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Minerii din Lupeni obțin 
noi succese in mont i

Colectivul celei mai mari mine de cărbune cocsifîcabil a țării 
— mina Lupeni — obține succese importante în îndeplinirea planu
lui la toți indicii. De la începutul lunii ianuarie colectivul acestei mi
ne și-a depășit planul cu mai bine de 1600 tone de cărbune, depășire 
obținută pe seama 
post.

Avansări
în abatajele

creșterii productivității muncii la circa o tonă pe

realizat în două decade 
nuarie 50 an. avansare la 
fii de 10 m. p.

din ia- 
un pro-mari 

frontale
Baza producției 

minei Lupeni o 
formează abata
jele frontale care 
dau circa 50 la 
sută din totalul 
cărbunelui extras. 
Minerii din aces

te abataje aplică metoda de a 
extrage în fiecare zi cîte o fîșie 
de cărbune. Așa de pildă la sec
torul III brigada de la abatajul 
frontal 4 vest condusă de Ghi- 
ancă Ioan a obținut în perioada 

3—25 ianuarie o 
circa 22 m. pe 
frontului. In acest 
depășit planul la 
tone de cărbune.
cărbune pe zi extrag și minerii 
din frontalele lui Ghioancă Sa
bin și Spînu Petre. Avansări 
sporite obțin și brigăzile de la 
preabataje, care țin pasul cu fron
taliștii. Aslău loan și ortacii săi, 
care sapă preabatajul 4 vest a
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avansare de 
toată lungimea 
fel brigada și-a 
zi cu peste 220 
Cîte o fîșie de

In aceste locuri în trecut

Cu ajutorul tehnicii 
moderne

Minerii sectorului IV В și-au 
depășit planul la zi cu peste 1.100 
tone de cărbune. Ei datorează a- 
cest rezultat în bună măsură 
mijloacelor tehnice moderne cu 
care au fost dotate abatajele fron
tale. La frontalul din panoul I 
stratul 15 se folosește cu succes 
un crater blindat polonez de ti
pul P.Z.P.-45, armarea cu stîlpi 
înalți GHH și grinzi metalice în 
consolă. In sector va fi montat 
în curînd un al doilea crater blin
dat care permite havarea direct 
de pe carcasa sa. Avînd create 
condiții bune de muncă și apro
vizionare minerii de la IV В ex
trag mari cantități de cărbune 
peste plan. In perioada 3—25 ia
nuarie frontaliștii conduși de Si
rop Constantin de la panoul II 
stratul 15 au extras peste plan 
mal bine de 120 tone de cărbune 
pe seama creșterii randamentului 
în medie la circa 5 tone pe post. 

Tot cu un ran
dament mediu 
în jurul a 5 to
ne pe post mun
cesc 
liștii 
noul 
duși
Iosif. La stra
tul 18 în fron
talul condus de 
Lucacs 
se obțin pe 
cîte 3,800 
de cărbune 
tru fiecare 
prestat, în 
măsură ( 
tă și ajutorului 
pe care-1 acor - 
dă brigăzii mais
trul miner Venc- 
zel Dumitru.
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Ciulea loan (în dreapta) este miner șef de schimb în brigada 
lui Gall Mihai de la sectorul I Aninoasa. Ortacii săi, Mădărășân 
Gheorghe, Bucur loan, Nițaș Gheorghe și Buță loan îi ascultă atenți 
sfaturile. Brigada lui Gall Mihai obține zilnic randamente cu 0,200- 
0,500 tone pe post mai mari decît cele planificate și importante eco
nomii de lemn.

O

Emisiunile stației de radioficare 
cu preocupările
studioul de radioficare 
Transmitem emisiunea 

Aceste cuvinte pot fi au- 
fiecare zi la orele 17,30

în pas 
oamenilor muncii

Dssemnarea de (anlidill 
al f. D. P. Io eeleiea 

alegerilor de la 5 martie 
se apropie le sflrsli

Oamenii muncii din Valea Jiu
lui au desemnat pînă în prezent, 
în vederea alegerilor de deputați 
pentru Marea Adunare Națională 
și sfaturile populare regional Hu
nedoara, orășenesc-regional Pe
troșani, orășenești raionale și co
munale 511 candidați, urmînd ca 
pînă la 29 ianuarie să mai de
semneze încă 125 candidați.

In localitățile Aninoasa, Băni
tă și Cîmpu lui Neag s-a și în
cheiat acțiunea de desemnare a 
candidaților, iar în orașele Pe
troșani, Lupeni, comuna Iscronî 
se apropie de sfîrșit.

In cadrul unor însuflețite adu
nări populare — expresie a de
mocratismului sistemului nostru 
electoral —, la care au participat 
mii de mineri șî muncitori, teh
nicieni, intelectuali, funcționari, 
pensionari, femei casnice din lo
calitățile aparținînd orașului re
gional Petroșani au fost desem
nați pentru alegerile de deputați 
în Marea Adunare Națională un 
număr de 3 candidați, pentru a- 
legeriîe în Sfatul popular al re
giunii Hunedoara vor fi desem
nați în total 18 candidați, iar pen
tru orașul regional Petroșani 209 
candidați. Pentru alegerile de de
putați în sfaturile populare ale 
orașelor raionale Lupeni, Vulcan, 
Petrila și pentru sfaturile comu
nale din Valea Jiului vor fî de
semnați 406 candidați.
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Petrila. 
locală”, 
zite în 
de cei peste 500 de abonați ai 
stației de radioficare din locali
tate. In curînd se împlinesc 11 ani 
de cînd, datorită ,grijii partidu
lui pentru culturalizarea maselor, 
a luat ființă o stație de radiofica
re în orașul Petrila.

zează larg succesele obținute de 
poporul nostru muncitor pe dru
mul construirii socialismului.

Este bună inițiativa colectivu
lui de redacție al stației de ra
dioficare de a transmite săptiă- 
mînal diferite emisiuni, între ca
re : „Cuvîntul inovatorului”, , 
vîntul deputatului”, „Sfatul 
dicului”, „Vorbesc fruntașii 
producție” și altele. In fața 
crofonulul sînt invitați să-și 
nă cuvîntul mineri fruntași 
producție, inovatori, care împăr
tășesc ascultătorilor metodele lor 
de lucru. Așa de exemplu, în ca
drul unei recente emisiuni, mine
rul fruntăș Nistoreanu Gheorghe 
a vorbit despre organizarea mun- 

în brigada sa, despre realiză-
Z. ȘUȘTAG

Maîeriale de agitație
Zilele trecute la Consiliul oră

șenesc F.D.P. al orașului regio
nal Petroșani au început să so
sească materiale de agitație le
gate de campania electorală — 
afișe, lozinci, broșuri etc. care 
vor fi afișate la casele alegăto
rului, în întreprinderi și insti
tuții.

Afișele care au sosit cuprind . 
texte care cheamă oamenii mun
cii să muncească cu spor pentru 
obținerea de noi realizări în cin
stea alegerilor de deputați în 
Marea Adunare Națională și în 
sfaturile populare. Alte afișe in
vită alegătorii să viziteze casele 
alegătorului pentru- a verifica 
idacă sînt trecuți pe listele elec
torale.

„Cu- 
me- 

în 
mi- 

spu- 
i înInformare operativă

Colectivul stației de radiofica
re din Petrila, îndrumat îndea
proape de comitetul orășenesc 
de partid, s-a străduit ca în emi
siunile locale să informeze ope
rativ ascultătorii asupra princi
palelor evenimente interne, și in
ternaționale, să popularizeze ini
țiativele oamenilor muncii și pe 
fruntașii în producție. Prin bule
tinele de știri sînt popularizate 
realizările importante obținute în 
producție de minerii și prepara
torii petrileni, acțiunile patrioti
ce ale cetățenilor din oraș. In a- 
ceste zile, cînd se desfășoară pre
gătirile pentru alegerile de de
putați în 
nală și 
stația de 
difuzează
vind aceste pregătiri, populari-

ifronta- 
la pa 

con-
Molnar

șî 
de 
IV, 
de

Marea Adunare Națio- 
în sfaturile populare,' 
radioficare din Petrila 
zilnlle informații pri-
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Valea parcă s-a mai lărgit lăsînd loc harnicilor 
gospodari ai Aninoasei să-fi facă comuna cit mai 
frumoasă. Și oamenii s-au pus pe treabă. Aici au 
ridicat o casă nouă, dincolo alta; un bloc, un că
min și încă unul... Priviți în clișeele alăturate două 
case individuale : prima este casa minerului pen-

♦ 
♦
♦
♦
♦ 
♦ 
♦

♦

♦
♦
♦

♦ 
♦
♦ 
♦

♦ 
♦ 
♦ 
♦

sionar Hreniuc Simion de pe strada Progresului, 
o stradă noua cu locuințe individuale construite 
în anii democrației populare. Cea de a doua este 
locuința individuală a fostului mecanic de mină 
Rednicb Ioan care acum se bucură de o bătrînețe 
liniștită în casă noua.
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Andrei 
zi 

tone 
pen- 
post 

i bună 
datori-

(Continuare în pag. 3-a)

In aceste zde de ianuarie, 
cînd dimineața și seara firul 
argintiu al„ termometrului co-, 
boară mult sub zero grade, îți 
vine greu să te gîndești la 
flori. Și totuși, luna ianuarie 
nu este cea mai săracă in 
flori, lată geamurile vitrine
lor, ale caselor — cîte flori! 
Flori de gheață ce nu pot fi 
întrecute în frumusețe.

Totuși, într-o asemenea di
mineață geroasă, un om sadea 
flori. Flori adevărate, fir lingă 
fir, în pămînt reavăn, călduț. 
Lumina dimineții pătrundea 
prin geamurile de deasupra, 
peste mulțimea de flori și 
plante decorative. Sîntem in 
una din cele trei sere ale 
LC..O. Petroșani, aflate pe 
strada Eminescu.

Pentru înfrumusețarea 
vieții oamenilor

Pe străzile Petroșaniului, în 
ultimele primăveri, au înflorit 
mai mulți trandafiri ca ori- 
cînd. Numai în primăvara tre
cută au fost plantați în Valea 
Jiului peste două mii tranda
firi. Acești trandafiri au fost

aduși tocmai de la Aiud. In 
primăvara pe care o așteptăm, 
peste 600 trandafiri vor fi 
livrați de serele I.C.O. Ar
buștii de trandafiri sălbatici 
au fost adunați din toamnă de 
pe dealurile din jur și aduși 
aici, în sere. Le-a dat din 
nou frunzele și luna viitoare 
vor fi altoiți și pergătiți pen
tru a fi plantați. In anii care 
urmează, pe măsura măririi 
capacității serelor, această 
secție a Întreprinderii comu
nale orășenești va asigura can
tități mereu sporite de arbuști 
de trandafiri care să împodo
bească străzile, zonele verzi 
din cartiere, parcurile.

In afară de aceasta, pe lo
turile din jurul serelor, care 
anul trecut au fost mult mă
rite, au fost însămînțate din 
toamnă peste 24.000 panse- 
luțe, zeci de mii de petunii, 
garoafe și multe alte specii 
de flori, care vor fi răsădite 
pe rondurile din oraș. Locui
tor va fi luat apoi de alte 
flori, și astfel micul colectiv, 
de aici va contribui, prin 
munca lui, la înfrumusețarea 
vieții locuitorilor Văii Jiului.

♦♦♦♦

In seră, îngrijind florile

Bătrînul florar Grama Ștefan, 
muncitoarea ■ Szacacs Rozaîia 
precum și ceilalți muncitori 
îngrijesc cu dragoste cele trei 
sere, loturile însămînțate, pen
tru că de aici vor porni spre , sărbătoare : sărbătoarea în ca- 
orașele bazinului nostru car
bonifer mii și mii de flori.

та în flori mari, de rară fru
musețe. Micul colectiv al se
rei ține ca, odată cu trandafi
rul, să înflorească întreaga se
ră, pentru ca în martie va fi

Flori de trandafir, 
în martie

S-ar putea spune că e o 
coincidență, dar în orice caz, 
o coincidență fericită. în una 
din cele trei mici sere se află 
un trandafir mare, cu ramuri
le, larg răsfirate pe sub cope- 
rișul de sticlă al încăperi:. 
Mugurii trandafirului au ples
nit, dind la iveală frunze plă- 
pînde. Muncitorii serei au in- 
tîmpinat cu bucurie acest fapt, 
pentru că ei știu că în curînd 
№ ramuri vor apare boboci, 
care în martie se vor transfor-

re întregul popor își va alege 
deputății în Marea Adunare 
Națională șl sfaturile popu
lare. De pe acum, sera a tri
mis numeroase glastre cu flori 
care să împodobească interio
rul caselor alegătorului de Un
gă Banca de stat, de la gară, 
dar la 5 martie vor trebui 
multe, foarte multe flori. Nici 
nu va putea fi altfel in aceea 
zi de 5 martie, cînd într-o at
mosferă de însuflețit entu
ziasm, oamenii muncii din 
Valea Jiului, împreună cu în
tregul nostru popor, va alege 
pe cei mai buni dintre ei la 
conducerea treburilor statului, 
la gospodărirea treburilor ob
ștești.
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gă-Secole de-a rîndul ’ scoicile 
site întîruplător în brazda ogoa
relor, scheletele uriașe descoperi
te în nisipul carierelor, sau în 
mîlul mlaștinilor secate și mor
manele de oase pietrificate, uneori 
adînc încrustate în solul caverne
lor calcaroase au constituit pen
tru om o enigmă greu de pătruns. 
Cu timpul, 
nuu al științei 
devărul 
fanteziste 
țiile multor generații de oameni. 
Azi știința paleontologică a re
constituit din aceste fragmente 
Viețuitoarele trecutului îndepărtat, 
înlesnind maselor largi să pă
trundă pe deplin înțelesul evolu
ției vieții pe părnînt. Acest lucru 
a spulberat, sumedenii de legen-

. de printre care și acelea ale fiin
țelor cu puteri supranaturale, a 
presupusului potop etc. Știința 
pusă în slujiba poporului a făcut 
ca masele să înțeleagă tainele tre
cutului în adevărata lor lumină. 
In Valea Jiului minerii, sondorii, 
constructorii, efectuînd lucrări în 
strate de părnînt și piatră diferi
te ca vîrstă au întîlnit și întiîlnesc 
adesea depozite de diferite fosile. 
Uneori acestea își păstrează în to
talitate sau cu mici modificări 
forma lor inițială. Mulți munci
tori și tehnicieni din Petroșani, 
Lupeni, Petrila și alte localități, 
pasionați în timpul liber după 
studii! paleontologice, au reușit 
să adune bogate colecții de fosile. 
Ele se compun din trunchiuri și 
ramuri de arbori dispăruți de 
mult de pe meleagurile noastre, 
frunze, melci și scoici pietrificate 
sau diferite vietăți ale căror cor
puri au rămas întipărite în roca 
înconjurătoare. La Lupeni, meca
nicul de mină Hăncilă Sabin 
posedă doua scoici rare din nea
mul stridiilor cu valvă groasă 

. care aparțin erei neozoice. Scoi
cile, deși din aceeași specie, di
feră una de alta, 
voltatiă, aparține 
ternare, cea de a 
mică, aparține, 
stratul în care 
țiarului vechi, 
formă de viață 
iperioară este 
Studiul acestei 
dezvălui lucruri interesante.
multe locuri din regiunea noas-

progresul 
I a 

în locul 
create

conți- 
impus a- 

basmelor 
de imagina-

Una, mare, dez- 
perioadei cua- 

doua. mult mai 
socotind după 
fost găsită, ter-a fost găsită, ter- 

Evoluția de la o 
simplă la una su- 
foarte evidentă 
evoluții ne poate 

In
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IN PATRU RINBURI
Tovarășului Ciora Cornel
— Uricani, pompier frun
taș și deputat fruntaș în 
acțiunile de folos obștesc.

Focurile-n temă date,
Primu’ — la concurs le-ai stins 
Șl-n obșteasca-activitate
Focu- muncii ai aprins!

tră cercetătorii științifici au scos 
la iveală urmele unor viețuitoare 
care s-au stins de milioane și mi
lioane de ani. La Ciula Mare și 
Vălioara din Țarp Hațegului au 
fost dezgropate cu cîțiva ani în 
urmă oasele gigantice ale dino- 
saurienilor, Titonosaurus dacus șl 
Ortomerus transilvanicus (specii 
găsite pînă în prezent numai pe 
teritoriul țării noastre) și nume
roase urme de broaște țestoase. 
Numeroase resturi pietrificate, 
urme ale ursului de peșteră (ur- 
sus spelaesuș) și ale cerbului gi
gantic cu blana groasă (cervus 
megaceros) animale care aparțin 
epocii omului primitiv, se pot găsi 
chiar și azi în peșterile din regiu
nea noastră, începînd cu cele si
tuate în pereții strîimtorli Valea 
Roatei de la Nandru și terminînd 
cu peștera Pietrosu apropiată de 
Baru Mic. Valea Jiului, deși are 
multe peșteri, acestea au fost mai 
puțin, cercetate. Colecția personală 
aparținînid dr. Ștefănescu din Lu
peni posedă colții unui uriaș car
nivor din vechime și fragmentele 
unei fălci de ierbivor ciudat șii 
puțin cunoscut. Ambele piese 
confirmă că Retezatul Mic și 
munții Vîlcanului ascund încă 
multe surprize. La Paroșeni, nu 
departe de termocentrală, se află 
un lac minuscul denumit Tăul 
fără fund. Deși nu are străluci
rea lacurilor alpine de pe Rete
zat, Tăul fără fund este interesant 
de vizitat. In acest loc, ascuns 
vara de trestii înalte și iarna de 
troiene, își au sălașul niște vietăți 
foarte curioase printre care se nu
mără șopîrlele cu creastă. înfăți
șarea lor este asemănătoare rep
tilelor de palozoid. Acești mon
ștri în miniatură, depășind cu 
puțin mărimea șopîrlei obișnuite, 
sînt inofensivi. După spusele lo
calnicilor, în lunile călduroase, 
prin (ierburile din jurul Tăului 
își face apariția și un soi de șar
pe săritor care duce casă bună cu 
aceste vietăți ciudate. Crescătorii 
de pești exotici care hrănesc pu
ietul din acvarii cu purici de bal
tă pescuiți din acest tău, pot po
vesti multe lucruri despre aceste 
șopîrle.

Locuri unde se mai păstrează' 
urmele pietrificate ale unor vie
tăți din alte timpuri sînt cascada 
și peștera Straja, Valea Cioaca, 
unele văi cuprinse în 
frămîntate ale Oborocii 
Drumurile sînt deschise, 
împrejurimilor locurilor 
trăim este interesantă, 
rea lor în timpul liber 
gățește cunoștințele. Dar, odată 
ajunși acolo unde dorim, să ținem 
cont de un lucru: tot ce timpul 
a păstrat milenii de-a rîndul tre
buie prețuit și ferit de distrugeri. 
Ciudățenia și farmecul lor trebuie 
să bucure și alte generații.

A. N1CHIF0REL

clinurlle 
de sud. 

Vizitarea 
în care 

Observa- 
ne îmbo-

ca-In ajutorul măcelarilor 
re vînd toată carnea numai 

la calitatea I-a.
Să vă faceți „căpătîi"
Cînd la voi ajunge
Vita-ntreagă e... „de-a-ntîi“ 
Nu vi teamă că... vă-npunge?

alTovarășului director
E. M. Lonea, singura ex
ploatare pe bastin rămasă- 

cu producția sub o 
tonă/post.

O idee vâ strecor 
(Mă scuzați dacă insist) 
Mergeți, cu bazinu-n cor 
Nn vă prinde ca... solist.

Actorului Lucian Temelie, 
delegat ca instructor pen
tru clubul Lupeni unde din 
cauza lipsei sale de' inte
res, punerea în scenă 

unui spectacol durează 
de 3 luni.

Noi ți-o spunem fără Jenă: 
— De cînd ți-ai uitat solia 
La 3 luni montezi o scenă 
Fiindcă-i... slabă temelia.

a
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...stiloul a fost descoperit încă 

de acum 4.000 de ani în Egipt ? 
In mormîntul faraonului Tutan- 
camon s-a găsit un stilou. Acesta 
era făcut dintr-o bucată de stuf, 
de grosimea unui creion, ascuțit 
la un capăt, iar la celălalt capăt 
era saturat cu un lichid negru, care 
se scurgea prin firele stufului și 
ajungea la capătul ascuțit, cu care 
se scria.

...soarele de primăvară și de va
ră întărește organismul animal a- 
provizionîndu-1 cu vitamina D, 
care este atât de necesară ? La 
Institutul de biofizică de pe lîngă 
Academia de științe a Uniunii 
Sovietice s-a construit o lampă de 
Wolfram al cărei spectru se apro
pie de razele soarelui. Noile lămpi 
sînt folosite pentru a mări canti
tatea de vitamina D în organismul 
vitelor pe timpul iernii; cînd soa
rele nu este puternic.

Sfaturi
pentru excursioniști

• Contra 
madă ujor 
pozitive 
constă din balsam de Peru 3 gr., 
oxid de zinc 4 gr., amidon 4 gr., 
vaselină 8 gr., lanolină 8 gr. Cu 
această pomadă se ung, seara, 
părțile degerate.

degeraturilor. O po- 
de procurat cu efecte 

împotriva degerăturilor

• Cînd plecați în excursie, o 
grijă deosebită trebuie acordată 
bocancilor. Una din cele mai frec
vente erori, pe care le fac mulți 
turiști începători, este că abia aș
teaptă o excursie la munte pentru 
a-și pune perechea nouă de bo
canci. Or, bocancii noi, nemulați 
pe picior pot produce rosături 
care strică plăcerea excursiei.

• O soluție făcută dititr-o parte 
glicerina, și două părți camfor cu 
care se ung porțiunile periferice 
ale corpului slab alimentat cu sin
ge (degete, nas, gît și urechi) în
lătură primejdia degeraturilor.

• în timpul excursiei nu poți 
găsi întotdeauna 
izvor, sau 
bea numai 
numai apă 
mai puțin 
mai ușor.

apă curată de 
apă potabilă, - de aceea 
în timpul popasului și 
fiartă. încearcă să bei 

și vei vedea că mergi

— Să trăiești Vasilică.
— La fel Mitică. Da unde ie 

grăbești așa ?
— Merg să iau masa și vreau 

să ajung la timp.
— Ce atîta punctualitate pe 

tine că după cite știu nu ești că- 
« sătorit. Mitică ptiiule.
• — Nu-s, și de vreo două săp- 
î tămlni măntnc meniu fix la res-
• taurantul Minerul.
• — cum îți place mîncarea î
J — Așa și așa. Ca gust nu-i rea 
ț dar ciorba e mereu aceeași. Apro- 
; po, tu unde mănînci ori poate te.-ai 
’ mutat cu locuința la Petroșani ?

Nu m-am mutat, dragă, datO

♦

♦

nici meniu fix la Minerul nu mă- * 
nine. T

— Și de ce ? ♦
— Pentru că eu am făcut-o cu ♦ 

cîteva săptămîni înaintea ta și ♦ 
ciorba era tot așa cum ai descris-o • 
tu. O fi el meniu fix dar cina e J 
prea fix zău că nu merge. Am * 
dreptate Mitică l I

— Ai cum de nu. Eu vreau să-ți » 
șoptesc ceva. ♦

— Spune Mitică, nu te sfii. *
— Dacă Dăîanu Ștefan, res- j 

ponsabilul localului care-i specia-• 
list și în ale artei culinare și-ar £ 
da cît de cît osteneala, meniul, J 
deși i se spune fix, n-ar fi chiar * 
așa... fix. .

LA SFINTUL AȘTEAPTĂ
**
•
' tie a cooperativei ,,]iul ‘. Pac ă- 
’ tia niște ghete. îmblănite de se 
j întrec cu cele d.e la „Romana". 
t Necazul e că nu prea ău blană 
J frumoasă. Eu însă am avut una 
‘ de miel de merinos și am dus-o. 
T Vite aici e și chitanța. Are numă- 
! rut 1658.
î — Și cînd i~ai comandat î
J — Pe data de 23 a lunii
* sînt gata.

Discuția cu pricina a avut loc 
în 14 decembrie 1960. In ziua de 
3 ianuarie 1961, cele două priete
ne s-au întîlnit din nou.

— De unde vii Lenușă ?
— Iacă de la secția de pantofă-

»
*

nu ♦

J

«
9

a

— Unde-ți sînt ghetele de 
le încalți Lenuțo ?

— Ce mă mai întrebi și tu. 
cooperativă, unde să f ie — râs- j 
punse Lenuța supărată. <

In 27 ianuarie, aceeași întrebate « 
din partea prietenei. Răspunsul a J 
fost puțin deosebit. *

— Ghetele-s gata dar nu le-a,nA 
luat. *

— Și de ce ? t
— Păi mi-au schimbat, din gre- * 

șeală, blana de merinos cu alta.'
— N-ar putea oare să-și schim- • . 

be cei de la cooperativă felul ne- * 
glijent de a munci ? — 
părerea prietena Lenuței,

își aădu *
*
♦

D. CRI ȘAN

юж? ’ ■ •£ ж

Sănătate. Ce multe spune acest cuvînt. Și pentru asigurarea 
sănătății oamenilor muncii, prin grija părintească a partidului și 
guvernului s-au înălțat în anii puterii populare, spitale, policlinici, 
sanatorii, maternități și multe altele. In toate acestea, oameni în 
al-b se străduiesc zi și noapte să redea sănătatea bolnavilor, Nume
roși oameni în alb își desfășoară activitatea și la spitalul nou din 
Lupeni. In 
li se poate 
vorba doar 
dată. După 
Pericolul a

clișeul de față se văd doar doi. Deși au măști, pe față 
citi curajul și simțul de răspundere cu care lucrează. E 
de o intervenție chirurgical-ă care cere o atenție încor- 
tenminarea operației fețele se destind într-un zîrnbet larg, 
fost înlăturat.

i C Ă.
...nu toate popoarele din lume 

trăiesc în prezent în anul 1961 ? 
De exemplu în Irak și în Afganis
tan acum este anul 1379, iar în 
Etiopia 1952. în Japonia calen
darul arată anul 2619, în Indone
zia este anul 1891 și așa mai de
parte.

Pe globul pămîntesc există vreo 
zece calendare. Calcularea datelor 
de la unul la altul ia timp mult, 
deseori acest lucru fiind o acțiu
ne foarte complicată.

Savanții au pregătit încă de mai 
multă vreme proiecte de calendare 
unitare, care să fie valabile pen
tru toată lumea. Cel mai nou 
proiect, referitor la această ches
tiune, este studiat în prezent 
cadrul Organizației Națiunilor 
nite.

In noul calendar studiat
O.N.U. toate zilele săptămînii vor

Legenda 
Tekirghîolului

Se spune, că odată, de mult, 
trăia într-un amă-rît sat dobro
gean din preajma mării, un biet 
sacagiu cu numele Tekir. In zile 
amare, tot cărînd apă dulce de 
băut, om și gloabă de saca au 
îmbătrânit. Și dacă Tekir. minte 
de om ce era. înțelegea povara și 
căta s-o biruie, măgarul, dobitoc 
se puse de pricină : se împotrivea 
la drum odihnindu-și în prelungi 
adăstări, bătrînele-i ciolane. Te
kir cu milă pentru cel ce-i fusese 
ani în șir singur prieten $i aju
tor. se minia uneori și-l croia 
zdravăn cu coada biciului, dar 
mai des îl ierta și aștepta 
resemnat să-și împlinească ani
malul toanele. Intr-o zi de arșiță 
cumplită cînd colbul drumului 
frigea tălpile, bietul măgar trase 
ostenit de la drum către apa 
unui ghiol, cătînd în mîlul de la 
țărm milostenia răcorii. Intră el 
în smîrc pînă la burtă și, vegheat 
de amărîtul Tekir, adăsta un ceas 
și mai bine. A doua zi, purtat de 
cine știe ce îndemnuri, făcu la 

»Ifel. A treia zi întocmai. Și tot 
așa cît ținu vara, pînă aproape 

’de septembrie. Tekir tăcea și răb
da, dar în inima lui se bucura, 
căci amărîtul de dobitoc părea, 
după șederea în nămol mereu mai 
sprinten și mai zdravăn.

Ce-a fost în mintea lui Tekir 
în vremea iernii, nu se știe, se 
spune însă că odată cu căldura 
a prins și el să intre în ghiol, să 
se nămolească și să se scalde. 
Șii oasele nu l-au mai durut 
s-a simțit mai tînăr, mai în pu
tere. In anul următor a mers ia- 
răș‘ și alături de el au venit și 
aiții, căci Tekir n-a ținut taină. 
Oamenii s-au simțit bine, înzdră- 
veniți; iau mulțumit și-au 
put an de an să vină tot 
mulți la ghiolul lui Tekir, 
ungă trupul cu nămol și să 
baie în ghiolul care ușurează 
(durerile și dă sănătate. Așa a 
devenit Tekirghiolul loc cu renu
me, căutat de medici și de bolna
vii de mai de departe.
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cădea la aceași dată în fiecare 
Ziua dintre 30 decembrie și 1 
nuarie va fi însemnată cu o 
teră.

ia- 
li-

în
u-

la

...Uniunea Sovietică ocupă pri
mul loc în lume în ceea ce pri
vește lungimea liniilor aeriene ? 
Avioane cu reacție și turbopropul
soare rapide zboară acum pe mai 
mult de 100 de linii aeriene prin
cipale interne care leagă Moscova 
cu marile orașe ale U.R.S.S. A- 
vioanele flotei aeriene civile so
vietice efectuează curse regulate 
pe mai mult de 20 de linii aeriene 
internaționale.

In cursul septenalului 1959— 
1965 volumul transporturilor ae
riene va crește de 6 ori. La sfîr- 
șitul. septenalului Uniunea Sovie
tică va 
privința 
aeriene 
nii de
la un loc.

întrecere considerabil in 
volumului transporturilor 
toate cele 50 de compa- 
aviație ale S.U.A. luate

înce- 
mai 

să-și 
facă
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La casa alegătorului 
nr. 1 din Aninoasa

= PUBLICITATE

Oare cum o fi în Banița ? Ce 
i fel de oameni sînt acolo l О ч 
i mă înțeleg cu ei ? Cum arată Că- 
j -—7 ............9 л-------  ’-----
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? tunele comunei ? Aceste întrebări 
îl frămîntau pe Bubela loan cînd 
i s-a trasat sar
cina să muncească 
la sfatul popular 
din Banița.

Curînd a făcut 
cunoștință cu unii 
locuitori ai comu
nei. Cam stin

gher, a. început să 
descoase oamenii 
despre viață, des
pre muncă, des
pre obiceiuri și 
despre 
lor.
n-a
multe.
se fereau parcă de
el. Cum să se apropie de sufletul 
lor 7 Ce să facă ?

lată că într-o zi locuitorii comu
nei trebuiau mobilizați pentru 
munci de folos obștesc. La prima 
chemare au venit puțini. Alături 
de ei însă, umăr la umăr, muncea 

J și președintele sfatului popular.
♦ Aici a avut ocazie să cunoască mai
• mulți cetățeni cărora le-a vorbit.

— Noi — spunea președintele 
— împreună putem să facem mul
te lucruri bune. De ce să n-avem 
un cămin cultural, un cinemato
graf, o .școală pentru copii noș
tri ? De ce să nu reparăm șose
lele, podurile că doar pentru noi 
le facem ?

Locuitorii comunei l-au ascultat

dorințele 
La început 
aflat prea

Oamenii
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cu atenție. Au început să-l iubeas
că să-și spună deschis păsurile.

...Au trecut de atunci mai bine f
•

f

de 7 ani. Alături de locuitorii 
Baniței Bubela loan a muncit pen

tru înforirea co- 4 
munei, In acești » 
ani s-a construit f 
un cămin cultural Ț 
care dispune de ț 
un aparat de pro- J 
iecție, comuna are « 
un dispensar me- • 
dical, 
elementare. Va
loarea muncilor 
de folos obștesc 
prestate în anul 
trecut se ridică la 
peste 70.000 lei. 
Crescătorii de oi 
din Banița au în 
plan să-și electrice 
întreaga comună, 
rezultate se dato- 
locuitorilor comu-

două școli ’
♦

*

i 
i
f
4 
X
i 
i 
i 
l

Toate aceste 
resc străduinței 
nei și sfatului popular care a știut 
să conducă cu mână gospodărească 
treburile comunei, președintelui * 
acestuia. •

De aceea locuitorii comunei îl t 
respectă, îl iubesc și-l apreciazfl. 
Această încredere s-a manifestat 
din nou recent, tind locuitorii co
munei Banița tntr-o adunare popu
lară l-au propus candidat pent™ 
alegerile de deputați în sfaturile 
populare, în circumscripția nr. 48 
a orașului regional Petroșani și in 
circumscripția comunală nr. 14. 
Bubela loan este propus deputat 
pentru a patra oară consecutiv.

FL. 1STRATE
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(Urmare din pag. l-a)

rile obținute în întrecerea socia
listă. De asemenea, au fost invi
tați să vorbească în fața micro
fonului inovatorii Țiracihî Ștefan 
de la preparația Petrila, ingine
rul Ciupercă Petru și alții.

In cadrul buletinelor de știri 
sînt scoase în evidență acțiunile 
patriotice ale cetățenilor din o- 
raș. Nu de mult, într-"una din e- 
misiunile locale, deputatul Bako 
Dionisie a înfățișat ascultătorilor 
realizări din activitatea obșteas
că desfășurată de către cetățenii 
din circumscripția sa pentru în
frumusețarea orașului. Asemenea 
materiale au mai fost prezentate 
la microfon și de către 
Kriștaly Ludovic, Pali 
alții.

Succesele obținute în 
tea stației se datoresc 
măsură bunei onganizări a mun
cii, răspunderii cu care cei 20 de 
tovarăși din colectivul de redac
ție privesc sarcinile încredințate. 
Fiecare membru al colectivului se 
ocupă de cîte o problemă, se în
grijește ca materialele prezentate 
să fie cît mai bogate în conținut. 
Un aport prețios la îmbunătăți
rea emisiunilor l-a adus tovarășa 
Petruș Maria, redactoarea stației, 
care se străduiește ca împreună 
cu colectivul stației să alcătuias
că programe cît mai variate și a- 
trăgătoare, ta un nivel corespun
zător. De asemenea, o muncă rod
nică în cadrul colectivului desfă
șoară și tov. Popa Viorel, Căta- 
nă Vasile, Nagyszegy Andrei și 
alții care sprijină îndeaproape 
activitatea stației.

deputății 
Irina și

activita- 
în mare

legătură cu combaterea misticis
mului. In ziua de 17 ianuarie a 
fost planificat un material des
pre activitatea comisiilor de fe
mei cît și un material 
trebuia să-l prezinte deputatul 
Rotzik Wilhelm. Aceste 
le precum și altele nu 
transmise.

Colectivul de redacție nu se în
trunește periodic- pentru a-și a- 
naliza activitatea, pentru a-și 
propune obiective noi.

Una din sarcinile colectivului 
de redacție, de rezolvarea căreia 
depinde în mare măsură îmbună
tățirea conținutului emisiunilor 
locale este formarea unei puter
nice rețele de corespondenți vo
luntari și colaboratori care să 
sprijine activitatea stației.

Colectivul de redacție are da
toria să se îngrijească din timp 
ide pregătirea materialelor ce ur
mează a fi transmise 
emisiunilor, să vegheze 
materiale să fie cît mai 
te și mobilizatoare.

pe care

materia- 
au fost

în cadrul 
ca aceste 
interesau-

alegătorului nr. 1 din 
Aninoasa a fost amena- 
clădirea clubului. Holul 

pavoazat întâmpină pe

Casa 
comuna 
jată în 
frumos 
vizitatori cu un bogat stand de
cărți care popularizează realiză
rile regimului nostru democrat 
popular. Inlăuntru sala este a- 
proape plină. Pensionarul Iacob 
Carol a venit să ceară lămuriri 
cu privire la circumscripția din 
care face parte. Ceasar Iosif se 
interesează cînd vor fi afișate 
listele de alegători. Antrenat în
tr-o discuție cu mai mulți tineri 
care la 5 martie a. c. vor vota 
pentru prima oară, agitatorul 
Negraru Gheorghe le aduce la cu
noștință unele amănunte în le
gătură cu alegerile.

In unele după-amiezi casa ale
gătorului nr. 1 din Aninoasa de
vine neîncăpătoare. Aici, agitato
rii de serviciu sînt solicitați de 
cetățeni să dea răspunsuri la nu
meroase întrebări. Aici se clari
fică multe nelămuriri apărute a- 
casă sau la locul de muncă. Orele 
trec pe nesimțite.

Pentru zilele următoare pro
gramul casei alegătorului preve
de ținerea unei conferințe despre 
perspectivele de dezvoltare a lo
calităților din Valea Jiului, o în
tâlnire între tineri și minerul 
vîrstnic Tătaru loan și prezenta
rea mai multor programe artis
tice care cuprind, printre altele 
sceneta ,, Șantaj și tîrguială", 
fragment din „O scrisoare pier
dută" de I. L. Caragiale.

AUREL N.

zile, cînd în întreaga 
pregătiri intense pen-

In aceste 
țară se fac 
tru alegerile de Ia 5 martie, co
lectivul stației de radioficare din*' 
Petrila trebuie să se preocupe"î 
mal mult de popularizarea mari
lor realizări ale regimului nos
tru democrat popular, a perspec-- 
tivelor mărețe deschise în fața'^ 
poporului de cel de-al ІЦ-Іеа î 
Congres al P.M.<R. De asemeneaЛ 
prin emisiunile stației să fie ' 
popularizați candidații Frontului 
Democrației Populare, să se trans
mită informații privind întâlnirile 
lor cu alegătorii, felul cum Sfa
tul popular rezolva sesizările și 
propunerile făcute de oamenii 
muncii în cadrul întâlnirilor.

In emisiunile stației de radio
ficare trebuie să fie prezentate de 
asemenea materiale care să popu
larizeze experiența agitatorilor, a 
caselor alegătorului cît și reali
zările economice obținute de oa
menii muncii în cinstea alegeri
lor de la 5 martie.

li
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Emisiunile pot fi 
mai bogafe în confinuf
Pe lîngă aceste părți pozitive, 

trebuie spus că în activitatea co
lectivului de redacție al stației 
mai există și unele lipsuri. Co
lectivul de redacție și-a întocmit 
un plan de muncă cuprinzător, 
dar acest plan nu e întotdeauna 
dus la îndeplinire în întregime. 
In ziua de 5 ianuarie, de exem
plu. trebuia ча fie prezentat un 
material privind activitatea cul
turală a tinerilor de la prepara- 
ție. iar în ziua de 12 ianuarie 
uftma să aibă loc o
pentru tineret și o conferință în

etnlsiune
I

ANUNȚ
Direcția Generală a Căilor Ferate aduce la cunoștința tutu

ror instituțiilor, organizațiilor economice, organizațiilor coopera
tiste și meșteșugărești etc, că pot publica diverse materiale de 
popularizare (reclame) în mersul oficial al trenurilor de călători 
pe anul 1961 —1962, care va intra în vigoare la 28 mai 1961, 

Publicarea materialelor se face cu plata taxelor tarifare în 
vigoare în funcție de volumul acestora. Informații asupra tarifu
lui de publicare pot îi obținute de la orice stație C.F.R.

Materialele vor fi trimise la Direcția Generală a Căilor Fe
rate, Direcția Mișcării și Come rcialului, Serviciul Tarife și Con
venții, Bul. Dinicu Golescu nr. 38 București, pînă la data de 31 
ianuarie 1961. Odată cu materialele trimise pentru publicare este 
necesar a se comunica numărul contului de virament și sediul 
Băncii de unde urmează să se efectueze plata taxelor de pu
blicitate.

ANUNȚ
Cooperativa „Drum Nou4' 

Baia Mare secția deratizare 
Petroșani str. Cărbunelui nr. 
15 care se ocupă cu stîrpi- 
rea rozătoarelor (șoareci șî 
șobolani),

LUCREAZĂ IN CONTI
NUARE Șl IN ANUL 1961.

Cu materiale eficace, me
tode noi și prețuri convena
bile.

Instituțiile și întreprinde
rile socialiste pot face pla
ta serviciilor prestate de 
secția deratizare prin vira
ment, iar particularii în nu
merar.

SOLICITAȚI CU ÎNCRE
DERE SERVICIILE NOAS
TRE PRINTR-0 CARTE 
POȘTALĂ.

In atenția «Miorilor 
si pescarilor sportlil
Comitetul filialei de vînă- 

toare și pescuit sportiv — Pe
troșani anunță pe membrii 
vînători și pescari ai filialei 
că VIZA PERMISELOR DE 
VÎNATOARE A ÎNCEPUT 
ȘI DUREAZA PINA LA 28 
FEBRUARIE A. C., iar VIZA 
PERMISELOR DE PESCUIT 
SE EFECTUEAZĂ PINA 
1 MARTIE 1961.

Toți membrii vînători 
pescari care doresc să-și
înnoiască permisele pe anul 
1961 sînt invitați să se pre
zinte Ia biroul filialei pentru 
viza permiselor.

Se atrage atenția asupra 
faptului că în anul 1960 Ia un 
număr de membri vînători nu 
Ii s-au mai aprobat permise 
din cauză că nu s-au prezen
tat la timpul prevăzut la 
viză.
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Exploatarea Minieră
Vulcan

anunță pentru ziua de 25 
ianuarie 1961 un concurs 
pentru ocuparea posturi
lor vacante de maiștri mi
neri și maiștri electro
mecanici unde candidații 
•vor prezenta următoarele 

acte ;
Certificat de naștere 
Autobiografia 
Diplomă de maistru 
Carnet de maistru
In lipsa acestor acte, 

candidații pot prezenta al
te acte doveditoare din 
care sâ reiese că la data 
de 1 iulie 1956 au avut 
o vechime de 12 ani pe 
funcția de maistru.

Informații suplimentare 
se primesc de la Serviciul 
muncă și salarii al exploa
tării.

LL P. I. РЕТПОІІНІ
Anunță că la restaurantul 

„Minerul" din Petroșani cîn- 
tă cu începere de la 10 Ia
nuarie a- c. o nouă orches

tră din București sub condu
cerea maestrului Costel Io
ne seu. Refrene vocale — Reli 
Savu.

Vizitafi restaurantul nos
tru unde veți găsi în perma
nență o mâncare gustoasă și 
diferite băuturi.
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LOTO CENTRAL
La tragerea Loto Central din 27 

ianuarie a.c., au fost extrase din 
urnă următoarele numere : 
66, 20, 1, 5, 77, 3, 40, 89, 87, 51

Premiul general pe țară este de 
1.112.508 lei.

Buna organizare 
ia

— Da, tovarășe, mîna-i mină. 
Cînd n-ai de unde da cărbune ne
cazurile se țin lanț. Ce crezi că 
mie îmi convine că avem un minus 
de peste 1300 tone de cărbune, 
spunea deunăzi tov. ing. Opriș 
Dumitru, șeful sectorului II de Ia 
mina Lupeni.

într-adevăr mina-i mină, dar a- 
tunci cînd știi să o conduci bine, 
ai de unde da atât cărbunele pre
văzut de plan cît și cantitățile lua
te ca angajament. Numai că la secto
rul II Lupeni această bună orga
nizare lipsește. Minerii frontaliști 
de la panoul 2/1 conduși de bri
gadierul Nagy Andrei n-au dat în 
schimbul III din ziua de 24 ia
nuarie preliminarul nu din cauză 
că n-ar fi avut cărbune ci din cau
ză că pinionul unui crațer s-a 
defectat, iar remedierea a durat 
mult timp. Mecanicul Ciora Mi
hai susținea că s-a defectat din 
cauza uzurii, dar „uita" să spună 
că uzura a fost cauzată de faptul 
că acest crațer nu a fost întreți
nut corespunzător, că revizia de

a muncii îafă ce lipsește 
sectorul II Lupeni
care el răspunde s-a făcut 
tuială. în aceași zi munca 
fășurat greoi și în frontalul din pa
noul 1/1, pentru că maiștrii mi
neri nu au îndrumat la timp mun
ca echipelor de tăiere pentru a rea
liza o avansare ritmică. Alt caz : 
lemnarul Moraru Tiberiu care de
servește brigada lui Nagy Andrei 
are obiceiul să iasă din mină mai 
devreme față de sfîrșitul șutului, 
lăsînd brigada fără aprovizionare. 
L-au văzut maiștrii, l-au văzut teh
nicienii sectorului, dar nimeni nu 
l-a tras la răspundere. Asemenea 
exemple sînt destule în sector.
* Iată deci că nu cărbunele lip
sește de la sectorul II ci buna or; 
ganizare a muncii de care răspunde 
în primul rînd conducerea secto
rului.

Frontalele de pe stratul 5 la sec
torul II Lupeni sînt abataje mo
derne, armate în 
pacitate. Sectorul 
și tehnicieni cu o 
ță. Numele unora
Popa loan, Prohaszka Eugen, Drîm-

de mîn- 
s-a des-

fier, de mare ca- 
are mulți mineri 
bogată experien- 
ca Nagy Andrei,

borean Pavel 
la Lupeni ca 
lupta pentru cât mai mult cărbune 
cocsificabil, oameni care muncesc, 
vot să cîștige cît mai bine, dar 
sînt insuficient ajutați.

In prezent, cind mina Lupeni 
are peste 1500 tone de cărbune 
date peste planul lunar la zi, sec
torul II este singurul sector mate 
care a tămas sub plan. Rămînerea 
sa în utmă se datorește și spriji
nului slab pe cate îl acordă condu
cerea minei, atelierul de grup. Iată 
citeva exemple : sectorul are nevoie 
pe zi, pentru satisfacerea planului 
său, de circa 780—800 vagonetc 
goale. El primește însă între 730— 
740 din care se umple cu cărbune 
în jurul a 700 vagonete. La ate 
lierul mecanic, repararea stâlpilor 
de fier necesari sectorului se face 
cu întârziere, iar conlucrarea cu 
celelalte sectoare este de asemenea 
slabă. La stația de pompe de la 
orizontul 565 grinzile sînt rupte, 
exis tind un permanent pericol de

sînt bine cunoscute 
ale unor fruntași în

surpare. Sectorul IV A care ate( 
stația în grijă nu o întreține cum 
trebuie. Pe puțul orb nr. 7 se dă 
lemn pentru abatajele sectorului 
И. Această operație se face greoii1 
la bunul plac al celor care deser
vesc puțul, fără a se fi 
suri de îndreptare.

Situația acestui sector, 
sigură circa 11 la sută 
ducția plan a minei Lupeni tre- ] 
buie să se îndrepte de urgență, j 
Conducerea acestui sector trebuie I 
să-și îndrepte atenția spre îmbu
nătățirea muncii maiștrilor și teh
nicienilor. Colectivul sectorului II; 
și-a dovedit în ultimele 3 luni din a- 
nul trecut posibilitățile cînd pe seama, 
obținerii unor indici tehnico-econo- 
mici la nivelul cerințelor de acum | 
și-a depășit planul cu peste 4500 ! 
tone de cărbune cocsificabil. în acest 
sector există acum posibilități 
pentru redresarea situației și aces
tea trebuie 
site, pentru 
reintre în 
îndeplinesc 
indicii, așa 
tivele de la celelalte sectoare ale 
minei Lupeni. ,

ing. GH. DUMITRESCU

luat mă-

să fie pe deplin folo* 
ca minerii de aici să 

rînducile celor care-și 
ritmic planul la toți 
cum procedează colec-
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ILYA EHRENBURG! 
a împlinii 70 de ani Z 
MOSCOVA 27 (Agerpres) ț 

TASS transmite: *
La 26 ianuarie la Casa Cen- î 

trală a literaților din Mosco- | 
va a avut loc o adunare festi- * 
vă consacrată lui Hya Ehren- ț 
burg care a împlinit 70 de ani. î 

Scriitorul Boris Polevoi care 
a prezidat adunarea a spus că 
Ehrenburg este 
mai remarcabili și interesanți 
scriitori din zilele noastre". 
După părerea mea, a spus scrii- ț 
torul Konstantin Paustovski, 
Ehrenburg este militantul nr. 
1 pentru perfecționarea relații
lor dintre oameni, a sufletelor ’ 
oamenilor, un păstrător și con- J 
tinuator demn al celor mai bu
ne 1 
raturii clasice ruse.

In emoționanta sa cuvîntare 
de răspuns, Ilya Ehrenburg a 
spus printre altele că oamenii 
sovietici trebuie să iasă învin
gători în întrecerea celor două 
sisteme nu numai cu ajutorul 
mașinilor perfecționate, călăto
riilor în cosmos și creșterii bu
năstării, ci și datorită avîntu- 
lui spiritual, frumuseții senti
mentelor omenești, entuziasmu
lui.
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Pregătiri în vederea alegerilor 
pentru sovietele locale

MOSCOVA 27 (Agerpres) — 
TASS transmite :

în U.R.S.S. se desfășoară pre
gătiri în vederea alegerilor pentru 
sovietele locale de deputați ai oa
menilor muncii. In cinci republici 
unionale ele vor avea loc la 5 mar
tie, în șase republici la 19 martie, 
iar în celelalte patru republici da
ta alegerilor va fi stabilită ulte
rior.

La 5 martie locuitorii R.S.F.S.R., 
cea mai mare republică a U.R.S.S.; 
își vor alege deputății în sovie
tele de ținut, regionale, raionale, 
orășenești și sătești.

Locuitorii Moscovei vor alege 
un număr mai mare de deputați de
cît înainte. în raza marii Mosco- 
ve, ale cărei limite s,-au stabilit 
în vara anului trecut, au fost create 
1.066 circumscripții electorale. Lo
cuitorii capitalei și ai zonei verzi 
care o înconjoară vor alege pe de
putății pentru sovietul orășenesc 
Moscova, pentru 22 de soviete ra
ionale, pentru șase soviete orășe
nești (în orașele care fac parte din 
marea Moscovă și zona verde și 
pentru 79 soviete sătești și de așe
zări).

»■*■»■«=• ---------

Au fost formate noi circumscrip
ții electorale și în orașele și satele 
care au apărut pe harta țării în ul
timii doi arii. Astfel, în Tadjikistan 
vor vota locuitorii tinerelor ora
șe Nurek și Kalininabad, unde se 
construiesc mari centrale electrice. 
Zeci de circumscripții electorale 
au fost create în noua unitate ad
ministrativă din Kazahstan Ținu
tul pămînturilor desțelenite.

---- o----

Pioiettul Ce diiiiaie a cuisurilof unor llovii ți noii 
bazinul Holgai

ga, a declarat că lucrările de pros
pectare și de proiectare vor fi în
cheiate peste cîțiva ani. Toate lu
crările de construcții și montare, 
umplerea lacurilor de acumulare și 
valorificarea noilor căi de apă vor 
fie fectuate în șapte ani.

SERGHEI KUCIKIN, ministrul 
flotei fluviale al R.S.F.S.R., comen- 
tind acest proiect a subliniat că 
prin realizarea lui va fi creată o 
cale fluvială avantajoasă care va 
lega partea de nord a țării cu cea 
de sud. Noua cale de apă va per
mite transportarea a circa 9 milioa
ne de tone de cărbune din regiunea 
Fecioara și a circa 1.600.000 de 
tone de cherestea. Deschiderea a- 
cestei noi căi de apă va exercita 
o influență hotărîtoare asupra dez
voltării economiei regiunilor nor
dice ale Uniunii Sovietice.

VASILI ZVONKOV; membru 
corespondent al Academiei de 
Științe al U.R.S.S., a arătat că po
porul sovietic se află în pragul u- 
nor evenimente de mare însemnă
tate istorică. După valorificarea 
Deltei Volgăi atenția va fi îndrep
tată asupra Niprului, pentru diri
jarea apelor lui spre Crimeea.

Vasili Zvonkov a comunicat că 
oamenii de știință studiază proble
ma dirijării cursului fluviilor Obi 
și Ienisei spre vastele teritorii ale 
Asiei Centrale. Aceste mari fluvii 
siberiene pot furniza teritoriilor din 
Asia centrală pînă la 300 de kilo
metri cubi de apă pe an.

noidite spre
MOSCOVA 27 (Agerpres) — 
Ziarul „Vodnîi Transport" a pu

blicat la 26 ianuarie interviuri a- 
cordate de oameni de știință care 
comentează proiectul de dirijare a 
cursurilor unor fluvii și rîuri nor
dice spre bazinul Volgăi, folosin- 

. du-se varianta estică. Acest proiect 
grandios a fost aprobat la 24 ia
nuarie de Consiliul tehnic al Minis
terului Construcției 
lectrice al U.R.S.S.

După realizarea 
dirijare a cursului
ciora și rîului Vîcegda, prin Kama 
în bazinul Volgăi, aproximativ în 
1969—1970 se va putea opri scă
derea nivelului Mării Caspice, a 
declarat prof. Boris Apollov, care 
se ocupă de 40 de ani de proble
mele Mării Caspice.

GUEGHEN SARUHANOV, in
giner șef al proiectului de dirijare 
a cursului apelor nordice spre Vol-

- и ~ ------

de centrale e-

proiectului de 
fluviului Pe-

Ferhat Abbas este gata 
să ducă tratative 

cu guvernul francez
SINGAPORE 27 (Agerpres)
După cum anunță coresponden

tul agenției France Presse, în drum 
spre Kuala-Lumpur, Ferhat Abbas, 
primul ministru ăl guvernului pro
vizoriu al Republicii Algeria, s-a 
oprit la Singapore.

în cadrul conferinței de presă 
organizate la aeroportul internațio
nal, Ferhat Abbas a declarat că 
este gata să ducă tratative cu gu
vernul francez cu privire la regle
mentarea pe cale pașnică a proble
mei algeriene.

Agenția ’Reuter anunță că Fer
hat Abbas a sosit la Kuala-Lum
pur, ca invitat personal al primu
lui ministru al Malayei, Abdul 
Rahman.

------О------

In economia Spaniei franchiste 
predomină capitalul american

MADRID 27 (Agerpres)
Știrile apărute în presă vin să 

confirme că în economia Spaniei 
franchiste predomină capitalul a- 
merican. Potrivit relatărilor ziaru
lui „Ya“ din Madrid, la sfîrșitul 
anului trecut din cei 175 milioa
ne de dolari care reprezentau in
vestițiile de capital străin în in
dustria spaniolă, 57 la sută reve
neau monopolurilor americane.

LAOS

Populația din provincia 
Phong Saly, recent eliberată 

participă intens 
la activitatea politică

HANOI 27 (Agerpres)
Postul de radio „Vocea Patet 

Lao“ relatează că populația din 
provincia Phong Saly, eliberată 
recent de sub ocupația rebelilor 
de către forțele lui Kong Le și 
unitățile de luptă Patet Lao, parti
cipă intens la activitatea politică.

în majoritatea regiunilor aces
tei provincii au fost create comi
tete de luptă pentru pace, neutrali
tate, conciliere și unitate națională, 
la care participă reprezentanți ai 
diferitelor naționalități. Sute de ti
neri s-au înrolat voluntar în arma
ta regulată și în detașamentele ar
mate locale. In mai multe regiuni 
reprezentanți ai naționalităților 
Lao-Lum, Lao-Ten și Lao-Ksung 
au organizat adunări comune la 
care au declarat că vor întări soli
daritatea în lupta pentru cauza na
țională. în provincie au avut loc 
mii de mitinguri de protest împo
triva acțiunilor agresorilor ameri- 
cano-tailandezi și ale clicii rebele 
Pumnii Nosavan — Boun Oum.

O culegere de lucrări 
ale tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 

Moscova
XXI-lea extraordinar al 
P.C.U.S." prezentată la aduna
rea activului C.C. al P.M.R. și 
al comitetelor de partid orășe
nesc și regional București", 
„A 15-a aniversare a eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist" 
— expunere prezentată la se
siunea solemnă a Marii Adu
nări Naționale a R.P, Romîne 
din 22 august 1959 și „Cuvîn- 
tarea la Conferința organizației 
regionale de partid Cluj".

editată la
MOSCOVA. — Coresponden

tul Agerpres transmite:
In colecția „Biblioteca socia

lismului științific" editată de 
Editura de stat pentru litera
tură politică din Moscova, a 
apărut o culegere de lucrări 
ale tovarășului Gheorghe Ghe
orghiu-Dej. Culegerea cuprin
de: „Raportul la cel de-al 111- 
lea Congres al Partidului Mun
citoresc Romîn" prezentat la 20 
iunie I960", „Expunerea cu pri
vire la lucrările Congresului al
____________________________

la-

Dezbaterile din Camera Comunelor
LONDRA 27 (Agerpres)
La 26 ianuarie, parlamentarii 

buriști au cerut în Camera Comu
nelor guvernului să ia inițiativa 
de a readuce la ordinea zilei ideea 
creării unei zone de controlare a 
armamentelor în Europa sau a neu
tralizării complete a Germaniei.

Parlamentarul Denis Healey a 
cerut ca în timpul apropiatei vizite 
a cancelarului vest-german în An
glia să fie abordată problema creă
rii unei zone de controlare a ar
mamentelor în Europa Centrală.

Laburistul Emrys Hughes i-a ce
rut lui Macmillan să analizeze în 
timpul întîlnirii cu Adenauer po
sibilitatea micșorării încordării în 
Europa prin transformarea Ger
maniei într-o țară neutră cum este 
Austria.

Primul ministru Macmillan nu 
a dat nici un răspuns precis, re- 
mareînd doar că Germania se deo
sebește de Austria din punct de 
vedere al populației, puterii și in
fluenței economice. El a menționat 
în mod nebulos posibilitatea apa-

date ziarul ;,Die Andere Zeitung". 
subliniază că din cauza creșterii co
losale a cheltuielilor militare în bu
getul pe anul 
deficit de cel 
măroi.

1961 se prevede un 
puțin 3 miliarde de

riției unei „primejdii" dacă în Eu
ropa Centrală s-ar forma un „vid".

Macmillan a dat un răspuns la 
fel de vag și la interpelarea labu
ristului Spriggs care l-a întrebat pe 
primul ministru dacă este dispus 
să „propună locul și data unor noi 
întrevederi cu N. S. Hrușciov ir 
scopul discutării propunerilor U- 
niunii Sovietice cu privire la de
zarmare". El a declarat doar atît; 
„Noi am făcut deja propuneri și 
ele rămîn în vigoare".

Mai mulț; parlamentari laburiști 
au cerut ca în timpul vizitei sale 
în Franța, Macmillan să-i ceară pre
ședintelui Franței, de Gaulle, sis
tarea experiențelor nucleare efec
tuate de Franța. Laburistul Healey 
a vorbit despre sentimentul de 
„profundă dezamăgire" care a cu
prins cercurile politice din Anglia 
și îndeosebi din țările Africii mem
bre ale Commonwealthului în le
gătură cu aceste experiențe. Primul 
ministru englez are datoria să-i co
munice acest lucru lui de Gaulle.

în cuvîntul său de răspuns Mac
millan a arătat că viitoarele trata
tive cu președintele Franței vor fi 
confidențiale, dar a relevat că 
Anglia a sprijinit rezoluția Orga
nizației Națiunilor Unite care cere 
Franței să pună capăt experiențe
lor atomice în Africa.

Primul ministru a declarat că pe 
acest plan lucrul cel mai bun va 
fi să se obțină încheierea cu suc
ces a tratativelor de la Geneva ale 
celor trei puteri în problema înce
tării experiențelor cu arma nuclea
ră.

-------- ■ ----- > e • 0 • •=--------

Cheltuielile militare reprezintă 
50 la sută din bugetul R. F. G.

BONN 27 (Agerpres)
în 1961 cheltuielile militare di

recte și indirecte ale Germaniei 
occidentale vor fi de 26—27 mi
liarde mărci, reprezentînd peste 50 
la sută din buget. Publicînd aceste

Decepții în cercurile oficiale americane
BONN 27 (Agerpres)
In legătură cu apropiata înche

iere a tratativelor economice din
tre S.U.A. și R.F. Germană, care 
s-au desfășurat în cursul ultimelor 
săptămîni la Bonn, ziarul „New 
York Times" scoate în evidență 
decepția provocată cercurilor ofi
ciale americane de proporția con
tribuției financiare pe care guver
nul vest-german s-a declarat, în cele 
din urmă, de acord să o dea pentru 
echilibrarea balanței de plăți a- 
mericane.

сМёЖъ l
LONDRA. Consiliul brita

nic pentru promovarea comerțu
lui internațional, a dat publici
tății o declarație în care se spu
ne că în ciuda restricțiilor de tot 
felul, introduse, după cum se știe, 
Ia cererea monopolurilor ameri
cane, comerțul Angliei cu țările 
socialiste ia crescut în anul 1960 
apoape de trei ori în compara
ție cu anul 1950. Suma totală a 
exportului Angliei în U.R.S.S.,' 
R.P. Chineză, Polonia, R.D. Ger
mană, Cehoslovacia, Ungaria, Ro- 
mînia și Bulgaria a sporit de 
patru ori în această perioadă.

LONDRA. — De la 12 decem
brie 1960 pînă la 16 ianuarie a.c. 
numărul șomerilor din Anglia a 
crescut cu 53.000 ajungînd la 
418.000 — a anunțat la 26 îa-

nuarie Ministerul Muncii al An
gliei.

NEW YORK. — Biroul fede
ral de rezerve ale S.U.A. a a- 
nunțat la 26 ianuarie că în săp- 
tămîna care s-a încheiat la 25 ia
nuarie rezervele de aur ale Sta
telor Unite au scăzut din nou cu 
60 milioane de dolari. De la în
ceputul anului 1961 Statele Uni
te au pierdut aur în valoare de 
326 milioane dolari.

HANOI. — Autoritățile sud- 
vietnameze au acordat trupelor lor 
dreptul de a trage asupra parti- 
cipanților la demonstrațiile popu
lare.

Agenția vietnameză de Infor
mații relatează că comandan
ți»; celei de-a V-a regiuni mili
tare din Vietnamul de Sud a dat

Ziarul arată că la Washington 
știrea că Bonnul ar fi acceptat să 
pună la dispoziția S.U.A. suma de 
1,2 miliarde de dolari, (5 miliarde 
mărci vest-germane), a fost primi
tă cu răceală. „Funcționarii de 
la Washington, scrie ziarul, sînt de 
părere că suma oferită este mai 
mică decît cea așteptată din partea 
Bonnului, drept contribuție la înar
marea europeană și la ajutorul pen
tru. țările slab dezvoltate".

împrăștia 
„prin fo-

francez a

o dispoziție potrivit căreia toate 
trupele regulate și detașamentele 
militarizate din subordinea sa au 
„deplinul drept" de a 
demonstrațiile de masă 
losirea forței".

PARIS. — Guvernul
intentat proces unui grup de cu- 
noscuți avocați francezi, membri 
ai colegiului avocaților din Pa
ris, cu toții apărători ai algerie
nilor deținuți în închisori. Acești 
avocați sînt învinuiți de „aten
tat împotriva siguranței statului 
și integrității teritoriale".

OTTAWA. — Guvernul Cana
dei a pezentat Parlamentului pro
iectul capitolului cheltuielilor din 
bugetul pe exercițiul financiar 
1961—1962, în sumă de 6,1 mi
liarde dolari. Alocațiile pentru 
scopuri militare depășesc 1,6 mi
liarde dolari, cu alte cuvinte cresc 
cu 20,5 milioane dolari în com
parație cu anul precedent.
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PROGRAM DE RADIO
29 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,30 Muzică 
populară din țări socialiste, 8,00 
Clubul voioșiei, 8,20 Muzică dis
tractivă. 9,30 Teatru la microfon 
pentru copii, 11,00 Formații ar
tistice de amatori în studiourile 
noastre, 11,40 Concert de muzică 
din operete, 13,10 De toate pen
tru toți, 14,00 Interpret! de mu
zică ușoară, 15,00 Program mu
zical la cererea fruntașilor, 16,00 
Arii din operele lui Mozart în in
terpretarea soliștilor noștri, 16,30 
Concert distractiv, 18,00 „Cel 
mai bun din zece", 19,05 Noi în
registrări de muzică populară ro- 
mînească, 19,30 Teatru la micro
fon : „Explozie 
nariu radiofonic 
21,05 Muzică de 
MUL II. 7,20

,8,30 Școala și viața, 9,00 Noi în
registrări de cîntece pentru co
pii, 10,00 Soliști instrumentiști 
de muzică populară românească, 
10,50 Transmisie din sala Ate
neului a concertului corului și 
orchestrei simfonice a Filarmoni
cii de Stat „George Enescu'V
14.30 La microfon : Satira și U-< 
morul, 16,00 Vorbește Moscova!
16.30 Selecțiuni din operete, 17,30 
Muzică ușoară, 19,00 Muzică de 
dans, 19,30 Concert de muzică 
populară romînească, 20,05 Mu
zică de dans, 21,15 Medalion li
terar: Romain Rolland, 21,30 
Program pentru iubitorii de ro
manțe, 22,00 Muzică de dans.

înitîrziată", sce- 
de Paul Everac, 
dans. PROGRA- 
Muzica ușoară,
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