conduse de 
Munteanu Anghel. Gagyl loan, 
Moraru Nicolae, Bogdan Gheor- 
ghe, și cele din alte abataje ale 
sectorului, care s-au angajat să 
dea peste planul anual 2500 tone 
de cărbune, consideră că pot' în
deplini acest angajament ohiar 
primul trimestru al anului.

din secția a IlI-a 
bilanțul realizărilor

РІІЙІІ! ШКІІ 11МІ І
Moș Gerilă își răsuci tacticos J 

mustața, își mai netezi odată ‘ 
barba albă ce-i atîrna pe ț, 
apoi intră în sala mare și lumi
noasă a clubuluil Un brad înalt 

î nu-i ajungeai cu privirea la 
vînf îl întîmpină în strălucire 
multicoloră.

Moș Gerilă rămase pironit lo-
• cului pentru o clipă. Nu de stră- 
? lucirea bradului — că prin țară 
î cît umblase întîlnise sumedenie 
î de brazi frumoși — ci pentru că 
J în nici o comună nu văzuse a-
♦ tîția copii strînși la un loc, care 
! mai de care mai nerăbdători să-l

odată 4 
piept, i 
- ;-f

«î
♦♦
♦

peste planul unei zile
Anul trecut colectivul sectoru

lui I de la, mina Uricani și-a în
deplinit în toate lunile sarcinile 
de plan. Minerii acestui sector 
au depășit planul cu mai bine de 
5380 tone de cărbune cocsificabil, 
depășire obținută pe seama creș
terii randamentelor în abataje la 
peste 6,500 tone pe post. Capaci
tatea de producție care și-au 
creat-o încă din ultimele luni ale 
anului trecut, le permit ca acum 
să obțină producție la nivelul ce
rințelor. In ziua de 5 ianuarie de 
pildă din abatajele acestui sector 
s-au extras cu 105 tone de căr
bune mai mult decît planul zilnic.
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Pe prima filă din registrul gros 
este desenat cit litere majuscule 
numele anului nou în care am 
pășit acum cîteva zile : 1961. Fi
lele următoare sînt albe. Nimic 
n-a fost consemnat încă printre li
niile drepte sub capul de rubrică 
în registrul de inovații de la 
U.R.U.M.P. Imaginea pe care o 
oferă registrul de inovații este 
însă înșelătoare. Registrul 
De ce ?

...5 ianuarie ora 10. De 
responsabilului cabinetului 
se apropie tin tânăr. Sfios, 
bă :

— Dumneavoastră vă ocupați 
de inovații la uzina noastră ?

—■ Da, eu mă ocup ; poate te 
ocupi și dumneata de inovații da
că ai venit cu o propunere. Nu-i 
așa ? — îi răspunde zîmbind in
ginerul Gergely Romulus.

Tînărul se scotocește în buzuna
rul salopetei care strălucește de 
unsuroasă ce e, și scoate o hîrtie 
împăturită în patru. După ce o 
desfășoară o așterne pe birou.

minte.

biroul 
tehnic 
întrea-
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4- ț
♦ vadă dezlegîndu-și sacul cu da- J 
j тип. Dar moșul... șugubăț, nu j 
« se grăbea. A început să le po- . 
ț vestească cum a ajuns în Ani- J • 
J noasa, cum a aflat pe drum des- j

pre cei mai buni pionieri de aici * 
care pentru silința la învățătură, j 
pentru disciplină și activitate j 
frumoasă pe tărîm obștesc au • 
primit cu cîteva zile în urmă ! 
distincții pionierești. Le-a vor- J 
bit și despre alți elevi, despre ♦ 
cei care absentează de la școală, ! 
care-s bătăuși sau nu-și fac te- ! 
mele. j

• Moș Gerilă a fost apoi mar- ♦ 
J torul unui frumos spectacol. Mai î
♦ întîi au venit băiețașii cu piu- f 
l gușorul. Au venit apoi fetițe cu 4 
t sorcova și programul a fost între- î 
J git de cor, dansuri și recitări, ț
• Abia după aceea ș-au împărțit j
* darurile. Aproape 600 pungi cu *
; г............................... • - ‘
• focale pînă la smochine, și cu 
î diferite rechizite școlare. Peste 
І cîteva zile — înainte ca noul
♦ trimestru școlar să se deschidă
♦

* aniuiudiut ишшса a avut ia иаш ф 
4 poziție mai mult de 40.000 lei. t
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J tarul unui frumos spectacol. Mai I
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Brigăzi de tineret fruntașe
Zilele trecute brigăzile de tineret 

pănat de la Filatura Lupeni au Tăcut
ținute în întrecerea socialistă desfășurată în ultima perioadă a 
anului. trecut. Rezultatele sînt îmbucurătoare.

Obiectivele propuse de tineri, printre care; depășirea pla
nului de producție cu 2 la sută, reducerea deșeurilor cu l! 
la sută, prestarea a 30 de ore muncă patriotică, menținerea 
curățeniei și disciplinei ia locul de muncă, abonarea Ia ziare 
și reviste a unui număr cît mai mare de tineri, au fost în
deplinite.

Recent, într-un cadru festiv, brigăzilor de tineret cu cele 
mai însemnate realizări în producție, li 
de brigadă de tineret fruntașă. Brigada 
Ceaureanu Maria a primit drapelul de 
fruntașă pe secție. Această brigadă a
Ia sută, a prestat 52 de ore muncă patriotică. Drapele de bri
gadă de tineret fruntașă au primit șî brigăzile conduse de 
muncitoarele Vădan Anuța, Popescu Rozalia, Văduva Mariana 
și Porojan Maria.

s-au înmînat drapele 
de tineret condusă de 
brigadă de tineret 
depășit planul cu 37

Pi onier la..
— Să vedeți la ce m-am gîndil 

— spune tînărul Ștefanovici. Au
rel, căci despre el este vorba.

Începe apoi să descifreze din 
schița făcută în creion concepția 
lui pentru raționalizarea pe care 
a botezat-o „Strunjirea capacelor 
casetă la vagonetele de mina'.

Inginerul îl ascultă atent.
— Bună idee — exclamă tova

rășul Gergely. Sînt sigur că o să 
meargă.

De la cabinet pleacă împreună 
în atelier. La fața locului stabi
lesc planul de „bătaie". In tim
pul cel mai scurt dispozitivul tre
buie confecționat și apoi folosit 
la toate strungurile care confecțio
nează capace de casetă pentru va- 
gonete.

De cei doi tineri, unul inginer 
și celălalt strungar, se apropie „în 
treacăt" cîțiva strungari, tot tineri 
și ei. Trag cu urechea la- discuția 
dintre cei doi. Sînt curioși pe 
semne de ceea ce a pus la cale 
colegul lor. 11 cunosc cu toții pe 
Ștefanovici Aurel și-l prețuiesc pe

20 de ani
merit pentru vrednicia lui în 
muncă. Deși a trecut țeste pra
gul a numai 20 de ani, despre 
utemistul Ștefanovici se vorbesc 
lucruri frumoase. Este elev la 
cursul seral în clasa Xl-a. Gîndu 
rile lui nu se opresc la termina
rea școlii medii. Nu. ele zboară 
mai departe. Bogar Sirnion, strun
garul de la U.R.U.M.P. care l-a 
învățat meserie în urmă cu 4 ani, 
ar putea fi mîndru de elevul său 
nu numai acum, cînd acesta este 
la prima lui propunere de rațio
nalizare, ci și peste ani cînd va 
afla că elevul lui își împlinește 
visul și învață într-un institut.

Cu prima lui propunere de ra
ționalizare, tînărul Ștefanovici s-a 

• înrolat în armata din ce în ce mai 
numeroasă a inovatorilor. E de 
datoria muncitorilor înaintați al 
zilelor noastre să gîndească crea
tor, să exploreze lucruri necunos
cute în căutarea a ceea ce este 
nou, mijloace care să le facă mun
ca mai spornică, mai ușoară. „A- 
cesta nu este decît începutul" —

fel de fel de bunătăți de la por- î....... ... - -- ф
♦

*

— 500 școlari vor primi arti
cole de îmbrăcăminte, pentru că 
sindicatul minier a avut la dls- 4

Moș Gerilă n-a zăbovit prea J 
mult în sala mare inundată de 4 
lumină și de veselia sutelor de î 
copii, pentru că într-o altă odaie T 

. — spațioasă, caldă și primitoa- • 
î re, mai mult de 50 de copii îl J 
J așteptau nerăbdători. Erau co- j
♦ .piii grădiniței. Și aici moșul a « 
t fost martorul unui frumos pro- ț 
J gram.
J Daruri multe a împărțit apoi *
♦ moșul fiecăruia : dulciuri și ju- ! 
! cării, păpuși, avioane, cuburi, J 
J mingi. Și cu fiecare dar moșul 4
♦ le dădea povețe pe care cei mici 1
♦ le-au primit, promițînd că vor fi | 
J cuminți și ascultători.
♦ LUCIA LICIU î.
Hill III I III IUI-ȚȚțțțțț *

spune bucuros de fapta sa tînă
rul strungar. Strungarul Stefano- 
vici a devenit, la cei 20 de ani 
pe care îi are un adevărat pionier 
al noului, cum pe drept sînt soco
tiți inovatorii. De astăzi începînd 
el se va folosi la strunjirea capa
celor casetă de noul său dispozi
tiv. Vor fi înlăturate dificultățile 
la centrarea capacelor, se vor exe
cuta mai multe operații dintr-o 
singură prindere, va crește pro
ductivitatea muncii cu peste 50 la 
sută.

...5 ianuarie, ora 11, la cabine
tul tehnic de la U.R.U.M.P.

Inginerul Gergely Romulus îl 
întâmpină pe Ebner loan strîn- 
gîndu-i viguros mîna. Începe a- 
ceeași discuției se descifrează din 
nou schițe, se dau explicații. O 
nouă propunere de raționalizare a 
fost adusă la cabinetul tehnic. 
Un nou pionier se înrolează în ar
mata inovatorilor. Este acum de 
înțeles de ce tovarășul ing. Ger
gely, fiind „furat" de treburi, se 
împacă cu faptul că registrul lui 
de inovații deocamdată... „minte".

C. MORARU

I
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adversari" față în față ? Da „adversari dar numai în
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Au trecut mai bine de trei ani 8 
de cînd o veste, care ne-a bucu- 8 
rat în mod deosebit, a colindat 8 
țara noastră și chiar întreaga lu- 3 
me. Șe anunțase că la Institutul 8 
de fizică atomică al Academiei 8 
R.P.R. (I.F.A.) a fost dat în func- 8 
țiune un reactor nuclear, țara g 
noastră situîndu-se printre primele ° 
state care posedă astfel de reac- ® 
tori. După cîteva luni ne-am bu- g 
curat la noua veste că a intrat în g 
funcțiune și ciclotronul romînesc. 8 
Aceste două instalații cu totul | 
speciale reprezintă roadele strîn- 8 
șei colaborări dintre oamenii de 
știință romîni și sovietici. Ele per
mit să se realizeze un vast pro
gram de cercetare în cele mai im
portante probleme ale structurii 
nucleului atomic și in același timp 
produc izotopi radioactivi necesari g 
industriei, institutelor de cercetări, 8 
clinicilor sau agriculturii, contri-1 
buind astfel la introducerea unot g 
procedee noi, perfecționate în a- g 
ceste ramuri de activitate. 8o 

Curînd după ciclotron au fost g 
date în funcțiune noile laboratoa- g 
re de raze cosmice ale I.F.A., uti- 8 
late cu cele mai moderne aparate 8 
și instalații și prevăzute cu cel g 
mai mare bazin de apă din Eu- 8 
гора, necesar măsurării diferite- | 
lor caracteristici ale razelor со»- g 
mice. g

In prezent au intrat în funcțiu- g 
ne alte noi laboratoare și sînt în 8 
construcție noi clădiri, instalații și 8 
utilaje. In paralel, I.F.A. s-a dez-1 
voltat în direcția construcției unor в 
aparate din ce în ce mai corn-1 
plexe, necesare atît laboratoarelor g 
acestui institut cît și altor institu- § 
te de cercetări, ori industriei. S-au 8 
construit, printre multe altele, nu-1 
mărători electronici pentru radia- g 
ții, spectografe de neutroni, am- g 
plificatori speciali, contori de par- 8 
ticule, adueîndu-se astfel o im- | 
portantă contribuție la dezvolta- g 
rea bazei de cercetări științifice g 
din țara noastră. 8

8
8

De la anul 40.000 î. e. n. încoace
• Anul 40.000 înaintea erei 

noastre. Pe teritoriul țării noas
tre se semnalează grupuri de oa
meni care trăiesc din culegerea 
fructelor și a rădăcinilor, iar mai 
apoi din vînătoare și pescuit.

• Anul 2.800 î.e.n. împăratul 
chinez Shinon ttatează pe unii 
dintre supușii săi bolnavi înțe- 
pîndu-i cu ace în diferite regiuni 
ale pielii.

• Anul 2.283 î.e.n. este cea 
mai veche dată exact cunoscută. In 
acest an, la 8 martie, o eclipsă 
totală de soare a fost vizibilă 
lingă orașul Ur din Irak.

• Intre anii 800 și 300 î.e.n. 
pe teritoriul dintre Volga și Nis
tru trăiau sciții, care erau mari 
meșteri în prelucrarea metalelor.

• 640—548 î.e.n. Thales din 
Milet, filozof, cosmograf, consi
derat de greci ca unul din cei 

șapte înțelepți ai lumii, descoperă 
fenomenul atracției de către chi- 
limbarul frecat și este autorul ce
lebrei teoreme de geometrie care 
îi poartă numele.,

• între 571 și 497 î.e.n. trăieș
te marele om de știință Pitagora, 
din Samos. Lui i se atribuie crea
rea tablei înmulțirii precum și a 
celebrei teoreme din geometria 
plană саге-i poartă numele. El și 
elevii săi admiteau sfericitatea 
PămîntuluL

£ fața tablei de șah. Fiecare studiază cu atenție mișcările partene-
< rului. Mat... era gata să spună lanoș, iar zîmbetul său pare să con- 
i firme victoria. Nu. loan a respins cu succes atacul. Robert privește cu . . -- . . .....admirație manevra lui loan... Și partida continuă. Așa își petrec 

după-amit'zele libere în sala clubului muncitoresc din Lonea, ele
vii ucenici lanoș Vodila și loan Popa. Imling Robert e și el un pa
sionat al șahului. Urmărește cu atenție partida dintre cei doi prieteni.

notâ

Așteptăm un răspuns concret

І

Pîine ! Cite lucruri frumoase nu 
s-ar putea spune despre tine și 
despre oamenii care seamănă bobul 
de grîu, care-l cresc și-l culeg, îl 
treieră și-l macină, plămădind din 
el pîinea aurie și gustoasă, hrana 
zilnică a oamenilor muncii.

Cunoscând toate acestea nu se 
poate să nu prețuiești munca țăra
nului colectivist de pe ogoare, hăr
nicia morarilor, priceperea meșteri
lor brutari. Și totuși se pare că 
unii oameni (din conducerea fabri
cii de pîine Petroșani) uită respec
tul ce trebuie să-1 acorde pîinii. In 
orașul nostru, la Petrila, la Lonea 
și Aninoasa, pîinea rumenă, frumoa
să, ajunge de multe ori strivită, 
deformată, cu corpuri străine lipi
te de suprafața ei. Și toate acestea 
nu din vina colectiviștilor, al mo
rarilor sau muncitorilor brutari ci 
din neglijența acelora care conduc 
și administrează fabrica de pîine 
din orașul Petroșani. Din cele 3 au
tocamioane care deservesc centrele 
de pîine și magazinele alimentare 
numai unul are personal pentru 
încărcări și descărcări. La una din 

e.n. Orașul Pompei 
sub un strat de ce- 
6 m, ca urmare a e-

mașini, acoperișul rupt favorizează 
pătrunderea apei în interior, iar 
nearanjarea sutelor de pîini care 
cîntăresc la 2—2,5 tone greutate 
totală, contribuie la deformarea lor. 
întreținerea igienică a camioanelor 
de transport lasă și ea de dorit. De 
ce nu se lichidează aceste neajun
suri ? Iată o întrebare la care cei 
vizați trebuie să dea de urgență 
un răspuns concret.

B. MARIAN 
corespondent

I

cercetări pentru 
lacuri de la Par-

...Institutul de 
rășini sintetice și 
dubin (R. S. Cehoslovacă) a pus 
la punct un nou tip de rășină sin
tetică, destinată fabricării produ
selor peliculogene ? (Noul produs 
este un compus organometalic al 
aluminiului care poate fi utilizat la 
fabricarea lacurilor rezistente la 
temperaturi înalte pînă la 600 gra
de).

...de curînd s-au introdus stâlpi, 
din mase plastice stratificare cu fi
bră de sticlă pentru susținerea cab
lurilor la căile ferate electrificate ?

.„metalul galiu se topește la 30 
grade C și fierbe la 2.070 grade C, 
ceea ce face ca el să fie larg uti-

AR FI BINE DACA...

♦
♦

★ Atunci cînd tovarășa doctor 
Silvie Constantinescu de la Uri- 
câni vine pe teren să-și facă pe 
deplin datoria, nu ca atunci cînd 
'a venit la Cîmpu lui Neag să 
examineze copiii născuți în anul 
1959. De venit a venit e drept, 
dar a făcut munca pe jumătate. 
Plictisită, în jurul orei 11 și ju
mătate cînd mai avea de vaccinat 
doar copilul tovarășei Crăciun 
Maria, i-a venit așa un dor să 
urce la cabană.

— Mă aștepți aici pînă mă în
torc.

Așteptă femeia, ce avea să fa
că (?!’). După vreo 4 ore se întoar
ce și doctorița spre a-și face „da
toria". Anul 1960 a luat-o de-a 
vale. Ce ar fi dacă și apucăturile 
vechi ale doctoriței ar lua-o pe 
apa sîmbetei ?

"k S-ar reface un anume drum...

Răsfoind schitele luate cu pri
lejul numeroaselor excursii efec
tuate în ultimii 2—3 ani mi-a re
venit în minte o întîmplare dem
nă de povestit.

Intr-o duminică din vara ‘tre
cută, chemat de pitorescul Văii 
Jiului de vest m-am alăturat unui 
cerc de prieteni cu scopul de a 
petrece ziua la cabana minerilor 
de la Cirnpu lui Neag. După un 
drum nu prea obositor ne-am a- 
propiat de cabană. Despărțlndu- 
tnă de grup cu gîndul de a mă 
descotorosi de ruksac m-am în
dreptat spre sala de primire. 
D?>r... Pentru că este și un dar
nici nu apucasem să trec pragul 
cabanei că două brațe vtnjoase 
m-au (intuit pe loc.

— Un moment, tovarășe I Să 
nu calci floarea. Apoi liniștit po
sesorul brațelor, un om scund, 
dar lat tn spate, fmi arătă un o- 
biect strălucitor, rostogolit la pi
cioarele mele. II ridică răsucln- 

du-1 pe toate părțile.
Examinam în voie lucrul din 

mina străinului. O druză de cris
tale de cuarț lungi, fine, artistic 
modelate de natură. Eram uimit. 
'Am făcut cunoștință. După o oră 
de discuție cu sondorul Saw Pe
tru înarmat cu o schiță ca vai de 
lume și cu ranița grea în spate 
plecam de unul singur spre ha
zul acelora cu care venisem să 
caut undeva după muntele Arsul 
locul denumit Piatra Albă. Nu 
mai putea fi vorba de odihnă. Pa
siunea colecționarului a învins. 
Dar fie că întocmisem schița gre
șit, sau c-o apucasem pe un alt 
dram, cei cîțlva kilometri pome
niți de Savu se lungeau la nesfîr- 
șit. Căldura devenise și ea supă
rătoare. Totuși trecerea pieptișă 
peste coama Arsului, care-și me
rită pe deplin numele și a că
rui vegetație se compunea din su
te de carline (carlina acaulis), 
mi-a fost răsplătită. Un coborîș 
în pantă lină îmi duse pașii prin 
ținutul unor poieni a căror fru
musețe merită a fi descrisă. Iar
ba mătăsoasă, smălțată cu al
băstrele de munte, cu garofițe al
pine și mierluță pitică desfată o- 
chii. Aerul înmiresmat îndeam
nă la odihnă. Tulpinițele înghe
suite de saxifragă mirositoare e- 
mană un parfum puternic. Un

В e ă ...
lizat pentru confecționarea termo
metrelor necesar pentru măsurarea 
temperaturilor înalte ?

...producția anuală de platină este 
de numai 20 tone ?

...în regiunea siriană a Republicii 
Arabe Unite se află în construcție 
o rafinărie cfe petrol care este pro
iectată și livrată de R.S. Ceho
slovacă.

...cu ajutorul unui arc elețtric au 
fost obținute temperaturi de peste 
14.000 grade C timp de 3 minute ? 
Această temperatură este aproxima
tiv de două ori și jumătate mai 
mare decât cea de pe suprafața Soa
relui și este cea mai mare tempera
tură obținută în laborator timp mai 
îndelungat.

Cînd pe stadionul din Lupeni are 
loc o întrecere sportivă și mai a- 
les un meci de fotbal, drumurile 
ce duc spre acest loc de recreiare 
devin prea înguste. Deh, minerii 
din Lupeni au echipă de fotbal în 
categoria A și vor să o vadă la 
lucru. De e timp frumos mai 
merge, dar cînd sînt ploi, (și în 
Valea Jiului sînt destule') să a- 
jungi de la poarta nr. 4 a minei 
la stadion trebuie ori să înoți în 
noroi ori să iei picioroange. Plîn- 
geri au fost multe împotriva no
roiului dar nimeni n-are urechi să 
le audă. Ar fi bine ca cei în drept 
să studieze posibilitatea pavării 
străzii-

★ S-ar schimba mentalitatea 
casieriței Descu Rozalia de pe au
tobuzul local 51.102 din Lupeni 
care are meteahna de a nu da 
ăteodată restul pe motiv că nu

Infruc- 
întorc. 
se as-

scurt popas în semn de omagiu 
adus acestor locuri și am pornit 
din nou la drum. Mai Intîi pe o 
potecă naturală, apoi prin um
bra deasă a unei fîșii de pădure. 
Nici nu bănuiam că dincolo de 

această perdea verde mă aștepta 
surpriza. Locul denumit Piatra 
Albă. Sălbătăcia piscurilor de 
cuarț care se înalță sfidător te în- 
fioară dar te și farmecă. Privirea 
furată de argintul clocotitor al a- 
pei fuge odată cu ea prin albia 
întortochiată din cascadă în cas
cadă. O clipă de reverie.

După cîteva cercetări 
tuoase am hotărît să mă 
Cristalul pe care-l căutam
cundea cu îndărătnicie. Muntele 
de piatră alb nu-și dezvăluie tai
na cu ușurință. Trebuie să Insiști, 
încă o încercare. De data aceasta 
la poalele piscului, In haosul de 
blocuri uriașe care formează un 
labirint ce te obligă să-l străbați 
uneori tîrîș. Aici, într-o scobitură 
timpul a dăltuit cu o deosebită 

fantezie în piatră cea mai pură și 
mal diafană floare, cristalul de 
ștîncă. Varietate curată, cristali
nă și transparentă a cuarțului, 
cristalul de sttncă are multe în
trebuințări. In industrie este fo
losit acolo unde se cere o trans

mitere rapidă a căldurii, calitățile 
sale electrice specifice îl fac din 
ce în ce mai solicitat în tehnica 

radiofonică, iar în fabricarea apa
ratelor de precizie este de neîn
locuit. Sticla plăsmuită din el șl 
supusă unor schimbări bruște de 
temperatură nu crapă. De aseme
nea cristalul de stîncă poate da 
fire de sticlă extrem de subțiri, 
invizibile pentru ochiul omenesc. 
Și iată că țineam în mină o bu
cățică din această piatră atît de 
folositoare omului.

Soarele se lăsa către asfințit. 
Am Tăcut cale întoarsă. Cît de 
adine sunau acum cuvintele scri
se de un mare om de știință „Nu, 
dacă nu iubești piatra, dacă nu 
încerci să-i pătrunzi tainele și 
s o folosești în interesul omului 
mai bine n-o căuta, las-o să zacă 
în inima muntelui în cariere, în 
mine, în albia nurilor". Am păs
trat schița și floarea de cristal. 
Ele mă fac să nu uit niciodată 
munca 
lor ce 
imense 

noastre

plină de abnegație a ce- 
smvlg din piatră bogății 

în interesul societății 
noi.

A. NiCHIFOREL

Insflfuflile de culturi 
din satele gruzine

In ultimul timp, în șase sate col
hoznice din Gruzia s-au deschis ca
se de cultură, amplasate în clădiri 
impunătoare, cu săli de teatru, de 
conferințe și de cinematograf, cu 
încăperi pentru activitatea forma
țiilor artistice de amatori. Astfel, 
casa de cultură din satul Vazisuban 
din estul Gruziei pentru a cărei 
construire colhozul local a alocat 2,5 
milioane de ruble, are o sală de 
spectacole cu 725 locuri, o sală de 
conferințe și 23 de încăperi pen
tru activitatea cercului de artișt’ 
amatori, o bibliotecă cu două săli 
spațioase de lectură și tafturi de 
cărți pentru 40.000 de volume.

are mărunțiș. Dacă îndrăznești 
să-i atragi atenția replica e 
promptă.

— Nu vă place, dați-vă jos !
Bine ar fi să-și schimbe atitu

dinea ca nu care cumva să rămînă 
de căruță (adică de mașină).

ir Strașnici tehnicieni mai sînt 
la atelierul de reparații „Radio" 
din Petroșani, ce aparține de co
operativa „JIUL". Cînd vor, trag 
niște reparații pe cinste. Uneori, 
însă, poate din plictiseală, fac lu
cru de mîntuială. Ce ar fi dacă 
ar face toate reparațiile pe cinste. 
Firește că toți oamenii muncii ce 
duc aparatele de radio la reparat 

spune că modul cum lucrează 
face cinste.

♦
♦

ar 
le

După corespondențele tri
mise la redacție de T. Cor
nea — Cîmpu lui Neag 
Stanciu Gheorghe — Lu
peni și Munteanu Eme- 
ric — Petroșani.
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• 460 î.e.n. La Abder se naște 
Democrit, filosof materialist de 
seamă din Grecia antică. Era un 
om foarte înzestrat șj totul îl in
teresa : fizica, matematica, filo
zofia, medicina etc. Opera sa 
principală — „Marele diacos- 
mos" — este închinată învățătu
rii despre natura lucrurilor. De
mocrit este primul în lume care 
a arătat că lumea înconjurătoare 
este compusă din particule foarte 
mici invizibile, pe care el le-a 
numit atomi. Lenin îl consideră 
pe Democrit drept cel mai stră
lucit exponent al materialismului 
din antichitate.

• Sfîfșitul secolului al LI-lea 
î.e.n. Heron din Alexandria se o- 
cupă de legile reflexiei luminii 
pe care le aplică la oglinzile 
plane. Descrie minuțios dioptrul 
și construiește multe aparate și 
automate.

• Anul 79 
este îngropat 
nușă înalt de
rupției vulcanului Vezuviu.

• Anul 907 e.n. Ostașii ruși, 
conduși de cneazul Oleg, folosesc 
în asediul și cucerirea* 1 Bizanțului 
un fel de corăbii cu pînze nemai- 
întîlnite pînă atunci așezate pe 
roți, care merg și pe uscat
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Pe marginea unei scrisori sosite ia recacție

ȘCOALA DIN PĂDURE
La redacție a sosit o scrisoare. 

Poartă semnătura învățătorului Cor
nea Titu de la școala din Valea 
de Pești. Scrisoarea are motto-ul : 
„Iubiți cartea... căci ea vă va în
văța cum să-l stimați pe om și pe 
voi înșivă, ...dă sufletului aripile 
minunatului sentiment al dragostei 
față de lume, față de om“. Cît 
adevăr cuprind aceste cuvinte ale 
marelui Gorki. Astăzi, prin grija 
partidului, analfabetismul, această 
racilă moștenită de la regimul but- 
ghezo-moșieresc a rămas de dome
niul trecutului. Pină și în adîncu- 
rile pădurilor unde în colibele mun
citorilor forestieri mizeria, foamea 
și neștiința de carte făceau casă 
bună în trecut, s-au înălțat școli. 
O asemenea școală elementară s-a 
înălțat și pentru copiii forestieri
lor de la sectorul Buca. Despre 
activitatea acestei școli a scris co
respondentul nostru.

★

...De cum treci podul de la ca
pătul comunei Cîmpu lui Neag ș 
o pornești agale pe drumul fores
tier bine întreținut, pitorescul în- 
Cîntă ochiul. De o parte a drumului 
Jiul, care aici e curat ca lacrima, 
își coboară la vale unda-i zglobie 
înspumîndu-se din loc in loc izbită 
de bolovani. Pe ici, pe colo se ză
resc cîteva case de munte. După 
cîțiva kilometri de drum apare in 
față exploatarea forestieră cu caba-

care razele soarelui pătrund nestin- 
gherite. E școala de la Buta, E 
construită pentru copiii muncitori
lor forestieri. Aici învățătoarea Io- 
hany Maria îi așteaptă cu drag. 
Prin străduința ei de zi cu zi, co
piii muncitorilor forestieri învață 
carte, pătrund în tainele științei. Și 
nu sînt puțini dintre aceia care do
vedesc sîrguință la învățătură. Răs
foind catalogul se văd multe note 
bune. Coman Mariana, fiica lui 
Coman loan, responsabilul unei 
brigăzi complexe, e fruntașă la 
învățătură, așa cum e și tatăl ei 
in producție. Fruntași sînt șî Do- 
bre Gavrilă, Matyaș Marin și mulți 
alții. Activitatea învățătoarei nu se 
limitează numai la orele de clasă. 
Deseori după terminarea cursuri
lor, copiii rămîn în clasă citind 
cărți și reviste din biblioteca șco
lii ce le stă la dispoziție. Cînd nu 
înțeleg ceva cer ajutorul învăță
toarei. Bucuroasă, ea îi lămurește 
pe toți.

Dacă copiii vin cu drag la școa,- 
lă, tm merit îl are și tovarășul Ur
ban Emeric, șeful sectorului fores
tier, care s-a străduit ca ei să aibe 
condiții bune la învățătură. Elec
trificarea școlii, împrejmuirea ei și 
multe altele dovedesc dragostea 
muncitorilor forestieri față de școa
lă — loc de răspîndire a științei și 
culturii.

D. CRIȘAN

| 0 eoiiDlă joslifiială
5 De mult timp clientela frizeriei
\ nr. 16 din Petrila are o dorință 
І justificată : Să fie deservită după 

cerințe și în condiții igienice. Deși 
apă se găsește din belșug, chiuve
tele sînt aproape totdeauna mur- 

, dare. Tunsul și bărbieritul se exe- 
? tută după preferința frizerului 

din schimb. Apa caldă, spirtul, 
apa de colonie, lipsesc. In atelier 
curățenia lasă de dorit, iar per
delele uzate dau interiorului un 
aspect neplăcut.

Față de aceste lucruri persona
lul, deși bine calificat, dă dovadă 

> de nepăsare. Fără prea mu-tă 
5 greutate deduci că aici e vorba 
5 de lipsă de spirit gospodăresc din 
, partea cooperatorilor, de lipsă de 
< control din partea conducerii co- 
f operativei „]iul“.
S Cetățenii nu sînt mulțumiți. Ei 
s Cer atit cooperatorilor din uni-
> tatea nr. 16 cît și celor din con
's ducerea cooperativei ,.]iul" să le 
ț asculte dorința și să facă din a- 
( ceastă frizerie o unitate model.
> Posibilități sînt. Cetățenii cred că 
, cei solicitați vor găsi și bună- 
( voința necesară pentru realizarea 
j acestui lucru.
I>>

( c
)

C. FLEȘCAN 
miner — mina Petrila

nele în care muncitorii de aici au

»
-
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condiții bune de viață.
Zilnic dinspre cabanele fores

tierilor coboară către Jiu băieți cu 
cujma trasă pe o ureche și fetițe 
cu băsmăluțe colorate. Ajunși a- 
proape de malul apei, intră într-o 
casă arătoasă, cu geamuri mari, prin

Peste 30.000 lei 
economii

Cel 231 de utemiști de la Fi
latura Lupe ni mobilizați de or
ganizația U.T.M. au prestat în 
cursul anului trecut aproape 
10.000 ore de muncă patriotică.

Ei au participat la văruitul 
pomilor, la repararea drumuri
lor, la strîngerea fierului vechi 
precum și la alte acțiuni de mun
că patriotică, prin care au rea
lizat o economie în valoare de 
peste 30.000 lei.

S-au evidențiat tinerii Deatcu 
Ioan, Demeter Lazar, Moldovan 
Aurel, Mureșan Valeria, Popes
cu Rozalia, loniță Maria și mulți 
alții.

Economia de lemn - 
indici

(Urmare din pag. l-a)

care corespunde nevoilor exploa
tărilor.

Faptul că bolțarii se folosesc 
totuși pe scară redusă se dato- 
rește dezinteresului cu care con
ducerile unor exploatări și sec
toare. privesc acest sistem modern 
și economic de armare. In acest 
an sînt prevăzuți a fi susținuți 
cu inele de bol țari circa 6000 m. 
galerie. Acest metraj trebuie rea
lizat ritmic, în fiecare lună și la 
iiecare exploatare și sector mi
nier !

Metodele bune să fie 
generalizate

In 1960 numeroși mineri frun
tași au venit cu propuneri valo 
roase privind reducerea consumu
lui de lemn. Sînt cunoscute me
todele bune, economice, folosite în 
abatajele brigăzilor conduse de 
Păcuraru Traian, Nicoară Ioan de

- unui din principalii 
de plan

la Vulcan, inovațiile care tind la 
realizarea aceluiași scop: con
sum cît mai redus de lemn de mi
nă. Metodele acestea vor trebui 
să fie larg popularizate, să fie 
extinse la toate locurile de rrjuncă 
unde corespund. In acest sens ar 
ti bine dacă, la nivelul G.G.V.J., 
s-ar organiza schimburi de expe
riență cu participarea minerilor 
și tehnicienilor fruntași și dacă 
s-ar da ca sarcină conducerilor 
administrative ale exploatărilor 
generalizarea tuturor procedeelor 
care aduc o contftbuție la scăde
rea consumului de lemn de mină.

★

In ultimele două luni din 1960 
s-au obținut rezultate promițătoa
re în reducerea consumului de 
lemn. Această acțiune trebuie con
tinuată cu multă perseverență, 
deoarece există și se pot crea pe 
parcurs asemenea condiții încîti 
consumul specific de lemn de mi
nă să scadă tot mai mult.
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Curentul propagandistului | ПvăfălYlîntul СІв Р<ІГІ$СІ ---
strîns legat de viafa

Studiul economiei concrete în ca
drul învățămîntului de partid ajută 
membrii și candidații de partid să 
cunoască temeinic politica econo
mică a partidului, să lupte cu suc
ces pentru îndeplinirea sarcinilor 
economice, să mobilizeze masele la 
aplicarea în viață a politicii parti
dului.

Un asemenea cerc de economie 
concretă a fost organizat și ia sec
torul C.F.L al minei Lonea. Or
ganizația de bază mi-a încredințat 
mie sarcina de a conduce activita
tea acestui cerc de economie con
cretă. In cerc au fost încadrați 15 
membri de partid, toți muncitori 
cu o bună pregătire politică și pro
fesională, tovarăși care lucrează în 
posturi cheie ale procesului de pro
ducție. Pentru ca lecțiile pe care 
le expun în fața cursanților să ai
bă o eficiență cît mai mare, caut 
în primul rînd, să mă pregătesc te
meinic. In acest scop, particip cu 
regularitate la pregătirile ce se fac 
la cabinetul de partid, urmăresc cu 
atenție lecțiile predate, iau cu a- 
tepție notițe.

In munca de propagandist mă 
străduiesc să ajut pe fiecare cursant 
să învețe. încă de la prima întîl- 
nire pe care am avut-o cu membrii 
cercului, i-am îndrumat să mun
cească cu cartea, să ia notițe la 
lecțiile predate, să conspecteze ma
terialul bibliografic, să contribuim 
cu toții ca seminariile pe care le 
ținem să se desfășoare la un nivel

ridicat, să aducă foloase practice 
muncii de fiecare zi. Acest lucru a 
fost înțeles de cea mai mare parte 
dintre cursanți. Toți cursanții au 
asupra lor broșurile cu Raportul 
C.C. al P.M.R. prezentat de tova
rășul Gheorghe GheorghiurDej la 
Congresul al Ш-lea al partidului, 
Directivele Congresului pentru pla
nul de dezvoltare al economiei na
ționale pe anii 1960—1965, expu
nerea tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej la plenara din octom
brie--noiembrie 1960, referitoare 
la planul economic pe 1961.

In programele cercului nostru 
sînt cuprinse probleme care cores
pund sarcinilor economice din sec
tor ca de exemplu : „Utilizarea ra
țională a energiei electrice — izvor 
pentru reducerea cheltuielilor de 
circulație", „îmbunătățirea trans
portului pe liniile C.F.I.“.

Lecțiile prezentate au stîrnit dis
cuții vii, s-au propus măsuri con
crete menite să contribuie la îm
bunătățirea procesului de produc
ție. Așa de pildă, în cadrul cercu
lui, s-a propus confecționarea unui 
cărucior pentru trenul de roți la lo
comotivele de 100 C.P. din mate
rial recuperabil și prin muncă vo
luntară. Aplicarea în viață a pro
punerii făcute a adus sectorului 
nostru o economie de 30.000 lei. 
De asemenea, tot ca urmare a pro
punerilor făcute în cercul de eco

nomie concretă, Sra trecut la înlo
cuirea stîlpilor de lemn ai rețelei 
electrice cu stâlpi metalici, ceea ce 
asigură anual o economie de 28.000 
lei.

Aceste cîteva exemple oglindesc 
strădania cursanților din cercul de 
economie concretă, de a contribui 
în mod direct la bunul mers al pro
ducției, la obținerea de cît mai 
multe economii. In cadrul cercului o 
activitate bună au desfășurat to
varășii Silinca Ioan, Cuc Dumitru, 
Buia Florian, Băcăian Gheorghe, 
Grecea Nicolae, Moldovan Ioan, 
Zatrok Iosif. Acești tovarăși parti
cipă activ la dezbaterea probleme
lor din seminar, nu au nici o ab
sență de la ședințele cercului.

Dar în munca cercului sînt șî 
lipsuri. Unii cursanți nu vin întot
deauna pregătiți la seminarii și lip
sesc fără nici o justificare. De 
exemplu, tov. Grecea Dumitru I„ 
Ciobanu Vasile și Birău Ilie, au 
pînă în prezent cîte 3 absențe ne
motivate.

Inlăturînd lipsurile existente, sîn- 
tem convinși că cercul de econom'e 
concretă va contribui mai mult de- 
cît pînă acum la educarea membri
lor de partid, la mărirea eficaci
tății învățămîntului de partid în 
activitatea economică.

ing. 1ULIU VAȘCA 
propagandist, mina Lonea

Întreprinderea de industrie locală „6 August" Petroșani an* 
gajează:

— inginer principal tehnolog — salariu între 1,500—1.700 
lei (3 ani vechime; inginer In una din ramurile de producție 
ale întreprinderii).

— inginer C.T.C. — salariu între 1.050—1.500 lei (in
giner în una din ramurile de producție ale Întreprinderii).

— tehnician 
(conform anexei

— economist
1.500 lei (3 ani

— tehnician
(conform anexei
— tehnician 11

(conform anexei
— maistru fabrica de mezeluri — salariu Intre 900—1.000 
(conform HCM 1061 /1959).

— tehnician I tehnolog morar — salariu între 1.000—1.800
(conform HCM 1053 /1960).
— maistru tapițerie — plapumerie — salariu între 900—

1.300 lei (conform HCM 1061 /1959).

lei

I energetic — salariu între 1.000—1.300 lei 
IV HCM 1053/1960).
principal planificare — salariu între 1.250— 
vechime,

tehnolog
IV HCM
tehnolog

IV HCM

II
studii economice superioare), 
carieră — salariu între 700—1.000 
1053/1960).
morar — salariu între 700—1.000 
1053/1960).lei

Iei

lei

Exploatarea mfaiiera Lonea
anunță pentru ziua de 25 ianuarie 1961 un concurs pentru 

ocuparea unor posturi de maiștri mineri și maiștri mineri 
principali.

Candidații vor prezenta următoarele acte: certificat de 
naștere, autobiografie, diploma de maistru, carnet de maistru 
sau în lipsa acestora, acte doveditoare că la data de 1 Iulie 
1956 candidatul a avut o vechime de 12 ani pe funcția de 
maistru.

Totodată angajează tehnicieni mineri și electromecanici mi
neri pentru posturi de tehnician 1 și II care posedă diploma 
de tehnician in specialitate.

Exploatarea minieră Petrila
anunță următoarele post uri vacante care se pot ocupa pe 

bază de concurs:
— 3 posturi de maiștri minieri cu salariul între 1.800— 

2.300 lei;
1 post de maistru mecanic cu salariul între 1.500—2.000

lei;
— 1 post tehnician sector cu salariul între 1.100—1.500 lei. 
Cererile să lie însoțite de următoarele acte:
certificat de naștere tip R.P.R. (în copie); diploma de ab

solvire (în copie) a unei școli tehnice de maiștri de specia
litate sau a unei școli echivalente sau acte din care să rezulte 
că la data de 1 iulie 1956 

ția de maistru; autobiografie.
Actele se vor depune Ia biroul de evidență a personalului, 

unde se vor putea obține informații suplimentare.
-»e-aoaa»aa ti івф*»»»

candidatul a avut 12 ani ia fttnc*

TEATRUL DE STAT „VALEA JIULUI" 
prezintă în premieră

Sîmbătă 7 și duminică 8 ianuarie 1901 
„CELEBRUL 702“ 

comedie în 3 acte de Al. Mirodan 
Regia artistică: Marcel Soma 

Scenografia: Olga Lupu-Scorțeanu
IAR IN ZILELE DE: 

sîmbătă 7 ianuarie 1961 la Clubul minier Lonea , 
duminică 8 ianuarie 1961 Ia Clubul minier Petrila

prezintă: 
„BĂIEȚII VESELI" 

comedie in 3 acte de H. Nicolaide 
Regia artistică: D. Căpitanu 

Scenografia: E. Moise
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І Dezvoltarea impetuoasă a industriei | 
energetice sovietice i

struită pe fluviul Angara. Acest < 
gigant va fi de două ori mai та- * 
re decît centrala electrică Grand ‘ 
Coulee din S.U.A. *

Anul acesta vor fi date în ex- ♦ 
ploatare hidrocentrala de la Vot- » 
kinsk, termocentrala de la Naza- î 
rovo și alți giganți energetici. J

Lingă Moscova se va începe con- • 
struirea termocentralei pe bază de » 
gaze naturale de la Konakovo. î 
Puterea ei va fi de 2.400.000 kW. J 
Practica construcțiilor energeticii J 
mondiale nu cunoaște asemenea I 
termocentrale puternice. In Tadji- J 
kistan se va începe construirea hi- j 
drocentralei de la Nurek de pe flu- j 
viul Vahș, cu o putere de 2.700.000 * 
kW. Această-.hidrocentrală va a- ț 
vea un bara] înalt de 300 metrii 
și un uriaș lac de acumulare. j

♦

• MOSCOVA 6 (Agerpres!).
• La Comitetul de Stat al Plani-
* ficării al U.R.S.S. s-a comunicat
* unui corespondent al agenției 
J TASS că anul acesta la centralele

1
 electrice termice și hidraulice din
Uniunea Sovietică vor fi date în 
exploatare turboagregate cu o pu- 

т tere totală de 7.800.000 kW. Se 
Іѵа începe construirea unor noi cen

trale electrice cu o putere proiec- 
■ tată de 15.500.000 kW. Investițiile 
• ’ în construcția energetică vor crește 
"cu 25 la sută în comparație cu a- 
; ! nul trecut.
J In 1961 se prevede darea în ex- 
* ploatare a patru turbogeneratoare 
• (900.000 kW.) la cea mai mare 
* hidrocentrală din lume — la hi- 
♦ drocentrala de la Bratsk (cu o pu- 
‘ tere de 4,5 milioane kWJ), con-

Cel de al XIX-lea Congnes 
al P. C. din Suedia

STOCKHOLM 6 (Agerpres).
După cum s-a anunțat la 5 ia

nuarie s-a deschis la Stockholm 
cel de-al 19-lea Congres ordinar 
al Partidului Comunist din Sue
dia.

In raportul de activitate al Co
mitetului Central prezentat la 
Congres H. Hagberg, președin
tele P.C. din Suedia, caracteri- 
zînd activitatea și sarcinile parti
dului în domeniul politicii inter
ne, a subliniat că influența parti
dului în mase a crescut și că 
partidul se află în prezent pe po
ziții mai bune ca oricînd în de
cursul ultimului deceniu.

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

NEW YORK. Conducerea Parti
dului Comunist din S.U.A. a dat 
publicității o declarație cu privi
re la ruperea de către guvernul 
Eisenhower a relațiilor diploma
tice cu Cuba. In declarație se a- 
rată, printre altele, că guvernul 
Eisenhower „pune în primejdie 
■pacea în întreaga luime și viața 
americanilor prin acțiunile sale 
nechibzuite, disperate și provoca
toare față de Laos, Congo și 
Cuba".

HAGA. Potrivit datelor oficiale, 
numărul șomerilor (numai bărbați) 
din Olanda a crescut în luna de
cembrie 1960 cu 16.000 de oameni 
și s-a ridicat la 49.000 de oameni, 
ceea ce reprezintă 2 la sută din nu
mărul total al muncitorilor.

TEHERAN. Ziarul „Doniae Dja- 
did“ din Iran a publicat un articol 
în care se ocupă de ajutorul 
american. '„Aliații noștri, mai cu 
seamă America, se spune în arti
col, o dară cu ajutorul economic 
ne impun influența lor. Faptul cel 
mai trist este că pentru a ne con
firma prietenia sîntem nevoițî să 
ne irosim veniturile provenite din 
petrol potrivit indicațiilor și sub 
controlul consilierilor și specia
liștilor americani... De pe urma 
acestei prietenii nu ne alegem de
cît cu pagube".

CAIRO. Yussef Es-Sibai, secre
tar general al Secretariatului per
manent al Consiliului de solidari-

----- O-----
Nigeria a rupt relațiile 
diplomatice cu Franța 
LAGOS 6 (Agerpres).
La 5 ianuarie guvernul Fede

rației Nigeria a anunțat ruperea 
relațiilor diplomatice cu Franța 
în semn de protest împotriva ex
periențelor nucleare efectuate de 
Franța în Sahara.

Ambasadorul francez a fost a- 
nunțat să părăsească Nigeria în 
48 de ore. Guvernul Nigeriei a 
interzis tuturor avioanelor și na
velor franceze să se afle în spa
țiul aerian și în apele teritoriale 
ale Nigeriei.

Acest lucru îl dovedesc rezul
tatele recentelor alegeri pentru 
Riksdag, munca partidului în sin
dicate și în celelalte organizații 
de masă ale oamenilor muncii.

Vorbind despre problemele de 
politică externă, raportorul a re
levat primejdia crescîndă pentru 
pace în Europa a militarismului 
care a reînviat în Germania oc
cidentală.

Subliniind necesitatea continuă
rii luptei pentru pace și coexis
tență pașnică a statelor, împotri
va înarmării atomice, H. Hag
berg a scos în evidență importan
ța excepțională a rezolvării pro
blemei dezarmării.

tate al țărilor Asiei și Africii, a dat 
publicității în numele Secretariatu
lui permanent o declarație în care 
condamnă cu hotărîre continuarea 
de către Franța a experiențelor a- 
tomice în Sahara.

BONN. Autoritățile vest-ger- 
mane continuă să protejeze pe 
criminalii de război. După cum 
anunță ziarul „Westfalische Rund- 
schau", fostul comandant al la
gărului de concentrare nazist 
„St’uthof" Hoppe, condamnat pen
tru crime de război, a fost elibe
rat din închisoare înainte de ter
men de către autoritățile judicia
re vest-germane.

— ------------ ■ ------= »♦♦♦ ' '==---------- ---

Poporul algerian este hotărît 
să boicoteze referendumul

TUNIS 6 (Agerpres). — TASS 
Ziarul „El-Mudjahid“, organ 

al guvernului provizoriu al Re
publicii Algeria, scrie despre ho
tărârea întregului popor algerian 
de a boicota referendumul de la 
8 Ianuarie. Intre altele ziarul 
scrie: „Unor noi mari încercări 
va fi supus poporul algerian la 
6 ianuarie în legătură cu așa-nu- 
mitul referendum, pe care Franța 
a hotărît să-1 impună țării noas
tre (referendumul în Algeria va 
avea loc între 6 și 8 ianuarie — 
n.r.). In inima algerienilor crește 
mînia și ura. Ei nu vot merge la 
urnele colonialiștilor, vor ști să 
se împotrivească provocatorilor și 
soldaților francezi. Nici un alge
rian nu va îngenunchia la 6 ia
nuarie în fața legii mitralierelor".

Ziarul subliniază că în decem
brie anul trecut poporul algerian 
și-a confirmat atașamentul "față 
de independență și devotamentul- 
față de guvernul algerian. In le
gătură cu aceasta, ziarul averti
zează guvernul francez în legătu
ră cu repetarea evenimentelor sîn- 
Igeroase care au avut loc în de
cembrie. „In ciuda judecății să
nătoase și a faptelor evidente, a- 
rată ziarul, guvernul francez 
vrînd cu orice preț să organizeze

In Consiliul de Securitate
----------- ■— ■ T- —   -

A continuat examinarea plingerii Cubei 
împotriva acțiunilor agresive ale S.U.A.

NEW YORK 6 (Agerpres).
In seara zilei de 5 ianuarie 

Consiliul de Securitate și-a re
luat lucrările în vederea exami
nării plîngerii guvernului Cuban 
împotriva acțiunilor agresive ale 
Statelor Unite.

Au luat cuvîntul delegații Li
beriei, Franței, Ceylonului, An
gliei, statului Chile, Ecuadoru
lui și Turciei.

Luînd cuvîntul în baza dreptu
lui la răspuns, Raul Roa, minis 
trul Afacerilor Externe al Cubei, 
a subliniat că în ciuda tuturor 
subterfugiilor, reprezentantul Sta
telor Unite nu a putut dezminți 
declarațiile întemeiate ale Cubei 
cu privire la acțiunile agresive 
ale S.U.A.

Majoritatea membrilor Consi
liului de Securitate și, îndeosebi, 
reprezentanții țărilor mici, a de
clarat V. A. Zorin delegatul Uniu
nii Sovietice, și-au exprimat în
grijorarea și neliniștea în legătu
ră cu încordarea relațiilor dintre 
S.U.A. și Cuba și cu acțiunile a- 
gresive periculoase ale S.U.A. îm
potriva Cubei, acțiuni care ame
nință pacea generală. Unele dele
gații îndeosebi S.U.A. și aliații 
lor au încercat să minimalizeze peri
colul, sau chiar au afirmat că nu 
există niciun indiciu al acțiuni
lor agresive ale S.U.A. De fapt, 
însă, ele nici n-au încercat să dez
mintă dovezile prezentate de de
legația Cubei, limitîndu-se numai

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

Scrisoarea lui V. A. Zorin adresată 
președintelui Consiliului de Securitate

NEW YORK 6 (Agerpres).
La 5 ianuarie V. A. Zorin, re

prezentantul permanent al U.R.S.S 
la O.N.U. a adresat președintelui 
Consiliului de Securitate al O.N.U 
o scrisoare în care îi atrage a- 
tenția asupra noilor fapte care 
s-au înregistrat în ultimul timp 
și care dovedesc în? mod incontes
tabil că guvernul belgian parti
cipă nemijlocit la acțiunile agre
sive împotriva Republicii Congo 
,In scrisoare se arată că guvernul 
belgian a început să folosească 
în mod fățiș teritoriul de sub tu
telă Ruanda-Urundi pentru a în
lesni operațiunile militare ale 
bandelor înarmate ale lui Mobutu 
împotriva detașamentelor armatei 
naționale congoleze care sprijină 
guvernul legal al Republicii 
Congo.

referendumul său, riscă în mod 
conștient repetarea măcelului din 
decembrie, de data aceasta în 
proporții Și mai mari".

Ziarul „El-Mudjahid" cheamă 
la boicotarea referendumului.

Uniunea generală a muncitori
lor algerieni a adresat diferitelor 
organizații sindicale internațio
nale și naționale apelul de a or
ganiza la 8 ianuarie o zi de so
lidaritate cu oamenii muncii al
gerieni și cu întregul popor care 
se pronunță împotriva referendu
mului. „Acest referendum, se 
spune în apel, înseamnă negarea 
principiului autodeterminării, re
cunoscut în mod solemn de Fran
ța. Vă cerem să transformați ziua 
de 8 ianuarie într-o zi de solida
ritate cu oamenii muncii și cu 
poporul din Algeria, într-o zi de 
luptă împotriva represiunilor și 
împușcării demonstranților alge
rieni, care se pronunță pentru in
dependență, împotriva statutului 
impus de Franța, împotriva scin
dării teritoriului național al Al« 
geriel".

Apeluri similare au adresat or
ganizațiilor naționale din diferite 
țări ale lumii și o serie de orga
nizații de tineret și femei din Al
geria. 

la declarația că guvernul ameri
can „nu are nici un fel de pla
nuri agresive". Delegatul Uniu
nii Sovietice s-a pronunțat în spri
jinul proiectului de rezoluție al 
Ecuadorului și statului Chile.

Totuși, dacă nu putem lua o 
hotărîre, a continuat delegatul so
vietic, ne putem spune părerea — 
părerea colectivă a majorității 
delegațiilor. Ne exprimăm neli
niștea în legătură cu înrăutățirea 
relațiilor dintre S.U.A. și Cuba, 
înrăutățire care amenință cu con
secințe grave pentru cauza păcii. 
Aș vrea să-mi exprim dorința ca 
guvernul S.U.A. să asculte cu se
riozitate această părere a majori
tății Consiliului și să nu între
prindă nimic ce ar putea înrău
tăți relațiile dintre cele două țări.

Intr-o scurtă declarație, dele
gatul american Wadsworth a ne
gat din nou faptele care dovedesc 
acțiunile agresive ale S.U.A. îm
potrivă Cubei. Luînd cuvîntul în 
încheierea discuțiilor, președintele 
Consiliului de Securitate, delega
tul R.A.U., și-a exprimat speran
ța că discuția care a avut loc în 
Consiliul de Securitate va ajuta 
la reglementarea pașnică a încor
dării în relațiile dintre S.U.A. și 
Cuba și va constitui un aport 1a 
cauza apărării păcii.

Cu aceasta, Consiliul de Secu
ritate a încheiat discutarea plîn
gerii Cubei împotriva acțiunilor a- 
igresive ale S.U.A.

Acțiunile agresive ale Belgiei, 
care folosește teritoriul de sub tu
telă Ruanda Urundi drept bază 
militară pentru operațiuni mili
tare împotriva Congoului, se 
arată în scrisoare, continuă în 
ciuda demersului întreprins de 
secretarul general al O.N.U. pe 
lîngă guvernul belgian.

In încheierea scrisorii se spu
ne : In legătură cu aceasta apare 
necesitatea imperioasă ca statele 
membre ale Consiliului de Secu
ritate — organ căruia îi revine 
principala răspundere pentru men
ținerea păcii și securității — să 
primească din partea secretarului 
general al O.N.U., care se află în 
prezent în Congo, informații amă
nunțite asupra adevăratei stări 
de lucruri în această problemă, 
asupra măsurilor pe care le-a 
luat în scopul încetării acestor ac
țiuni ilegale ale autorităților ibel- 
(gfene, precum și asupra măsuri
lor pe care secretarul general in
tenționează să le ia pentru a a- 
sîgura încetarea acțiunilor sus- 
amintite ale guvernului belgian.

SITUAȚIA
HANOI 6 (Agerpres).
Trupele guvernamentale de sub 

comanda căpitanului Kong Le 
împreună cu detașamentele Patet 
Lao continuă să-i urmărească pe 
rebeli, care se retrag spre Ban 
Ban și Tha Vieng. După cum a 
anunțat Agenția vietnameză de 
informații, trupele guvernamentale 
și-au intensificat acțiunile de-a 
lungul șoselei nr. 9 și a șoselei 
Saravan-Attope. Detașamentele 
Patet Lao au atacat de asemenea 
pe rebeli pe șoseaua nr. 13 și în 
prezent controlează sectorul de pe 
această șosea cuprins între Pak- 
san și Vientiane.

In cursul luptelor rebelii au su
ferit pierderi mari. După cum a- 
nunță comandamentul trupelor 
guvernamentale și detașamentelor 
Patet Lao, potrivit unor date in
complete, în cursul lunii decem
brie rebelii au suferit pierderi se
rioase : 400 de soldați au fost 
uciși și 300 luați prizonieri, de 
asemenea rebelii au pierdut un nu
măr important de arme și muniții.

NEW YORK 6 (Agerpres).
Așa-numitul guvern Boun-Oum

АУНА- Mișcarea pentru 
dezarmarea nucleară"

LONDRA 6 (Agerpres).
L'a 5 ianuarie participanții la 

conferința anuală a studenților de 
la universitățile din Anglia au 
hotărît să organizeze în rîndul 
studenților o campanie împotriva 
angajării absolvenților în acele 
ramuri industriale care produc 
arma nucleară.

Unul din țelurile acestei cam
panii, care se va desfășura în 
comun cu „Mișcarea pentru de
zarmare nucleară", va fi difuza
rea în rîndul studenților din ul
timii ani de studii a petiției în 
care se cere „să nu se contribuie 
în mod conștient la producția de 
arme de exterminare în masă".

----- O-----

cuba: Adoptarea „legii 
împotriva terorismului"

HAVANA 6 (Agerpres).
La 5 ianuarie Consiliul de Mi

niștri al Cubei a adoptat „legea 
împotriva terorismului" care pre
vede pedeapsa capitală pentru cri
mele săvîrșite împotriva revolu
ției.

In preambulul acestei legi se 
menționează printre altele că for
țele contrarevoluționare din ile- 
igalitate, inspirate și finanțate de 
agenții imperialiști, recurg tot 
mai mult la acte de sabotaj și 
teroriste. Apărarea patriei, se 
subliniază în preambul, cere ea 
justiția revoluționară să dispună 
de mijloacele necesare pentru 
curmarea crimelor împotriva re
voluției, care au ca scop să îm
piedice dezvoltarea revoluției.

----- O-----

Stabilirea de relații diplomatice 
între R. P. Mongolă și Nepal

ULAN BATOR 6 (Agerpres).
Guvernele Republicii Populare 

Mongole și regatului Nepal iau 
hotărît să stabilească relații di
plomatice și să facă schimb de 

reprezentanțe diplomatice cu ran
gul de ambasade.

Cele două părți, se spune in
tr-un comunicat transmis de a- 
genția Monțame, își exprimă con
vingerea că stabilirea relațiilor 
diplomatice dintre cele două țări 
va contribui la întărirea priete
niei mongolo-nepaleze, precum și 
la consolidarea păcii în Asia și în 
întreaga. lume.

DIN LAOS
„își datorește existența numai ar
melor și sprijinului american", 
scrie într-un articol redacțional 
ziarul „National Guardian". „In 
Laos este primejduită pacea în 
întreaga lume, relevă ziarul, și 
această primejdie nu se datorește 
amestecului din partea Chinei sau 
a Vietnamului de nord — după 
cum se pretinde — ci amestecu
lui guvernului Statelor Unite". 
Fără ajutorul militar american 
regimul lui Boun-Oum „nu s-ar 
fi menținut nici măcar o săptă- 
mînă".

HANOI 6 (Agerpres).
Cîrmuitorii Vietnamului de sud 

au trimis în ajutorul clicii rebele 
Boun Oum — Nosavan din Laos 
o baterie de artilerie, tunuri de 
105 mm. și un mare număr de 
personal militar. Atît aceste fapte 
cît și alte fapte care atestă ames
tecul Vietnamului de sud în tre
burile interne ale Laosului sînt 
citate într-o scrisoare a misiunii 
de legătură a armatei populare 
vietnameze adresată comisiei in
ternaționale de supraveghere și 
control din Vietnam.
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