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Citi ti în pnginci IV-a:
• Lucrările Plenarei C.C. al P.C.U.S.
• Mesajul adresat de N. S. Hrușciov Iui Norodom Siatuik.
• Pregătiri în vederea celei de a 40-a aniversări a P.C. din,

Cehoslovacia.
• împotriva instalării de baze pentru rachete americane.
• Lupta oamenilor muncii din Belgia continuă.
• Acțiunile samavolnice ale armatei franceze în Algeria.

Sosirea unei delegații 
sindicale sovietice

în Valea Jiului
sosit in Valea 
a sindicatului 

condusă de 
Mihailenko, 

C.C. al

SEARA LA CLUB
Ieri dimineață a 

Jiului o delegație 
minerilor sovietici 
Ivan Grigorievici 
membru al Prezidiului 
sindicatului muncitorilor din in
dustria carboniferă a U.R.S.S. 
Din delegație fac parte Ivan Se- 
mionovici Savcenco, vicepreședin
te al Comitetului sindical raio
nal minier din orașul 
giunea Rostov, Piotr 
Cheriuhin, inginer șef 
la mina 3—3 bis din 
Ghenadi Nicolaevici Stoian, miner 
la un abataj frontal la mina Ok- 
tîabriskaîa din Donbas.

La sosirea în stația Petroșani, 
delegația a fost întîmpinată de 
tovarășii: Ghioancă Victor, se
cretar al Comitetului orășenesc 
P.M.R. Petroșani, Șulea Gheor
ghe, președintele Comitetului e- 
xecutiv al Sfatului popular al o- 
rașului Petroșani, Momeu Sa- 
moîlă, președintele Consiliului lo
cal al sindicatelor Petroșani, Szu
der Wiliam, director general al 
C.C.V.J., Iacob Petru, Andraș 
Carol și Blaga loan, activiști 
sindicali.

Oaspeții vor vizita unele ex
ploatări miniere și obiective in
dustriale din Valea Jiului și se 
vor întilni cu mineri și activiști 
de sindicat.

Șahta, re- 
Ivanovici 
de sector 

Kuzbas și

Ghiță Gheorghe, Marcu Iosif, Iacob Rozalia, Albu Constantin, 
Marghit Rozalia, sînt cîțiva dintre cei mai buni dansatori ai for
mației artistice a clubului

Iată-i într-o
D. Viloaică.

din
pauză dintre

Lupeni. 
repetiții discutînd cu instructorul

Tovarășul Petru Furdui, 
propus candidat al F. D. P. 

in circumscripția electorală nr. 11 Lupani

S-a lăsat seara, 
șului Lupeni s-au 
Spre clubul central al sindicatelor 
din localitate se îndreptă grupuri 
de fete și băieți. Sînt tinerii mun
citori care și-au terminat lucrul șt 
merg să-și petreacă cît mai instruc
tiv și mai plăcut timpul liber. In 
fiecare seară activitatea culturală

Pe străzile ora- 
aprins luminile.

citească 
să joa-

început.

In abatajele Văii Jiului — 
muncă mereu mai rodnică
• După o deițad^ de muncă: 1810 tone de cărbune i 

sificabil și 286 tone cărbune energetic peste plan.
La toate exploatările — cu excepția minei Lonea 

productivitate de peste o tonă pe post.
In contul angajamentelor

Colectivul 
torului I < 
mina Vulcan 
angajat, pe baza 
condițiilor ce și 
le-a creat, să ex
tragă peste pla
nul lunii ianua- 

cel puțin 1000 tone de cărbu- 
cocsificabil. In prima decadă 
muncă, minerii acestui sector 
repurtat un important succes:

I sec- 
de la 

s-a

rie 
ne 
de 
au 
ei au depășit planul cu 380 tone 
de cărbune cocsificabil. Aproape 
toate brigăzile din abatajele sec
torului sînt cu planul la zi înde
plinit și depășit. La abatajele 
conduse de Gagyi loan, Bogdan 
Gheorghe, Munteanu Anghel pro
ductivitatea muncii este acum cu 
0,800—1,200 tone cărbune pe 
post mai mare decît cea planifi
cată. Trebuie remarcat faptul că 
întreaga cantitate de cărbune ex
trasă în această perioadă cores
punde cerințelor de calitate, 
încă un obiectiv de întrecere pe 
care minerii de aici l-au îndepli
nit întocmai.

Fruntași pe mină
Gea mai mare parte din mine

rii sectorului II de la Aninoasa 
sînt tineri. Colectivul de aici a 
pornit din prima zi a anului la 
muncă rodnică. Dacă în ziua de 
3 ianuarie colectivul a extras 
doar 4 tone de cărbune peste plan,

coc-

acum, după 8 zile de muncă, de
pășirea de plan a fost majorată 
la 490 tone de cărbune. Minerii 
din brigăzile conduse de Coama 
Remus, Hemerik Matei, Kibedi 
Francisc, care au contribuit din 
plin la acest rezultat frumos, 
muncesc cu un randament mediu 
de 4,200—4,800 tone pe post. In 
cursul acestei luni, tinerii mineri 
de la sectorul II Aninoasa au 
hotărît să dea peste plan cel pu
țin 1000—1200 tone de cărbune 
de bună calitate.

întrecere între sectoare
Anul trecut, minerii sectoarelor 

II și III de la mina Petrila au 
fost antrenați într-o mare între
cere. Pînă în cele din urmă cel 
mal buni s-au dovedit minerii sec
torului III. Acum întrecerea ce
lor două colective continuă. După 
prima decadă de muncă sectorul
II are un plus de producție de 
640 tone de cărbune, iar sectorul
III 604 tone de cărbune. La a- 
ceastă întrecere participă toate 
brigăzile celor două sectoare. Mi- 
chiev Gheorghe, Sidorov Vasile, 
Nistoreanu Gheorghe și ortacii 
lor de la sectorul II muncesc me
reu mai spornic, dar nici Belu 
Sabin, Enache Chir iță, Zilay loan 
șî minerii din brigăzile lor de 
1a sectorul III nu se lasă mal 
prejos. Depășirea planului pe 
mină la decadă este de 5,7 la 
sută.

organizată aici de comitetul orășe
nesc U.T.M. și conducerea clubu
lui atrage un număr mare de tineri. 
Mulți dintre ei fac parte din for
mațiile artistice de amatori și vin 
la repetiții. Alții vin să 
o carte recent apărută sau 
ce cite o partidă de șah.

Programul repetițiilor a
Pe scenă s-au urcat peste 40 de 
tineri. In seara aceasta ei învață 
un nou cîntec patriotic. Dincolo, în
tr-o sală cu parchetul lustruit, for
mația de dansuri repetă o suită ol
tenească. Și brigada artistică de 
agitație pregătește un program nou, 
cu fapte luate din activitatea mine
rilor și a filatorilor. Bojin Aurel, Do- 
broiu Constantin și Moldovan loan, 
tineri din brigada artistică de agi
tație, zîmbesc satis făcuți. Noul 
program merge ca pe roate. Deși 
timpul rezervat repetițiilor a trecut, 
nimeni nu se îndură să plece. In 
curînd formațiile artistice vor pre
zenta aceste programe în fața mun
citorilor. Răspunderea este mare.

— Să mai repetăm odată — se 
aude un glas.

Și repetițiile se desfășoară în con
tinuare cu aceeași însuflețire. Ti
nerii muncitori din întreprinderile 
Lupeniului au înțeles că trebuie să 
fie fruntași în muncă și în activi
tatea culturală.

VIOREL DOBROIU 
muncitor — Filatura Lupeni

Sala Palatului cultural din 
centrul orașului Lupeni a găz
duit ieri o mare adunare a oame
nilor muncii din acest centru 
minier al Văii Jiului pentru de
semnarea candidatului circum
scripției electorale nr. 11 Lupeni 
în alegerile de deputați pentru 
Marea Adunare Națională. Erau 
de față mineri de la exploatările 
Lupeni și Uricani, sondori, tex- 
tiliști, constructori de pe șantie
rele care înalță noile cartiere ale 
orașului, soții de mineri și alți 
oameni ai muncii.

In fața celor prezenți a luat 
cuvîntul tovarășul Szuder Wi
liam, membru în Biroul Comi
tetului orășenesc de partid Pe
troșani, director general al Com
binatului carbonifer, care a sub
liniat profundele transformări ce 
au avut loc în orașul Lupeni, în 
Valea Jiului și în întreaga re
giune în anii puterii populare. In 
regiunea noastră, care dispune 
de bogate resurse naturale — a 
arătat vorbitorul — a luat un 
puternic avînt industria siderur
gică și extractivă, s-a dezvoltat 
industria locală, crește sectorul 
socialist din agricultură, înflo
resc orașele și satele.

Industria extractivă și energe
tică în Valea Jiului a cunoscut 
de asemenea un puternic avînt.

Transportul în minele de căr
buni ■ este mecanizat în abataje 
în proporție de 90 la sută, pe ga
lerii — 97 la sută. Ca urmare a 
măsurilor luate de partid, de sta
tul nostru democrat popular pen
tru dotarea tehnică a minelor, 
îmbunătățirea continuă a condi
țiilor de muncă, de locuit și de 

salarizare, productivitatea muncii 
a crescut între anii 1955—i960 
cu 60 la sută, ceea ce a asigu
rat sporirea producției anuale de 
cărbune cu peste 1 milion de to
ne. In 1956 a intrat în funcțiune 
termocentrala Paroșeni, care în 
1960 a produs 1,1 miliarde kWh, 
adică atît cît au produs în 1938 
toate uzinele electrice din Romî- 
nia burghezo-moșierească.

Minerii și muncitorii Văii Jiu
lui, cărora în trecut le erau sor
tite mizeria, întunericul neștiin- 
ței de carte, iar atunci cînd își 
ridicau glasul cerînd dreptul la 
viață erau împroșcați cu gloan
țe, se bucură astăzi de o înaltă 
grijă. Pentru ei și familiile lor 
s-au construit în ultimii 5 ani 
2976 apartamente, 13 cămine 
muncitorești cu 2580 locuri, un 
spital la Lupeni, 4 cinematogra

fe, numeroase școli, dispensare, 
policlinici.

Odată cu avintul crescînd al 
economiei întregii țări pe dramul 
desăvîrșirii construcției socialis
mului, Valea Jiului va continua 
să se dezvolte într-un ritm și 
mai rapid.

In numele Consiliului regional 
al Frontului Democrației -Popu
lare, vorbitorul a propus drept 
candidat al circumscripției elec
torale nr. 11 Lupeni în alegerile 
de deputați în Marea Adunare 
Națională, pe tovarășul Furdui 
Petru, membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului re
gional de partid. Totodată, tova
rășul Furdui Petru a fost propus 
candidat în circumscripția regio
nală nr. 82 spre a fi ales depu
tat în Sfatul popular regional.

Primită cu vii aplauze, propu
nerea a prilejuit o entuziastă ma
nifestare a dragostei fierbinți a 
minerilor și muncitorilor din Lu
peni față de partid și guvern, a 
devotamentului lor față de cauza 
nobilă a socialismului.

Tovarășii Cristea Aron, direc
torul Școlii profesionale, Utt8 
Ludovic, președintele sfatului 
popular al orașului, Predius Ro
zalia, soție de miner, inginerul 
Făgurel Dumitru, muncitorul mi
ner Alb Carol ș. a. au sprijinit 
cu căldură candidatura propusă, 
exprimîndu-și totodată mîndria 
pentru mărețele realizări - obți
nute în construirea vieții noi, 
pentru transformările înnoitoare 
ce au avut loc în munca și viața 
minerilor.

In aceeași adunare, tovarășul 
Lazăr David, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid, 
Petroșani, președintele Con
siliului orășenesc Petroșani 
al F. D. P., a propus pe 
tov. Feher Vasile, miner fruntaș 
șef de brigadă la mina Lupeni, 
drept candidat în circumscripția 
electorală nr. 81 spre a fi ales 
deputat în sfatul popular regio
nal. Candidatura, aprobată în u- 
nanimitate, a fost susținută cu 
căldură de numeroși participanți 
la adunare, între care tovarășii 
Kocsik Mihai, maistru minier și 
litiu loan.

Adunarea a constituit o caldă 
manifestare a dragostei și ata
șamentului oamenilor muncii din 
Lupeni față de partid, a hotărîrii 
lor de a întîmpina alegerile de 
la 5 martie cu importante victo
rii în muncă.

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

600 stîlpi de abataj pe Lună
Harnicii muncitori de la sec

ția construcții metalice. U.R.U.M.P. 
au pășit în noul an cu multă în
credere. Ei sînt hotărîți nu nu
mai să realizeze lună de lună 
■planul de producție dar să-l și 
depășească. Astfel pînă în ziua de 
10 ianuarie, din numărul de stîlpi 
de abataj pe care secția de con
strucții metalice trebuie să-i li
vreze în luna aceasta, aproxima
tiv 50 la sută au fost deja con
fecționați și urmează să ia dru-

mul exploatărilor din Valea Jiu
lui. Sudorii Nicu Constantin, 
Kovacs Alexandru, Mardare Va
sile, lăcătușii Mihăilă Alexandru, 
Grișan Iosif și alții depun efor
turi sporite atît pentru a da lu
cru de bună calitate cît și pentru 
a realiza economii. Recent, colec
tivul acestei secții s-a angajat să 
confecționeze lunar peste 600 - de 
stîlpi de abataj.

M. CĂLIN 
corespondent

Acum vreo 15 ani, pe meleagurile Uricaniului erau livezi și pășuni. Apoi peisajul ia înce
put să se schimbe. Mai întîi au început lucrările de deschidere a noii mine, pe urmă con
structorii au înălțat un adevărat oraș nou pe harta țării. Acum minerii de aici au la dispo
ziție un număr de 30 blocuri moderne cu peste 600 apartamen te, magazine, școli, un club
Drept recunoștință pentru grija ce li se poartă, minerii de la Uricani extrag tot mai mult căr
bune cocsificabil. In perioada 3—11 ianuarie de la Uricani s-au dat peste plan 404 tone de căr
bune cocsificabil. IN CLIȘEU ; Vedere a Uricaniului. I
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îndrumarea brigăzilor de tineret .pentru ca ele să aducă o 
contribuție cît mai însemnată la îndeplinirea sarcinilor ce revin 
colettivului uzinei constituie o preocupare de seamă a comitetu
lui U.T.M. de la Uzina electrică din Vulcan.

Secretarul comitetului U.T.M. de la U. E. Vul- 
ti netele Mihai Maria, Salta Ce- 
Elena, Pașca Doina,

IN CLIȘEU: 
can, tov. I&cob Iosif, discută cu 
cilia, Pop Gabriela, Coroîanu 
brigăzii de tineret nr. 2, despre obiectivele prevăzute 
mul de muncă al brigăzii lor pe luna în curs.

.O-----------------

S Ă $ T IVREAU

membre ale 
în progra-

Din istoricul electricității
„Secolul electricității’ a fost 

inaugurat prin construirea de 
către fizicianul italian Alessan
dro Volta a primei pile e- 
lectrice în luna martie a anului 
1800. Construirea primei pile elec
trice a dat omului posibilitatea de 
a avea o sursă constantă de ener
gie electrică prin transformarea e- 
nergiei chimice sau calorice. Bine
înțeles, primele pile electrice au 
furnizat cantități mici de curent. A- 
ceste mici resurse de energie elec
trică au dat fizicienilor posibili
tatea de a întreprinde vaste cerce
tări în domeniul electro-dinamicii, 
cercetări care au netezit, drumul 
spre imensele cantități de energie 
electrică de care omenirea dispune 
astăzi.

Electricitatea a atras atenția o- 
mdui din cele mai vechi timpuri. 
Fulgerul, care constituie unul din
tre cele mai impresionante feno
mene atmosferice, pune în evidență 
existența unor cantități uriașe de e- 
nergie electrică. De obicei, scinteile 
care Străbat norii sub formă de ful
ger, au o lungime de 1—2 km., 
dar ele pot să întreacă uneori 10-15 
km.

In consfătuirile de producție, 
în angajamentele de întrecere ale 
brigăzilor de mineri, se vorbește 
tot mai frecvent despre consu 
muri specifice. Este vorba de o 
noțiune importantă, pe care tine
rii mineri trebuie să o cunoască 
temeinic, deoarece urmărirea 
consumurilor specifice, reducerea 
lor continuă, constituie unul din 
principalele mijioace de reducere 
a prețului de cost, de obținere a 
sumei de 4,3 milioane lei pe care 
minerii Văii Jiului au hotărît să 
o realizeze în 1961 la capitolul 
economii.

Prin consum specific înțelegem 
cantitatea de anumite materiale 
ce se consumă pentru obținerea 
unității de produs. Respectiv, în 
minele de cărbuni, consumurile 
specifice ne indică ce cantități 
■le material lemnos, exploziv, e- 
nergle etc. se consumă pentru 
obținerea unei tone de cărbune. 
Consumurile specifice pot fi ex
primate fie în unități de măsură, 
fie valoric, în lei.

Cunoașterea consumurilor spe
cifice ajută pe tinerii mineri și 
muncitori să înțeleagă importan
ța pe care reducerea acestora o 
are asupra micșorării prețului de 
cost, și mai ales că lupta pentru 
economii, poate și trebuie să fie 
desfășurată■ larg, pe multe fron
turi. La mina Lupeni, de exem
plu, din totalul prețului de cost 
al cărbunelui, consumul de ma
teriale reprezintă 10,9 la sută, 
iar consumul de energie (curent 
electric, aer comprimat) 11 la 
sută. Se poate deci vedea cum 
folosind eu grijă materialele, ••

U

Pînă la începutul secolului al 
XVllI-lea, fenomenele electrice din 
atmosferă erau învăluite în mister 
pînă fi pentru învățați. Lipsa cu
noașterii științifice a fenomenelor 
dădea loc interpretărilor mistice. 
Și totuși, încă cu 600 de ani înainte 
de era noastră, o țesătoare a relatat 
lui Thales din Milet despre feno
mene curioase de electrizare a chih
limbarului frecat. Deși numeroși fi
zicieni dinaintea lui întreprind cer
cetări fructuoase în domeniul elec
tricității, medicul englez Wall face 
prima analogie între electricitatea 
obișnuită prin frecare și cea atmos
ferică. Relatînd într-o scrisoare pu
blicată în 1708 despre experiențele 
făcute cu o bucată mare de chih
limbar, doctor Wall sntinea: „Se 
pare că scînteia ek ■ tcă și zgo
motul ei ar fi ceva asemănător cu 
fulgerul și tunetul".

Istoria consemnează că Wall a 
avut îndrăzneala să facă această 
afirmație deoarece trăind în Anglia 
era mai departe de inchiziția bise
ricii catolice, care dezlănțuie o te
roare cumplită împotriva științei și 
slujitorilor ei.

CONSUMURI SPECIFICE
oonomisind energia electrică și 
pneumatică se poate acționa di
rect asupra reducerii prețului de 
cosf.

Principala atenție în ceea ce 
privește micșorarea consumurilor 
specifice trebuie îndreptată asu
pra reducerii consumului de ma
terial lemnos. Directivele cu pri
vire la planul pe ti ani elaborate 
de cel de al IlI-lea Congres al 
P.M.R. pun în fața minerilor 
sarcina de a reduce consumul 
specific de material lemnos de 
la 53 m.c. pe mia de tone căr
bune extras în 1959 la cel mult 
35 m.c. în 1965. In această di
recție s-a stabilit că în anul 
1961 există posibilități (prin ex
tinderea folosirii înlocuitorilor 
lemnului la lucrările de susține
re, prin folosirea rațională a a- 
cestui material deosebit de pre
țios pentru economia națională) 
pentru a se reduce consumul de 
lemn de mină sub 42,5 m.c. pe 
mia de tone cărbune

Este și firesc deoarece lemnul 
intră cu cea mai mare pondere 
în consumurile specifice. La mina 
Lupeni, de exemplu, consumul 
de lemn reprezintă 59 la sută 
din consumul total de materiale. 
Multe brigăzi de tineri mineri, 
între care cele conduse de Diana 
Chițu de la mina Lupeni, Schnei-

Era în anii care au marcat în
ceputul uriașelor transformări de 
pe meleagurile Văii Jiului. Pe a- 
tuncl, în centrul Petrllei s-au 
înălțat două construcții noi, a- 
semănătoare. In încăperile lor, 
care miroseau încă a var proas
păt și tencuială, au început să 
se mute locatril De-i întreba ci
neva cu ce rost au venit pe a- 
ceste locuri faimoase prin bogă
ția lor subterană ei răspun
deau scurt: „Vrem să lucrăm la 
mină". Și odată cu venirea lor 
a început și viața în cele două 
construcții noi — căminele de ti
neret din Petrila.

Anii au trecut. Clădirile, cît 
și denumirea lor au rămas a- 
celeași. Doar pereții din afară 
s-au înnegrit de fum, iar între 

clădiri au apărut ronduri de flori 
și alei așternute cu pietriș mă
runt și roșiatic.

Ce mult s-au schimbat însă 
locatarii căminelor, preocupările 
lor 1 Ei nu mai sînt azi tinerii 
sfioși, care au venit cu bocceluțe 
în mînă cu ani în urmă. Sînt 
noua generație de mineri ai Pe- 
trilei. oameni încrezători, cu 
fruntea sus.

...In camera 53 din căminul 
nr. 2 locuiesc ’ trei din acești ti
neri. Cel mai „în vîrstă’* e Grăj- 
dan Grigore. Are 24 ani. E mi
ner în brigada de frontaliști a lui 
Michiev Gheorghe. Cel mai tînăr 
e Covrig loan. Ё miner și el în 
aceeași brigadă. Iar al treilea e 
Covrig Vasile. Are 22 de ani și 
lucrează tot ca miner într-o bri
gadă de înaintări din sectorul 
XI. loan și Vasile Covrig sînt 
frați. Dar viața i-a făcut frați și 
cu Grăjdan Grigore. S-au întîl- 
nit cu un an și ceva în urmă ca 
simpli colocatari ai aceleiași ca
mere. Intre ei s-a înfiripat o 
prietenie ca între oameni cu ace
leași preocupări: să muncească 
bine, să ajungă la o calificare 
tot mai înaltă în minerit.

Intr-o zi frații Covrig au trăit 
o adevărată surpriză : au aflat 
că Grăjdan Grigore, minerul a- 
cesta cu statură de atlet, e stu
dent la Institutul de mine din 
Petroșani Au hotărî să învețe 
cu toții! Acum toți trei învață. 
Grigore e student, loan Covrig ! 
este elev la liceul seral, iar Va
sile va fi elev al aceleiași școli 
din toamna acestui an. Pînă a- I 

der Francisc de la mina Aninoa- 
sa, Firoiu Ioan de la Petrila și 
altele și-au stabilit ca angaja
ment de întrecere să economi
sească lunar anumite cantități 
de material lemnos, prin răpi
rea materialului recuperabil și 
reifoloslrea lui, prin folosirea de 
lemn vechi la stivele de susține
re. Aceasta este într-adevăr o 
măsură eficace în reducerea pre
țului de cost. Un stîlip ide lemn 
costă între 14—20 lei, și acest 
stflp, economisit prin răpire sau 
refolosire, duce la micșorarea 
cheltuielilor pe tona de cărbune 
extras.

Cu Importante economii pot și 
trebuie să contribuie la reducerea 
prețului de cost mecanicii de 
crațere prin oprirea acestor uti
laje atunci cîrtd merg în gol.

O sursă importantă de econo- 
țnîi o constituie reducerea con
sumului de material de pușcare. 
In medie, un kilogram de explo- - 
ziv costă 7,20 lei. Dar mai scum
pe sînt amorsele de aprindere: 
2,30 și 3,80 lei bucata. Sînt bri
găzi care studiind cu atenție 
structura stratului de cărbune, e- 
fectul de rupere al încărcăturilor, 
plasează în așa fel găurile de 
pușcare încît reduc numărul gău
rilor de pușcare. Dacă la un fron
tal se pușcă numai cu 10 găuri

CB PAJI SI6BRI
cum însă el a unmat cursurile 
Școlii populare de artă. E acor- 
deonist.

Ce plăcut e să trăiești într-un 
asemenea colectiv 1 In viața lor 
.flecare ceas, fiecare minut au 
un rost. Ziua lor se împarte în
tre muncă și învățătură. Desi
gur au și timp liber. Deseori îl 
ascultă pe Vasile cîntînd la a- 
cordeon. citesc diferite cărți sau 
discută despre viață, despre vii
tor.

Intr-o altă cameră locuiesc ti
nerii Paulian loan, Puican Ște
fan și Mateș Nicolae. S-au îm
prietenit pe culoarele Școlii me
dii mixte din Lonea. Intr-o pau
ză. S-au mutat apoi în aceeași 
cameră a căminului. Muncesc 
toți în mină.. Au un vis comun : 
să ajungă ingineri. Acest vis. 
preocupările lor zilnice, munca 
și învățătură l-a unit.

Și cîți tineri cu asemenea preo
cupări nu sînt în rîndul locatari
lor din cele două cămine de tine
ret din Petrila. Aproape 40 de ti-

Sute de tineri mineri și munci
tori din minele și întreprinderile 
Văii Jiului pot fi văzuți, după lu
cru, pe băncile școlilor medii dc 
cultură generală, la cursurile de 
calificare sau audiind prelegerile 
ce se țin la universitățile munci
torești. Muncă și învățătură — iată 
două noțiuni care nu pot fi des
părțite de viața tinerilor zilelor 
noastre, două noțiuni care se îm
bină, se completează reciproc, dînd 
tinerilor muncitori posibilitatea de 
a fi la înălțimea sarcinilor pe care

mai puțin, se realizează numai 
la capse o economie de aproxi
mativ 30 lei.

La micșorarea consumurilor 
specifice, și implicit la reduce- 
іеа prețului de cost, contribuie e- 
fectiv, economisirea tuturor ma
terialelor — cuie, șuruburi, scîn- 
duri etc. — căci pentru procu
rarea tuturor acestora se chel
tuiesc fonduri. La mina Petrila, 
unele brigăzi utemiste de muncă 
patriotică de la atelier au între
prins acțiuni voluntare pentru 
înlăturarea suflărilor de aer com
primat. Cîte economii nu aduc 
asemenea acțiuni, mai ales că 
aerul comprimat este o energie 
foarte scumpă!

întrecerea pe profesii dă bri
găzilor de tineri mineri posibili
tatea să desfășoare cu mai mult 
succes lupta pentru reducerea 
consumurilor specifice, pentru e- 
conomii. La mina Aninoasa. bri
găzilor de mineri aflate în între
cerea pe profesii, inclusiv celor 
de tineret, li s-au repartizat car
nete tip, prin a căror completare 
zilnică pot urmări atît producția 
realizată cît și angajamentele de 
economii privind lemnul, explo
zivul și alte materiale.

Ar fi foarte instructiv ca, din 
cînd în cînd, organizațiile U.T.M. 
să inițieze în cadrul brigăzilor 
de tineri mineri discuții despre 
materialele care se consumă în 
procesul de producție, despre greu
tatea lor în prețul de cost, dis
cuții care să-i învețe pe tineri să 
gospodărească materialele cu pri
cepere, să le economisească.

I. BRA.NEA

SPRE VIITOR
neri sînt elevi la liceul seral. 
Mulți sînt studenți, alții elevi ai 
Școlii populare de artă. In că
mine sînt peste 90 prieteni al 
cărții,. 100 artiști amatori. Des
pre toți s-ar putea istorisi o 
poveste: cum s-au împrietenit cu 
mina, cu colectivul care i-a unit 
într-o singură familie, cum au 
ajuns mineri, muncitori de bază 
ai exploatării, cum își făuresc 
idealurile în viață. Da, o aseme
nea poveste au studentul-miner 
Grăjdan Grigore, pasionatul prie
ten al cărții, minerul Kraus Io
sif, artiștii amatori Theill Hanz, 
Bora Milică, elevii muncitori 
Stăncioiu Aristotel, Andronache 
Dumitru și mulți alții.

Ei pășesc cu pași siguri spre 
viitorul arătat de partid. Vor de
veni oameni citiți, căliți, folosi
tori societății- Aceasta 1e e preo
cuparea, năzuința — năzuință 
demnă de cei .care pășesc în zi
lele noastre spre poarta viitoru
lui.

I. DUBEK

desăvîrșirea construcției socialiste 
ni le pune în față.

De la mina Lonea aproape 50 
de tineri muncitori sînt în același 
timp și elevi ai școlii medii serale 
din localitate. Ciugan Nicolae, Re
sign Aurel, Pîrvu Gheorghe, Chiuță 
Gavrilă, sînt harnici la munci, Stă
ruitori la învățătură. Tînărul lenu- 
lescu Gheorghe îmbină armonios 
munca în producție și învățătură 
în cadrul școlii medii serale cu acti
vitatea artistică în cadrul căminu
lui cultural din Cimpa. Acestea sînt 
doar cîteva exemple de tineri care 
fac cinste colectivului minei, bucu- 
rindu-se de încredere, apreciere și 
sprijin atunci cînd este necesar.

Cît de mult contrastează exem
plul lor înaintat cu atitudinea unor 
tineri — e drept puțini la număr, 
dar care nu trebuie trecuți cu ve
derea — care, uitînd posibilitățile 
de învățătură ce le sînt create, se 
sustrag de la muncă, provoacă greu
tăți colectivelor din care fac parte, 
sînt un rău exemplu pentru ceilalți 
tineri, lată-l, de exemplu, pe tînă
rul Cuzic Gheorghe de la mina 
Lonea. E muncitor la întreținere 
în sectorul III. Conducerea minei 
a dat curs cererii acestui tînăr de 
a fi recomandat să urmeze cursurile 
școlii medii serale, și in prezent se 
numără printre elevii acestei școli. 
La drept vorbind, el se numără 
doar cu numele printre elevii aces
tei școli, deoarece de la începutul 
anului și pînă în prezent a „acu
mulat" (în loc de cunoștințe) nu 
mai puțin de 40 de absențe nemo
tivate de la cursuri. Dacă dirigin
tele îl întreabă care e cauza atitor 
absențe, el caută să lase impresia că 
nimeni de la mină nu e mai ocupat 
decît el:

— Nu am putut veni... Sarcinile 
profesionale m-au reținut...

Dar tînărul Cuzic are absențe 
ne motivate și de la lucru, producând 
greutăți sectorului. Nu de mult, el 
a făcut patru absențe nemotivate ia 
rînd. Cînd e întrebat de ce atîtea 
nemotivate, el repetă într-o altă 
versiune, cele spuse la școală :

— Nu am putut veni. Sînt elev 
în clasa X-a la seral și am avui 
atîta de învățat...

Și așa, tînărul Cuzic Gheorghe, 
în loc să fie muncitor fruntaș în 
producție, elev sirguincios la în
vățătură, și-a „cucerit" renumele de 
chiulangiu.

O „notă" cum nu se poate mai 
proastă.
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\Demtfat fruntaș pe comună 
pompier fruntaș pe țară
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Cu cîțiva ani în urmă, cetățenii 
din Dricarii l-au ales pe comunis
tul Ciora Cornel ca deputat co
munal. La început, deputatul nou 
ales își punea fel și fel de între
bări. „Mă voi dovedi capabil să 
rezolv problemele ce se ivesc în 
activitatea unui deputat ? Voi 
reuși oare să fiu demn de încre
derea acordată C-...

Timpul însă rtu stă pe loc. Via
ța din comună, munca obștească 
au început să-l preocupe tot mai 
mult. Crescut și educat de partid, 
Ciora Cornel a început să desfă
șoare, alături de ceilalți deputați, 
o susținută activitate cetățenească. 
Mai tîrziu pentru sporirea șeptelu- 
lui, pentru construirea unui saivan 
modern. Hărnicia și priceperea sa 
au fost apreciate de alegători.
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„OSPĂTARĂ

Activitatea deputatului 
Cornel nu s-a oprit aici. Spiritul 
său de bun gospodar i-a purtat pa
șii prin multe locuri din comună. 
Lipsurile observate pe teren nu au 
fost uitate. A mobilizat cetățenii 
la activități voluntare pentru pie
truirea și canalizarea drumurilor 
mărginașe. Alături de ei a partici
pat la reamenajarea podețelor pes
te pirîul Bulzu, la înfrumusețarea 
satului cu zone verzi, la ridicarea 
școlii noi, însuflețind peste tot cu 
vioiciunea sa. Și dincolo de Vri- 
cani, pe terenuri de sute de hec
tare. unde cresc acum puieții vii
torilor arbori ce vor acoperi 
urmele jafului burghezo-moșieresc, 
se cunoaște activitatea rodnică a 
deputatului Ciora Cornel care nu 
și-a precupețit timpul și eforturile 
pentru a mobiliza sute de cetățeni 
la activitatea patriotică de împă
durire.

Dar comunistul Ciora Cornel 
nu este numai deputat fruntaș. Ca 
șef al formației de pază contra in
cendiilor de la nuna Dricani el a 
instruit cu stăruință oamenii care 
compun această formație. Pre- 
zentindu-se la concursul pe țară, j 
formația P.C.l. a minei Dricar.1 
s-a clasat pe locul 11. Pentru ra
piditate în acțiuni, pentru dis
ciplină și conștiinciozitate în ser
viciu în ziua de 7 ianuarie a.c.. 
Ministerul Industriei Grele a de
cernat acestei formații macbeta de 
argint pentru bună pregătire și to- f 
târâșului Ciora Cornel distincția ț 
de pompier instructor fruntaș pe * 
țară. •

A. NICHiFOREL *
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In ziua de 1 ianuarie 1961 cămi
nul cultural „Timpuri noi11 din Pa- 
rojeni a dat o serbare populară. 
Pentru organizarea bufetului s-a ce
rut încă din timp concursul 
T.A.P.L.-ului. Acesta a repartizat c.a 
vînzătoare pe ospătară Popescu 
Zamfira. Toate ar fi fost bune dacă 
în timpul serbării (la aproximativ 
o oră de la începerea ei) ospătară 
Popescu Zamfira nu s-ar fi plictisit 
de sarcina ei de serviciu. Ospăta
ră însă e femeie descurcăreață. A 
lăsat vînzarea și bufetul în seama 
mamei sale și iat-о prinsă în vîr- 
tejul jocului.

La bufet „ospătară octogenară1' 
fiind nouă în această meserie ți
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OCTOGENARĂ
necunoscînd prețurile, a decretat ta
rife noi. Vinul ți vermutul fiind 
băuturi mai des solicitate s-au scum
pit dintr-o dată cu 8 lei. Supărați, 
muncitorii i-au cerut lămuriri dar 
„ospătară11 nu s-a lăsat cu una cu 
două. Ba chiar jignită, a pus la 
punct pe toți „indisciplinații" care 
nu aveau respect pentru... oamenii 
vîrstnici. De aici ceartă, neînțele
geri ți aglomerație la bufet. Oare 
nu ar fi bine (asta ca povață și 
pentru viitor) ca ospătară Popescu 
Zamfira să-și facă datoria în mod 
conștiincios ?

NICOLAE DRAGOI
Paroțeni

întrecere pe tema 
„Cît mai multi 

depunători la C. fî. C.“
In ultimele luni, conducerea ter

mocentralei Paroțeni a inițiat o in
tensă muncă de lămurire în rîndul 
salariaților cu privire la avantaje
le sistemului de economisire pe li
brete de economii C.E.C. Rezulta
tele acestei activități sînt îmbucu
rătoare.

Pînă la data de 9 ianuarie 1961 
numărul depunătorilor a crescut de 
Ю ori față de cel existent la 23 
noiembrie 1960, adică 25 la sută 
din numărul total al salariaților.

La aceeași dată avem în între
prindere un număr de 143 consim- 
țăminte active în valoare de 17.820 
lei lunar, numărul lor fiind în Con
tinuă creștere.

Tot mai mulți salariați se con
ving de avantajele acestui sistem 
de economisire care oferă posibili
tatea procurării unor lucruri fru
moase și utile. Dăm ca exemplu pe 
tovarășul Ibinceanu loan, muncitor 
instalator care în luna decembrie 
1960 și-a cumpărat o motocicletă 
achitînd'-o cu bani economisiți pe ' 
libret C.E.C.

Pe tema „Cît mai mulți depună
tori la C.E.C.1-1 s-a inițiat la între
prinderea noastră și o întrecere în
tre secții. Iu momentul de față în 
fruntea întrecerii se situează sec
țiile reparații termomecanice și e- 
lectrică. Demn de relevat este și 
faptul că planul valoric al crește
rii de sold pe trimestrul I 1961 a 
fost realizat în prima decadă a 
lunii ianuarie a.c.

TEODOR CR1STIANCIUC 
mandatar C.E.C., uzina Paroțeni 

—=*=—

Pe drumul cei bun
Deși la clubul minier din Vul

can există o bibliotecă, totuși numă
rul de 8067 de cărți e mic pentru 
un oraș ca Vulcanul. Acest lucru e 
oglindit ți de cerințele mereu spo
rite ale cititorilor. E necesar ca 
comitetul sindicatului minier Vul
can și conducerea clubului să îndru
me bibliotecara să cumpere perio
dic cărți ți să țină o evidență sis
tematică a acestui fond. Cele trei 
registre în care a fost inventariat 
fondul de cărți nu sînt întreținute 
în mod corespunzător, iar un regis
tru de mișcare a fondului nici nu 
există. Această stare de lucruri se 
datorește foștilor bibliotecari care 
au muncit la această bibliotecă. 
Noua bibliotecară, Dumitrescu Ele
na, care muncește doar de trei 
luni la această bibliotecă a început 
să orienteze activitatea bibliotecii 
pe drumul cel bun, organizînd ac
țiuni cu cartea și ținînd o evidență 

I clară a cărților, precum și a întregii 
I activități.
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însemnare «ISPRAVA» CELOR DOI RIZEA
Sînt prieteni nedespărțiți. Au a- 

cecași vîrstă, sînt din aceeași lo
calitate, se numesc Rizea și lucrea
ză în brigada a IV-a de tineret de la 
cariera de calcar Bănița. Ambii au 
făcut aceeași „ispravă11.

...Ajun de revelion. Doi tineri 
stau în fața șefului carierei. Rizea 
Ioan II care pare mai curajos vor
bește ți în numele celuilalt :

Tovarășe șef, vă rugăm să 
ne acordați cîte trei zile permisie. 
Vrem să mergem acasă de Anul 
nou

— Ce spun maistrul, șeful de 
brigadă ?

Sînt de acord, numai dum
neavoastră să aprobați.

— S-a făcut ! Mergeți...
... Biroul maistrului de carieră.
— Tovarășe maistru ne-am pre

zentat la lucru.
— Unde ați fost pînă acum, de 

Ce ați întîrziat ? Eu mi-am pus o- 
brazul pentru voi, iar voi... îi do
jeni mînîos maistrul.

*— Păi să vedeți... la mine-i pen
tru prima dată — spuse Alexan
dru ținîndu-și privirea în pămînc.

— Fraților, legea-i lege, nu ne 
jucăm de-a serviciu 1

Pe ușă intră un tînăr, de statură 
potrivită cu fața plină de praf alb 
de piatră. Iți aranja ochelarii pe 
frunte ți se așeză pe scaun. Cercetă 
tinerii cu privirea.

— Tovarășe Pirtea îs oamenii 
dumitale, îs utemițti din brigada de

tineret. Eu nu-i mai primesc la 
lucru — se adresă maistrul celui 
ce a intrat în birou. Au lipsit ne
motivat

Pirtea Grigore se uită cînd la 
maistru cînd la tineri. Apoi pe un 
ton hotărît îi luă la rost.

— De ce ați întîrziat ? Ați avut 
necazuri în familie ? Spuneți des
chis. Hai vorbiți că doar nu ne cu
noaștem de ieri.

— Nu, n-am avut nimic — spuse 
loan.

Alexandru îți privi prietenul. A- 
cesta schiță un semn din cap. Se 
roși la față. își aținti din nou pri
virea în pămînt și se așternu liniș
tea.

— Alexandre n-ai curaj ? Hai 
spune ce ai făcut ? Văd că te fră
mânți — spuse din nou Pirtea.

Fără să ridice privirea Alexandru 
începu :

Să vedeți eu n-am fost vino
vat. A fost în comună un scandal 
ți...

— Vasăzică de ăștia îmi ești ?
— Tovarășe Pirtea. Zău vă 

spun...
— Las, nu mai vorbi. Ne-ai fă

cut de rîs. Asta-i l
Pirtea Grigore șopti ceva mais

trului la ureche. Maistrul le spu
se tinerilor :

— Așteptați puțin afară.
A fost chemat și secretarul or

ganizației U.T.M. Toți trei s-au 
consultat.

— Eu zic să-i reprimim — spuse 
șeful de brigadă. Sînt băieți mun
citori. Au greșit. Trebuie să-i a- 
jutăm. Iar în privința lui Alexan
dru dacă a făcut ceva pe acasă, o 
să vedem ce-i de făcut.

De aceeași părere a fost și secre-ч 
tarul U.T.M. Pînă ia urmă și mais
trul a fost înduplecat.

Șeful de brigadă ieși din birou 
ți le spuse tinerilor :

— Iar am băgat obrazul pentru 
voi. La două veniți la șut.

— Tovarășe Pirtea, spuse Alexan
dru — n-o să se mai întîtnple ni
ciodată. Vă garantez. O să mun
cim... O să vedeți dumneavoastră...

Tinerii puseră privirea în pă- 
mint.

Șeful de brigadă îi privi stărui
tor. în același timp însă pe buze 
îi apăru un zimbet. își spuse ca pen
tru sine. „Sînt băieți buni și or să 
facă treabă. Dar nu le strică. La 
ora două cînd vin o să fie amîndouă 
schimburile și o să mai primească 
o porție de la ortaci11.

— Ce mai stați pe gînduri ? A- 
casă că imediat trebuie să veniți la 
șut — le spuse Pirtea Grigore.

După ce ultimele ecouri ale de
tunăturilor s-au răspîndit pînă de
parte, în colțul carierei mai mulți 
tineri s-au întrunit într-o scurtă șe
dință. Tinerii au luat în discuție ca
zul tinerilor cu nemotivate. Cu acest 
prilej au primit o lecție bună...

FL. 1STRATE
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pentru 1 ab oratorul

A
Institutul de mine „Gheorghe Gheorghiu-Dej11 din Petro

șani anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi:
CATEDRA DE EXPLOATĂRI MINIERE:
Șef de laborator — poziția 8 — pentru laboratorul de 

aeraj; Preparator principal — poziția 9 — exploatări mi
niere;

CATEDRA DE SĂPARE-SUSȚINERE-TOPOGRAFIE :
Șef de laborator — poziția 9 — pentru laboratorul de 

săpare-susținere;
Șef de laborator — poziția 10

de topografie;
CATEDRA DE GEOLO GlE-CHIMIE-PREPARARE:
Șef de laborator — poziția 2Q — laboratorul de pre

parare;
Preparator principal — poziția 21 — chimie;
Preparator principal — poziția 22 — geologie;
CATEDRA DE FIZICO-MATEMATICI:
Șef de laborator — poziția 19— laboratorul de tizlLă; 
Șef de cabinet — pozî ția 20 — matematică;
CATEDRA DE PRACT1 CA:
Asistent — pozițiile 12, 13, 14, 15 — exploatări miniere; 
CATEDRA DE MECANICĂ MINIERA:
Asistent — poziția 4 — instalații de aeraj și transport

minier;
Șef de laborator — poziția 7 — mecanică minieră;
Șef de laborator — poziția 8 — mașini miniere; 
Preparator principal — poziția 9 —■ mecanică minieră; 

CATEDRA DE ELECTROTEHNICA:
Șef de laborator — poziția 11;
Preparator principal — poziția 12;
Preparator principal — poziția 13;
CATEDRA DE MECANICĂ ȘI REZISTENȚA:

9 — rezistența materialelor;
DE MAȘINI:
17 — geometrie descriptivi șl

Șef de cabinet — poziția
CATEDRA iDE ORGANE

Asistent — pozițiile 16, 
desen industrial;

Șef de cabinet — poziția
Șef de laborator — poziția 20;
Preparator principal — poziția 21 — geoftietrie descrip

tivă și desen industrial;
Cei care doresc să participe la concurs, 

o lună de la publicarea prezentului concurs 
următoarele acte:

— autobiografie,
— copie legatizată de pe diploma de stat 

tul de studii,
— certificatul de caracterizare a activității profesionale 

și sociale a candidatului, eliberat de instituția în cafe a- 
cesta își are funcția de bază,

— memoriu de activitate dldactfco-științifică, semnat de
candidat, „

informații suplimentare se pot obține zilnic la secretaria* 
tul institutului, între orele 8—15.

19;

în decurs de 
vor depune

sau de pe ac-

1

TEATRUL DE STAT „VALEA JIULUI” 
PREZINTĂ 

stmbâfă 14 fi duminică 15 ianuarie 1961 
orele 19,30 

CELEBRUL 7 02" 
comedie în з acte de Al. Л/lirod 

Regia artistică : ЛЛагсеІ Șoma 

Scenografia ; Olga L,upu*Scorțeanu

CE TREBUIESC LUATE ІП SCOPUF"

PREVENIRII ACCIDENTELOR

T О V AR Â SI

ТЕННІСІЕН

DE LA LOCUL 
DE ЛлиМСЛ 
PÎNĂ. NU AȚI 

PRECIZAT 
m-uncitorilor
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LUCRĂRILE PLENAREI 
C. G AL P. G U. S.

Mesajul adresat de N. S. Hrușciov 
iui Norodom Sianuk

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite:

După cum s-a anunțat în ca
drul Plenarei C.C. al P.C.U.S. 
la 11 ianuarie a continuat pre
zentarea rapoartelor la punctul 
doi de pe ordinea de zi. Luînd 
cuvîntul D. Kunaev, prim-secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Kazah- 
stan a declarat că anul acesta 
Kazahstanul va vinde statului 

. 800—850 milioane puduri de ce
reale.

După cum a subliniat Kunaev, 
în ultimul timp Kazahstanul a 
devenit una dintre cele mai mari 
regiuni agricole din U.R.S.S. In 
perspectivă, a adăugat el, se pre
vede lărgirea suprafeței totale a 
arăturilor în R.S.S. Kazahă pînă 
la 36 milioane hectare. Vor fi va
lorificate încă 3—3,5 milioane 
hectare de pămînturî înțelenite.

In prezent, a spus D. Kunaev, 
în agricultura R.S.S. Kazahe lu
crează 24.000 de specialiști. Se 
prevede ca anul acesta să fie pre
gătiți aproximativ 80.000 de me
canizatori ai agriculturii. Nu este 

. departe vremea cînd în fiecare 
raion agricol al republicii va func
ționa cîte o școală de mecanizare.

Tihon Sokolov, prim-secretar al 
Comitetului de partid din Ținutul 
pămînturilor desțelenite a rapor
tat participanților la Plenara 
C.C. al P.C.U.S. despre perspec
tivele dezvoltării agriculturii în 
acest ținut.

Ținutul pămînturilor desțele
nite, din care fac parte cinci re
giuni a fost înființat la sfîrșitul 
anului trecut în nordul Kazah- 
stanului. El are o suprafață de 
aproximativ 600.000 km.p. depă 
șind teritoriul Marii Britanii și 
R.F.G., luate laolaltă. Populația 
ținutului este de peste 2.700.000 
de locuitori.

Tihon Sokolov a comunicat că 
In Ținutul pămînturilor desțele
nite au fost introduse în asola- 
mentul agricol peste 18 milioane 
de hectare de pămînt. De la va

lorificarea pămînturilor înțelenite 
pînă în prezent cantitatea de ce
reale vîndută statului a crescut 
de opt ori.

împotriva instalării de baze 
pentru rachete americane

LONDRA 12 (Agerpres).
La 10 ianuarie secția din Ir

landa de nord a Congresului sin
dicatelor irlandeze a chemat pe 
toți membrii sindicatelor să ia 
atitudine hotărîtă împotriva creă
rii de baze pentru rachete atît în 
(Irlanda de nord, cît și în cea de 
sud.

Comitetul executiv al secției 
din Irlanda de nord a Congre
sului sindicatelor irlandeze a de
clarat că toți acei care își dau 
seama de urmările unei astfel de 
măsuri resping declarația primu
lui ministru al Irlandei de nord 
că el este dispus să pună la dis
poziție în Irlanda de nord o ba
ză pentru submarine înarmate cu 
rachete „Polaris".

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

Acțiunile samavolnice 
ale armatei franceze în Algeria

PARIS 12 (Agerpres).
Trupele coloniale franceze con

tinuă să țină sub o cruntă te
roare populația algeriană. După 
cum anunță agenția Reuter, la 
Alger parașutiștii francezi au îrn- 
ipînzit cartierul musulman. Ei au 
atacat cu focuri de mitralieră și 
grenade o casă musulmană, omo- 
rînd doi algerieni. Militarii fran
cezi au închis toate magazinele 
din cartierul respectiv și au pus 
toate străzile sub o pază aspră. 
Numeroși algerieni au fost ares
tați.

La Oran, al doilea mare oraș 
al Algeriei, unitățile militare 
desfășoară de două zile în car
tierul algerian razii și perchezi
ții continue.

Tihon Sokolov a arătat, de a- 
semenea, că Ținutul pămînturilor 
desțelenite dispune de mari re
zerve de sporire a producției de 
carne, lapte și alte produse ani
maliere.,

Tihon Sokolov a subliniat că 
următorii cinci ani vor fi o pe
rioadă de grandioase construcții 
în Ținutul pămînturilor desțele
nite. Pe pămînturile desțelenite, 
a spus el, îndeosebi în sovhozuri, 
se vor construi așezări de tip o- 
rășenesc, cu clădiri de locuit cu 
cîte trei etaje.

In raportul său К. T. Mazu
rov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Bielorusia a informat că 
in ultimii șapte ani consumul de 
carne și de produse de carne pe 
cap de locuitor a sporit în Bie
lorusia aproape de două ori. Pî
nă la sfîrșitul septenalului 
И965) se prevede ca în R.S.S 
Bielorusă producția de carne să 
fie dublată.

In prezent sarcina cea mai im
portantă este sporirea recoltei la 
hectar a culturilor agricole.

O necesitate vitală, îndeosebi 
pentru regiunile Polesiei este a- 
melîorarea solului, a spus К. T. 
Mazurov. Colhozurile situate pe 
terenurile asanate care se carac
terizează printr-o înaltă fertili
tate realizează veniturile cele mai 
mari din republică.

Vorbind despre mecanizarea 
producției agricole, К. T. Mazu
rov, a informat că Uzina de 
tractoare din Minsk ya produce 
anual mai multe tractoare decît 
s-a prevăzut în cifrele de control 
ale planului septenal.

Plenara [. [. al PartitfuJui 
talii te mantise din Vietnam

HANOI 12 (Agerpres).
După cum anunță Agenția 

Vietnameză de Informații, între 28 
(decembrie I960 și 6 ianuarie 
1961 a avut loc cea de-a treia 
Plenară a C.C. al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam.

Plenara a făcut bilanțul înde
plinirii planului trienal de stat 
(1958—1960), a trasat și a dis
cutat sarcinile planului de stat 
pe 1961.

Plenara a ascultat de aseme-
nea darea de seamă a delegației 
ide partid care a participat în no
iembrie 1960 la lucrările Consfă
tuirii de la Moscova a reprezen
tanților partidelor comuniste și 
muncitorești.

Plenara a adoptat rezoluția cu 
privire la planul de stat pe 1961.

De asemenea a fost adoptată o 
rezoluție cu privire la Consfă
tuirea reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești.

------------ ■— ■■ = -------------------=-------------

Lipii оаівепііог munții din Belgia іоній
BRUXELLES 12 (Agerpres).
La 11 ianuarie 25.000 de oa

meni ai muncii au participat la 
mitingul din orașul Alons pen
tru a-și exprima hotărîrea de a 
continua greva generală pînă la 
victoria deplină.

După cum transmite agenția 
France Presse, A. Renard, secre
tai' adjunct al Federației Gene
rale a Muncii din Belgia, luînd 
cuvîntul la miting a subliniat 
că „amendamentele tehnice" adu
se proiectului de lege guverna
mental cu privire la „economii" 
sîht inutile întrucît această lege 
trebuie complet retrasă din par
lament.

20 de profesori universitari și 
peste 90 de conferențiari de la 
instituțiile de învățămînt supe
rior din Liege au dat publicității 
la 11 ianuarie un apel în care 
își exprimă solidaritatea cu clasa 
muncitoare în lupta ei împotriva 
politicii economice duse de gu 
vern. In apel se subliniază că 
dificultățile economice din țară

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Intr-un mesaj adresat la 7 ia
nuarie lui Norodom Sianuk, ca 
răspuns la apelul acestuia în le
gătură cu evenimentele din Laos, 
N. S. Hrușciov declară că gu
vernul sovietic are o atitudine 
pozitivă față de propunerea șefu
lui statului Cambodgia cu pri
vire la convocarea unei confe
rințe internaționale a participan
ților la conferința din 1954, in
clusiv S.U.A., statele membre ale 
Comisiei internaționale de supra
veghere și control în Laos și ță
rile învecinate cu Laosul. După 
părerea guvernului sovietic, a- 
ceastă conferință ar putea avea 
loc în Cambodgia.

Țelul acestei conferințe, arată 
N. S. Hrușciov în mesajul său, 
trebuie să fie acordarea de aju
tor poporului laoțian în asigu
rarea păcii, unității și neutrali
tății țării sale, pe baza acorduri
lor de la Geneva din 1954.

N. S. Hrușciov salută decla
rația lui Norodom Sianuk că 
„Cambodgia consideră de dato
ria sa să se pronunțe în apărarea 
poporului frate din Laos a cărui 
existență este serios periclitată".

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

TEROARE LA
HANOI 12 (Agerpres).
Postul de radio „Vocea Lao- 

sului" a transmis declarația lui 
Suvanti Patamavong medic la 
un spital din Vientiane. El a fu
git cu un avion din Vientiane 
la Ban-Ban, eliberat de sub re
beli de către trupele guverna
mentale și unitățile de luptă ale 
Patet Lao.

Străzile Vientianului sînt pus
tii, povestește medicul. Au fost 
introduse restricții asupra circu
lației după ora 7 seara. S-a dat 
ordin să fie împușcate persoa-

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

Sastroamidjojo J Hotârîrile conferinței 
de la Casablanca au un caracter 

antiimperialist
DJAKARTA 12 (Agerpres).
Aii Sastroamidjojo, președin

tele Partidului național indone
zian a declarat într-un interviu 
acordat corespondentului agenției 
Antara că aprobă și sprijină ho- 
tărîrile conferinței de la Casa
blanca. Aceste hotărîri, a spus 
el, au un caracter antîimperialist 
și ănticolonialist.

Sastroamidjojo a spus de ase
menea că referendumul organizat 

pot fi soluționate numai prin 
transformări radicale.

In timp ce oamenii muncii bel
gieni continuă lupta pentru re
tragerea proiectului de lege gu
vernamental cu privire la „eco
nomii", conducerea partidului so
cialist acceptă cîrdășia cu guver
nul. La 11 ianuarie regele Bau- 
douin l-a primit pe președintele 
partidului socialist, L. Collard, 
iar Camera deputaților a apro
bat „amendamentul tehnic" pro
pus de socialistul Van Acker la 
proiectul de lege guvernamental 
cu privire la „economii". Potri
vit acestui amendament, guver
nul este obligat „să se consulte" 
cu comisia parlamentară de re
sort înainte de a da publicității 
decretele referitoare la șomaj. -

Acceptarea acestui amendament 
de către guvern este o concesie 
pur formală.

Totodată guvernul depune toa
te eforturile pentru ca cu ajuto
rul armatei și poliției să fie re
luat lucrul în marile centre in
dustriale ale țării.

Guvernul sovietic, subliniază 
N. S. Hrușciov, speră că guver
nul regal al Cambodgiei va acor
da și pe viitor împreună cu alte 
țări iubitoare de pace întregul 
sprijin necesar guvernului legal 
al prințului Suvanna Fumma.

Guvernul sovietic, se spune în 
mesajul lui N. S. Hrușciov, îm
părtășește întrutotul părerea șe
fului statului Cambodgia că o 
sarcină urgentă a tuturor forțe
lor iubitoare de pace din întrea
ga lume este de a găsi căile pen
tru asigurarea drepturilor legiti
me ale poporului laoțian, pentru 
înfrînarea agresorilor americani 
și pentru preîntîmpinarea perico
lului apariției unui focar de răz
boi în Asia de sud-est.

In încheierea mesajului N. S. 
Hrușciov declară că guvernul 
sovietic este dispus ca, împreună 
cu guvernul Cambodgiei, să în
treprindă toate măsurile necesare 
în scopul convocării unei confe
rințe internaționale în problema 
Laosului și să colaboreze cu gu
vernul Cambodgiei pentru a con
tribui la restabilirea cît mai ur
gentă a păcii în Laos, la întă
rirea păcii și securității în Asia 
de sud-est.

VIENTIANE
nele care ies pe străzi după a- 
ceastă oră.

Peste jumătate din locuitorii 
orașului Vientiane, povestește a- 
cest martor ocular, au părăsit 
orașul împreună cu trupele că
pitanului Kong Le. Rebelii sînt 
cuprinși de teamă. Au fost uciși 
numeroși locuitori ai orașului 
care nu aveau nici o vină. Eu în
sumi am scăpat ca printr-o mi
nune de împușcare.

Suvanti Patamavong a decla
rat că pe străzile orașului Vien
tiane a văzut soldați și ofițeri 
tailandezi și filiipinezi.

de guvernul francez nu a contri
buit la cauza rezolvării pașnice 
a problemei algeriene. Referen
dumul a arătat că majoritatea 
poporului algerian sprijină gu
vernul provizoriu al Republicii 
Algeria și politica acestuia de 
luptă împotriva colonialiștilor 
francezi pentru independența to
tală a Algeriei.

Referindu-se la situația din 
Congo, Sastroamidjojo a declarat 
că speranțele pe care le-a pus 
Occidentul în Mobutu nu au fost 
îndreptățite. Poporul congolez și 
o bună parte din armată conti
nuă să-1 sprijine pe primul mi
nistru Lumumba.

SITUAȚIA
LEOPOLDVILLE 12 (Ager

pres).
La Leopoldville a avut loc la 

11 ianuarie o paradă a trupelor 
O.N.U. organizată cu prilejul 
preluării funcției de comandant 
al forțelor armate ale O.N.U. din 
Congo de către generalul locote
nent McKeown. La această pa
radă au participat 1200 de sol 
dați și ofițeri ai unităților 
O.N.U. dislocate la Leopoldville

Corespondentul agenției Reuter 
anunță că la paradă a asistat 
printre alții și șeful rebelilor con
golezi, colonelul Mobutu.

★
LONDRA 12 (Agerpres).
Un reprezentant al comanda

mentului trupelor O.N.U. din

Pregătiri în vederea celei 
de a 40-a aniversări 

a P.C. din Cehoslovacia
PRAGA 12 (Agerpres).
După cum anunjă (agenția Ce- 

teka în R. S. Cehoslovacă au în
ceput pregătirile în vederea ce
lei de-a 40-a aniversări a Parti
dului Comunist din Cehoslovacia. 
La 10 ianuarie s-a deschis la 
Praga expoziția „Partidul Comu
nist din Cehoslovacia în lupta 
pentru prietenia veșnică ceho- 
slovaco-sovietică".

----- O-----

Declarația Secretariatului 
permanent al Conferinței 

popoarelor din întreaga Africă
ACCRA 12 (Agerpres).
Secretarul general al Secreta

riatului permanent al Conferin
ței popoarelor din întreaga Afri
că, Ahdulaye Diallo, a dat pu
blicității o declarație în care 
cheamă pe toți africanii „să de
clare ilegal referendumul din 8 
ianuarie" organizat de Franța în 
Algeria. In declarație este subli
niată din nou solidaritatea Con
ferinței popoarelor din întreaga 
Africă cu lupta poporului alge 
rian pentru independenta deplin 
a patriei sale și se menționează 
că „poporul algerian va putea 
să și exprime în deplină măsură 
năzuințele sale numai cînd va fi 
liber și independent".

Ziarul „Ghana Times" comen- 
tînd rezultatele referendumului 
din Algeria scrie: Poporul alge
rian este ferm hotărît să se o- 
pună complotului care urmărește 
restabilirea regimului colonial.

In relațiile cu Cuba 

Statele Americii Latine 
nu urmează politica 

S. U. A.
NEW YORK 12 (Agerpres).
A trecut o săptămînă de cînd 

guvernul Statelor Unite a făcut 
un pas provocator pe calea dez
lănțuirii unei agresiuni împotri
va Cubei revoluționare, rupînd 
relațiile diplomatice cu ea. Stra
tegii politici din Departamentul 
de Stat au scontat că exemplul 
S.U.A. va fi urmat de toate ță
rile Americii Latine.

Dar guvernul american s-a în
șelat. De tapt nici un stat latino- 
american nu а sprijinit oficial 
acțiunile „protectorilor" lor.

Prima reacție în capitalele ță
rilor Americii Latine arată că ma
joritatea guvernelor nu intențio
nează să participe la aventura pe 
care o pun la cale cercurile poli
tice și militare din S.U.A. Repre
zentanții oficiali ai Mexicului, 
Ecuadorului, Boliviei, statului 
Chile și ai altor țări și-au exprimat 
regretul în legătură cu faptul că 
S.U.A. au rupt relațiile cu Cuba 
revoluționară.

DIN CONGO
Congo a anunțat la 11 ianuarie 
că la Manono — centrul adminis
trativ al noii provincii autonome 
Lualaba, unde a fost restabilită 
puterea guvernului congolez le
gal — a fost trimis un batalion 
de întărire al trupelor O.N.U., 
format în cea mai mare parte 
din marocani. Agențiile de in
formații relatează că reprezentan
tul comandamentului trupelor 
O.N.U. a declarat că această ac
țiune a fost luată în intenția „de 
a se preîntîmpina izbucnirea unui 
război civil", deși în știrile par
venite din această regiune se spu
ne că în noua provincie domneș
te pacea și ordinea și că popu
lația a primit în mod favorabil 
trupele guvernului legal care au 
sosit acolo.
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