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CandMtaii al Frontalul Bcarocraflcl Populare 
ta alegerile de ta 5 marne

Minerul fruntaș Gristea
ză, a avut loc la
Teatrul de stat din Petroșani adu
narea oamenilor muncii din dr-
cumscripția electorală nr. 9 în ve
derea propunerii candidatului de 
deputat în alegerile pentru Marea 
Adunare Națională care vor avea 
loc la 5 martie.

Adunarea, la care a participat 
un mare număr de muncitori, tehni
cieni și ingineri din Vulcan, Aninoa- 
ra și Petroșani-sud, țărani întovărășiți 
din Iscroni, intelectuali și gospodi
ne, a fost deschisă de către tova
rășul Șulea Gheorghe, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular orășenesc Petroșani.

Apoi a luat cuvîntul tovarășul 
Szuder Wiliam, di
rector general al 
Combinatului car
bonifer Valea Jiu
lui care a vorbit 
despre alegerile 
de deputați în Ma
rea Adunare Na
țională și în sfatu
rile populare — 
eveniment de o 
însemnătate deo
sebită în viața po
porului nostru — 
despre marile rea
lizări obținute de 
oamenii muncii, 
sub conducerea în
țeleaptă a partidu
lui, în toate do
meniile de activi
tate, despre încre
derea lor fermă 
în viitorul luminos 
pe care îl deschid Directivele celui 
de-al III-lea Congres al partidului.

— Niciodată n-a fost ponorul 
nostru mai convins ca acum; — a 
spus printre altele vorbitorul — de 
tăria propriilor sale forțe, nicioda
tă nu i-au fost atît de apropiate 
și de clare perspectivele luminoase 

de viitorului său 1
După ce a subliniat realizările 

pe plan local, din care merită să

Randamentul de 1,160 tone pe post — 
obiectiv pe deplin realizabil 

la Aninoasa
In primele zile ale anului cu

rent, graficul producției zilnice de 
la mina Aninoasa arăta oscilații 
neobișnuite. Pentru cunoașterea 
cauzelor acestui fapt, ne-am adre
sat tov. Ledrer Iosif, șeful exploa- 
tării, care ne-a dat următoarele 
lămuriri despre munca și efortu
rile colectivului pentru realizarea 
ritmică a sarcinilor zilnice de 
plan.

— Primele zile de lucru din a- 
cest an, au fost grele pentru co
lectivul minei Aninoasa. Graficul 
producției zilnice arăta cînd peste 
plan, cînd sub plan. Nu mult, 
numai cîteva tone, cantitate a- 
proape nebăgată în seamă, totuși 
suficientă ca oamenii să fie su
parăți. Astfel, în prima zi, >pe mi
nă ne-a ieșit numai cu... 11 tone 
mai puțin decît era planul. A 
doua zi, planul de extracție zil
nic a fost realizat și s-au dat... 3 
tone cărbune peste preliminar. A 
treia zi, iar am rămas sub pian 
cu... 2 tone, apoi am dat peste 
plan... 8 tone — prezentîndu-se 
în primele zile oscilații complet 
nejustificate din punct de vedere 
al situației tehnice a minei.

Pe bună dreptate, s-a pus în
trebarea : care este cauza aces
tei oscilații ? Doar nu este vor
ba de cantități mari, care să in
dice o lipsă deosebită într-un 
compartiment de activitate, ci 
cantități mici, infime care aproa
pe că ar putea să fie adunate cu 
mătura de pe galeriile minei.

Colectivul minei Aninoasa s-a 
pregătit bine pentru noul an de 

fie reținute creșterea producției de 
cărbune cu peste 1 milion de tone 
în 1960 față de 1955 și construirea 
în ultimii ani în Valea Jiului a 
aproape 3000 de apartamente pen
tru mineri, dintre care mai mult 
de jumătate în localitățile ce aparțin 
circumscripției electorale nr. 9, to
varășul Szuder Wiliam a propus, în 
numele Consiliului regional al 
F.D.P., pe tovarășul Cristea Aurel, 
miner fruntaș la exploatarea minie
ră Aninoasa, drept candidat al 
Frontului Demorcației Populare 
pentru alegerile de deputați în Ma
rea Adunare Națională.

în sală au izbucnit puternice a-

Aspect de la adunarea populară din sala teatrului

plauze. Mipețul Cristea Aurel, este 
cunoscut în întreagă Valea Jiului 
pentru succesele pe care le obține 
în producție, pentru faptul că el, 
ca membru de partid, nu odată a 
cerut să i se încredințeze locurile 
de muncă cele mai grele.

Propunerea a fost susținută cu 
deosebită căldură de către minerul 
Ciulea Grigorc, maistrul miner

muncă. In cursul dezbaterii 
cifrelor de plan s-au preconizat 
o seamă de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice caire să asigure reali
zarea extracției de cărbune. Au 
fost luate și angajamente mobili
zatoare : extragerea a 7.000 tone 
cărbune peste plan, realizarea 
unei creșteri a productivității 
muncii de 3—4 la sută față de 
1960, reducerea prețului de cost 
cu 0,62 lei pe tona de cărbune, 
mecanizarea în proporție de 90 
la sută a transportului, armarea

(Continuare în pag. 3-a)
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Д 11 rol Valea Vasile, ingi-
ziUl Cl nerul Tarcea loan,

Cotoț Iosif, șeful 
exploatării miniere Vulcan și de 
alți tovarăși.

★

în aceeași adunare a fost propusă 
drept candidată pentru Sfatul popu
lar regional în circumscripția elec
torală nr. 69 tovarășa Muștean Flo- 
rica, profesoară, directoarea Șco
lii de 7 ani nr. 1 Petroșani.

Candidatura tovarășei Muștean 
Florica, fiică de miner, a fost de 
asemenea susținută cu multă căldu
ră.

La Lupeni
Joi după-amiaza în orașul Lu

peni au avut loc două adunări 
populare pentru propuneți de can
didați în alegerile de deputați pen
tru sfaturile populare.

Din partea circumscripțiilor e- 
lectorale nr. 164 și 165 au fost pro
puși să candideze pentru alegerile 
de deputați în Sfatul popular al 
orașului regional Petroșani, tovară
șii Pîrîian Viorel, șofer și Lăzăres- 
cu loan, șeful minei Lupeni.

De asemenea pentru circumscrip
țiile nr. 29, 30, 31, 32, 34, 3.5 și 36 
pentru alegerile de deputați în Sfa
tul popular al orașului Lupeni, au 
fost propuși să candideze tovarășii : 
Sălceanu Petru, Dobocan Vasile, 
Sas Alexandru, Kimschi Robert, 
Brașoveanu Victor, Doțiu Avram 
și Lăzărescu loan. Propunerile au 
fost aprobate în unanimitate de cele 
două adunări-

La Bânița
în ziua de 19 ianuarie după- 

amiaza în comuna Banița zeci de 
oameni ai muncii, țărani întovără
șiți s-au adunat la căminul cultural 
pentru a-și propune candidați în 
alegerile ce vor avea loc în ziua 
de 5 martie.

Pentru alegerile de deputați în 
Sfatul popular al comunei Bănița, 
din partea circumscripțiilor nr. 6, 
7, 8, 9 și 10 au fost propuși să 
candideze tovarășii Vladislav Ioan, 
Jitea Petru lui Dan, Stoica Vasile, 
Jitea Vasile și Vladislav Aurel. Cei 
care au luat cuvîntul au susținut 
cu căldură propunerile făcute.

ȘT. EKART

„In aceste locuri in trecut |
n-a fost nimic" |

Trecătorule, oprește-te și privește în jur. In aceste locuri i 
în trecut n-au fost decît bălării. Privește locul unde .acum se înal- i 
ță cartierul Il-Viscoza cu blocuri impunătoare ce cuprind aproape ? 
300 apartamente cu încălzire centrală (clișeul din stînga).

Dar unde sînt maidanele de odinioară din străzile laterale, 
ale vechiului Lupeni!? Nu le mai căuta! Mîna harnică a omu-... 
lui liber le-a transformat în locuințe confortabile, în grădini cu 1 
flori și solare pentru copii. Numai pe terenul viran din strada 
Gheorghe Șincai au fost construite 17 locuințe individuale. (In 
clișeul din dreapta casa mine rului Csalovics Ștefan).

Congresul al III-lea al P.M.R., 
făcînd bilanțul mărețelor succese 
dobîndite de poporul nostru mun
citor, a consfințit victoria socialis
mului în patria noastră. In anii pu
terii populare patria noastră s-a 
transformat într-o țară puternică, 
înaintată, iar oamenii muncii, eli
berați pentru totdeauna de exploa
tare, sînt stăpîni pe soarta lor.

Una din cuceririle cele mai de 
seamă ale poporului nostru este 
făurirea și consolidarea continuă a 
regimului de democrație populară, 
cea mai democratică orînduire de 
stat din istoria țării noastre. Sub 
conducerea partidului, în condițiile 
regimului democrat-popular, milioa
ne de oameni ai muncii au fost 
treziți la viață politică conștientă, 
sînt antrenați în conducerea și re
zolvarea treburilor obștești.

Faptul că întreaga putere poli
tică se află în mîinile clasei mun
citoare determină adîncul demo
cratism al orînduirii noastre de 
stat. Tăria de neclintit a orînduirii 
noastre de stat constă în faptul că 
ea este cu adevărat populară, făuri
tă de popor și se bucură de spri
jinul puternic al maselor largi ale 
celor ce muncesc. Prin aceasta sta
tul nostru democrat-popular se deo
sebește radical de statele burgheze.

Statul burghez, indiferent de for
ma pe care o îmbracă, reprezintă 
dictatura unei infime minorități de 
exploatatori asupra majorității co- 
vîrșitoare a maselor de oameni ai 
muncii.

în statele burgheze nu poate fi 
vorba de democrație. întreaga pu
tere se află în mîinile marilor ban
cheri- și capitaliști. Deși în consti
tuțiile burgheze se prevede dreptul 
cetățenilor la vot, dreptul de a alge 
și a fi aleși, aceasta există numai 
pe hîrtie, deoarece prin diferite 
manevre, milioane de oameni ai 
muncii sînt lipsiți de acest drept. 
Așa de pildă, în Statele Unite 
nici unu la sută din popu
lația de culoare nu are dreptul la 
vot. Parlamentele burgheze sînt for
mate din marii industriași, bancheri 
și slugi ale acestora- Avînd o ase
menea compoziție e ușor de înțeles 
că activitatea acestora este îndrep
tată spre sprijinirea și apărarea ce
lor avuți. De le asemenea parla
mente oamenii muncii nu pot aștep
ta nimic bun.

Aceeași situație a existat și în 
țara noastră în anii regimului bur- 
ghezo-moșieresc. în parlament, în 
senat nu a existat nici un muncitor 
sau țăran muncitor, numai reprezen
tanții claselor exploatatoare .

Regimul de democrație populată 
înseamnă în istoria poporului nos
tru, o pagină nouă. în toate ramu
rile activității de stat și economice 
din țara noastră, în conducerea tu
turor treburilor se găsesc oameni 

ieșiți din popor. Energia revoluțio
nară și inițiativa creatoare a mase
lor pbpulare sînt izvoare nesecate 
ale puterii statului nostru demo
crat .popular, stat în care puterea 
aparține oamenilor muncii de la o- 
rașe și sate. Aceasta se exprimă 
în mod nemijlocit în marile drepturi 
și libertăți de care se bucură azi 
poporul nostru muncitor.

Marea Adunare Națională și 
sfaturile populare sînt formate din 
deputați aleși de către oamenii 
muncii prin vot universal, egal, di
rect și secret. Deputății sînt aleși 
pe baza celui mai democratic sistem 
electoral și ei reprezintă toate păturile 
populației, întreaga noastră societa
te. în prezent în întreaga țară au 
loc adunări ale oamenilor muncii în 
care se fac propuneri de candidați 
pentru alegerile din 5 martie 1961.

Felul în care se desfășoară aceste 
adunări, propunerile făcute, de
monstrează încăodată înaltul demo
cratism al regimului nostru derno- 
Crat-popular. Fiind propuși de or
ganizațiile oamenilor muncii, șau de 
adunările generale ale cetățenilor 
candidați! F.D.P. sînt cei mai au
tentici reprezentanți ai poporului,1 
ieșiți din rîndurile muncitorilor, 
țăranilor și intelectualilor.

Oamenii muncii propun drept 
candidați ai F.D.P. în alegerile de 
deputați pentru Marea Adunare Na
țională și sfaturile populare pe cei 
mai buni fii ai poporului nostru, 
luptători devotați pentru cauza so
cialismului.

Cu dragoste și entuziasm oame
nii muncii au propus și susțin din 
toată inima candidaturile conducă
torilor partidului și statului nostru 
democrat-popular. Intr-o atmosferă 
de entuziasm, de manifestare a dra
gostei nețărmurite față de partid, 
au decurs adunările în care au fost 
propuși candidați ai F.D.P. tovară
șii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ghi- 
vu Stoica, Gheorghe Apostol și 
ceilalți membri ai Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R. Mii și mii de 
oameni ai muncii au susținut aceste 
propuneri cu multă căldură, anga- 
jîndu-se să muncească cu și mai 
mult elan pentru înfăptuirea sarci
nilor trasate de partid.

în Valea Jiului, adunările oame
nilor muncii desemnează drept can
didați ai F.D.P. în alegerile de la 5 
martie pe cei mai buni dintre ei, oa
meni care au dovedit prin fapte că 
merită această mare încredere.

Drept candidați ai F.D.P. pentru 
alegerile de deputați de la 5 martie 
sînt propuși muncitori fruntași în 
producție, ingineri, intelectuali, ac
tiviști de partid și de stat. Minerii 
din Lupeni au propus candidat pen
tru Sfatul popular regional pe to
varășul Feher Vasile, unul dintre 
cei mai buni mineri de la această 
mină, activist neobosit pe tărîm ob
ștesc. Tot pentru Sfatul popular re
gional au fost propuși candidați de 
deputați tovarășul Kovacs Alexan
dru, muncitor fruntaș în producție 
la U.R.U.M.P., Peter Moise, miner 
fruntaș de la Petrila, Mătăsăreanu 
Florica, o harnică muncitoare de la 
Filatura Lupeni.

Pentru Marea Adunare Naționa
lă, au fost propuși drept candidați 
tovarășii Furdui Petru, membru al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar al Co
mitetului regional de partid, Nicoa- 
ră Coriolan — inginer minier de la

(Continuare în pag. 3-a)
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Să nu

• Cind pisica plînge pe șoa
rece, nu o lua in seamă. (Pro
verb japonez).

Lucrurile s-au petrecut într-una 
din zilele trecute. Mă aflam în 
stația Livezeni. Ga fiecare om. 
care călătorește cu trenul, m-am în
dreptat spre casierie să cumpăr un 
bilet. Ghișeul pentru bilete era 
închis. Cu exact 3 minute înainte 
de ora sosirii trenului de Lupeni 
în stație apare și casiera și 
cepe să deâ bilete.

—• Dumneata ?
<— Un bilet la Vulcan vă 

— și întind o hîrtie de cind
Casiera îmi studiază bănii, apoi 
mi-î restituie spunînd :

•— N-am să vă dau restul!
— Tovarășă, mă lipsesc

PROVERBE
• Dacă te prefaci în vierme, 

să nu te mai miri că vei fi stri
vit. (Proverb rusesc).

mai întîmple!
rest, numai dă-mi bilet că scap 
trenul.

— Nu pot, schimbă undeva. 
Noroc cu un cunoscut care în- 
tîmplător a trecut pe acolo și 

mi-a schimbat banii.
Nici nu știu cum aș fi prins 

trenul din mers dacă niște brațe 
vînjoase nu mi-ar fi dat ajutor.

Este admis oare ca o casierie 
G.F.R. să distribuie bilete în ul
timul moment sau să nu aibă 
posibilitatea de a da restul ? (Nu 
în bani ci în lei). Să sperăm că 
pe viitor asemenea lucruri nu se 
vor măi petrece la gara Livej 
zeni.

în-

rog 
lei.

de
CAROL MIHAI

Vulcan

UN CHIOȘC
Chioșc T.A.P.L., chioșc O.C L. ? 

Este greu să răspunzi la o ase
menea întrebare. Privind felul 
cum e „îngrijit", pare mai degra
bă chiioșcul nimănui. Finmă nu 
are. In schimb, în ciuda celor

PĂRĂSIT
cutii, ambalaje, așchii. După o 
îngrăditură cu pretenții de gând, 
12 lăzi cu sticle de bere goale 

stau la discreția tuturor (vezi cli
șeul). Dintre acestea, una plină 
cu cioburi, a fost' adunată de ce-

•două lacăte mari care zăvorăsc 
obionul și ușa, niște hieroglife 
scrise pe o bucățică de hîrtie a- 
nunță : Deschis zilnic.

Situat pe partea dreaptă a 
drumului ce duce la Orașul nou 
Uficani, abia vizibil de după gar
durile înalte, așezarea acestui 
cliioșc pare ciudată. In jurul său,

tățeni și depozitată lîngă cele
lalte. De asemenea, într-o altă la
dă se găsesc cttteva sticle cu 
gîtul spart.

Ce rost are chioșcul acesta 
aici ? Cui îi aparține ? De ce stau 
sticlele și ambalajul la voia 
tîmplării ? Cine răspunde de 
tivitatea acestei unități și în 
goarea cărei legi programul
funcționare al chioșcului se face 
după bunul plac al vînzătorului 
respectiv ? Iată oîteva întrebări 
la care Secția comercială a Sfa
tului popular orășenesc Petroșani 
trebuie sa răspundă.

în- 
ac- 
vi- 
de

• Oricît ai bate măgarul, el 
tot nu se 
(proverb afgan).

va preface

după cîine,

în cal.

nu dupălx 
duce ігіч

• Ia-te
șacal. Primul te va 
sat, al doilea — în deșert (Zi- î 
cată arabă).

• Este atît de bun. încît lasîil 
pe lup să mănînce oile. (Zicală 1 
persană). )

• Cine nu știe să danseze, 
zice că podeaua este zgrunțu- 
roasă. (Proverb indian).

• Cînd mănîncă un sărac o ‘ 
găină ? Cînd e bolnav sau să- ț 
racul sau găina. (Proverb ar- | 
gentinean). >

J 1 I J
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• Cel mai veninos șarpe 
poate fi răpus de un mușuroi 
de furnici. (Proverb din Ca
merun ).

• Dacă nu-i ulei în opaiț, fi
tilul nu folosește la nimic. 
(Proverb chinez).

• Setea nu ți-o saturi cu 
rouă. (Proverb egiptean).

♦ 
♦
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In prima zi Ingrid a venit la club însoțită de mama ei. A bă
tut ușor în ușa din dosul căreia acordurile unui țian o în- 
tîmpinau ca un bun venit. 1 s-a oferit un loc alături de celelalte fe 
tițe și băieți, membri ai cercului de muzică.

De atunci n-au trecut numai cîteva săptămîni. Primită cu 
căldură în familia micilor muzicieni pioniera Wilg Ingrid a devenit 
una din cele mai perseverente eleve ale cercului de muzică de la 
clubul sindicatelor din Lupeni. Cine știe, poate peste cîțiva ani 
această micuță pianistă pe care o vedeți in clișeu se va re
marca ca un real talent...

CURIOZITĂȚI ZOOLOGICE*

• Ochii vulturilor cîntăresc de 
două ori mai mult decît creierul 
lor.

• Maimuța langur, din munții 
Himalaya, contrazice legea tutu
ror animalelor cățărătoare. Toate 
aceste animale au brațele mai 
lungi decît picioarele — doar lan- 
gurul are picioarele mai lungi 
decît brațele.

• Firul de păianjen este atît 
de subțire încît cu unul care ar 
cîntări 450 gr. se poate înconjura 
Pămîntul la Ecuator. Dacă însă 
vom întinde firul pînă la cea mai 
apropiată stea din constelația Cen
taurului, el va cîntări... 500.000 
ide tone.

• Gîtul unei vrăbii cuprinde 
de două ori mai multe vertebre 
decît cel al girafei.

• Jumătate din greutatea unui 
din

pen-

I

Calamburul lui Hașdeu
Marele nostru savant și scrii

tor Bogdan Petriceicu Hașdeu nu 
agrea de loc pe junimiști și a- 
vea, în special, o părere foarte 
proastă despre Titu Maiorescu. 
Cînd a aflat că șeful junimiști
lor a fost 
tărî să-i 
felicitare, 
cunoșteau 
de mirați, 
țelese rostul 
plicul. Căci 
ligrafiat, sta

E. S.
Min

Tit Maiorescu
Adică „Excelenței Sale Minis

trului Tit Maiorescu" în aparen
ță, dar de fapt, printr-un stră
lucit calambur epigramatic, Haș
deu declara:

E smintit Maiorescu 1

numit ministru, se ho- 
trimită o scrisoare de 
Firește, toți cel care-i 
poziția, au fost extrem 
Numai destinatarul în- 

scrisorii, cînd primi 
pe plic, frumos ca- 
scris :

porumbel este alcătuită 
mușchi, pe care îi folosește 
tru zbor.

• Nu orice sînge e roșu, 
unele nevertebrate sîngele e 
ben (pigmentul are la baiză 
și fier și se numește clorocruosi- 
nă, ca la insecte). La raci sîn
gele este de culoare albastru pa
lid, iar la unele animale este 
chiar incolor.

Depinde de autor...
Actorul englez Leslie Howard, 

fiind acostat pe stradă de auto
rul unei piese de teatru slabe, 
pe care talentatul interpret nu o 
putuse salva de la cădere, e în
trebat de scriitor:

— Cum se poate, domnule, să 
fii atît de plicticos pe scenă, 
în viața de toate zilele ești 
ritual ?

— In viața de toate zilele, 
tul e al meu, domnule — 
punse sec actorul.

• In secolul III î.e.n. Aristotel, 
„tatăl" tuturor științelor, a des
cris 450 de specii de animale. In 
secolul al XVIII-lea, Linne 
descris 4.000. In prima jumătau. 
a secolului al XIX-lea se cunoș
teau 48.000. Numărul acesta a 
crescut, în jurul anului 1900, la 
500.000. In prezent, zoologii nu
mără 1.000.000 de specii. Dar 
n-am ajuns încă la sfîrșit!

• Lumina pe care o emană 
peștii în curs de putrezire este 
cauzată de o bacterie (Sarcina 
noctiluea). Astfel cadavrele ani
malelor marine. în special pești, 
dacă se udă cu apă sărată și se 
țin la o temperatură de aproxi
mativ 10 grade Celsius după două 
zile devin luminoase.

• Pasărea muscă este singura 
pasăre de pe glob care poate zbu
ra înapoi.

r i

economii 
de mate-

cadrul a-

Ar fi timpul...
In noul an harnicii muncitori 

de la preparația Lupeni, au por
nit o întrecere plină de entuziasm 
pentru realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan. In comparti
mentele lor de activitate, spălă
torii, flotatorii, preparatorii și 
mecanicii, laboranții și electricie
nii obțin zi de zi depășiri sub
stanțiale, luptă pentru o calitate 
mai bună și realizează 
însemnate la consumul 
riale.

Zilele trecute însă în
cestui colectiv s-a întîimplat un 
lucru care i-a supărat pe mulți. 
Inginerul Hercsik Francisc, e- 
net get icul șef al preparației i-a 
găsit pe electricienii Petrovici Li- 
vlu și Sebok Paul dormind în 0,- 
rele de serviciu. Pentru această 
faptă vinovății au fost sancțio
nați. Li s-a dat șă un avertisment 
serios. Acum, deși în timpul ser
viciului nu-i mai apucă somnul, 
comportarea lor lasă totuși de do
rit. Oare nu ar fi timpul ca e-< 
lectricienii Petrovici Liviu și 
SeMk Paul să se străduiască să 
devbHl și ei muncitori fruntași 
în procesul de producție ?

IOSIF LANDFRAS 
electrician — preparația Lupeni

La 
gal- 
sulf

Inima girafei
capul se găsește cu _ 
de centimetri mai susa 

La giraifă această dis- 
de aproximativ 3 me- 
fel reușește inima să
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Ce trebuie să știm despre ecliosa totala de soare 

constă în faptul că ele oferă un | 
prilej unic de cercetare fizică a ’ ----- 4 , . . a
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In cursul acestei ierni se va pro
duce o eclipsă totală de soare, 
fenomen foarte rar, care, pe lin
gă spectaculozitatea lui, constituie 
un bun prilej pentru studierea u- 
nor probleme științifice deosebit 
de importante.

Fenomenul acesta se va produce 
la 15 februarie 1961 și va intere
sa desigur multă lume, fiind vor
ba de un spectacol unic în viața 
unui om. El este provocat de fap
tul că L.una se interpune în acel 
răstimp între Pămînt și Soare, a- 
coperind discul solar. Ultima e- 
clipsă totală de soare la noi s-a 
produs acum 144 de ani, la 20 oc
tombrie 1816, iar viitoarele vor a- 
vea loc la 11 august 1999 și 7 oc
tombrie 2135.

Eclipsa va fi totală in întreaga 
regiune sudică a țării noastre. Ir. 
restul țării eclipsa va fi parțială, 
însă foarte mare : peste 0,95 din 
diametrul soarelui va fi acoperit 
de Lună. Soarele se va vedea la 
faza maximi, ca o seceri subțire 
cu coamele îndreptate în jos.

/

Eclipsa parțială va începe la 
bucurești la 8 h. 43 m. 2 secun
de. Faza maximă are loc la 9 h 
54 m. 8 secunde, iar sfirșitul eclip
sei parțiale se produce la 11 b 12 
m. In restul țării orele începutului 
și sfîrșitului eclipsei parțiale nu 
diferă mult de acelea de la Bucu
rești.

Fenomenul eclipsei totale de 
soare este unul din cele mai im
presionante fenomene ale naturii. 
In plină dimineață, pe cerul în
tunecat ca seara tîrziu se va vedea 
discul acoperit al soarelui pe mar
ginea căruia vor apare protube
rante roșiatice, ca niște limbi de 
fac. Apoi se va întinde coroana 
solară, sub formă de jeturi alb- 
perlate. Stelele mari strălucitoare 
vor apare pe cer ca și planetele 
Jupiter și Saturn, care vor fi a- 
tunci la vest de soare, iar Mercur 
și Venus la est. Cu venirea întu
nericului temperatura va scădea 
și va adia vîntul. Animalele vor 
fi neliniștite.

Importanța științifici excepțio
nală a eclipselor totale de soare

constă în faptul că ele oferă un

лоомммоомошав >OM

soarelui, a păturilor celor mai în
depărtate ale atmosferei soarelui. 
De asemenea se pot studia proble
mele delicate referitoare la miș
cările Lunii și ale Pămîntului, ale 
deviației razelor luminoase ale 
stelelor din vecinătatea discului 
solar (deviație prezisă de teoria 
relativității1) etc.

Dacă timp de multe secole e- 
elipsele au fost considerate ca re
zultat al acțiunii unor forțe divine _ 
și dădeau loc la tot felul de in- 3 
terpretări mistice — astăzi știința 
a risipit negura pe care obscuran- 8 
tisnud din trecut o răspîndea în 8 
jurul acestor fenomene. Eclipsele, 8 
prin previziunea cu care sînt cal- 8 
culate de către astronomi, consti- 8 
tuie un bun prilej de a demonstra 8 
maselor largi populare puterea 8 
atotbiruitoare a științei, care, por- ® 
nind de la cauzele naturale ale g 
acestor fenomene — mișcările cor- g 
purilor cerești — reușește să le 8 
prevadă cu sute de ani înainte.
и mi ммі ммб к imowo

8
8

La om 
cîteva zeci 
de inimă, 
tanță este 
tri. In ce 
pompeze sîngele la această înăl
țime ?

Cercetările au dovedit că inima 
girafei este o pompă uimitoare. 
Inima girafei cîntărește aproxi
mativ 12 kg. iar grosimea pe
reților săi este de 8 cm. Presiu
nea sîngelui este la girafă de 
două ori mai mare decît la om. 
Iată de ce nu este de mirare că 
inima girafei poate pompa sîn
gele la înălțimea de 3 fu.

----- O-----

LOGICĂ 
ELEMENTARĂ

George Bernard Shaw, spiri
tualul dramaturg irlandez, asista 
la premiera unei piese al cărei 
insucces îl prevestise prietenei ca- 
re-1 însoțea.

La un moment dat, spre sfîrși- 
tul piesei, aceasta-i șopti umo
ristului :

— Vezi, spuneai că piesa va fi 
fluierată și nu fluieră nimeni...

— Cum mai pot să fluiere, 
cînd cască ? — răspunse mali
țios autorul „Sfintei Ioana".

----- O— —

Să nu fie singurul
Chirurgul englez Lister a fost 

chemat în miez de noapte la un 
pacient bogat. După ce a exami
nat bolnavul Lister l-a întrebat: 
v-ați făcut testamentul ? Speriat, 
pacientul l-a întrebat dacă starea 
sa este într-adevăr atît de gravă 
încît trebuie să-și pregătească 
testamentul.

— Chemați-1 imediat pe avoca
tul dv. și pe cei doi fii.

— Fac tot ce cereți, spuse bol
navul zdrobit, dar spuneți-mi, nu 
mai e nici o speranță ?

— Nu, răspunse însfîrșit pro
fesorul. Starea dv. nu inspiră te
meri, dar nu vreau să fiu singu
rul pe care l-ați trezit noaptea 
din cauza toanelor dv.

ч
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Azi mai mult cărbune decît ierioho мінеіш;
'/ Valoarea utilajelor sosite în ( 

Valea Jiului din țările prietene j 
și mai ales din Uniunea Sovie- j 

f tică în anul trecut s-a ridicat ’ 
( la zeci de milioane lei. In acest / 
C an planul de aprovizionare al ) 

I C.C.V.J. prevede de asemenea ? 
I. tin important ajutor tehnic din ( 
țările 
cursul 
Valea 
deme.
mără
tăietoare de tipul WLE-5 S ve- ? 
nită din R. P. Polonă și 4 ha-1, 
veze de tipul KMP-3 sosite din l 
Uniunea Sovietică. Conform ' 
planului combinatului pentru 
introducerea tehnicii noi, 
din cele 4 haveze sovietice 
lucra la Vulcan pe stratul 
blocul II, una la Uricani 
stratul 8—9 nord și două 
mina Lupeni. Tot la Lupeni va / 
fi introdusă si haveza polone- , 
ză WLE-5S. <

In anul trecut la mina Lu- 5 
peni au fost aduși din Uniu- / 
nea Sovietică 500 bucăți stîlpi / 
hidraulici de abataj de tipul / 
GS. De curind au sosit și cele (J 
500 de grinzi metalice în con- ț 
solă speciale pentru stîlpii hi- ț 
draulici. Aceste grinzi lungi $ 
de un metru, au doar 18 kg. ji 
greutate și rezistă la o pre- J1 
siune de 25 tone. întreaga gar- Z 
nîtură (stîlpii și grinzile) va ( 
fî introdusă într-un abataj ( 
frontal pe stratul 18 blocul VI { 
la sectorul IV B, abataj ce va ( 
fi pus în funcțiune în curind. )

K.

f.

I

■
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lagărului socialist. In 
acestei luni au sosit în 

Jiului cîteva utilaje mo- 
Printre acestea se nu- 

o haveză cu două bare

Sectorul tineretului este în frunte
La mina Aninoa- 

sa, pe graficul în
trecerii socialiste 
pe profesii, în drep
tul sectorului II 
sînt trecute numele 
celor cîțiva briga
dieri din sector : 
Hegedliș Dănilă,Cosma Remus,

Hemerik Matei, Kibedi Francisc. în 
aceste zile în dreptul acestor nume 
sînt trecute multe tone de cărbune

date peste plan, precum și randa
mente care nu sînt sub 3,8—4,2 
tone cărbune pe post. într-adevăr, 
colectivul sectorului II format în 
cea mai mare parte din tineri mi
neri, se află în fruntea întrecerii 
socialiste pe mină. Din abatajele 
lor, tinerii mineri au extras în a- 
ccastă lună aproape 600 tone de 
cărbune peste plan, cărbune de bu
nă calitate.

în abatajul iui Berindei și în alte abataje.
. ..La mina Lonea 

I se muncește cu 
spor. La abatajul 
numărul 4 unde lu
crează într-un 
schimb minerii Po- 
liciuc Dionisie,

Curteanu Vasile, If-
timie Vasile și Baibole Dumitra- 
che munca este astfel organizată, 
sub conducerea brigadierului Berin
dei Aurel, incit se scot zilnic a- 
proapc 5 tone de cărbune pentru 
fiecare post prestat. In asemenea 
condiții este firesc ca această bri
gadă să fie socotită drept cea mai 
hună brigadă din sector. Minerii de 
aid și-au depășit planul lunar la zi 
cu peste 200 tone de cărbune. La 
abatajul 9 A unde muncește bri
gada condusă de Iacob Petru, pe 
seama creșterii randamentului la 
peste 4,400 tone pe post, s-au dat 
peste planul Ia zi, 190 tone de 
cărbune.

La sectorul I al minei Lonea se

Randamentul de 1,160 tone pe post 
obiectiv pe deplin realizabil 

la Aninoasa
(Urmare din pag. l-a)

a 2.760 m. 1. galerii în bolțarl 
și 3.000 m. 1. în fier etc. Cea mai 
importantă acțiune a fost trece
rea la realizarea încă din luna 
ianuarie a unui plan zilnic egal 
cu media anuală — lucru pe ca
re alte exploatări îl vor realiza 
de-abia în ultimele trimestre ale 
anului. Acest lucru este o acțiune 
curajoasă pentru colectivul minei 
noastre și, în același 
explicația oscilărilor 
primele zile de lucru.

De-acum însă, se 
cu oscilațiile. După cum 
văzut și în planul de măsuri, la 
mina noastră a intrat în produc
ție un abataj frontal armat în 
Ifler. iar de curind au intrat în 
plină activitate încă trei abataje 
cameră de mare capacitate. Prin 
aceste măsuri vom da încă îjn ia
nuarie 1000 tone cărbune peste 
plan.

In prezent sînt în curs de apli
care și alte măsuri, în scopul 
creării unor condiții tot mai bu
ne pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan. Astfel, se lucrează la 
deschiderea unui nou abataj fron
tal în stratul III, se pregătește 
exploatarea prin abataje frontale 
în trepte răsturnate a stratelor 7, 
8 și 9 din blocul I și a stratului 
15 din blocul II.

O atenție deosebită se dă spo
ririi randamentelor. Se muncește 
intens pentru realizarea încă de

IN LIBRARII—a- "-gșg=-- -  -:s

timp, dă și 
plan pede

va termina 
am pre-

pe acum a randamentului mediu 
anual de 1,160 tone cărbune pe 
post. In acest scop, prin introdu
cerea a încă 3 mașini de încărcat 
G.N.L.-30 M. va crește randamen
tul mediu pe abataje cameră de 
la 4,032 tone/post planificat la 
4.455 tone/post. iar la lucrările 
de pregătiri, prin folosirea a două 
mașini noi ERM-1, media randa
mentului va crește de la 1,010 
m. с./post la 1,162 m. c. In a- 
celași timp, 
tru trecerea 
tomată a 
pe, înlocuirea 
plan înclinat 
bleu, introducerea unor împingă- 
toare la puțul orb nr. 5 etc.

Aplicarea treptată a acestor 
măsuri, ne va asigura realizarea 
încă de pe acum a sarcinilor de 
plan zilnice la nivelul mediu al 
întregului an. aslgurînd o creș
tere continuă a extracției de căr
bune la mina noastră.

se iau măsuri pen- 
la pornirea au- 
diferitelor pom- 
unui lift cu un 

la moara de ram-

remarcă de asemenea prin înalta 
productivitate a muncii și brigăzile 
conduse de Ignaț Gheorghe, Farkaș 
Ioan de la abataje, de Bocanu 
Gheorghe de la pregătiri. Această 
din urmă brigadă a obținut la să
parea unei galerii transversale un 
randament mediu de peste 1,40 
m.c./post și și-a depășit planul pe 
două decade cu 60 m.c. steril.

In douăzeci de zile...
Minerii sectoru- 

lui 1 de la mina 
Uricani au obți- 

' nut peste sarcinile 
de plan mai bine 
de 850 tone de 
cărbune cocsifi
cării. Succesul a- 
cesta, care pînă 

la finele lunii va fi sporit la pes
te 1000 tone de cărbune așa cum 
prevede angajamentul colectivului, 
are la bază aplicarea întocmai a 
măsurilor tehnico-organizatorice.
La abataje s-au creat condiții bu
ne de muncă și aprovizionare cu 
materiale, s-a pus un accent deo
sebit pe lucrările din blocul 
nord din stratul 8—9.

Organizam si tehaita 
tomerțBlDî mtiaiiti in 8.P.R.

Lucrarea analizează următoa
rele probleme: formele organi
zatorice ale comerțului cu amă 
riuntul, rețeaua comercială cu a- 
mănuntul și amplasarea ei, co
merțul în piețe, tîrguri, oboare 
etc., proiectarea și amenajarea 
magazinelor, utilajele 
zinelor, deservirea 
lorilor și formele de 
organizarea muncii în 
etc. De asemenea, în 
acestei cărți autorii examinează 
formele organizatorice ale co
merțului cu ridicata, organiza
rea legăturilor economice în co
merțul cu ridicata, organizarea 
operațiilor comerciale în cadrul 
verigilor comerțului cu ridicata.

maga- 
consuma- 
deservire, 
magazine 
cuprinsul
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In locul vechii școli elementare, neîncăpătoare pentru numărul: 
mereu crescînd al școlarilor din Paroșeni în centrul cartierului dirt', 
Sohodol-Paroșeni s-a construit o școală nouă, cu 16 săli de clasă, 
cu laboratoare și încălzire centrală.

IN CLIȘEU: Unul din coridoarele școlii.

l

(Urmare din pag. l-a)

exploatarea Lonea și Cri stea Au
rel, miner fruntaș de la mina Ani- 
noasa. De asemenea au fost propuși 
candidați de deputați pentru cir
cumscripțiile electorale orășenești, 
oameni care s-au dovedit buni gos
podari ai treburilor obștești și care 
prin munca depusă au dovedit că 
merită încrederea cetățenilor. Prin
tre aceștia se numără tovarășii Ka- 
pelar Aladar, șeful autobazei 
I.R.T.A., Țhaler Ludovic, directo
rul T.A.P.L., Cosma Gheorghe, di
rectorul I.I.L. „6 August" Petroșani 
și mulți alții.

Toate aceste propuneri au fost

Măsuri concrete pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui

In cadrul consfătuirii de pro
ducție ce a avut loc în prima 

jumăitiate a lunii ianuarie la mi
na Lupeni, s-a analizat pe larg 
de către minerii și tehnicienii ex
ploatării, felul în care se desfă
șoară munca pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe 1961. Colec
tivul minei Lupeni a obținut în 
perioada care a trecut de la în
ceputul anului succese deosebite. 
Au fost extrase peste plan mai 
bine de 2000 tone cărbune coc- 
sificabil.

Discuțiile purtate în cadrul 
consfătuirii de producție au ară
tat însă că la mina Lupeni se 
pune deosebit de ascuțit proble
ma îmbunătățirii calității cărbu
nelui. In unele zile, conținutul de 
șist în cărbune s-a ridicat cu 4 
procente față de nivelul admis.

Comitetul de partid al minei 
Lupeni a inițiat măsuri importan
te în vederea intensificării luptei 
pentru calitate. Conducerii minei 
1 s-a indicat să ceară tehnicieni
lor de la sectoare să-și îndrepte 
în primul rînd atenția spre aba
tajele cu intercalații de șist, și să 
dea minerilor îndrumări concrete 
pentru a extrage cărbune curat, 
să controleze cum sînt aplicate 
aceste îndrumări. De asemenea

artificierii au 
corde o mai 
rii, pentru ca, prin evitarea fărâ
mițării intercalațiilor, 
poată fi alese.

O acțiune eficientă 
îmbunătățirii calității 
este aceea de acum 
oînd mai mul ți mineri șefi de bri
găzi, maiștri, tehnicieni, șefi de 
sectoare au fost chemați la pre 
parația Lupeni, spre a se con
vinge personal de calitatea căr
bunelui. De la ora 6 dimineața și 
pînă la І2, peste 40 de tovarăși 
de la mină au supravegheat căr
bunele venit de la culbutorul mi
nei pe banda de claubaj, unde 
și-au dat seama că multe brigăzi, 
mai ales din sectoarele I A, I B, 
lasă în cărbune bucăți mari de 
steril, care pot și trebuie să fie 
alese încă din abataje. Tovarășul 
Iliescu Gheorghe. inginerul șef al- 
minei, a explicat celor prezenți, 
pe bază de calcule convingătoare, 
cît de mari sînt pagubele prici
nuite de sterilul rămas în căr
bune.

Experiența a dovedit că suc
cesul luptei pentru calitatea căr
bunelui se hotărăște în abataje. In 
acest scop, birourile organizații
lor de bază și-au îndreptat aten-

fost solicitați să a- 
mare atenție pușcă-

acestea să

în sprijinul 
cărbunelui, 

cîteva zile,

ția spre intensificarea muncii 
litice în direcția îmbunătățirii 
lității cărbunelui. Tovarășii 
her Vasile, secretarul organiza
ției de bază din sectorul I A, 
Nagy Andrei, secretarul organiza
ției de bază din sectorul II, pre
cum și secretarii organizațiilor 
de bază din celelalte sectoare, au 
trecut la instruirea agitatorilor 
asupra muncii politice pe care tre
buie să o desfășoare în rîndul 
brigăzilor pentru reducerea pro
centului de șist în cărbune. In 
sectorul II, de exemplu, alături 
de mineri au fost atrași la mun 
ca concretă, pentru 
calității producției 
crațere. vagonetarii 
îapt care s-a făcut 
ducerea procentului 
ganizația de bază nr. 2, precum 
și alte organizații de bază au ce
rut conducerilor de sectoare să 
prezinte în fața adunărilor ge
nerale referate privind situația 
caliății cărbunelui în sectoarele 
respective și măsurile luate.

Aceste fapte arată că organiza
țiile de bază, comuniștii de la mi
na Lupeni, s-au situat în fruntea 
luptei pentru rezolvarea uneia din 
problemele imediate ce stau în

primite și susținute cu multă căldu
ră.. însuflețirea cu care oamenii 
muncii iau cuvîntul în adunările în 
care se fac propunerile, dovedește 
unitatea moral-politică a poporului 
nostru, adeziunea lui puternică pen
tru candidații Frontului Democra
ției Populare. în cuvîntul lor, oa
menii muncii își exprimă hotărîrea 
neabătută de a sprijini prin fapte, 
de a depune toate eforturile spre 
a traduce în viață politica partidu
lui, de a înfăptui sarcinile puse de' 
desăvîrșirea construcției socialiste 
în patria noastră.

Desfășurarea adunărilor în care 
se fac propunerile de candidați, ilus
trează adincul democratism al orîn- 
duirii noastre de stat, orînduire 
făurită prin lupta celor ce muncesc 
sn В conducerea partidului și pentru 
a cărei consolidare luptă cu avînt 
îrttregul nostru popor.-

infantilă scade 
ce
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Mortalitatea 
mereu, ceea 
grija partidului și guvernu
lui pentru cei 
cetățeni ai patriei. Dacă înainte 
nu exista nici o circumscripție 

' pentru copii, acum în toate lo
calitățile 
personal 
veghează 
lor mici, 
nează o circumscripție sanitară 
pentru copii.

IN CLIȘEU : Medicul pedia
tru Dogaru Viorica în cabinetul 
de lucru consultînd unul din ’ 
micii pacienți. J

•

reflectă

mai mici

Văii Jiului medici șl 
sanitar bine pregătit 
asupra sănătății ce- 
Și în Petrila funcțio- ♦♦

I

po- 
ca- 
Fe-

îmbunătățirea 
mecanicii de 
de la roluri, 
simțit în re
de șist. Or-

fața colectivului minei: îmbună
tățirea calității cărbunelui.

Munca politică susținută desfă
șurată de organizațiile de partid, 
împletită cu măsuri tehnico-or-, 
ganizatorice eficiente luate pe li
nie tehnico-organizatorică, va du
ce cu siguranță la îmbunătățirea 
calității cărbunelui cocsificabil 
extras de mina Lupeni. „Cărbune 
mult, dar și de calitate" — aceas
ta este lozinca sub care se des
fășoară munca în numeroase aba
taje. Se simte însă necesitatea ca 
problemei calității cărbunelui să 
i se acorde o mai mare atenție și 
prin agitația vizuală. Un puter
nic efect 1-ar putea avea afișarea 
pe panouri a brigăzilor care luptă 
pentru calitate, pentru ca exem
plul lor să fie urmat. Dar mai 
ales e necesar să fie oriticate bri
găzile care neglijează calitatea, 
arătîndu-se pe bază de cifre pa
gubele pe care le provoacă prin 
nealegerea șistului. La alte mine 
din Valea Jiului se folosesc cu 
succese așa-zisele expoziții de șist. 
Acest lucru poate fi realizat și la 
Lupeni prin răsturnarea conținu
tului vagonetelor- cu mult șist 
vizibil, arătindu-se totodată care 
este brigada vinovată pentru ne- 
alegerea șistului. Crearea unei 
puternice opinii de masă împo
triva neglijenței față de această 
importantă problemă, va contri
bui efectiv la îmbunătățirea cali
tății cărbunelui la mina Lupeni.



Consfătuirea unională a specialiștilor 
din industria celulozei și hîrtiei

Întîlnirea dintre Kennedy 
și Eisenhower-

nisei (Siberia) se construiesc 
mari întreprinderi ale industriei 
celulozei. O singură întreprinde
re de acest fel va putea produce 
anual pînă lă 600.000 tone celu
loză și 280.000 tone carton.

In cadrul consfătuirii s-a dat 
citire răspunsului adresat de Ni
kita Hrușciov la scrisoarea lui 
Pavel Магйпоѵ, Aleksei Hrenov 
și Anatoli Mosiaghin.

Acești muncitori de la Combi
natul ide hîrtie de la Balahna pe 
Volga au scris președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
că anul trecut au reușit să ajun
gă la un record, obținînd de pe 
fiecare metru cub din volumul ca- 
zanelor de fiert — cft'e 89 tone 
celuloză pe an. Succesele munci
torilor au permis combinatului să 
realizeze peste plan o producție 
de 2,4 mii tone celuloză.

In scrisoarea sa de răspuns 
Nikitâ Hrușciov și-a exprimat 
convingerea că lucrătorii din in
dustria celulozei și hîrtiei din 
U.R.S.S. vor urma exemplul 
muncitorilor de la Balahna.

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

Soția lui P. Lumumba s-a adresat O.N.U. 
cerînd ajutor pentru soțul ei

MOSCOVA 20 (Agerpres).. «= 
TASS transmite :

Joi 19 ianuarie, Nikita Hfuș- 
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. împreună cu 
Aleksei Kosîghin și Vladimir No
vikov, prim-vicepreșeldiriți ai Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
au participat la lucrările consfă
tuirii unionale a specialiștilor, din 
industria celulozei șâ hîrtiei.

Participanții la consfătuire — 
muncitori, ingineri și oameni de 
știință — discută în Palatul Ma
re ăl Kremlinului — unde se ține 
consfătuirea — căile de recon
strucție a acestei ramuri indus
triale.

Râhim Baigaliev, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
R.S.S. Kazahe, a făcut cunoscut 
că în Kazahstan se creează in
dustria celulozei și hîrtiei care va 
(folosi ca materie primă stuful și 
paiele.

Piotr Lomako, președintele 
Consiliului economiei naționale 
din Krasnoyarsk, a declarat că în 
prezent pe malurile fluviului E-

WASHINGTON 20 (Agerpres)
La 19 ianuarie, a avut loc la 

Casa Albă a doua întîlnire după 
alegerile prezidențiale, între noul 
președinte al S.U.A., John F. 
Kennedy și Dwight D. Eisenho
wer care părăsește acest post. 
Tntîlnirea a durat mai mult de 
două ore. Din partea fostului gu
vern al S.U.A. în afară de Eisen
hower la întrevedere au fost de 
față secretarul de stat Herter, mi
nistrul Finanțelor, Anderson, mi
nistrul de război, Gates.

Din partea noului guvern Ken
nedy, la întrevedere au fost de 
față secretarul de stat al S.U.A.,

Rusk, ministrul de Război Mc
Namara, și ministrul Finanțelor, 
Dillon.

După .terminarea întrevederii 
Casa Albă a dat publicității un 
comunicat comun în care se spu
ne că în timpul convorbirii Ken
nedy și membrii guvernului său 
au fost „informați asupra tuturor 
problemelor, referitoare la securi
tatea Statelor Unite".

„In timpul convorbirii, — se 
arată în comunicat — a fost dis
cutată situația din regiuni ca Ex
tremul Orient, Africa, Europa oc
cidentală, precum și situația din 
regiunea Mării Caraibilor".

Vlaja economică a U.R.S.S.
Cronica evenimenfelor 

și faptelor. 1917—1959“
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

TASS transmite:
In prima jumătate a acestui 

an la Moscova va apare cartea 
„Viața economică a U.R.S.S. Cro
nica evenimentelor și faptelor. 
1917—1959". Cartea cuprinde un 
bogat material documentar și 
faptic referitor la istoria dezvol
tării tuturor ramurilor economiei 
socialiste.

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

-------------o-------------
Lagaillarde își scoate din noul capul

ALGER 20 (Agerpres).
După cum anunță coresponden

tul din Alger al agenției Asso
ciated Press, la 19 ianuarie au 
fost răspîndite broșuri semnate 
de Pierre Lagaillarde, una din 
căpeteniile rebeliunii colonialiste 
din Algeria, care cere cetățenilor 
ide origine franceză „să se pre
gătească de luptă". „Noi intențio
năm să luptăm", — se spune în 
broșură.

Difuzarea acestor broșuri, ara
tă corespondentul,

Scrisoarea laburistului Brokway 
adresată lui Kasavubu

LEOPOLDVILLE 20 (Ager
pres).

La 19 ianuarie soția lui Patrice 
Lumumba, primul ministru al Re
publicii Congo, s-a adresat Orga
nizației Națiunilor Unite cerînd ca 
soțul ei să fie ajutat.

După cum se știe, primul mi
nistru Lumumba a fost transferat 
recent din lagărul de la Thysville 
la închisoarea Buluo din Katan
ga. In timp ce era transferat el 
a fost supus la bătăi crîncene și 
în prezent viața lui este în pri
mejdie.

D-na Lumumba, scrie corespon
dentul din Leopoldville al agen
ției Associated Press, a venit la 
sediul O.N.U. la hotelul „Royal" 
desculță, îmbrăcată într-o rochie 
națională lungă. Ea era însoțită 
de soția 1ui Maurice Mpolo și 
de soția lui Joseph Okito, arun
cați ca și primul ministru, în în
chisoarea din Katanga. Femeile 
au stat de vorbă cu un reprezen
tant al O.N.U., solicitîndu-i aju
torul pentru punerea în libertate 
a soților lor.

Drept răspuns, reprezentantul 
O.N.U. a declarat cu cinism că 
„deținerea lui Lumumba în închi
soare este o chestiune de ordin 
intern a Congoului și O.N.U. nu 
poate să intervină”.

ulterior, d-na Lumumba a po
vestit că nu mai știe nimic de so
țul ei „din momentul în care a 
fost închis în lagărul de la Thys
ville. O dată am venit în acest 
lagăr și am cerut să mi se îngă
duie să-l văd, însă paznicii de 
la intrare m-au bătut și m-au a- 
lungat". îmi este teamă că nu-mi 
voi mai vedea niciodată soțul, a 
adăugat ea.

Nu mai avem
nici bani, a spus în 
d-na Lumumba. Atît eu cît 
fiul meu în vîrstă de doi ani 
hrănim cu resturile de mîncare 
care ni le aduc vecinii/

a intensificat
------------------ O

încordarea în Algeria în ajunul 
împlinirii unui an de la rebeliu
nea care a înceiput anul trecut la 
24 ianuarie.

In prezent Laigaillarde se află 
în Spania, unde s-a refugiat în 
decembrie anul trecut, datorită 
îngăduinței autorităților franceze 
care l-au eliberat din închisoare. 
De atunci el și adopții lui au 
inundat Algeria cu apeluri și 
promisiuni că Lagaillarde se va 
înapoia pentru „a conduce o nouă 
rebeliune".

LONDRA 20 (Agerpres).
La 19 ianuarie laburistul F. 

Brokway, membru al parlamentu
lui englez a adresat o telegramă 
lui Kasavubu, în care îi cere în 
numele prestigiului și viitorului 
Republicii Congo, să-l pună în 
libertate pe Patrice Lumumba și 
să convoace parlamentul.

--- о----
Greva minerilor din Bolivia

Lupfa

Autoritățile 
Iui Boun Oum 

evacuează Vientiane , 
VIENTIANE 20 (Agerpres).»] 
Referindu-se la pregătirile de , 

evacuare a orașului Vientiane; 
de către „autoritățile" lui Boun <

(> Oum, corespondentul agenției ') 
Associated Press precizează că ’ 

l „pregătirile de transferare la ! 
( Savannaket, în sudul Laosului f 
( au început de o săptămînă. A- <’ 
J genfia citată arată că sediul ( 
ț serviciilor polițienești ale clicii к 

I Boun-Nosavan a fost transferat \ 
(' la Savannaket. Ministerele de 'i 
i' Interne și Sănătății sînt în curs ’ 
? de transferare. Departamente / 
( tehnice ca, aviația civilă și su- f
< pravegherea economică, urmea- ( 
i, ză să fie transferate din Vien- ( 
1 tiane în scurt timp. Săptămînă < 
) trecută au fost transferate la j 
г Savannaket o mare parte a de- :• 
? pozitelor bancare. „Oficialități J

ale lui Boun Oum relatează As- < 
? sociated Press, declară pe cale ( 
( particulară că autoritățile aces- < 
( tuia nu an încredere în locui- ț
< torii orașului Vientiane deoare- 5 
( ce consideră că ei au

S
 influența premierului
Suvanna Funmia și 
nufui Kong Le".

căzut sub 1 
neutralist 1 
a căpița-1

)

nici alimente, 
continuare 

Și 
ne 
pe
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• NEW YORK. Comitetul de 
luptă pentru o atitudine justă fa
ță de Cuba, al cărui obiectiv este 
de a contribui la realizarea unei 
înțelegeri reciproce între poporul 
american și noua Cubă, a adresat 
președintelui Eisenhower o tele
gramă în care protestează cu ho- 
tărîre împotriva faptului că a in
terzis cetățenilor americani să 
mai viziteze Cuba. In telegrama 
adresată în același timp lui Ken
nedy, Comitetul îi cere să anule
ze această interdicție.

• LONDRA. In Anglia sala
riile femeilor sînt) și acum de două 
ori mai mici decît salariile băr
baților, se arată în broșura „Fe
meia azi", publicată la Londră 
de Partidul Comunist din Marea 
Brrtanie.

grevistă a muncitorilor 
australieni

producție s-a redus la minimum. 
Peste 1000 de muncitori de la 

minele carbonifere din Colly 
(Australia de vest), au declarat 
de asemenea grevă în semn de 

protest împotriva concedierilor în 
masă. La 19 ianuarie au fost o- 
prite timp de patru ore toate tre
nurile din statul Queensland din 
cauza unei greve de scurtă du
rată a feroviarilor care cer majo
rarea salariilor. Peste 20.000 de 
muncitori din transportul feroviar 
din statul Queensland luptă în 
prezent pentru majorarea salarii
lor.

(Agerpres). —CANBERRA 20 
TASS transmite •

Anul 1961 a început în Austra
lia prin intensificarea luptei gre
viste a oamenilor imuncii austra
lieni. Greva celor peste 1.500 «de 
muncitori de la uzina metalurgi
că din Newcastle (Noua Galie de 
sud) aparținînd celei mai mari 
societăți pentru producția oțelului 
(din Australia, a intrat în a treia 
săptăimînă. Greviștii protestează 
împotriva concedierii a 14 acti
viști sindicali. Din cauza grevei 
au încetat să funcționeze aproape 
toate furnalele uzinei, a cărei

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

Mișcarea țărănească din Brazilia
LONDRA 20 (Agerpres).
Ziarul britanic „The Guardian" 

publică o corespondență din Rio 
de Janeiro în legătura cu miș
carea țărănească din nordul Bra
ziliei. Presa a relatat recent des
pre faptul că țăranii din statul 
Pernambuco, organizați în Liga 
țăranilor, au procedat la ocupa
rea unor pămînturi ale latifun
diarilor.

In jurul ănului I960, în Bra
zilia au început tulburări1 agricole 
serioase, arată corespondentul. 
Marii plantatori de cafea, care 
epuizaseră pămînturtle din pro
vincii sudică Sao Paulo, au în
ceput să-i alunge pe țărani de pe 
pămînturile lor. Plantatorii de 
cafea bogați își procurau acte 
false atestînd chipurile, că aceste 
pămînturi le fuseseră repartizate 
încă de la descoperirea Braziliei.

---------- ■ ■ - ««    ------------

Noi documente care remarcă 
activitatea criminală a lui Globke

BONN 20 (Agerpres).
Bauer, procurorul general al 

landului Hessen, care conduce in
strucția în procesul participării 
secretarului de stat al R.F.G. 
Globke la atrocitățile comise de 
naziști, a primit din partea pro
curaturii generale a R.D.G. noi 
materiale documentare care dove
desc că Globke nu a fost numai 
„comentatorul" legilor rasiste, ci 
a participat direct la aplicarea 
lor. Printre aceste documente se 
numără o scrisoare a fostului 
ministru hitlerist al Afacerilor 
Interne, Fliek, care recomandă să 
se acorde Iui Globke funcția de 
consilier ministerial pentru par
ticiparea la elaborarea unor legi

rasiste, între care „legea cu pri
vire la păstrarea purității sînge- 
lui german și a onoarei germa
ne". Un alt material îl constituie 
dosarul personal al lui Globke și 
alte documente ale ministerului 
hitlerist al Afacerilor Interne ca
re confirmă că, în baza funcției 
sale în minister, Globke conducea 
și răspundea de problemele ac
țiunilor rasiste.

Speriat de noile documenta de
mascatoare, secretarul de stat 
Globke s-a grăbit ca prin inter
mediul unor persoane din antu
rajul său să răspîndească în pre
sa vest-germănă versiunea că do
cumentele din Arhiva centrală a 
R.D.G. ar fi false.

Acești plantatori au reușit în ma
joritatea cazuilor să cîștige pro
cesele intentate și să-și însușeas
că pământurile țăranilor.

In prezent lucrurile au început 
să se schimbe, arată coresponden
tul în continuare; țăranii au în
ceput să se organizeze. Liga ță
ranilor din Pernambuco, prima 
mare organizație țărănească ia 
amploare. Și în statul sudic Pa
rana, cunoscut pentru marile sale 
plantații de cafea „situația a de
venit explozivă".

•t************************** 
*♦ - -.. ' ■ li [«• • •♦ * ---
♦ 
♦

Ф
Ф
♦ 
♦ * 
♦ 
♦ 
♦
♦
♦ 
♦
♦ 
♦

♦

♦

*
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦ 
Ф
♦ 
♦
♦ 
Ф 
Ф 
• 
♦ 
♦ 
♦
♦

5. U. A

NEW YORK 20 (Agerpres).
Pentru că erau negri, doi lo

cuitori ai orașului Chicago, vic
time ale unor accidente de au
tomobil, nu au fost primiți la 
spitalele unde au fost transpor
tați. Ei au murit a doua zi.

★
Un mecanic alb din Shreve

port, statul Louisiana a fost con
cediat din postul său pentru că 
s-a dus să-l asculte 
Martin Luther King, 
al luptei populației 
împotriva segregației

★
Cînd s-a aflat că 

negri de pe plantația unei albe 
din Louisiana și-au exercitat 
dreptul de vot, proprietarei i 
s-a interzis să mai achiziționeze 
îngrășăminte și benzină din 
districtele înconjurătoare.

★
Un program în patru puncte 

cerînd lichidarea discriminării 
rasiale în industria feroviară a 
fost adoptat în unanimitate de

vorbind pe 
conducător 
de culoare 
rasiale.

muncitorii

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA-î Petroșani, Sfr, Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269.

BUENOS AIRES 20 (Agerpres)
După cum relatează ziarele lo

cale, în Bolivia continuă greva 
țel or 11.000 de mineri din de
partamentul Potosi. Greva a cu
prins patru mari centre miniere.

Ea a fost declarată în semn de 
protest împotriva refuzului auto
rităților de a mări salariile mi
nerilor.

Corsica se transformă 
într-o bază

a Bundeswehrului

PARIS 20 (Agerpres).
Ziarul „L’Humanite" relatează 

că insula franceză Corsica se 
transformă într-o bază a Bund.es- 
wehruluî.

S-a anunțat în mod oficial că 
aviatorii vest-germani vor ocupa 
un cartier din localitatea GMso- 
nacci și că în portul orașului A- 
jacelo vor ancora în curînd 17. 
nave ale flotei navale a Germa
niei occidentale. „L’Humanite", a- 
daugă că, deoarece armata fran
ceză a trimis un corp expedițio- 
nar cu un efectiv de 889.000 de 
oameni pentru „pacificarea Alge
riei" Bundeswehrul devine princi
pala forță armată din Europa oc
cidentală.

ia rasială ia amploare І
Asociația conducerilor sindicate- • 
lor feroviare care grupează 23 X 
de sindicate. X

* x
„Cei trei mari" — societățile ♦ 

General Motors, Ford și Chrys- X 
Ier — au refuzat mereu să sem- ♦ 
neze o declarație specificînd că ♦ 
nu vor aplica discriminarea ra- • 
sială în întreprinderile lor. Din ♦ 
cauza discriminării practicate la ♦♦ ♦ ♦ ♦

* 
♦♦ 
♦
•

fost adresate municipalității din ♦ 
Detroit unde fondurile alocate * 
bibliotecilor publice au fost re- J 
duse atât de mult încît aceste ♦ 
biblioteci sînt nevoite să rămî- X 
nă închise trei zile pe săptămî- J 
nă. Cele mai masive reduceri • 
s-au făcut în cartierele munci- * 
torești unde locuiește cea mai X 
mare parte a populației de cu- ♦ 
lo are. •

•

angajări de aceste societăți, ne
grii au fost menținuți în per
manență într-o stare de inferio
ritate economică.

★
Sute de scrisori de protest au
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