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S-ЙІІ DESCHIS 
CISELE ALEGilTmLIiI

In orașele și comunele din Va
lea Jiului se deschid în aceste 
zile numeroase case ale alcgăto- 
torului. Pînă in prezent au fost 
amenajate 27 case ale alegătoru
lui. Consiliul orășenesc regio
nal Petroșani al F.D.P. a stabi
lit un program bogat de activi
tate la casele alegătorului. Pen
tru popularizarea realizărilor ob
ținute in anii puterii populare în 
dezvoltarea regiunii noastre și a 
Văii Jiului în diferite ramuri in
dustriale și creșterea nivelului de 
trai sînt afișate grafice și foto
montaje.

Pînă în prezent s-au deschis 
13 case ale alegătorului în Pe
trila, Petroșani, Vulcan și Lu- 
peni, urmînd ca în zilele urmă
toare să se deschidă și restul.

Casele alegătorului vor orga
niza conferințe despre succesele 
dobîndite de poporul nostru, des
pre profundul democratism al o- 
rinduirii statului nostru, întîlniri 
între candidați și alegători. Zil
nic, la aceste case alegătorii se 
vor putea informa asupra siste
mului electoral, vor primi expli
cații privind tehnica votării.
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Instruirea [emisiilor 
tirtumscripliiler elettorale
In ultimele două zile, Consiliul 

orășenesc Petroșani al F.D.P. a 
organizat instruirea comisiilor 
circumscripțiilor electorale din 
Valea Jiului. Comisiile circum
scripțiilor electorale sînt formate 
din reprezentanți desemnați în a- 
dunările organizațiilor obștești și 
ale oamenilor muncii. Comisiile 
circumscripțiilor electorale au 
fost confirmate de către Sfatul 
popular regional, iar comisiile 
circumscripțiilor electorale orășe
nești regionale, orășenești raio
nale și comunale — de către, sfa
turile populare respective.

In ziua de 12 ianuarie a. c. a 
avut loc la Petroșani o ședință 
de instruire pentru președinții co: 
misiilor circumscripțiilor electo
rale. iar în ziua de ieri în toate 
localitățile Văii Jiului au fost in
strui ți membrii acestora.

Acțiuni de muncă patriotică ale tinerilor
La preparația Lupeni

De la începutul anului și pînă 
în prezent, cele 9 brigăzi de mun
că patriotică ale tineretului de 
la preparația din Lupeni au e- 
fectuat peste 400 ore muncă vo
luntară la diferite acțiuni ob
ștești.

Printre acțiunile întreprinse se 
numără colectarea a 29 tone fier 
vechi. încărcarea unui vagon de 
20 tone de cărbune de sub ben
zile viper 1 și 2. De asemenea, 
curățirea de pe planșeu a aproa
pe 60 tone de cărbune.

Cele mai bune rezultate în a-, 
ceste acțiuni le-au obținut brigă
zile conduse de Spiridon Ioan,
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Preocupare pentru realizarea 
de economii la cariera Bănifa

Reducerea prețului de cost pe 
tona de calcar metalurgic preocupă 
întregul colectiv de la cariera din 
Banița.

Minerii și muncitorii carierei se 
străduiesc să economisească explozi
vul, energia electrică și pneumati
că. In cele cîteva zile trecute din 
acest an prin recuperarea unor pie
se ca rulmenți de vagonete bascu
lante și folosirea de materiale re

Fiecare zi aduce noi realizări 
în muncă

Cu planul îndeplinit ritmic și la toți indicii

Succesul se pregătește din timp
Peste un leu la tonă, 

bonificație
Pornind la muncă în noul an. 

minerii de la Uricani și-au fixat 
drept Obiectiv principal extra
gerea unei cantități tot mai mari 
de cărbune cocsificabil de bună 
calitate. In îndeplinirea acestui 
obiectiv, colectivul minei obține 
succese. Minerii au trimis spre 
preparație în perioada 3—12 ia
nuarie 462 tone de cărbune pes
te plan. întreaga cantitate de 
cărbune extrasă are în medie un 
procentaj de cenușă scăzut cu 2 
la sută față de norma admisă. 
La mină se duce o intensă ac
țiune pentru alegerea șistului în 
abataje, O seamă de brigăzi prin
tre care cele conduse de Ștefan 
Nicolae, Bria Ioan, Niculae loan, 
care au locuri de muncă în stra
tul 8—9 dau cărbune fără șist 
vizibil. Pentru calitatea bună a 
cărbunelui extras pînă acum mi
na are deja o bonificație de peste 
un leu la tonă.

Fruntași pe bazin
In perioada 3—12 ianuarie mi

nerii și tehnicienii de 1a sectorul 
IV В al minei Lupeni au trimis 
la preparație peste plan aproape 
1000 tone de cărbune cocsificabil.

Datorită folosirii puternicului 
cnațer blindat, brigada condusă 
de PaiHirn Ioan de la frontalul 
din panoul I est obține zilnic 
peste 4 tone de cărbune de fie
care post prestat. Frontalul 
avansează pe zi cu una și ahiar 
una și jumătate fîșie. La panoul 
2—3 est muncesc frontaliștii lui 
Furo Alexandru. Productivitatea 
muncii în acest abataj depășește 
media zilnică de 5,800—6,000 to
ne cărbune pe post. Randamente 
mari obțin și minerii din fronta
lele conduse de Molnar Traian și 
Lukacs Andrei.

Sectorul IV В de la Lupeni se

Bălășoiu Constantin și Șchiopu 
Dumitru.

La sectorul IX electromecanic

Brigăzile de muncă patriotică 
de la sectorul IX —mina Lupeni 
conduse de I. Gavrilă și H. Mo- 
raru au colectat de la începutul 
anului și pînă în prezent peste 
17 tone fier vechi. S-au eviden
țiat în mod deosebit tinerii Vlă- 
dulescu Francisc, Rîpan Constan
tin și Hegedflș Francisc.

Brigăzile de muncă patriotică 
din sector și-au propus ca în a>- 
ceastă lună să mai colecteze încă 
20 tone de fier vechi.

AVRAM MICA

cuperate pentru confecționarea de 
siguranțe și buloane, personalul 
sectorului mecanic a realizat o eco
nomie în valoare de aproape 3000 
lei.

în fruntea luptei pentru economii 
se situează Dobai Ignațiu, Nagy 
Francisc, Vlădoică Augustin, Bodor 
Ioan, Hohr Ignațiu și Lixandru Du
mitru, muncitori ai atelierului de 
întreținere al carierei din B&nița. 

situează acum pe locul de frunte 
în întrecerea cu celelalte sectoare 
pioductive din Valea Jiului.

In cărbune : 6,399 tone 
pe post!

Normatorul sectorului III al 
minei Petrila are în fiecare zi 
satisfacția să noteze pe graficul 
întrecerii brigăzilor din abata
jele sectorului numai semnul 
care indică depășirea planului. 
In urma aplicării măsurilor teh
nico-organizatorice stabilite, au 
fost create la toate locurile de 
muncă condiții bune de lucru. 
Faptul acesta se reflectă în con
tinua creștere a productivității 
muncii. De la începutul anului și 
pînă în prezent, randamentul me
diu în cărbune este de 6,399 tone 
pe post (cel mal mare indice a- 
tins pe bazin), iar pe sector de
pășește 3,380 tone cărbune pe 
post. Printre brigăzile cu rezul
tate bune în luna aceasta, în frun
te se află aceea condusă de tî- 
nărul Gîșlaru Ioan de la abata
jul cameră 5 vest care și-a în
trecut planul la zi cu 440 tone 
de cărbune. Importante depășiri 
de plan au obținut în aceste zile 
și minerii conduși de Miclea loan, 
Jurca loan și Marian Simion.

La sectorul III al minei Vulcan brigada condusă de Biro E- 
meric extrage cărbune dintr-un abataj de mare capacitate. Folo
sind cu succes susținerea metalică brigada obține zilnic randamente 
cu 0.500—1,100 mai mari decît cele planificate. Ea a contribuit 
activ la cele 780 tone de -..'rbune date peste planul la zi de colec
tivul acestui sector. IN CLIȘEU : Minerii Cearkovsky Rudolf șef 
de schimb, Țîrvnică Ștefan, Gogoi Anghel și Tudoran loan din bri
gada lui Biro Emeric gata de șut.
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In zilele care urmează vor avea 
loc în întreprinderile și instituțiile 
orașului Petroșani adunări sindi
cale unde se vor prezenta dări de 
seamă asupra îndeplinirii angaja
mentelor reciproce ce au fost cu
prinse în contractele colective pe 
1960 și se vor încheia noile con
tracte colective pe anul 1961.

Ridicarea nivelului tehnic — 
pe primul plan

La Uzina de reparat utilaj mi
nier Petroșani, proiectul de oon- 
tract colectiv pe 1961 este afișat 
în toate secțiile. El cuprinde o- 
biective concrete legate de ridica
rea nivelului tehnic al producției. 
In proiect se prevede, printre al
tele, mecanizarea procesului de 
pregătire a formelor de turnare 
prin punerea în funcție a patru 
mașini, confecționarea a 10 bătă
toare pentru forme și două insta
lații de turnat bucșe prin centrifiir 
gare.

Proiectul de contract colectiv 
cuprinde capitole care pre
văd măsuri de extindere a meto 
delor de așchiere rapidă a metale
lor, înzestrarea cuptoarelor de us
cat forme și de recoacere cu apa
rate de control a temperaturii; îm-

...înșirați pe fîșie, minerii din 
frontalul 4 vest condus de tînă- 
nil miner Gbioancă loan mînu- 
iesc cu pricepere ciocanele pneu
matice despicînd din strat bul
gări mari de cărbune. Crațerul 
duce din greu bogăția abatajului. 
Tonă după tonă, vagonet după 
vagonet, cărbunele părăsește a- 
batajul

— Pînă acum, ne spune mais
trul miner Zborovsky Ludovic 
care răspunde de acest frontal, 
brigada și-a depășit planul cu 

1 peste 200 tone de cărbune.
— In fiecare zi linia frontale

lor din sectorul nostru, ține să 
completeze inginerul Teodorescu 
Constantin, șeful sectorului, a- 
vansează pe toată lungimea sa 
de peste 250 m. cu un metru a- 
dîncime.

La data de 7 ianuarie sectorul 
III al minei Lupeni avea extra
se peste sarcinile de plan 598 to
ne de cărbune cocsificabil, iar a- 
cum această depășire a sporit la 
735 tone de cărbune și va crește 
continuu întrecînd chiar și can
titatea de 1500 tone cît prevede 
angajamentul acestui colectiv 
pentru luna în curs

Avînd asigurate condiții bune 
de muncă, minerii din frontalele

(Continuare în pag. 3-a)

îndemn spre noi realizări
bwnătățirea sistemului de încălzire 
a cuptoarelor, extinderea sudurii 
automate și semiautomate la eon

iifecționarea stîlpilor de abataj și 
tuburilor de rambleu.

Cît mai muiți muncitori 
la activitatea culturală

In sala de apel a minei Petrila 
precum și la club a fost afișat 
proiectul noului contract colectiv 
pe anul 1961. Proiectul contractu
lui colectiv pe acest an cuprinde 
sarcini importante ce revin colec
tivului, conducerii și sindicatului 
E.M. Petrila din hotărîrile celui 
de-al. Ш-lea Congres al P.M.R. 
și a Congresului al IV-lea al sin
dicatelor. Proiectul cuprinde o 
seamă de sarcini legate de îmbu
nătățirea activității economice și a 
condițiilor de viață ale muncitori
lor.

Astfel, în scopul îmbunătățirii 
muncii culturale, proiectul de con
tract colectiv acordă atenție atra
gerii unui număr cît mai mare de 
muncitori, tehnicieni, ingineri și 
funcționari la activitatea culturală 
din cadrul clubului. Proiectul de 
contract colectiv mai prevede în
ființarea unui ansamblu artistic în 
orașul Petrila, sporirea numărului 

sectorului au putut munci din 
plin din prima zi a anului. Ei 
și-au îndeplinit și depășit planul 
la principalii indici. Așa de e- 
xemplu, randamentul mediu pe 
sector este mai mare cu aproape 
300 kg. cărbune pe post decît 
cel planificat, iar în cărbune de
pășește cu peste 400 kg. cărbune 
pe post sarcina de plan. Și nu-ji 
de mirare deoarece zilnic se ex
trag peste plan 80—140 tone de 
cărbune. Succesele pe care le ob
ține acest sectar — sectorul de 
bază al minei Lupeni — sînt ro
dul unei bogate experiențe de 
muncă. In ce constă aceasta? 
Iată ce ne-a declarat inginerul 
Teodorescu:

— Cele 735 tone de cărbune 
date peste plan în prima decadă 
din luna ianuarie le-am pregătit 
încă de cînd am început să du
cem la îndeplinire măsurile teh
nice și organizatorice elaborate 
în urma discutării cifrelor de 
plan pe 1961. Colectivul nostru 
și-a sporit realizările la nivelul 
sarcinilor actuale încă din no
iembrie trecut. Secretai muncii 
noastre, dacă am numi așa fetal 
cum ne organizăm manca, este 
acela de a avea deschisă în per
manență linia de front necesară 
îndeplinirii și depășirii sarcini
lor de plan. Aceasta este de alt
fel și prima măsură pe care am 
aplicat-o. Frontalele odată porni
te le-am asigurat cu goale și ar
măturile necesare, le-am placat 
cu efectiv complet. Noi acordăm 
atenția cuvenită lucrărilor de 
pregătire, brigăzilor din preaba- 
taje. La aceste lucrări au fost pla
sate cele mai bune brigăzi între 
care cele conduse de Onișor Ni
colae, Budnaru Victor, Suhn 
loan, Aslău Ioan, Hom Gheor- 
ghe, brigăzi care pot obține a- 
■'"«ări lunare de 40—50 m. cel 

puțin, care muncesc în deplină 
concordanță cu cele de la fron- 
ta’e.

La fiecare Ioc de muncă s-au 
stabilit tehnicienii și maiștrii ca
re răspund de bunul mers al 
producției. Așa de pildă de fron
talul lui Ghioancă Sabin — fron
tal care și-a depășit planul pe 
luna în curs cu peste 150 tone 
de cărbune — răspund tovarășii

GH. DUMITRESCU

de cititori la bibliotecă cu 15 la 
sută, organizarea de cît mai mul
te -programe artistice, recenzii, au
diții colective la radio etc.

Se preconizează, de asemenea, 
înzestrarea clubului cu aparate de 
radio, noi mese de tenis de masă, 
diferite jocuri și îmbunătățirea vi
zionării filmelor prin montarea u- 
nui ecran fix in sala de specta
cole și altele.

Pentru perfecționarea 
instalațiilor de preparare
In urmă cu două săptămîm, 

proiectul contractului colectiv pe 
1961, a fost afișat în toate sec
toarele principale din cadrul pre- 
parației Petrila.

Primul capitol al noului contract 
colectiv cuprinde o seamă de mă
suri menite să asigure perfecțio
narea instalațiilor de preparare, 
introducerea tehnicii noi în proce
sul de producție. Intre altele se 
prevede introducerea ungerii auto
mate la sitele Zimmer, elevatoare 
și excavatoare, instalarea debit'me- 
trelor la circuitul de apă, înlocui
rea unor conducte de fier cu con
ducte din masă plastică.
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STEAGUL IW3U

ul de.LEGENDĂ 
șoselei de acces spre 

mina Citnpa Ia care 
se lucrează în prezent 
(Lectura pentru conducerea 

О. С. M. M. Petroșani)
Mai mulți meșteri mări, 
Pavatori, pietrari, 
Lucrează acum
Al mined Gimpa-drum, 
Șeful lor cal mare,
A avut visarea 
Să fadă lucrarea 
Gu nisip de lut 
(Qalben’iiecernut)

2iua de lucra, 
Noaptea se stMca 
Gropi mari se făceau 
Pretrele-i ziceau:
— Meștere, mai mart 
Vatra este moale 
La-oric*-apăsar«, 
Ne lăsăm în jos 
Prin pămînt lutos. 
Dar el n-auzea 
înalnte-i da...

Dar nu-i 6 legendă 
Gfi n-avînd agendă, 

lucrat ast-vară, 
cînd ninge-afară 
•nghețat tun 
la primăvară

N*a
■Ci...
Și-i
Dar
Cînd s-o dezgheța 
Pietrele or sta 
Pe unde-or putea 
Numa’ în drum... ba!

P rivind harta regiunii Hu- 
*■ nedoara, turistul pasionat 

sau excursionistul amator din Va
lea Jiului se decide cu greu ce iti
nerar să urmeze pentru a vedea 
cît mai multe aspecte interesante 
și pentru a petrece timpul liber cit 
mai plăcut și recreativ. Bogăția ți
nuturilor, 
formele de relief atit de deosebite 
U pun de multe ori într-o firească 
încurcătură. încotro ! Spre vege
tația bogată a munților, spre locu
rile istorice care păstrează urmele 
strămoșilor noștri sau spre nume
roasele și minunatele construcții, ri
dicate în anii regimului democrat-

• popular ?
Vara și toamna majoritatea prefe

rințelor oftează 
pentru flora deose-

■ bită a Retezatului, 
pentru bazinele de 

. ape termale de
la Călan și Geoagiu sau pentru vi
zitarea Sarmizegetusei, fosta capi
tală a Daciei-romane. Dar iarna ? 
In acest anotimp excursiile colective 
mai lungi se împuținează. Dacă se 
fac, ele nu depășesc limita cabane
lor din împrejurimi. Și totuși in 
perioada iernii multe locuri apro
piate cuprinse între pasul Banița 
șt Piatra Iorgovanului, mărețe și u- 
nice prin farmecul lor, dar puțin 
cunoscute merită să fie văzute și vi
zitate. Pentru cei care urcă brațul 
fiului de vest în sus, imaginea chei
lor fără fund ferestruite de ape în 
masivele calcaroase vor rămlne ne
uitate. Scocul sălbatic al Scorotei 
sau vechea albie a fiului, titanic 
scobite și dantelate pe margini vor 

opri pașii dru
meților multe 
ore în acest loc. 
Deosebit de inte
resantă prin spe
cificul ei glaciar 
este Peștera cu 
gheață de la Dil
ma cu Brazi de 
lingă Cîmpușel. 
Portalul boltit și 
întunecos impre
sionează. Aspec
tul intrării și mai 
puțin interiorul 
diferă de la ano
timp la anotimp. 
Iarna, planșeul de 
gheață de la in
trare coboară pî
nă în adine pe 
poteci întortochia- 

Vara acesta
Numai 

într-o

diversitatea peisajelor,

ION DRUMEȚU

Mult au așteptat Viorica și Anlșoara venirea 
Iernii. Acum cînd totul s-a acoperit de zăpadă 
ele au pornit cu bucurie spre dendelușul de a- 
nul trecut. Dar fiindcă locul nu-i tocmai apro
piat, cavaler cum e. Vincze s-a oferit să ducă 
săniuța pînă la derdeluș. După cît se pare acest 
lucru nu displace celor două prietene.

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

Scrisoare deschisă către I.C.O.
Tovarăși,
Noi locatarii din blocul 7, str. 

llie Pintilie — Petroșani, vă adu
cem la cunoștință o nemulțumire.

Clădirea locuită de noi se află 
alături de blocul C.F.R. Deoarece 
dumneavoastră nu ați luat măsuri 
pentru reglementarea depozitării și 
transportării gunoiului locatarii blo
cului C.F.R. depozitează gunoaiele 
la întîmplare pe terenurile din ju
rul locuințelor noastre. Or, din 
punct de vedere igienic acest lucru 
nu-i permis.

Deși la blocul constructorilor 
există o ladă pentru depozitarea gu
noiului, aceasta 
rinfelor.

La aceasta se 
nea înapoiată a 
blocul C.F.R.
curățenia. In repetate rînduri, des-

nu face față ce-

adaugă și atitudi- 
unor locatari din 

cărora nu le place

Dtn frumusețile 
regiunii noastre

te.
dispare, 
înlăuntru 

galerie inferioară a
peșterii, o neste
mată albă și stră
vezie se păstrează

am sesizat or- 
întreprinderea 
nu am primit

am curățit te-

Petroșani
pre aceasta situație 
ganele Sanepid și 
dumneavoastră, dar 
un răspuns concret.

De mai multe ori
renul din jurul blocului prin mun
că voluntară dar după cîteva zile 
depozitarea gunoaielor a continuat 
sub geamurile noastre.

De data aceasta apelăm la dum
neavoastră prin intermediul coloa
nelor ziarului nostru local ; poate • 
astfel sesizați veți lua însfîrșit măsuri 
pentru îmbunătățirea curățeniei în 
jurul bloeului amintit și în cartie
rul nostru

ARDELEANU PETRE 
BUMBACESCU SEVASTA 

UNGUREANU MARIN 
MICIORA ALEXANDRU 

HERȚEA ILEANA

neatinsă. Lumina lămpilor provoa
că pe suprafața sticloasă și lucie un 
miraj de sclipiri orbitoare.

Pe coborîșul albiei fiului de vest 
putem întîlni multe locuri intere
sante. Ele reamintesc de cele si
tuate pe platforma versantului de 
vest a Văii Streiului, de peșterile 
Cioclovina cu Apă, Ponoare și Fe- 
deri unde cercetătorii științifici au 
descoperit un craniu de om care a- 
parține celui mai vechi locuitor cu
noscut pînă acum în țara noastră, 
apoi un bogat tezaur format din 
mii de piese de aramă și mărgele 
de chihlimbar aparținînd perioadei 
hallstadtiene. In trecere, ne putem 
opri apoi la grota Gura Lupului din 
apropierea satului Cîmpu lui Neag. 

Deși mai mică, me
rită vizionată pen
tru bogatele sale 
concrețiuni calca
roase, Puțin cunos
cute sînt și peș

terile de la Valea Brazilor în al că
ror interior domnește de ani și am 
p viață stranie. E deajunsă flacăra 
unui băț de chibrit să ne dăm sea
ma de acest lucru. O lume nume
roasă și necunoscută de vietăți mi
nuscule, prinse într-o mișcare ului
toare încremenește bănuitoare la 
orice prezență străină. Fără vrere, 
în minte reînvie portretul reconsti
tuit al vieții din era primitivă. Cît 
de strălucitor, de puternic și de a- 
vansat este omul de azi, față de 
acela care și-a găsit apărare și a- 
dăpost în astfel de locuri întune
coase t Mai mult vînat de cît vînă- 
tor, mai des gol decît îmbrăcat, me
reu in luptă cu stihiile naturii, el a 
învins. Aceste muzee din alte 
puri șînt mărturii grăitoare.

Cele arătate nu sînt decît doar 
cîteva frînturi spicuite din frumu
sețile naturale ale Văii Jiului de 
vest. Dar ele sînt ațft de atrăgă
toare incit merită osteneală pentru 
a fi văzute.

Cleștarul apei de munte, imensa 
mantie de zăpadă care acoperă coa
mele munților, aerul rece, biciuitor 
și sănătos de la suprafață și minu
nățiile tainice ale lumii subpămîn- 
tene pot compensa aricind în timpul 
iernii frumusețea 
se ale verii cînd 
flori și

lunilor călduroa- 
totul abundă de

verdeață.
A.

♦
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î jucării din Petroșani a sosit
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Un prilej de bucurie pentru cei mici. La magazinul cu |
t un nou transport de păpuși. *

— Acestea sînt pe gustul meu. Dar pe care s-o aleg ? — | 
par să spună privirile și zîmbetul fetiței din fotografie. «

Echipei de amatori (teatru) 
din Gimpa, clasată pe locul II la 
concursul de teatru pe țară 
piesa „Ochiul babei11.
Repetînd seară, de seară, 
Munca voastră avu ecou 
Ați luat premiul doi pe țară 
Ș-ați lăsat, juriul... tablou.

cu

Prin ecran, ne arătați 
Tot ce-î bun de la eroi
Dar, păcat
La ieșire...

că ne iăsați, 
în noroi.

celor care au desfi-

Fruntașului în producție Amor
țita Gheorghe de la sectorul III 
Lonea.
Peste plan, dînd „pline*1 multe, 
Șutu-ntreg, muncești cu foc 
Pe sector, ți-e grupa-n frunte, 
Nu ești... amorțit deloc.

întrebare
lințat baia de lîn-gă gara Lonea 
și pe cea de la sfat pe motiv că 
nu-s „rentabile11.
Baia ați desființat, 
Și Ia gară și la sfat 
Voi, de ce vă mai spălați 
Dacă nu-î rentabil, frați ?

DRAGOMIR-MAGAZtONERU

■

Echipei Jiul, dorință și îndemn 
din partea suporterilor la relua
rea campionatului de fotbal.
„Stratul" A de la-nceput, 
Atacați cu hărnicie 
Goale de băgați prin șut 
Noi vă facem... galerie!

Secției învâțămînt și cultură 
care, punînd accentul mai mult 
pe problemele de învâțămînt, nu 
dă atenția cuvenită problemelor 
de cultură.
Ați muncit cu toată forța, 
Mai mult, pentru-nvățătură 
Dar slăbuț vă arde torța, 
Cînd e vorba de... cultură.

Responsabilului 
fului „Minerul11 Lonea 
ia măsuri de lichidare a 
lui de la „ieșire11).

cinematogra-
(ca să 
noroiu-

N1CH1FOREL

...apa de mare conține
re dizolvată circa 50 de săruri 
ale diferitelor metale, printre 
care aur, argint, radiu, uraniu, 
cesiu etc. ?

litru de apă conține un 
de molecule egal cu nu
de kilograme cîntărit de

...un 
număr 
mărul 
întregul glob pământesc ?

...100 milioane de atomi aran
jați in lanț nu au o lungime mai 
mare de 1 cm. ?

...dacă am mări un atom la 
dimensiunile unui punct tipogra
fic ar însemna ca o muscă, mă
rită în aceleași proporții, să a- 
jungă în lungime de 8 km. iar 
un om în înălțime de 1.700 km. ?

...pentru a număra moleculele 
de hidrogen ce se găsesc într-o 
jumăt'ate de litru de apă ar fi 
necesari 150.000 de ani, cu con
diția ca numărătoarea s-o facă 
toți locuitorii globului (3 miliar
de) și ca fiecare om să numere 
în fiecare secundă cîte o mole
culă de hidrogen ?

..,9 elemente chimice constituie 
98 la suta din întreaga masă a 
Pămîntului (oxigen 50 la sută, 
siliciu 28 la sută, aluminiu 7 la 
sută, fier 5 la sută, calciu 4 la 
sută, potasiu, sodiu și magneziu 
cîte 2 la sută și hidrogenul 1 
ia sută ?

...omul folosește în 24 de ore
750 1. de oxigen și expiră 650 1. 
bioxid de carbon ?

I

Un singur cuvTnt
Un general persan i-a trimis o 

scrisoare lui Lysandru, căpetenia 
lacedot/iienilor, în care îi scria : .

„Dacă intru în țara ta, prefac 
totul în foc și singe".

Lysandru i-a răspuns cu un sin
gur cuvînt;

„Dacă..."

O audiența Tnaită
lntr-o zi ambasadorul Prusiei, 

. care ceruse o audiență țarului Pe- 
) tru I, îl găsi pe acesta pe о сота- 
j hie, în vîrful catargului, lucrind la 

otgoane.
— Majestate! — strigă de jos 

ambasadorul — mi-ați acordat o 
audiență.

■— Așa este l — răspunse țarul.
\ Urcă. rf *

l

I
I

I

...omul folosește în decursul 
unui an circa 7 kg. sare de bu
cătărie ?

...electronul se învîrtește în ju
rul nucleului atomului cu 300.000 
kilometri pe secundă ? Cu astfel 
de viteză electronul poate încon
jura globul pămîntesc de < 
ori în timp de o secundă ?

{
Comparație )

Celebrul dramaturg irlandez \ 
George Bernard Shaw era con- ') 
damnat să asculte la o serată in- J 
ter prelarea unui violonist fără ta- / 

ț lent, (1
< — Cum vi se pare ? întrebă <
; încet amfitrioana. (
ș — Îmi amintește de Paderevski J
i — răspunse Shaw. 5
? ~~ De Paderevski ? Dar după )
> dte știu acesta nu e violonist. ț
r — Nici acesta nu e, doamnă, 
; spuse cu un zîmbet sarcastic Shaw. {

:on- . 
opt ?

...nucleul
99,9 la sută 
a atomului ?

atomului conține 
din întreaga masă

...1 omc. de
30 000 tone?
proximativă a trei crucișătoare.

electroni cîntărește 
Este greutatea a-

...pentru obținerea a 1 g. de 
radiu se folosesc 500 tone de mi
nereu, 500 tone de reactivi. 1000 
tone de cărbune, 10.000 tone de 
apă și timp de o lună trebuie să 
lucreze cite va sute de muncitori 
și tehnicieni ?

...în compoziția fosforescentă 
din care sînt făcute cadranele 
ceasurilor intră și săruri de ra
diu? Pentru un kilogram de 
masă fosforescentă se consumă 
0,1—0,2 g. de săruri de radiu.

O comparație precoce <
Marele scriitor rus Saltîcov — ? 

Scedrin dovedea de mic o deose- ? 
bită vioiciune de spirit. Odată, în 
timpul unei ore de curs, colegii j 
săi zăriră pe fereastră un măgar. S

Toată clasa izbucni în rîs. Pro- ) 
fesorul le dădu atunci ca temă 
scrisă pentru a doua zi, scena cu f 
măgarul. ij

Cea mai bună compoziție a fost I, 
a lui Saltîcov-Scedrin, care suna S 
astfel: ' )

— El a venit între ai săi. Ai 
săi nu l-au recunoscut și de aceea l 
au început să rida.

s 
fRețeta iui Rodin

Întrebat de o admiratoare cum <( 
își realizează capodoperele marele '. 
sculptor francez Rodin răspunse \ 
modest : )

— Foarte simplu, stimată) 
doamnă... Iau un bloc de marmură ț 
și înlătur tot ce e de prisos!... <

X
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TRiBUNA AGITATORULUI La Bănița sînt gospodari buni

în una din zilele lui septem
brie 1960 mă pomenesc chemat 
de către biroul organizației de 
bază, 
rtilui, 
Liviu.

Mi
zației 
ducerea 
să-mi încredințeze sarcina de a 
prelua conduce
rea unei brigăzi V 
de mineri răma- < 
8ă în urmă.

—- Ești agita
tor, membru de 
partid 
spus 
Cenaru 
ghe,

principal
muncă, în conștiindo- 
care se muncește pen- 

sarcinilor de

(Urmare din pag. 1-»)
mai crîșma lui Ștefan a lui Ungur 
care-ți înăcrea sufletul cu vinarsul 
lui.

Bătrînul se opri din povestit pen
tru cîteva momente. Se uită la un 
ttnăr îmbrăcat in pufoaică apoi 
continuă :

— Uitați-vâ la el cum s-o îm
brăcat. Poate să stea iarna afară 
că rtu-i e frig. Toți cei de la carie
ră sînt bine îmbrac ați. Au lumină 
electrică, mașini multe, nu ca pe 
timpul cînd cariera era proprietatea 
lui Bojică Marc». Și eu am 

la carieră, 
toată luna
neam dator.

Discuțiile 
întins pînă

Flori loan, tehnician, Brezeanu 
Dumitru, maistru minier, Stofcea 
loan, artificier și Crinu Gheor- 
gne, maistru minier. Măsura a- 
ceasta a fost luată la indicația 
organizației de partid a sectoru
lui. Se află in curs de execute 
rearinarea și nivelarea galeriei 
direcționale de la orizontul 543. 
Pentru urgentarea lucrării, aici 
au fost plasate două brigăzi.

După cum se vede, la acest 
sector fruntaș al minei Lupeni nu 
s-au luat măsuri extraordinare. 
Succesele lui sînt asigurate de 
munca bine organizată, de stră
daniile întregului colectiv pentru 
îndeplinirea ritmică a sarcinilor 
și angajamentelor asumate.

Munca și rezultatele frontallș- 
tîlor de aici ar trebui să consti
tuie un exemplu de urmat și pen
tru colectivul sectorului П de la 
Lupeni, colectiv cu reale posibi
lități dar pe care nu le folosește 
complet. La sectorul II al minei 
există frontale de mare capaci
tate. mineri încercați, cu multă 
experiență. Cu toate acestea, du
pă ce în noiembrie și decembrie 
trecut, colectivul sectorului și-a 
depășit planul cu peste 3240 tone 
de cărbune, atlngînd Indici la ni
velul sarcinilor din acest an, a- 
cum, după cîteva zile de muncă, 
au rămas sub plan cu 240 tone de 
cărbune.

Muncind conștiincios
Cheia succeselor pe care le obțin 

lucrătorii oficiului P.T.T.R. Petro
șani o constituie disciplina, deser
virea conștiincioasă a populației. 
Printre salariații fruntași ai oficiu
lui se numără și factorii poștali 
Corbu Vasile și Stelescu Constan
tin. Zilnic tovarășii Corbu Vasile și 

< Stelescu Constantin distribuie la 
timp poșta și presa. Așa reușesc ei 
șî întregul colectiv să-și îndepli
nească sarcinile ce le revin.

C. 1OAN

locului de 
zitatea cu 
tru îndeplinirea 
producție.

In prezent, brigada noastră 
deține drapelul de brigadă frun
tașă pe sector. Aceasta datorită 
faptului că ne-arn preocupat de 
ridicarea fiecărui muncitor la ni
velul fruntașilor printr-o susți

nută muncă po- 
~~------litică de agitație,

Agitatori de la mina Petrila! j P5!n__
Colectivul de muncitori, tehni- ‘ ~ ........“*
cieni și ingineri al minei Pe
trila și-a fixat ca obiective în 
întrecere să micșoreze în 1961 
consumul specific de lemn de 
mină cu 3 ni. c. pe mia de to
ne cărbune extras, să reducă . 
prețul de cost al producției cu < 
1 leu pe tonă, să realizeze în < 
felul acesta o economie la pre- 
țul de cost al producției în va-c

Era de față și șeful secto- 
tovarășul inginer Felea

s-a spus Că biroul organi- 
de bază, împreună cu con- 

sectorului au hotărît

5
— mi-a 

tovarășul 
Gheor- 

secretarul 
organizației de 
bază —, preiei 
conducerea bri
găzii. Trebuie 
să facem ca toa
te brigăzile din 
sector să-și rea
lizeze planul, să 
facă economii.

— Primesc sar- 
care mi-o J 

— am
eu.
primele

I 
!

cina 
dați 
puns

In 
de lucru am 
de vorbă cu 
care schimb 
parte. Am arătat oamenilor im
portanța pe care o are îndepli
nirea ritmică a planului de pro
ducție și care sînt căile pentru 
ca brigada să obțină realizări cît 
mai frumoase, să devină

Asemenea convorbiri 
îmbunătățirii procesului 
ducție am organizat și 
de repaus cu membrii și candi
dași de partid Totolan Fică, Toth 
loan, Ciubuc Alexandru, Jiteanu 
Dumitru, membri ai brigăzii. La 
locul de muncă, ei au discutat cu 
minerii despre aportul prețios la 

. realizarea de economii pe care-1 
putem aduce prin confecționarea 
cășițelor din lemn vechi, înlocui
rea cășițelor pe figurile 1—3 cu 
juguri, făcînd astfel lunar eco
nomii de 5—6 m.c. material lem
nos. Convorbirile organizate de 
membrii și candidați! de partid 
din brigada pe care o conduc, 
n-au întârziat să-și arate roadele. 
In ultimele 3 luni ale anului tre
cut noi am extras aproape 800 
tone cărbune de calitate peste 
plan, realizînd totodată însem
nate economii.

N-aș putea spune că aceste re
zultate le-am obținut folosind me
tode deosebite. Secretul, după mi
ne, constă în buna organizare a

mi-o 
răs-

zile 
stat 
fie- 

în

lor mai bune me
tode în muncă și 
de Intr-ajutora
re reciprocă to
vărășească.

Congresul 
Ill-lea al P.M.R. 
a chemat minerii 
la o muncă sus
ținută pentru 

loare de 730.000 lei. in vederea г-sporirea continuă 
realizării acestor angajamente £ a producției de 
de întrecere, voi, agitatorii din <-cărbune. pentru
sectoarele minei, trebuie să ? „„
desfașurați o susținuta muncal < .......
politică pentru generalizarea j «tatu lui și re- 
experîenței înaintate și a meto- j “ducerea consu- 
delor brigăzilor fruntașe, pen- 5 mului de lemn 
tru întărirea disciplinei și dez- < de mină. Mergînd 
voltarea atitudinii noi față de linia t|f, 
muncă și avutul obștesc. > .. „ , ,„r} narii in viața a 

sarcinilor reie
șite din Directivele Congresului, 
biroul organizației de bază (fin 
sector a asigurat o temeinică in
struire a agitatorilor. In urma 
instruirii, noi, agitatorii am or
ganizat convorbiri cu minerii în 
care le-am vorbit despre sarcinile 
ce stau în fața sectorului nostru 
pe 1961, despre prevederile pla
nului de 6 ani.

Brigada noastră și-a propus să 
realizeze în fiecare lună din 1961 
un randament cu 0,300 tone căr
bune mai mare decît cel planifi
cat. să obțină lunar economii de 
materiale în valoare de cel puțin 
1000 lei.

Angajamentul brigăzii a înce
put să prindă viață. In primele 
5 zile lucrătoare din ianuarie a.c. 
am extras 100 tone de cărbune 
peste plan și am realizat mal bi
ne de 500 lei economii. Dovedind 
o exigență mereu crescândă față 
de îndeplinirea angajamentelor, 
sîntem hotărîți să ne organizăm 
cît mai temeinic munca, să fim 
mereu la loc de frunte în între
cerea ce se desfășoară în sectorul 
nostru.

GHEORGHE NISTOREAN 
agitator, șef de brigadă, 
sectorul II mina Petrila

fruntașă, 
pe tema 
de pro- 
în zilele

Cel mal bani
Una din sarcinile principale 

puse de partid în fața organiza
țiilor U.T.M. este aceea de a se 
ocupa în permanență de lărgirea 
ți întărirea legăturii lor cu masele 
largi ale tineretului, în scopul a- 
tr ager ii celor mai înaintați tineri 
în rîndurile U.T.M.

Pentru îndeplinirea acestei sar
cini, organizațiile U.T.M. din Va
lea Jiului au acordat în ultimul an 
o atenție mai mare cuprinderii tine
rilor neorganizați în brigăzile de 
tineret și a celor de muncă patrio
tică, atragerii lor la activitatea cul- 
tural-sportivă. în cursul anului tre
cut un mare număr de tineri ne
organizați au fost atrași la acțiuni 
de folos obștesc. Alături de ute- 
miști, ei au contribuit din plin la 
colectarea celor 2660 tone fier 
vechi, la plantarea a 5050 arbuști 
ornamentali în parcuri și zone verzi 
precum și la alte înfăptuiri din 
cursul anului trecut ale organizației 
U.T.M., prin care s-au realizat e- 
conomii în valoare de peste 
5.500.000 lei.

Merită să fie scoasă în evidență 
munca entuziastă desfășurată în 
cadrul brigăzilor de tineri ca Fa
bian Andrei, Nicolae C. Nicolae, 
Haidu Ana care, urmînd exemplul 
unor utemiști fruntași cum sînt Dă- 
nescu Georgeta, Cîrstoiu Valentin, 
Leonida Nicolae, Ștancu Mihai, 
Meszaroș Gheorghe, Rusu Carol, 
Sandor Francisc, au reușit să obți-

calcar 
din

<
$
5>

al

>
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lucrat 
da-n 

rămî-

Călătorul care privește de la fe
reastra vagontdui poate să vadă 
foarte puțin comuna Banița. Cele 
cîteva minute cît trenul stă în stație, 
ti permite totuși să arunce o pri
vire asupra cîtorva case din jurul 
stației și să audă pentru cîteva mo
mente, zgomotul sacadat al moto
rului de la cariera de calcar. Via
ța însă pulsează din plin în aceas
tă comună. După ce detunăturile 
exploziilor din carieră s-au risipit, 
locuitorii știu că e trecut de amia
ză. Ei știu că în fiecare zi la a- 
ceastă ori în ca
rieră de 
muncitorii
schimbul de dimi
neață și-au termi
nat munca și 
întorc spre case.

Spre seară, pe șosea încep să a- 
pară grupuri de muncitori și ță
rani îndreptîndu-se spre căminul 
cidtural. Pentru cîteva momente se 
opresc în fața afișului de cinema, 
apoi intră în sala căminului.

Pe scaune, alături de muncitorii 
carierei stau oieri care poartă pe 
umerii lor ani mulți.

...Zilele trecute, după ce au vi
zionat filmul, mai rmdți țărani și 
muncitori de la cariera din Băni
ța au mai rămas în sală.

— Fain a fost filmul. Mă cam 
dor ochii dar aș vrea să-l mai văd 
încă o dată.

Stătu cîteva clipe, adunindu-și 
parcă gîndurile. Pe frunte îi apărură 
încrețituri mari, iar privirea șiio 
aținti undeva într-un ungher.

— De multe ori mă gîndesc — 
începu din nou bătrînul — cît de 
mult s-a schimbat viața noastră. 
Îmi aduc aminte de un vecin de al 
meu din Jitoni. S-a betejit și tre
buia să meargă la doctor la Petro
șani. Și-a vindut vaca și oile pen
tru doctorii dar cînd s-a întors, pe 
dealul de la Bolii a închis ochit 
pentru totdeauna. Acum avem aici, 
lingă noi dispensarul. Avem doi 
doctori și mai vin și pe acasă pe la 
noi nechemați și te întreabă cum 
o mai duci cu sănătatea. Cînd s-a 
mai pomenit asta ? Avem în sat 
două magazine încărcate cu tot ce 
vrei să cumperi. Pe timpuri era nu-

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

Cups de pidicape a calificăpM 
profesionale

țiile. Lectorul se preocupă îndea
proape ca materiile predate să 
cît mai bine înțelese de tineri, 
multe ori lecțiile sînt însoțite 
demonstrații practiae.

Cei mai perseverenți elevi 
cursului sînt tinerii Vîlceanu loan, 
Mînea Maria, Faur Eleonora, Mun- 
teanu Emilia, Bădescu Romică.

se

La Uzina electrică din Vulcan 
mulți tineri participă la diferite 
cursuri de ridicare a calificării pro
fesionale. Unul dintre aceste cursuri 
este condus de tînărul inginer Ți- 
gănilă loan. Cei 27 tineri-elevi ai 
cursului, se adună de două ori pe 
săptămînă și ascultă cu interes lec-

tineri in rlndnrilc II. I. П. !
IOAN GHINEA

secretar al comitetului orășenesc 
U.T.M. Petroșani

nă însemnate realizări în muncă, 
ridicindu-se la nivelul utemiștilor.

O mare atenție au acordat or
ganizațiile U.T.M. ridicării pregă
tirii politico-ideologice a tinerilor 
neutemiști. Astfel, în anul școlar 
1960—61 peste 700 tineri neor
ganizați au fost încadrați în învă- 
țămîntul politic U.T.M. Bine au 
muncit in această direcție comitete
le U.T.M. din Lonea, Petroșani, 
Aniuoasa și Lupeni. Conferințele 
sînt de asemenea o formă impor
tantă de educare a tineretului. în 
ultimul timp au fost organizate nu
meroase conferințe cu tineri neute
miști. Iată doar cîteva din te
mele acestora : „Ce a dat regimul 
democrat-popular • tineretului din 
patria noastră", „Cinstea de a fi 
membru al Uniunii Tineretului 
Muncitor", „Despre tradițiile de 
luptă ale U.T.C.", „Despre eroii 
uteciști", conferințe care au dezvol
tat dragostea tinerilor față de or
ganizația noastră.

Pentru familiarizarea tinerilor 
neorganizați cu acțiunile inițiate de 
organizația noastră, comitetele 
U.T.M. i-au invitat la adunările 
generale deschise ale organizațiilor 
U.TJvf., la discutarea diferitelot

probleme, cum sînt organizarea tim
pului liber al tinerilor, sarcinile 
ce revin tineretului în procesul de 
producție în urma directivelor ela
borate de cel de-al IlI-lea Congres 
al P.M.R. Asemenea adunări au 
fost ținute în cadrul organizațiiloi 
U.T.M. de la preparație, filatură, 
școala medie și I.L.L. Lupeni, de la 
șantierul de construcții Petroșani, 
din sectoarele III, V și IX ale minei 
Lonea, sectoarele V și VI ale minei 
Aninoasa.

îmbunătățindu-și preocuparea pen 
tru educarea tinerilor neorganizați, 
organizațiile U.T.M. din Valea Jiu
lui au reușit să-și întărească rîn
durile în cursul anului I960 cu a- 
proape 2.300 membri. Organizațiile 
U.T.M. care s-au evidențiat în mun
ca de primire de noi membri sini 
cele din orașele Lupeni și Petri
la, de la șantierul de construcții Pe
troșani, I.I.L. „6 August", sectoa
rele I și II ale minei Petrila.

Printre tinerii primiți în organi
zația noastră se numără muncitoa
rele fruntașe Marghit Rozalia și Pop. 
Maria de la secția a 111-a a Filaturii 
Lupeni, Vancio Paraschiva de la 
mina Lonea, precum și Fligor Cor
nel de la I.I.L. „6 August" și mulți 
alții.

Cu toate realizările obținute 
munca pentru întărirea rîndurilor 
organizațiilor U.T.M. din Valea 
Jiului nu s-a ridicat încă la nivelul 
sarcinilor trasate. La exploatările

s-au 
tîrziu. 

Oamenii din Bănița au vorbit des
pre viața lor nouă..,

E suficient să vizitezi cîteva ore 
Bănița ca să te convingi că în ul
timii ani s-au construit aici peste 
30 de case noi. Neștiința de car
te a dispărut de mult. Cămi
nul cultural a fost construit 
prin contribuție în muncă. Se pot 
viziona două filme pe săptămînă. 
Biblioteca căminului este vizitată de 
aproape 300 de cititori. Cu ajutorul 
cadrelor didactice aici se desfășoa
ră o bogată activitate culturală.

Pentru locuitorii din Bănița, anii 
care vin vor aduce noi schimbări 
în comună fi în viața lor. Ața cum 
spune adesea președintele sfatului 
popular tov. Bubelea.

— In Bănița avem gospodari 
buni. Cînd e vorba de vreo acțiune, 
răspund cu toții. Cu ei am făcut 
multe lucrări tn comună ți cu ei o 
să mai facem. Una din cele mai 
importante o să fie electrificarea 
comunei ți apoi... planuri avem mul
te și toate-s frumoase!

Cu siguranță că ceea ce și-au pus 
în gînd, gospodarii din Bănița vor 
realiza. Doar nu degeaba sfatul 
popular din Bănița a ocupat locul 
l în întrecerea între sfaturile popu
lare în probleme gospodărești. La 
Bănița sînt gospodari buni.

FL. ISTRATE

fie 
De 
de
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miniere Lupeni, Vulcan, Lonea și 
Aninoasa există încă un mare nu
măr de tineri neorganizați. Aceștia 
n-an fost antrenați în suficientă mă
sură la acțiunile întreprinse de or
ganizație. Comitetele U.T.M. nu 
au o evidență precisă a tinerilor 
neutemiști; ele nu au constituit cer
curi de studiere a Statutului U.T.M. 
în cadrul cărora tinerii neutemiști 
să ia cunoștință despre sarcinile or
ganizațiilor U.T.M., despre dreptu
rile și îndatoririle unui utemist. Ti
nerii nu au fost atrași în suficientă 
măsură la activitatea culturală, la 
concursul „Iubiți cartea".

în vederea lichidării lipsurilor 
care mai există în munca de pri
mire de noi membri se cere ca or
ganizațiile U.T.M. să identifice în 
fiecare secție, sector, instituție ti
nerii neorganizați. Aceștia să fie 
încadrați în cercurile de studiere a 
Statutului U.T.M.. iar celor mai 
buni utemiști să li se încredințeze 
sarcina de a se ocupa de cîte 1—2 
tineri pentru a-i pregăti să devină 
utemiști. Să se organizeze, de ase
menea cu tinerii neutemiști mai 
multe conferințe și întîlniri între 
tineri cu vechi membri de partid, 
cu uteciști, care să vorbească tine
retului despre tradițiile de luptă 
ale organizației noastre.

Muncind cu mai multă atenție și 
folosind forme atractive de educa
re a tinerilor neorganizați, organi
zațiile U.T.M. din Valea Jiului vor 
obține rezultate și mai însemnate 
în întărirea rîndurilor lot.

PROGRAM DE RADIO
15 ianuarie

PROGRAMUL I. 8,00 Clubul 
voioșiei, 9,30 Teatru la microfon 
pentru copii: „O aventură ca-n 
romane" scenariu radiofonic de 
AI. Andy, 11,00 Formații ar- 

I tistice de amatori în studiourile 
noastre, 11,40 Selecțiuni din o» 
perete, 13,10 De toate, pentru 
toți, 14,00 Concert de prînz, 15,00 
Concert de muzică populară ro- 
mînească, 16,40 Muzică corală 
clasică, 18,20 Din cîntecele ță-» 
rănimii noastre muncitoare. 13,45 
Valsuri, 19,05 Tineri interpret! 
de muzică populară romînească,
19.30 Teatru la microfon: Stu
dioul actorului amator prezintă : 
„Tinerețea părinților". Adaptare 
radiofonică după piesa lui Boris 
Gorbatov, 21,15 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 7,20 Muzică 
ușoară, 8,00 Concert de diminea
ță. 8,30 Școala și viața, 9,00 Cfti- 
tă corul Ansamblului U.T.M.,
9.30 Mari cîntăreți de operă idin 
trecut, 10,30 Revista presei străi
ne, 10.50 Transmisie din sala A- 
teneului a concertului orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu", 13,15 Cîntă 
Ioana Radu, 13,35 Muzică ușoară 
de Radu Șerban și Noru Deme- 
trlad, 14,30 La microfon-• Sati
ra și Umorul, 16,00 Vorbește 
Moscova! 16,30 Muzică din ope
reta „Farmecul unu! vals" de 
Oskar Strauss, 18,00 Din muzi
ca popoarelor, 19,30 Cîntă or
chestra de muzică populară a 
Radioteleviziunii, 20,05 Muzică 
de dans, 21,30 Album de romanțe. 
22,00 Muzică de dans.

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

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Hanul din Spessart; AL. 
SAHIA: Asasinul din urnbră; 
MUNCITORESC: Vremea ghio
ceilor; ANINOASA: Dragostea; 
LUPENI! Portul fără apă; B'AR- 
BATENI: Misiune periculoasă; 
URICANI: Bădăranii. (Respon
sabilii cinematografelor Petrila, 
Lonea, Livezeni, Vulcan și Cri- 
vidia n-au trimis programarea ' 
tihnelor pe lima ianuarie).
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Lucrările plenarei С. С. al Р. С. U. S. | [ошшШ ІІІІІіе К. S. НіВКІОІ |І fam Van НООД
(Agerpres)

la plenara C.C.
MOSCOVA 13 
Luînd cuvîntul 

al P.C.U.S., Iakov Zarobean, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din R.S.S. 
Armeană, a declarat că un rol im
portant pentru continua dezvoltare 
a agriculturii trebuie să-l joace 
știința.

El a arătat că anul acesta în Ar
menia va începe specializarea fie
cărui raion și colhoz intr-un do
meniu sau altul al producției agri
cole. In această acțiune cercetările 
științifice vor avea o însemnătate 
deosebit de mare. După părerea sa 
in locul punctelor raionale izolate 
care se ocupă cu cercetările în do-

SOFIA
La 12

Acord comercial 
între R. P. Bulgaria 

și Cuba
13 (Agerpres) 

ianuarie a fost semnat
- la Sofia protocolul cu privire la 

schimbul comercial dintre R. P. 
Bulgaria și Cuba pe anul 1961, 
precum și' protocolul cu privire 
la acordarea de către Bulgaria 
a sprijinului tehnic și cu privire 

. la livrările de utilaj complex bul
gar pentru întreprinderile din 
Cuba.

RELAȚII FRĂȚEȘTI
HANOI 13 (Agerpres). A- 

genția Vietnameză de Informa
ții transmite:

La 8 ianuarie, la coopera
tiva agricolă de producție 
..Hong Ha“ (fluviul Roșu) dto 
R. D. Vietnam, a avut loc o 
festivitate consacrată stabilirii 
de relații frățești cu gospodă
ria agricolă colectivă „Partiza
nii", comuna Gînciova din re
giunea Oltenia.

Cooperativa „Hong Ha“ 
te situată în i 
Tien, provincia Hai Dong, la 
est de Hanoi.

La festivitate
Grigore Ismailescu, însărcinat 
cu afaceri ad-interim, și alți 
membri ai ambasadei R. P. 
Romîne în R. D. Vietnam.

meniul agriculturii, trebuie create 
stațiuni științifice complexe zonale

Specializarea precum și crearea 
de gospodării pentru îngrășarea por
cilor și de crescătorii de păsări, 
folosirea mai largă a fecundării ar
tificiale vor permite ca în decurs 
de un an producția de carne să 
sporească cu 36 la sută și aproxi
mativ tot cu atîta — producția de 
lapte, a spus I. Zarobean. în acest 
scop se extind semănăturile de 
culturi furajere. Se prevede, prin
tre altele, ca în circuitul agricol să 
fie incluse 40.000 de hectare de 
pămînturi nefolosite în prezent și 
să se sporească cu aproape de trei 
ori semănăturile de ierburi perene.

întărirea bazei furajere este, du
pă părerea lui I. Zarobean, o mă
sură dintre cele mai importante, 
care va asigura creșterea șeptelu- 
lui de vite și ridicarea productivi
tății acestuia.

Primul secretar al C.C. al P.C. 
din R.S.S. Armeană a arătat de 
asemenea că în fața republicii stă 
sarcina de a extinde suprafețele 
însămînțate. El a spus că o mare 
însemnătate o va avea dezvoltarea 
agriculturii în regiunile de munte, 
în acest scop sînt necesare mașini 
speciale.

I. Zarobean a aprobat propune
rea privitoare la crearea de orga
nizații pentru aprovizionarea tehni- 
co-materială a colhozurilor și sov
hozurilor. Asemenea organizații 
trebuie să devină intermediare în
tre industrie, pe de o parte, și col
hozuri și sovhozuri, pe de altă par
te. Ele vor asigura cerințele agri
culturii în ceea ce privește tehnica 
și îngrășămintele necesare, precum 
și reparația mașinilor și construc
țiile la sate.

Io legatara
MOSCOVA 13 (Agerpres)
La Moscova s-a dat publicității 

corespondența dintre N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și Fam Van 
Dong, primul ministru al R. D. 
Vietnam, în legătură cu situația din 
Laos.

Ca și guvernul R. D. Vietnam, a 
declarat. N. S. Hrușciov, guvernul 
sovietic cere ca S.U.A. și unii din 
aliații lor din 
înceteze de a 
ilegal militar 
rebelilor care 
va guvernului constituțional al prin 
țului Suvanna Fumma. Guvernul 
U.R.S.S., a arătat N. S. Hrușciov. 
condamnă cu hotărîre acțiunile pro
vocatoare ale guvernului Eisenho
wer de pregătire a unei intervenții 
directe împotriva Laosului.

N. S. Hrușciov a răspuns la te
legrama lui Fam Van Dong în 
care se exprima neliniștea în legă
tură cu măsurile militare ale 
S.U.A. și cu manevrele lor în Con
siliul S.E.A.T.O. în scopul intensi
ficării intervenției în Laos. Fam 
Van Dong a protestat energic îm
potriva acțiunilor provocatoare ale 
S.U.A. și a cerut încetarea lor ime
diată.

Totodată primul ministru al R.D. 
Vietnam a propus din nou convoca
rea de urgență a unei conferințe 
a țărilor participante la Conferin
ța de la Geneva din 1954 și re
luarea activității Comisiei interna
ționale de supraveghere și control 
in Laos.

N. S. Hrușciov i-a comunicat lui 
Fam Van Dong că guvernul 
U.R.S.S. depune toate eforturile

(О

blocul S.E.A.T.O. să 
mai acorda ajutorul 

și de altă natură 
acționează împotri

silualla din Laos
pentru convocarea neîntârziată a 
unei conferințe similare celei de la 
Geneva din 1954. Guvernul sovie
tic, a declarat N. S. Hrușciov, 
sprijină, ca și guvernul R. D. Viet
nam, propunerea prințului Noro
dom Sianuk în problema compo
nenței acestei conferințe. N. S. 
Hrușciov a declarat de asemenea, 
că guvernul U.R.S.S. se pronunță 
pentru reluarea activității Comisiei 
internaționale de supraveghere și 
control în Laos.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și-a exprimat con
vingerea că lupta dreaptă a patrio- 
ților din Laos va fi încununată de 
succes. în această luptă nobilă sim
patia și sprijinul oamenilor sovie
tici sînt întrutotul de partea po
porului laoțian, a declarat N. S. 
Hrușciov.

Colaborarea dintre 
Academia R. P. Romîne 
și Academia de Științe 

Cehoslovacă
PRAGA 13. Corespondentul A- 

gerpres transmite:
La sediul Academiei de Știin

țe Cehoslovace din Praga a fost 
semnată la 12 ianuarie înțele
gerea de colaborare științifică 
dintre Academia R.P. Romîne și 
Academia de Științe Cehoslova
că, pe anii 1961—1965. Planul 
pe 1961 prevede 
domeniul tehnicii, 
științelor sociale.

înțelegerea de
fost semnată de Zdenek Nejedly, 
președintele Academiei de Științe 
Cehoslovace, și acad. prof, 
fan Milcu, secretar prim al 
demiei R.P. Romîne.

colaborarea în 
medicinei și a

colaborare a

Ște-
Aca-

es-
regiunea Duy

au particbpat

foamete în provinciile controlate 
de separatiștii congolezi
LEOPOLDVILLE 13 (Ager

pres)
In acea parte a Congoului unde 

își fac încă de cap bandiții lui Kalonji 
■ și Mobutu domnește foametea. Oa

menii mor de foame. Cel mai mult 
‘au de suferit copiii. Numai în 
Kasai de sud, declarat de interpu- 

• sul belgienilor, Kalonji, „stat mi
nier independent", mor zilnic din 
cauza unor boli provocate de avita
minoză pînă la 200 de copii.

După cum se știe, în Congo foa
metea a fost provocată de faptul 
că colonialiștii belgieni și imperia
liștii americani, cu sprijinul O.N.U. 
au paralizat activitatea guvernului 
legal din Congo și au dezorganizat 

‘ viața economică a țării.
Actualei situații de mizerie a po

porului congolez i se poate pune 
capăt numai prin restabilirea în 
întreaga țară a puterii guvernului 

. legal congolez, capabil să mobili
zeze întregul popor la lichidarea 
ruinii economice.

------- ---------♦♦♦•===-------

Un bilanț al dominației dictatorului 
Stroessner

MONTEVIDEO 13 (Agerpres)
După cum relatează agențiile de 

presă, limita medie de vîrstă este 
în Paraguay de numai 28 dc ani, 
iar mortalitatea infantilă este a- 
preciată ca fiind cea mai mare de 
pe glob : 257 la mie. Din fiecare 
o sută de persoane, 8 suferă de tu
berculoză sau de boli pricinuite de 
subnutriție.

Acesta este bilanțul dominației 
dictatoriale a lui Stroessner care a 
aservit țara monopoliștilor ameri
cani și care se mai menține la pu
tere numai datorită sprijinului 
S.U.A.

Din cauza terorii și mizeriei, pes
te 500.000 de cetățeni au părăsit 
țara. In prezent, circa 30.000 de ce-

tățeni părăsesc lunar Paraguayul 
plecînd în alte țări.

In țară crește indignarea poporu
lui față de politica internă și ex
ternă a actualului guvern. închi
sorile sînt pline de patrioți care 
au luptat împotriva nedreptăților, 
pentru lichidarea terorii.

----- О------
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Prăbușirea unui bombardier 
american

NEW YORK 13 (Agerpres)
După cum anunță agenția Uni

ted Press International, în apropie
rea localității Palomar — Moun
tain, statul California, s-a prăbușit 
un bombardier american „B-47". 
Trei membri ai echipajului au sărit 
cu parașuta iar patru membri ai 
echipajului au murit.

Avionul, care a costat 3 milioa
ne de dolari, făcea parte din esca
drila 22-a de bombardiere de 
baza aeriană militară March.

Prima conferință a femeilor 
din țările Asiei și Africii

CAIRO 13 (Agerpres)
La 14 ianuarie se deschide

Cairo prima conferință a femeilor 
din (ările Asiei și Africii. Comi
tetul de pregătire a conferinței a 
stabilit ordinea de zi care cuprin
de, printre altele, problema drep
tului de vot și cea a accesului 
femeilor din Asia și Africa la func
ții publice, adoptarea unei legis
lații de apărare a drepturilor fe
meilor la muncă și alte proble
me.

la

------------------  o* ■■ -------------------

Suedia va promova politica 
de neparticipare la uniuni

STOCKHOLAl 13 (Agerpres)
In măsura posibilităților sale 

Suedia trebuie să sprijine efortu
rile internaționale îndreptate spre 
realizarea păcii și înțelegerii re
ciproce în întreaga lume, a de
clarat regele Suediei, deschlzînd 
sesiunea parlamentului. In con
formitate cu aceasta, a continuat 
el, țara noastră va contribui la 
activitatea Organizației Națiuni
lor Unite de ajutorare a țărilor 
slab dezvoltate.

vaRegele a arătat că Suedia 
promova mai departe o politică 
de neparticipare la uniuni, pre
cum și de apărare a libertății și 
independenței sale.

Președinții celor două camere 
care au luat apoi cuvîntul au re
levat că poporul suedez sprijină 
ca și în trecut politica externă 
bazată pe dorința de pace și în
țelegere între popoare.

Declarația P. C. din Algeria
PARIS 13 (Agerpres)
Partidul Comunist din Algeria a 

publicat o declarație în care relevă 
cu satisfacție că poporul algerian 
a boicotat referendumul colonialiș
tilor și a răspuns chemării guver
nului provizoriu al Republicii Al
geria și organizațiilor naționale — 
Frontul de Eliberare Națională din 
Algeria și Partidul Comunist din 
Algeria — în pofida propagandei 
adversarului, a activității scizionis
te a unor conducători, în pofida 
presiunilor puternice exercitate a- 
supra algerienilor și, ceea ce este 
cel mai important, în pofida repre
siunilor sîngeroase care au trans
format acest așa-zis referendum în- 
tr-o mascaradă.

Poporul algerian, se spune în de
clarație, nu a mai boicotat nicio
dată cu atâta hotărîre și atît de 
activ alegerile organizate cu aju-

--------------------- L>.

fran-torul corpului expediționar 
cez. După evenimentele din decem
brie, după sprijinirea masivă la 
O.N.U. a cauzei poporului algerian, 
după acest nou succes politic care 
a ucis în fașă cea de-a „3-a forță" 
a iui de Gaulle, după rezultatele 
referendumului din Franța care do
vedesc scăderea prestigiului lui d< 
Gaulle, izolarea ultranaționaliștilor 
colonialiști și năzuința poporului 
francez spre pace și tratative — 
după tcate acestea se duce în con
tinuare lupta pentru a-i determina 
pe diriguitorii francezi să poarte 
cu guvernul provizoriu al Republi
cii Algeria tratative bazate pe e- 
galitate în drepturi atît cu privire 
la încetarea focului cît și la acor
darea unor adevărate garanții pen
tru înfăptuirea dreptului la auto
determinare.

NEW YORK. — Agențiile de 
informații relatează că în jurul 
datei de 20 ianuarie va avea loc 
o conferință la care vor participa 
miniștrii Afacerilor Externe ai 
Coreei de sud, Filipinelor, Viet
namului de sud și ciankaișiști- 
lor. Participants la conferință vor 
face un schimb de păreri în le
gătură cu ajutorarea rebelilor lui 
Fummi Nosavan — Boun Oum.

HAGA. — Peste 30.000 de o- 
landezi au semnat un apel adre
sat guvernului în care se cere 
să se lichideze baza militară ae
riană N.A.T.O. de la Susterberg.

HANOI. — In lagărul de con
centrare Kam-Le din provincia 
Kuang-Nam (Vietnamul de sud) 
au încetat din viață din cauza 
torturilor la care au fost supuși 
peste 200 de foști participanți la 
mișcarea de rezistență.

BONN. — După cum anunță 
ziarul „Die Welt", în luna ianua- > 
rie în Germania occidentală ѵц / 
sosi din S.U.A. încă un batalion 
american. Batalionul va fi înzes
trat cu rachete teleghidate de tip 
„Lacross", care pot purta încăr
cături nucleare.

BRATISLAVA, 
munții Tatra din 
înălțime de 2.634 
terminată construirea unui obser
vator astronomic, înzestrat cu o 
cameră Wilson pentru observa
rea radiațiilor cosmice,

RANGOON. — Potrivit Unui 
comunicat oficial, trupele birma- 
ne care luptă împotriva ciankai- 
șiștilor în principatul Kengtung 
(partea de est a Birmaniei) au 
ocupat două tabere, relatează co
respondentul din Rangoon al a- 
genției Reuter.

— Recent, în 
Slovacia, la o 
metri, a fost

ÎN SPRIJINUL REVOLUȚIEI CUB ANE
HAVANA 13 (Agerpres)
Presa mexicană își exprimă a- 

dînca îngrijorare în legătură cu 
manevrele flotei maritime militare 
ale S.U.A. în Магёа Caraibilor. 
Ziarele relatează că aceste mane
vre vor duce la o intcnsif-care și 
mai mare a încordării în regiunea 
Caraibilor.

Ziarul „Diario de Mexico", în- 
tr-un articol redacțional, sublinia
ză că aceste manevre au stârnit nu 
numai indignarea poporului cuban 
ci a tuturor popoarelor lumii. „Cînd 
oare vor înțelege conducătorii 
nord-americani că popoarele care 
luptă pentru libertate nu se -tem 
niciodată de amenințările lor gro
solane ?“ se întreabă ziarul.

„Devine tot mai clar", scrie zia
rul „El Popular" că S.U.A. se 
pregătesc să invadeze Cuba. Aces
te operațiuni ale flotei militare a-

mericane urmăresc să sprijine debar
cările contrarevoluționarilor în 
Cuba.

Ziarul „La Prensa“ condamnă cu 
asprime guvernul Eisenhower pen
tru amenințările lui la adresa Cu
bei. Fidel Castro, scrie ziarul, a 
înfăptuit revoluția democratică și 
socială, pentru a elibera poporul 
său de colonialismul yankeu ne
fast... în prezent asupra acestei re
voluții planează- primejdia". Dar 
Cuba nu e singură, scrie ziarul. 
Ea este sprijinită de spiritul libertă
ții. In ajutorul ei vin toate popoa
rele latino-americane, a căror miș
care de solidaritate cu Cuba este 
în prezent în plină desfășurare.

In Chile, Frontul de acțiune 
populară și Centrul sindical unic al 
oamenilor muncii au dat publicității 
un comunicat comun prin care își 
exprimă solidaritatea cu revoluția

cubană și opoziția față de planurile 
agresive ale guvernului Eisenho
wer. „Recentele provocări ale gu- * 
vernului de la Washington, subli
niază comunicatul, impun necesita
tea coordonării eforturilor sindica
telor și organizațiilor politice aje 
muncitorilor chilieni pentru stabili
rea dc obiective comune care să 
stea la baza mișcării populare de 
apărare a revoluției cubane",

Agenția Prensa Latina relatează 
că Josue de Castro, cunoscut sa
vant și deputat în Congresul națio
nal din Brazilia a subliniat în ca
dru І unei declarații, făcute după 
reîntoarcerea sa dintr-o vizită ofi
cială în Cuba, că „poporul cuban 
sprijină cu fermitate revoluția. în
treaga insulă este gata să respingă 
orice invazie din afară și să repri
me acțiunile subversive ale bande
lor contrarevoluționare din țară".
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