
Organ ai Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional

I :i■■■rie ■. ...
Proletari din toate țările, uniți-vă! - 'iimta

[NECINSTEA CELUI DE AL IlI-lea CONGRES al P.M.R.

FEROVIARII OBȚIN
Reparații peste plan

Antrenați în întrecerea socialis
tă în cinstea celui de-al IlI-lea 
Congres al partidului, muncitorii 
atelierului de reparații de la De
poul C.F.R.. Petroșani au efectuat 
în aprilie o seamă de reparații 
peste cele planificate.

De exemplu, echipele de repa
rații conduse de lăcătușii Deatcu 
Dumitru, Josan Adrian și lăcătu
șul de aparate speciale Cazan Au
rel, la operațiile de spălări și-au 
realizat sarcinile de plan în pro
porție de sută la sută. Echipele 
au executat în plus revizii tehni
ce la două locomotive peste nu
mărul celor planificate.

In cadrul atelierului pe lîngă 
reparațiile programate, au fost 
executate reparații curente nepro
gramate ia un număr de 25 de 
locomotive. In obținerea acestor 
succese s-au evidențiat lăcătușii 
Gyulay Francisc și Aioji Ștefan, 

' lăcătușii de aparate speciale Ca
zan Vasile, Krausz Dezideriu și 
fierarul Potinteu Petru.

Economii de combustibil convențional
Mobilizați de organizația de 

partid, mecanicii și fochiștii de 
pe locomotivele Depoului C.F.R. 
Petroșani, obțin succese impor
tante în lupta pentru cit mai 
multe economii peste plan. între
gind rezultatele obținute în tri
mestrul I în luna aprilie au fost 
realizate însemnate economii de 
combustibil convențional. Echipa 
de pe locomotiva 140.1004 din 
care fac parte mecanicii Marcu 
Aurel și Gostian Ladislau cu fo
chiștii Bara Ștefan și Matei Cor
nel, au economisit în luna apri
lie 32 tone combustibil convențio
nal. Cu această cantitate de com
bustibil convențional pot fi re
morcate 6 trenuri de marfă pe 
distanța Petroșani — Simeria și 
retur. Echipa de pe locomotiva 
150.1092, compusă din mecani
cii Cătuțoiu loan și Dască
lii Dumitru a economisit 28 to
ne combustibil convențional. Mun. 
cînd pe locomotiva 230027 echi
pele mecanicilor Călugăr Alexan-
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In contul de economii al brigăzii de transport conduse de to
varășul Costea Nistor de la mina Lupeni se află înscrise eco
nomii de peste 22.000 lei obținute în anul acesta prin recupera
rea unei importante cantități de cupru din cabluri degradate și 
piese date spre casare. Clișeul nostru îi înfățișează pe cei patru 
membri ai brigăzii: tov. Costea Nistor, Jula loan, Slavnicu Ște
fan și Bubulete Vasile.

dru și Tripon Nicolae a econo
misit în cursul lunii aprilie 25 
tone combustibil convențional. Cu 
această cantitate de combustibil 
se pot remorca 7 trenuri de că
lători pe distanța Lupeni—Sime- 
ria și înapoi. Mecanicul Bogățea- 
nu Nicolae și fochistul Kalman 
Francisc de pe locomotiva 230005 
au realizat o economie de 23 tone 
combustibil convențional.

Succese importante a obținut 
și brigada utemistă din care fac 
parte mecanicii Schlet Carol, Don 
loan și fochistul Hîndea Victor 
de pe locomotiva 230025 care a e- 
conomisit 18 tone combustibil 
convențional.

------ —= Sb- =—

Succesele ceferiștilor 
din Banița

In stația C.F.R. Bănija, lucrea
ză un colectiv harnic. Prin mun
ca lui de zi cu zi. ceferiștii de 
aici se străduiesc să asigure in 
bune condițiuni tranzitul trenu
rilor care trec cu cărbune din Va
lea Jiului către Simeria, cît și 
cele care vin de la Simeria către 
Petroșani cu alimente, mașini, 
lemn de mină și alte produse. In 
același timp, ei mai deservesc cu 
vagoane și asigură 
producției de 
foc, bușteni etc.

Luna aprilie, 
trimestrul II. a 
Cese ceferiștilor 
ța. Muncind în strînsă colaborare 
cu conducerea carierei de calcar, 
punînd ritmic la încărcat vagoa
ne și expediindu-!e la timp, im- 
piegații Filigeanu Petru și Cola- 
cu Petru, acarii piloți Luncan 
Gheorghe, Costea Vaier, Stoica 
Ionel, acarii Daminosei loan, Pop 
Ștefan, Sabin Aurel sprijiniți de 
șeful de gară Codan Teodor - 
au reușit ca de la carieră să ex
pedieze peste 11.000 tone'piatră 
de calcar la furnalele din Hune
doara. La fel, au fost expediate 
sute de vagoane de lemn și au 
trecut în. tranzit sute de garni
turi de trenuri, dintre care multe 
în traseu marșrutizate.

transportul 
piatră, lemn de

prima iună din 
adus multe suc- 
din gara Bănl-
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LA U.R.U.M.P.
Primul contact cu sala imensă 

a secției construcții de la 
U.R.U.M.P. aproape te amețește. 
Piese, de diferite forme și mă
rimi, la prima vedere- răsturnate 
fără nici o noimă, creează un de
cor fantastic în cadrul căruia 
cîțiva oameni trebăluiesc de zor. 
In zumzetul permanent al mași
nilor, ctrligul macaralei plutește 
dintr-un loc în altul liber, sau 
scîrțiind sub povara unei piese. 
Varietatea operațiunilor care se 
execută aici îți ascund pentru un 
moment specificul secției. Intr-un 
colț al halei, de după paravanele 
metalice ale sudorilor electrici, 
o lumină jucăușă de un verde 
albăstrui țîșnește cu întreruperi 
neregulate luniinind, pînă la bol
tă, uriașa hală. In altă parte 
lăcătușii la bancurile lor, aple
cați asupra menghinelor pilesc, 
polizează sau string șuruburi. In 
cîteva puncte ale halei îți apar 
mașinile de găurit sau de tăiat 
metal. Dar, ceea ce stăruie în 
permanență în minte, chiar de 
la prima
— munca 
barele de 
în hală să 
se de schimb, in tuburi de ăeraj, tea, toți iresăriră. Figura aspră 
în cărucioare pentru transportul a celui ce asculta cu receptorul

Popas în secfia construcții
lemtiUlui, în ventilatoare de mi
nă sau stllpi de abataj.

Cei ce dețin de un an 
steagul roșu 

de secție fruntașă
La sfîrșitul lunii aprilie, la 

serviciul planificării se lucra in-

la ureche se lumină deodată, spu- 
nînd calm: „E tot al nostru"

Au trecut deja cîteva zile, lin 
popas, chiar scurt, în această 
secție te convinge că muncito
rii de aici au o îndelungată ex
periență pe care o respectă con
tinuu în a ști să păstreze steagul 
roșu de fruntași. Oricare dintre 
ei îți poate spune că aceasta în
seamnă îndeplinirea și depășirea 
planului de producție in fiecare 
schimb, începînd cu prima zi 
lunii.

a

privire sînt oamenii 
lor. Ei fac ca tabla 
fier, șinele ce intră munciseră
se transforme în pie-

tens. Trebuia comunicat fiecărei 
secții, cit mai repede, rezultatul 
întrecerii socialiste in cinstea 
zilei de 1 Mai. Oamenii îl aș
teptau cu nerăbdare...

In biroul 'inginerului, la sec
ția construcții, cîțiva muncitori 
priveau tăcuți steagul roșu de 
secție fruntașă în întrecerea so
cialistă. II dețineau de aproape 
un an și acum se temeau să nu-l 
piardă. Știau bine că secția și-a 
depășit planul la toate sortimen- 

, tete, că se încadrează bine și în 
ceilalți indici ai întreceri’, ca 
reducerea prețului de cost, eco
nomii etc. Dar... poate ceilalți 

■’ i și mai bine ,Cînd 
. zbîrnîitul telefonului rupse liniș.

»De cine să vorbesc 
mai întîi...“

...Avem în secția noastră, mulți 
fruntași în producție de care s-ar 
putea spune numai lucruri bune 
ne informează tov. Moisă Mi
hai, secretarul organizației de 
bază de partid. Am trecut pe la 
cîțiva din cei indicați. De după 
un paravan metalic, blzîitul per
manent al aparatului de sudură 
electrică și lumina de un verde 
albăstrui ne anunță că acolo se 
sudează și nu se poate intra. Pe 
sudorița Nicolăescu Ioana nu am 
putut-o deci vedea lucrînd. Am 
remarcat însă scris cu alb pe pa
ravan — nr. 10. Este chiar nota 
pe care ar merita-o această sudo. 
rița harnică. De la un alt para
van, aceeași lumină și același

Mișik Alexandru este unul din cei mai buni muncitori de 
la atelierul de grup al minei Lupeni și un activ inovator. 
El conduce o echipă de tineret fruntașă în producție și în 
lupta pentru economii. In clișeul nostru tov. Mișik Alexandru 
a fost surprins în timp ce prelucra o piesă la freză.

Pentru o dezvoltare mai largă 
a radioamatorismului pe unde scurte
Unul dintre multiplele dome

nii de activitate a membrilor A- 
sociaț.iei Voluntare pentru Spri
jinirea Apărării Patriei, eâite 
radioamatorismul. Acest sport a 
început să devină din ce în ce 
mai cunoscut și mai apreciat în 
cercurile largi de tineri munci
tori, elevi, studenți, tehnicieni și 
funcționari.

Activitatea radioamatorilor este 
multiplă. Cei mai mulți dintre 
ei sînt atrași de latura construc
țiilor începînd cu micul pionier, 
care urmărește să-și realizeze 
doar o modestă galenă și pînă 
la constructorul priceput și pre
tențios, care experimentează cele 
mai moderne scheme și mate
riale, receptoare, dispozitive de 
înregistrare și reproducere a su
netelor, aparate de televiziune, 
mecanisme telecomandate etc.

Cea mai intersantă preocupa
re și care oferă mari satisfac
ții este radioamatorismul pe 
unde scurte. Se pune. .uneori în
trebarea : ce plăcere poți găsi în 
această activitate ? Merită oare 
ca, după o zi de muncă încorda
tă, să te obosești căutînd un co
respondent îndepărtat, cu care 
să schimbi doar cîteva expresii 
banale de cod ? Ce sens are să 
aduni mormane de QSL-uri din 
toate colțurile lumii ?

Urmăriți însă emoția resimți
tă de un amator de unde scurte 
în timpul lucrului, trăiți împre
ună cu el bucuria ce o încearcă 
atunci cînd se întîlnește pe ca
lea undelor cu un prieten cunos
cut cu cîtva timp în urmă, ob
servați dragostea cu care încon
joară trofeele cîștigate cu pre
țul atîtor eforturi și veți înțe-

zgomot ne face să înțelegem că 
și tovarășul Mardare Vasile lu
crează intens. Atît ca sudo? cit 
și ca secretar al organizației de 
bază U.T.M. el este p'iceput șt 
neobosit. Nu-l putem deranja. 
Mergem mai departe, afar.ă din 
hală. Răpăitul ca de mitralieră 
al unui ciocan pneumatic de ni
tuit domină curtea. Ne aștep
tam ca acest ciocan neaslîmpă- 
rat să fie stăpînit de un om u- 
riaș. Dar. , surpriză. Ni’uitorul 
Grămadă Romulus e un tînăr a- 
proape firav dar ce.-i drept, cu 
mișcări sigure și agere. De fapt 
la nituit e nevoie, pe lingă în- 
deminare și de puțină artă. Și 
Grămadă Romulus face artă aii 
la nituit în meseria sa cit și în 
echipa de dansuri a uzinei din 
care face parte

In cadrul popasului la secția 
construcții, am trecut și pe la 
Hane Octavian care lucrează , la 
mașina de găurit. Tinăr, volnic 
și totuși ce mult ,se deosebește de 
ceilalți tineri din secție ..Daca 
ați fi venit la ora 6 și, un sfert 
nu aveați „fericirea"- să-i vedeți, 
pentru că el vine la șut cu 10-20 
minute întîrziere — ne spune 
un muncitor.mai vîrstnic“.,

— Mai sînt ca Hane ?
— Nu!, ni se răspunde. Toți 

ceilalți sînt băieți de 
conștiincioși și harnici, 
se va îndrepta. N-are 
Nu-l lasă ceilalți.

treabă. 
Și Hane 
încotro.

M. D
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lege că satisfacția și plăcerea sa 
nu este cu nimic mai prejos decît 
a celui mai pasionat sportiv.

Nu este totuși deajuns să con
siderăm radioamatorismul nu
mai ca un sport. Radioamatorul 
de unde scurte este în primul 
rînd un specialist cu o pregătire 
multilaterală, iar, în marea ma
joritate a cazurilor, este și con
structorul aparatelor sale.

Radioamatorul de unde scurte 
care lucrează cu pricepere șî! 
stăruință, pășește treptat și sigur 
pe calea succesului. In afară de 
aceasta, munca radioamatorilor 
de unde scurte are o legătură 
directă cu problemele economiei 
naționale și cu apărarea patriei 
ceea ce necesită ca radioamato
rismul să capete un caracter de 
masă.

Această activitate a început să 
ia amploare și în cadrul raio
nului Petroșani. In prezent exis
tă radioamatori în localitățile 
Petroșani, Lupeni și Uricani. 
Colectivul de radioamatori din 
raionul Petroșani a reușit prin 
munca sa să facă legături cu 
peste 115 țări, expediind peste 
7000 scrisori QSL pentru confir
marea legăturilor făcute șî au 
primit peste 500 buc. QSL de la 
radioamatori din alte țări. In 
această direcție s-au evidențiat 
tov. Remete Iosif de 
șani, Collarini Victor, 
Constantin din Lupeni

In scopul ridicării 
radioamatorilor, în 
troșani funcționează un cerc la 
care participă un număr de 12 
radioamatori, unde se fac ore de 
recepție și manipulare Morse și 
de electrotehnică și radiotehnică. 
La acest cerc își aduc contribu
ția în pregătirea celorlalți radio
amatori tov. Loy Rudolf la pre
darea recepției și manipulării 
Morse și tov. Konyar Tiberiu șî 

" 1 1 " la predarea
radiotehnicii.

rîndurilor ra-

la Petro- 
Moraru 
și alții, 

calificării 
orașul Pe-

ing. Remete Iosif 
electrotehnicii și

Pentru lărgirea 
dioamatorilor din raion, funcțio
nează cercuri de radiotelegrafie 
la Petroșani, Vulcan, Paroșeni 
și Uricani frecventate de 65 de 
tineri.

In cadrul raionului Petroșani 
există școli medii, școli profe
sionale, cluburi miniere și Casa 
pionierilor unde își desfășoară 
activitatea mii de tineri elevi șî 
pionieri. Datorită însă lipsei de 
inițiativă din partea conduceri
lor respective nu s-au luat mă
suri de extindere a radioamato
rismului cu toate că există în a- 
ceastă direcție condiții favora
bile. Asemenea activitate s-ar 
putea desfășura și în1 rîndul stu
denților de la Institutul de mine 
unde sînt elemente bine pregăti
te și laboratoare tehnice pentru 
cercetări și experimentări în do
meniul radiotehnicii.

Este necesar ca prin efortu
rile comune ale tuturor organi
zațiilor A.V.S.A.P. din între
prinderi, în colaborare cu orga
nizațiile U.T.M. și sindicale să 
fie dezvoltat radioamatorismul 
de masă în rîndurile muncitori
lor din raionul Petroșani, sport 
plăcut și instructiv.

IOAN PALIȚĂ
A.V.S.A.P. Petroșani



Mașină automată

Un mod original 
de a face fetelor 

cîte un compliment
Din arsenalul gospodăresc al 

orașului Petroșani face parte și o 
autocisternă aparținînd I.G.O. care 
în zilele cînd nu plouă, stropește 
străzile. Și-i bine: mai puțin praf, 
străzile mai curate, aerul mai 
proaspăt.

Această binefacere o datorăm 
atît mașinii, cît și celor doi din 
cabina ei: șoferul și încă un tî- 
năr cate manipulează instalația 
de stropit. Unii susțin că ar ti 
plictisitor să lucrezi pe o aseme
nea mașină: viteză mică, mereu 
aceleași străzi, mereu aceleași 
lucruri. Alții spun, dimpotrivă, că 
e interesant.

Dreptate s-ar putea să aibă cei 
din urmă. Tînărul care manipu
lează instalațiile de stropire, poa
te să confirme acest lucru. Bună
oară, lucrînd în cabina mașinii, 
el împușcă deodată doi iepuri, 
întîi, stropește străzile și cu asta 
își face datoria. In al doilea rînd, 
el a găsit posibilitatea de a iace 
și cîte un compliment fetelor de 
pe stradă, fie individual, tie în 
grup. Cum? Dă deodată brusc 
drumul la apă stropind fetele de 
pe trotuar. Și ca „politicosul" tî- 
năr să nu se simtă învinuit pe 
nedrept, îi amintim de „compli
mentul" făcut în ziua de 5 mai în 
jurul orei 14,30, lîngă podul ce 
trece peste Maleia.

Păcat însă că din cauza urui
tului motorului, tînărul nostru 
n-a auzit răspunsul fetelor la 
„compliment".

I-ar fi pierit poate pofta de a 
mai continua cu acest procedeu.

Proiectul unui nou tip de teatru
Cunoscutul regizor sovietic Ni

kolai Akimov a elaborat proiec
tul clădirii unui teatru de tip 
nou.

In colaborare cu arhitectul 
Iosif Malțin el a propus elimina
rea scenei turnante, care pînă în 
prezent era considerată ultima 
realizarea a tehnicii teatrale. A- 
kimov presupune că, deși a deve
nit foarte mare, scena turnantă 
încătușează totuși posibilitățile de 
creație a regizorului, inițiativa 
și fantezia lui.

Akimov preconizează înlocuirea 
scenei turnante printr-un inel larg 
care să înconjoare sala. Scena o- 
cupă doar un segment al cercu
lui.

Acest inel larg de 5 metri se 
împarte în circumferință în două 
părți, fiecare parte putînd să se 
rotească separat în sensul miș
cării acului de ceasornic și în 
sens invers. După părerea lui 
Akimov, aceasta oferă teatrului 
posibilități vizuale nebănuite. 
Inelul este adăpostit într-un tu
nel care înconjoară clădirea tea-

și pentru cei careo—
înființarea de 1000 școli 

elementare în Tibet
Pentru prima dată în istorie, 

copiii țâțânilor și crescătorilor de 
animale din Tibet frecventează 
zilnic școala.

După înăbușirea rebeliunii din 
Tibet au fost înființate peste 1.000 
de școli elementare unde învață 
în prezent 33.000 de elevi.

La Lhasa funcționează 226 școli 
elementare, • urmate de 8.400 de 
elevi, adică 90 la sută din copiii 
de vîrstă școlară.

In trecut în regiunile agricole 
din Tibet nu existau școli. Multe 
generații de copii ai iobagilor și 
ai sclavilor, au fost lipsiți de po
sibilitatea de a studia.

trului și devine un element impor
tant al arhitecturii sale. Tocmai 
în tunel, pe suprafața plană a ine
lului, se desfășoară întreaga mun
că de pregătire și instalare a de
corurilor. Totodată, pe inel se pot 
instala decorurile întregului spec
tacol chiar în cazul clnd este 
foarte greu de pus în scenă.

Spectatorul care stă în saiă 
va vedea o scenă normală, cu 
singura deosebire că portalul este 
extensibil și lățimea lui se poate 
mări pînă la 18—20 metri.

Gunoscuții regizori din Mos
cova Ruben Simonov, Valentin 
Plucek, Nikolai Petrov și Serafi
ma Birman care au fost infor
mați asupra proiectului lui Aki
mov, l-au aprobat. Astfel, Plucek 
care în ultimul timp a realizat 
cîteva spectacole originale pe sce
nele teatrelor din Moscova, con
sideră că proiectul lui Akimov 
este valoros pentru regizorii de 
orice școală, atît pentru cei care 
pun în scenă piesele lui Cehov 
și Turgheniev, Ostrovski și Go
gol, în maniera tradițională, cît 

: caută forme 
noi de întruchipare scenică a pie
selor lui Maiakovski, a pieselor 
autorilor contemporani sovietici 
și străini.

Institutul de proiectare pentru 
rnașini-unelte din, R.P. Ungară a 
predat fabricii de mașini și va
goane „Wilhelm Pieck" din Buda
pesta o nouă mașină automată 
pentru prelucrarea pieselor de
motoare Diesel, fabricate în serii 
marii la această întreprindere. 
Noua mașină are numeroase a- 
vantaje față de mașinile unelte 
universale folosite pînă în pre
zent în industria constructoare 
de mașini. Noul automat este 
construit pentru fabricarea a 
cinci feluri de piese complicate. 
El poate funcționa singur timp 
de 45 minute executînd 252 de 
operații. Prin utilizarea noii ma
șini productivitatea muncii la a- 
ceste operații a crescut de zece 
ori, și în felul acesta fondul in
vestițiilor în mașină se amorti
zează în numai doi ani. Automa
tul lichidează greșelile și inexac
titățile generate de munca ma
nuală, astfel rebutul înregistrea
ză o scădere însemnată. Pe lîngă 
aceste avantaje, noua mașină au
tomată ocupă un loc de șase ori 
mai mic decît mașinile universale. 
Această mașină poate să fie 
clusă și în linii automate.

truirea unui puternic post de ra- 
dioemisie de 150 kW. Noul post 
a fost construit cu ajutorul finan
ciar și tehnic al Uniunii Sovie
tice. El este înzestrat cu cei mai 
modern utilaj, care asigură nu 
numai o bună recepționare a emi
siilor mongole de radio în țările 
Asiei și Europei, dar permite e- 
fectuarea de legături telefonice și 
telegrafice directe cu toate capi
talele țărilor socialiste, precum și 
cu Tokio, Bagdad, Cairo, Lon
dra, Paris și alte orașe.
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da cu pricina, îți vine fără să 
vrei în minte cuvintele „E mult 
de atunci, e multă vreme".. Cu
vinte cu care începe un cintec 
trist, pentru că, aproape tristă e 
și starea în care se află acum 
strada...

Grămezile de pietriș stau ne
mișcate, înfruntînd nepăsătoare 
timpul, asemenea piramidelor e- „ 
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Stafia de radio 
din Ulan Bator

Recent constructorii mongoli 
au terminat la Ulan Bator cu 70 
de zile înainte de termen cons-

□ □ □

Interesante descoperiri 
arheologice

Recent în regiunea Kaisung au 
fost descoperite 25 de pagode în 
miniatură și alte obiecte de artă 
reprezentînd cultura din timpul 
dinastiei Koryu (918—1392 î.e. 
n.). Aceste obiecte de artă au fost 
păstrate în interiorul unei pagode 
de piatră pe locul vechiului tem
plu Boolil de la marginea ora
șului Kaisung.

Pagodele în miniatură sînt exe
cutate din bronz, sau din piatră. 
Trei dintre pago'dele de bronz au 
cîte 3, 5 și 9 etaje. Ele sînt îm
podobite cu modele în relief, iar 
de marginea acoperișului sînt a- 
tîrnați clopoței. Cele 22 de pago
de din piatră au diferite forme. 
Urnele descoperite aici sînt con
fecționate din porțelan colorat în 
verde și galben.

S-a stabilit că aceste obiecte 
de artă datează de la jumătatea 
secolului al X-lea și că au fost 
închise în pagoda de piatră 3 tem
plului potrivit obiceiului acelor 
vremuri.

Era în prima jumătate a lunii 
aprilie. Zile în care tovarășii 
Cojocaru Gheorghe, secretarul co
mitetului U.T.M. al minei Pe
trila, Todea Vasile, secretarul 
comitetului orășenesc U.T.M. 
erau cuprinși de entuziasm. En
tuziasmul acesta tineresc îl mo
lipsise și Pe tovarășul Csenteri 
Ioan, gospodarul minei Petrila.

— Noi aici facem lucruri mari. 
Utemiștii pun mina la gospodă
rirea' orașului și ‘fac minuni. Pî
nă la 1 Mai o să facem multe, și 
nici după aceea n-o să ne lăsăm.

Intr-adevăr de 1 Mai s-au pu
tut vedea multe schimbări in 
Petrila. Tinerii au reparat și a- 
menajat strada ce trece prin fața 
policlinicii, au îmbrăcat în flori 
și verdeață parcul dintre cămi
nele muncitorești și atîtea altele, 
pentru care intr-adevăr merită 
laud?

— Una dintre cele mai impor
tante realizări ale utemiștilor 
participanți la munca patriotică, 
spunea tovarășul Cojocaru, va fi 
amenajarea străzii ce leagă poar
ta principală a minei de strada 
principălă a orașului. De o parte 
și de alta a străzii construim 
borduri din belonite vechi, scoa
se din mină. De o parte și de 
alta — șanțuri frumos taluzate.. 
Pe toată strada vom așterne 
pietriș care va fi cilindrat și 
strada va fi ca palma...

Intr-adevăr, atunci, prin 10 a- 
prilie, se vedeau semnele acestei 
schimbări. Veneau la muncă pa
triotică mulți tineri. >\u săpat 
șanțurile, pe o bună parte din 
stradă s-au așezat bordurile, au 
apărui grămezi mari de pietriș

Dar dacă treci acum pe stra-
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giptene. Stau nepăsătoare, deter- 
minind trecătorii să circule fă- 
cînd exerciții de echilibru pe 
bordurile neterminate încă, răs- 
turnîndu-le. Șanțurile abia să
pate încep să se astupe, să se 
surpe în așteptarea taluzării. Și 
dacă te uiți bine la felul în care 
s-a lucrat, constați cu regret că 
cei de la secția de gosoodărie a 
sfatului popular au uitat că o 
asemenea lucrare, chiar dacă e 
executată prin muncă voluntară, 
trebuie îndrumată din punct de g 
vedere tehnic, pentru a fi de ca- 8 

g 
Oare de ce brigăzile dc muncă 8 

patriotică conduse de tov. Vorni- 8 
cu Constantin, Vuzdugan Gheor- 8 
ghe, Șișu Virgil, Vasii loan și 8 
atîtea altele nu mai ies la muncă 8 
pentru amenajarea străzii ? Râs. 8 
punsul e simplu : tovarășii Cojo- 8 
carii Gheorghe, secretarul U.T.M. 8 
de la mină și Todea Vasile, se- 8 
cretarul comitetului orășenesc uu 8 
wftat de biata stradă, au uitat că 8 
lucrările începute trebuie termi- 8 
nate. 8

Fie ca prezentele rînduri să le 8 
aducă aminte de strada aceasta 8 
care așteaptă tinerii la muncă 8 
voluntară. Pentru că altfel cei 8 
care trec pe aici își vor aduce ° 
tot meri des aminte de acel cir.- o 
tec trist... g

atate

A venit primăvara și odată cu ea — zilele frumoase. Oame
nii se preocupă de buna gospodărire a orașelor și localităților, de 
înfrumusețarea și curățirea lor.

Aceste preocupări au pus stăpînire și pe acești doi mici 
„gospodari".

Noi mașini electronice 
de calcul

In cadrul unui colocviu, care 
avut loc recent la Karl-Marx 

Stadt au fost prezentate cîteva 
noi mașini electronice de calcul 
a căror producție în serie va în
cepe în anul curent. A stîrnit un 
mare interes în special agregatul 
electronic „Robotron-18" pentru 
efectuarea înmulțirilor și un agre
gat electronic pentru palcularea 
soldurilor. La mașina „Robotron- 
18" se pot efectua calcule la care 
rezultatul final poate fi un nu
măr cu 18 cifre. Această opera
ție durează mai puțin de o se- 
cundă. La noul agregat peni, 
calcularea soldurilor se pot efec
tua într-o oră 40.000 adunări sau 
scăderi.

Cine e vinovat: cctâlcanul sau... demn’ Popescu ?
Pe scurt vorbind, ce face ce

tățeanul din Petroșani care are 
aragaz și i s-a terminat gazul 
din butelie ? Pentru a nu „arde 
gazul de pomană" lîngă aragaz, 
dă repede un telefon cooperati
vei „Jiul" (care, între altele, se 
ocupă și cu distribuirea bute
liilor), ori se adresează, pe a- 
ceeași cale depozitului Gompe- 
trol-Petroșani, aparținînd Bazei 
nr. 7 Timișoara, interesîndu-se 
mai întîi dacă sînt butelii pline 
(pentru că. de multe ori, nu 
sînt). Apoi, în cazul cînd se ar 
dresează cooperativei, cere să i 
se trimită o butelie 
înțeles contra cost, 
dresează depozitului 
și i se răspunde că 
pline, cetățeanul procedează, îl 
privește cum, la transportarea 
buteliei goale pînă la depozit și 
aici, după ce achită costul ga
zului, primește în locul celei 
goale o butelie plină. De reți
nut : în cazul folosirii servicii
lor cooperativei ceri și ți se a- 
duce, în timp ce de la competrol 
te duci și iei.

Ei bine, dar pînă ce coopera
tiva îți aduce trebuie să aștepți 
uneori mult și bine pînă „îți 
vine rîndul", în timp ce de la 
competrol te duci și iei, fără să 
mai aștepți.

Și încă ceva : O butelie plină

adusă acasă costă 13 let (ofi
cial!). Aceeași butelie poate fi 
luată de la depozit cu 10 lei.

Aceasta ar fi, să zicem așa, 
desfășurarea normală 
țiunii de schimbare a 
goale cu cele pline.

Se întîmplă însă ca .. 
aibă loc abateri foarte supără-

a opera-
buteliilor

uneori să

plină, bine-
Dacă se a- 

competrol 
sînt butelii

ioare de 
normală 
exemplu.
a. c.. în 
furnizate 
șeful depozitului competrol. Po
pescu Ioan, prin care acesta a 
confirmat faptul că depozitul 
dispune de butelii pline și că le 
și distribuie, cetățeanul nostru 
s-a deplasat la depozit pentru a 
schimba o butelie. A ajuns la 
ghișeul depozitului, să zicem, la 
ora 9

— Vreau să-mi schimbați 
butelie goală cu una plină și 
achit costul, se adresează cetă
țeanul șefului , depozitului, Po
pescu Ioan în persoană.

— Numai între orele 
schimbăm butelii ! D-ta nu vezi 
că curtea depozitului e plină de 
mașini și cum îți. închipui că o 
să întrerupem alte treburi mai

la această desfășurare 
a lucrurilor.
In ziua de

urma unei
prin telefon

Iată un 
27 aprilie 
informații 
de către

o 
să

13—15

importante pentru a-țî da dumi- 
tale butelie ? I

Cetățeanul are vederea sănă
toasă și, după ce ascultă „argu
mentele" lui Popescu, contem- 
plează cu atenție realitatea în
conjurătoare. In curtea depozi
tului nu era decît o singură ma
șină în jurul căreia 4 oameni își 
consumau energiile rezemați ca
re de ce a găsit mai Ia îndemî- 
nâ. In spatele ghișeului, adică 
în biroul șefului Popescu, alte 
3 persoane erau „extrem de an
trenate" într-o discuție amuzan
tă. Doar șeful Popescu „trans
pira" semnînd cîteva hîrtii

— Tovarășe Popescu — revi-
ne din nou cetățeanul — vă rog, 
vă implor, îndurați-vă, am venit 
cu ' ’
înapoi tot

Popescu
— Vă rog — insistă cetățea

nul — n-am cunoscut orarul dv. 
de schimbare a buteliilor fiindcă 
nu l-ați adus la cunoștința celor 
interesați pe o cale adecvată. 
L-ați afișat doar pe ușa dv. Și 
apoi... v-am întrebat doar prin 
telefon.

Popescu rămîne neînduplecat.
Cetățeanul este astfel nevoit 

să-și ia butelia goală și să facă 
cale întoarsă. Indignat de situa
ția în care este pus, el nu uită 
însă să se întrebe: Cine este vi
novat că el, cetățeanul, e purtat 
degeaba pe drumuri, el, care a

butelia pînă aici, s-o duc 
pe aia goală... 
rămîne surd.



REZULTATUL UNEI MUNCI 
PERSEVERENTE

Ințelegînd importanța ridicării 
continue a nivelului politic și 
ideologic al membrilor și candi- 
daților de partid, a înarmării 
lor cu cunoașterea problemelor 
de bază ale teoriei marxist-leni- 
niste, organizația de bază P.M.R. 
de la sectorul 1 al minei Lonea 
se preocupă îndeaproape de con
ducerea și îndrumarea învăță- 
mîntului de partid. Organizația 
de partid diri sector a analizat 
periodic felul în care se desfășoară 
învățămîntul de partid și a luat 
măsuri concrete pentru îmbunătăți
rea lui. După fiecare ședință de 
învățămînt biroul organizației de 
bază a stat de vorbă cu cursan- 
ții care se pregăteau superficial, 
ori lipseau nemotivat de la șe
dințele de învățămînt.

Ca rezultat al grijii organiza
ției de bază, s-au obținut rezul
tate bune la învățătură. Așa de 
exemplu, ia cursul special pentru 
mineri, condus de propagandistul 
Petrică Mihai, lecțiile și discu
țiile au un conținut bogat, iar 
frecvența celor 
este 
țiile 
șui Petrică în fața cursanților. 
sînt întocmite cu multă grijă.

Semnificativ pentru activitatea 
acestui cerc este faptul că pro
pagandistul pune accent pe con
ținutul de idei al învățămîntu- 
lui, pe tratarea și aprofundarea 
problemelor de bază. După fie
care lecție expusă în fața mine
rilor, propagandistul cere cursan- 
4ilor să pună întrebări pentru 
lămurirea problemelor care nu 
au fost înțelese în timpul pre
dării și caută ca fiecare lecție 
sa fie pe deplin însușită de că
tre membrii cursului. De obicei, 
după terminarea lecției propa
gandistul indică cursanților ma
terialul bibliografic pe care să-l 
studieze.

Cu ocazia discuțiilor purtate 
pe marginea sarcinilor izvorîte 
din hotărîrea Conferinței raio
nale de partid, tovarășul Petri
că Mihai a cerut cursanților ca 
în discuțiile pe care le poartă, să 
arate felul cum ei reușesc să 
ducă la îndeplinire sarcinile pri
vitoare la creșterea productivi
tății muncii, îmbunătățirea cali- 

ții cărbunelui, reducerea con
sumurilor specifice de energie e- 
lectrică, aer comprimat, explo
ziv și material lemnos. In dis-

aproape de 
pe care le

29 de cursanți
100 la sută. Lec- 
prezintă tovară-

cuțiile lor, tovarășii Burdea Ni- 
colae, Berindei Aurel și alți vor
bitori au arătat că brigăzile pe 
care le conduc nu au acordat a- 
tenția cuvenită calității cărbu
nelui. Ei și-au jJropus ca îm
preună cu brigăzile lor să trea
că hotărît la alegerea șistului 
din cărbune.

Discuțiile purtate pe marginea 
acestei teme au avut eficacitate. 
In ultima vreme șefii de brigăzi 
și cei de schimb, minerii și teh
nicienii care fac parte din acest 
curs, s-au preocupat mai îndea
proape de înbunătățirea calității 
cărbunelui. Ei au organizat con
vorbiri cu muncitorii din abataje 
unde au discutat despre impor
tanța pe care o are alegerea șis
tului vizibil din cărbune, despre 
necesitatea obținerii de cît mat 
multe economii. Ca urmare a 
muncii politice desfășurate de 
către cursanți în brigăzile din 
care el fac parte, acestea au 
reușit să-și îmbunătățească acti
vitatea. In ultima perioadă a 
scăzut simțitor șistul din cărbu
ne. Colectivul sectorului 1 Cim- 
oa s-a încadrat în indicele de 
calitate a cărbunelui, fiind chiar 
sub norma admisă, iar valoarea 
economiilor realizate lunar este 
în creștere.

Pe lîngă părțile pozitive, în 
munca acestui curs se manifestă 
și unele lipsuri. Sînt 
răși ca Vereș Iosif, 
Gheorghe, Munteanu 
Birta, care cu toată 
propagandistului nu-și
portul la discutarea problemelor. 
Acest lucru trebuie să dea de 
gîndit tovarășilor respectivi.

Avînd în vedere că se apropie 
închiderea anului de învățămînt 
de partid, tovarășul Petrică Mi
hai a indicat cursanților ca în 
timpul liber să treacă la recapi- 
tufarea lecțiilor predate, să-și 
reîmprospăteze cunoștințele a- 
cumulate în cursul anului. Pro- 
cedînd în felul acesta, cu sigu
ranță că și discuțiile de sfîrșit 
de an vor fi rodnice. Preocupa
rea continuă a biroului organi
zației de bază față de bunul 
mers al învățămîntului, anali
zele periodice asupra calității 
lecțiilor predate și a frecvenței, 
au făcut ca învățămîntul să-și a- 
tingă scopul în educarea comu
nistă a membrilor și candidați- 
lor de partid.

Z. ȘUȘTAC

unii tova- 
Păunescu 
Gheorghe 
insistența 
aduc a-

patru distincți!
din Petroșani pe care le-a termi
nat în 1953.

Prima cunpștință cu cărbunele 
subteran a făcut-o în brigada lui 
Maiercșac, iar apoi a devenit , șef 
de schimb în brigada lui Peter 
Moise, cunoscută ca una din cele 
mai bune brigăzi. Aici a învățat 
el meșteșugul și tainele meseriei 
de miner.

Numele lui Michiev Gheorghe 
este cunoscut de minerii Văii 
Jiului. El conduce azi o brigadă 
din sectorul II, stratul IV. abataj 
figuri la mina Petrila. De suc

cesele lui în mun
că vorbesc dis
tincțiile primite 
din partea Pre
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Brigadierul cu
Cu 29 de ani în urmă a vă

zut lumina zilei în casa bătrînu- 
lui pescar Michiev A. din 
Tulcea, Gheorghe, fiul mult aș
teptat. Pe cît i-a fost de mare, 
bucuria bătrînului, pe atît de 
dezamăgit era cînd se gîndea la 
viața și viitorul fiului său. Oare 
și el va trebui să vîslească pe 
furtună și viscol. Va trăi și el cu 
frica zilei de mîine, va fi și el 
urmărit de teamă că dacă va ieși 
în larg nu se va mai întoarce...

Timpul a trecut. Gheorghe Mi
chiev, deseori, mergea cu tatăl său 
și admira valurile 
mării. Ardea de 
dorința ca odată 
să se vadă și el 
om mare și să ia
să în larg, să gus
te din viața aspră a oamenilor 
care se luptau zilnic cu apele mă
rii. Să ajute pe tatăl său care 
muncea din greu pentru a aduce 
cele trebuincioase în casă.

Zilele lui august 1944, au dus 
pentru pescarii din Tulcea ca și 
pentru toți oamenii muncii din 
patria noastră zile mai bune și 
fericite. Tînărul Michiev, alături 
de tatăl său, ieșea în larg fără 
a se mai gîndi la nesiguranța zilei 
de mîine.

Odată însă cu plecarea tinăru- 
lui Michiev în armată, viața lui 
începe să ia alt curs.

Desele convorbiri pe care le-a 
avut cu locțiitorul politic l-au pus 
pe gînduri. Oare să fie altă mese
rie mai frumoasa ca pesc.ăritul ? 
Locțiitorul politic îi vorbise des
pre minerit, de frumusețea me
leagurilor Văii Jiului.

încă din armată Michiev Ghe
orghe s-a hotărît să vină în Va
lea Jiului. Așa se face că în 1952 
el poposește la poarta minei din 
Petrila. Comitetul U.T.M. l-a în
drumat să urmeze cursurile S.F.U.

—----------o-

==£—7^=^^==^= din partea Hre- 
zidiului Marii A- 
dunări Naționale, 

Ordinul Muncii cl. IlI-a, de două 
ori Medalia Muncii și diploma de 
onoare a C.C. al U.T.M.

Astăzi comunistul Michiev este 
apreciat și stimat de ortacii săi.

Zilele trecute l-am întîlnit pe 
Michiev venind de la șut. Ca de 
obicei el lese din> mină printre 
ultimii. L-am întrebat de ce iese 
așa de tîrziu din mină și mi-a 
răspuns pe un ton oarecam mirat. 
Cum e tîrziu ? Eu nu pot merge 
acasă pînă nu știu că treburile 
în abataj merg bine. Noi vrem 
să o ținem tot în frunte. Și acum 
accentul se pune pe calitate și 
economii...

De la sector am aflat că mi
nerii din brigada lui Michiev 
Gheorghe au avut luni cînd au 
cîștigat 107—110 lei pe post de 
miner. In ceea ce privește calita
tea cărbunelui, brigada lui Mi
chiev se situează printre cele 
fruntașe.

S-o fi gîndit vreodată bătrînul 
pescar Michiev din Tulcea că 
băiatul său o să devină un miner 
fruntaș ?

FLAVHJ ISTRATE

sîmbătă 7 mai 
și duminica 8 mai 

I960

Casa din strada 
Coșbuc 10 

comedie în 3 acte 
de Florin Vasiliu 

Regia : D. Căpitanii 
Scenografia ; Lidia Pincus
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Cuprinsul numărului 18 al revistei
FLACĂRA*

— Un articol de Geo Bogza 
închinat Zilei Victoriei.

—- Miile fac milionul — re
portaj de la uzina „Electronica" 
de C. Baciu.

— Ce sînt, cum se obțin și la 
ce folosesc semiconductorii — 
reportaj 
Bratu.

— Cu 
vizită la
fotoreportaj de F. Urseanu.

Revista „Flacăra" nr. 18 mai 
cuprinde:

științific

aparatul 
Omul de

de Constanta

fotografic 
zăpadă —

în 
un

folosit și telefonul pentru a nu 
irosi timpul, ori Popescu, care 
nu face cunoscut programul său 
de preschimbare a buteliilor ?

...La ora 13,10 fix cetățeanul 
nostru e prezent din nou în fața 
ghișeului depozitului competrol. 
In același birou, ca și la ora 9 
trei persoane — doi bărbați și 
o femeie — fac haz admirînd o 
păpușă din bile de masă plasti
că. O păpușă din acelea care se 
folosește drept jucărie pentru co
piii sugaci 
căruciorul.

— Intre 
păpușa nu 
zău așa - 
bărbați 
rei.

— Ha-ha-ha 
distrată.

— Vreau să achit costul unei 
butelii pline — îndrăznește ce
tățeanul să le tulbure „preocu
pările". La cine pot să plătesc?

— La domn’ șef — îl infor
mează unul dintre bărbați.

-— Dar văd că domn’ 
e aici, unde este ! ?...

— E la masă, vine 
așteptați.
„La masă 1 ?“. Dar

cînd sînt plimbați cu

dumneata și această 
este nici o deosebire, 
- spune unul dintre 

adresîndu-se funcționa-

rîde aceasta

șef nn

curînd,
mai

mul
7 și

progra-
dv. de lucru începe la ora 
se termină la ora 15.

Vrînd-nevrînd cetățeanul este 
obligat să aștepte pe domn’ șef 
pînă ce 
privește

termină ospățul. Cît 
respectarea propriului 

„program" de preschimbare a 
buteliilor de către șeful depozi-

tului competrol, în această pri
vință, după cum o dovedesc fap
tele, se aplică principiul : vino 
dumneata la ora unu căci eu mă 
voi îngriji ca la acea oră să 
fiu la... masă.

Popescu loan este consecvent 
in aplicarea principiului său și 
pe deasupra mai e și convins că 
aceasta ..nu dăunează serviciu
lui" (după propria-i apreciere). 
Că cetățeanul care a vrut să-și 
schimbe butelia a trebuit să-l 
aștepte nu mai puțin de 20 de 
minute, aceasta....... nu dăunea
ză serviciului". Astfel stînd lu
crurile cetățeanul nostru își pu
ne a doua întrebare: Cine e vi
novat pentru timpul prețios pier
dut cu rezolvarea unei probleme 
atît de simple, el, care l-a aș
teptat pe Popescu să se ospăte
ze, ori Popescu, care, încălcînd 
ceie mai elementare 
disciplinei, 
serviciului, 
salariu.

Consolat 
că pînă la
acei care trebuie să 
la întrebările sale, 
nostru își luă butelia și plecă. A 
ajuns în Piața Victoriei, a cotit 
spre strada Cloșca și își conti
nuă drumul. E ora 13,50 de mi
nute și e așteptat acasă cu bu
telia. Din urmă însă, o motoci- 
cicletă „Simson" îl depășește în 
plină viteză. Cine credeți că era 
„motociclistul" ?... Ați ghicit, 
Popescu Ioan, șeful depozitului 
competrol. Da ! Omul are moto-

ia masa 
primind

oarecum 
urmă se

cerințe ale 
în timpul 

în plus și

cu speranța 
vor simți ei 
dea răspuns 

cetățeanul

cicletă și în consecință o folo
sește.

Și unde credeți că a spus că 
pleacă. Popescu atunci cînd a 
pornit de la depozit ? La plim
bare ? Nici vorbă. Șeful Popes
cu e doar om serios. A plecat 
omul să inspecteze centrul de 
distribuție din Piața Victoriei și 
pentru ca inspecția să fie cît mai 
completă și-a luat pe șaua de la 
spate și feciorul. Halal inspec
ție! —- la care mai trebuie a- 
dăugat că cea efectuată în ziua 
de 27 aprilie nu este prima și, 
poate, nici ultima.

Și, cînd șeful e plecat în ast
fel de inspecții, personalul de
pozitului îi urmează exemplul, 
susținînd discuții amuzante ori 
stînd pur și simplu „la. soare" 
netulburat de nimeni, căci atît 
timp cît șeful e plecat, nu se 
mai distribuie nici o picătură de 
benzină, ulei, ori butelii de a- 
ragaz. Cît privește pe oamenii
care vin cu diferite interese la
depozitul competrol, ei mai pot

’ " • - ■ aită

...pe teme externe
— In atenția generalilor bă

tuți — pamflet de V. Savin.
— In ziua cea mare a victo

riei — un reportaj despre un 
fapt deosebit. Un monument al 
lui V. I. Lenin, demontat de fas
ciști, dintr-un oraș sovietic co
tropit în timpul războiului, fiind 
trimis în Germania la topit a 
fost ascuns de muncitorii ger
mani timp de cîțiva ani și, la 
eliberare, înălțat pe un soclu din 
orașul Eisleben.

— Ostrava, inima de oțel a 
Cehoslovaciei.

— In jurul globului, o pagină 
cu imagini fotografice din în
treaga lume.

...pe teme interne
— Pasiunea lui Anton Triest 

— reportaj despre un original 
muzeu de geologie, numismati
că, tehnică, filatelie și altele or
ganizat la domiciliul său de un 
muncitor din Alba Iulia.

— Prefața — povestire de Au
rel Lambrino.

...de toate
— Cronica 

rodan.
—- Cuvinte
— Sfaturi
— Poșta redacției.
— Modă.
Planșe în culori cu imagini 

din R. D. Germană și Republica 
Cehoslovacă.

I
O. C. L. Produse ■

Industriale

PETROȘAN
Anunță că a pus în 

zare prin magazinele
din tot raionul Petroșani, 
încălțăminte cu fețe din pînză 
pentru bărbați, femei și 
copii.

Sandale pentru bărbați 
lei 59,00.

Sandale pentru femei 
lei 35,00.

I
 Sandale pentru copii

lei 21,36.

UȘOARE 
REZISTENTE

IEFTINE

Î.I.P.I, PHIWI
ANGAJEAZĂ

2 meseriași frigotehniști 
1 electrician bobinator

Solicitaforiî se vor 
adresa serviciului ad
ministrativ T. A. P. L 
Petroșani.

't

i

■!

♦ . . î

pentru toți
sportivă de Al. Mi-

încrucișate, 
practice.

♦
A♦♦
£ Salariu, conform refe- 
| lei tarifare de salari* 
* zare.
$ Informafii suplimen- 
| tare, în fiecare zi la 
| sediul uzinei din Vul-
1 can sir. Fabricii nr. 1.

angajează imediat
un excavatorist

»*♦♦ ♦
i
♦
*♦

*

să aștepte, ori să vină în 
zi, „mîine", de exemplu.

După toate acestea să 
spună cumva tovarășii din con
ducerea Bazei nr. 7 Timișoara 
și cei de la Secția comercială a 
Sfatului popular raional că la

ni ai

Sfatului popular raional că la 
depozitul competrol Petroșani nu 
sînt folosite la întreaga lor ca
pacitate forțele de muncă, și că 
aici nu. există preocupare pen
tru buna deservire a întreprin
derilor cliente și ă populației?!.

T. TUFARU

♦

♦

♦

Jn atenția vînăforilor și pescarilor sportivi
Cu începere de la 5 mai pînă la 15 iunie este interzis 

pescuitul de clean, mreană și scorbor în toate apele de șes 
și de munte precum și în bălți, eleștee și lacuri, între aceste 
date fiind cuprinsă perioada de înmulțire.

In ziua de 20 mai a. c. orele 17 se ține la sediul filialei 
conferința educativă. La Petroșani vor participa vîhătorii din 
Petroșani, Petrii a, Lonea.

In ădeeași zi, conferința se ține și ia Lupeni unde vor 
participa vînătorii și pescarii din Lupeni, Vulcan, Uricani,- 
Cîmpu lui Neag. Prezența obligatorie.

*
♦
*



Raportul marâșuhii M S. Rrușciov la cca ac-a 5-a 
sesiune a Sovietului Suprem al l. #. $. S

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
anunță :

La 5 mai N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a prezentat la cea 
de-a 5-a sesiune a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. raportul „Cu 
privire la desființarea impozite
lor percepute de la muncitori și 
funcționari și la alte măsuri în
dreptate spre ridicarea bunăstă
rii poporului sovietic".

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a subliniat că 
desființarea totală a impozite
lor pe salariile muncitorilor și 
funcționarilor, precum și cele
lalte măsuri îndreptate spre ri
dicarea bunăstării poporului so
vietic, vor constitui un act de 
stat de o uriașă însemnătate 
politică și economică. Acest act 
va fi o nouă expresie grăitoare 
a avantajelor incontestabile ale 
orînduirii sociale socialiste. El 
va determina un puternic avînt 
al forțelor de producție ale U- 
niunii Sovietice care înaintează 
spre comunism. Acest act con
firmă încă odată în mod convin
gător caracterul pașnic al poli
ticii statului socialist sovietic.

Vorbind despre succesele obți
nute de poporul sovietic în dez
voltarea industriei, agriculturii, 
științei și tehnicii, N. S. Hruș
ciov a declarat că aceste succe
se arată că victoria în întrece
rea pașnică cu S.U.A. „va fi fără 
îndoială de partea noastră, de 
partea socialismului"

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a comunicat 
că organele sovietice de planifi
care elaborează un plan de per
spectivă de dezvoltare economi
ca și culturală a U.R.S.S. pe ur
mătorii 20 de ani „care oferă 
perspectivele unei înaintări de o 
rapiditate fără precedent a țării 
pe calea spre comunism".

N. S. Hrușciov a subliniat că 
împlinirea vechiului vis al oa
menilor muncii — scutirea de 
impozite — este imposibilă în 
condițiile capitalismului. N. S. 
Hrușciov a citat date cape con
firmă că creșterea impozitelor și 
scăderea veniturilor oamenilor 
muncii sînt o lege a dezvoltării 
societății capitaliste.

In condițiile actuale, a subli
niat N. S. Hrușciov, datorită 
succeselor obținute în dezvolta
rea economiei, întărirea finanțe
lor și a circulației monetare, U- 
niunea Sovietică dispune de re
sursele necesare pentru a se tre
ce încă în acest an la desființa
rea impozitelor pe salariile mun
citorilor și funcționarilor.

N. S. Hrușciov a comunicat că 
proiectul de lege prevede ca des
ființarea impozitelor să fie efec
tuată pe etape, urmînd să în
ceapă la 1 octombrie a. c. și să 
se încheie în 1965. Se prevede 
desființarea mai întîi a impozi
telor muncitorilor și funcționa
rilor cu venituri relativ mici', îar 
apoi să înceteze treptat percepe
rea impozitelor de la toți oame
nii muncii.

N. S. Hrușciov a comunicat că 
proiectul de lege prevede ca des
ființarea integrală sau parțială 
a impozitului pe venit perceput 
de la muncitorii și funcționarii 
cu salarii tarifare pînă la 2000 
de ruble lunar, să aibă Ioc total 
sau parțial pe seama statului. 
Ca urmare, salariul net a 99,4 
la sută din muncitori și funcțio
nari va spori cu întreaga sumă 
sau cu o parte din suma impozi
telor plătite de ei pentru sala
riile tarifare. La salariile tari
fare de peste 2.000 de ruble lu
nar, impozitul pe venit va fi des
ființat, micșorîndu-se aceste sa
larii tarifare cu întreaga sumă 
pe care o reprezintă impozitul 
pe venit. In felul acesta, pentru 
această categorie de oameni ai 
muncii salariul net rămîne ne
schimbat.

După desființarea impozitului 
pe venit, a spus în continuare 
N. S. Hrușciov, salariul net a 

* 59.400.000 persoane, va crește cu 
întreaga sumă pe care o plăteau 
aceste persoane ca impozit, iar 

salariul cîtorva milioane de per
soane va spori în medie cu o 
sumă egală cu aproximativ ju
mătate din impozitul pe care îl 
plăteau; număr pentru un mic 
număr de lucrători salariul nu 
va fi sporit.

Simultan cu desființarea im
pozitului pe venit, a spus N. S. 
Hrușciov, va fi desființat defini
tiv, pe socoteala statului, impo
zitul pe celibat și impozitele 
speciale percepute de la cetățe
nii fără familie și cetățenii cu 
familie puțin numeroasă indife
rent de mărimea veniturilor lor.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
odată cu desființarea impozite
lor percepute de la populație, a- 
cumulările economiei socialiste 
devin singura sursă a venituri
lor statului.

Odată cu examinarea proble
mei desființării impozitelor, 
N. S. Hrușciov a prezentat spre 
examinare deputaților problema 
utilității măririi unității bănești 
sovietice, prin schimbarea actua
lului etalon al prețurilor. N. S. 
Hrușciov a comunicat că Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. a 
hotărît ca de la începutul anu
lui 1961 să mărească etalonul 
rublei de 10 ori și, în legătură 
cu aceasta, să pună în circulație 
bani noi. El a subliniat în mod 
deosebit că această măsură nu 
provoacă nici un fel de daune 
nici populației, nici statului. 
Schimbarea banilor vechi cu al
ții noi se va efectua în decurs 
de trei luni.

Modificarea etalonului prețu
rilor, a subliniat N. S. Hrușciov, 
va întări și mai mult rubla so
vietică, va duce la o folosire și 
mai rațională a mijloacelor ma
teriale și bănești. Schimbarea 
cursului rublei față de valutele 
străine, care va fi efectuată con
comitent, nu va implica pierderi 
nici „pentru statele străine, nici 
pentru Uniunea Sovietică.

N. S. Hrușciov a consacrat o 
parte a raportului său probleme
lor lărgirii producției bunurilor 
de larg consum. El a subliniat 
că desființarea impozitelor și 
creșterea veniturilor oamenilor 
muncii va spori puterea de cum
părare a populației și va nece
sita o sporire substanțială a re
surselor de mărfuri destinate 
pieței.

Dispunem actualmente, a de
clarat președintele Consiliului de 
Miniștri, de resurse de mărfuri 
suficiente pentru a asigura cere
rea solvabilă a populației.

N. S. Hrușciov a comunicat că 
C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au însăr
cinat Comitetul de Stat al Pla
nificării să pregătească măsuri 
concrete pentru extinderea și 
pentru sporirea continuă a pro
ducției de țesături, încălțăminte 
și alte mărfuri astfel îneît să fie 
depășit într-un timp mai scurt 
nivelul de consum al acestor 
mărfuri din S.U.A.

In legătură cu aceasta N. S. 
Hrușciov a spus că pînă la sfîr- 
șitul planului septenal la multe 
mărfuri de consum popular 
U.R.S.S. va depăși în ce priveș
te consumul pe cap de locuitor 
cele mai dezvoltate țări capitalis
te din Europa occidentală.

Vorbind despre noile planuri 
de ridicare a bunăstării oameni
lor muncii sovietici, propuse de
putaților, N. S. Hrușciov a spus : 
„Nu prin război vom răspîndi 
ideile comunismului". Succesele 
concrete ale comunismului vor 
arăta oamenilor că singura cale 
pentru eliberarea deplină a o- 
mului și pentru satisfacerea tu
turor necesităților materiale și 
spirituale ale oamenilor este ca
lea comunismului.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
toate succesele Uniunii Sovieti
ce sînt realizate datorită faptu
lui că partidul comunist a trans
pus în viată cu fermitate și 
neabătut poruncile leniniste cu 
privire la dezvoltarea cu precă
dere a industriei grele, a fost 
fidel leninismului. El a averti
zat că nu trebuie^să slăbească 
„nici un minut" grija pentru 

dezvoltarea industriei grele, ca
re trebuie să se afle în centrul 
atenției pentru „a nu ne abate 
de la calea leninistă, pentru a 
nu ceda presiunilor capitalismu- 
llli";

Trecînd la problemele situa
ției internaționale, N. S. Hruș
ciov a subliniat: „Sîntem pen
tru o pace trainică, pentru o co
existență pașnică și colaborare 
între toate statele. Aceasta este 
linia principală a politicii noas
tre externe. Ea este clară și pe 
înțelesul tuturor".

N. S. Hrușciov a numit pro
blema dezarmării prima dintre 
cele mai importante probleme in
ternaționale. „Dezarmarea gene
rală și totală este mijlocul cel 
mai radical pentru a asigura 
pacea în întreaga lume și pentru 
a exclude războiul din viața so
cietății omenești", a declarat 
N. S. Hrușciov. El a adăugat că 
dacă dezarmarea va fi generală 
și totală, se va putea institui 
asupra acestei dezarmări un con
trol tot atît de complet și atot
cuprinzător.

Ca a doua problemă N. S. 
Hrușciov a menționat necesita
tea încheierii Tratatului de pace 
cu Germania și a rezolvării pe 
această bază a problemei Berli
nului occidental.

Dacă vor fi rezolvate proble-, 
mele fundamentale ale zilelor 
noastre, dezarmarea și reglemen
tarea pașnică cu Germania, in
clusiv problema Berlinului occi
dental, sarcina îmbunătățirii re
lațiilor dintre Est și Vest s-ar 
rezolva de la sine, a subliniat 
N. S. Hrușciov arătînd că la 
conferința la nivel înalt urmea
ză să fie discutate și alte pro
bleme ale relațiilor dintre țările 
socialiste și cele capitaliste.

Făcînd o apreciere asupra si
tuației internaționale în ansam
blu în ajunul conferinței- la ni
vel înalt N. S. Hrușciov a de
clarat că „din nefericire recen
tele acțiuni ale partenerilor noș
tri la apropiatele tratative, ex
punerea pozițiilor lor, unele fap
te ale lor, dau deocamdată pu
ține temeiuri de speranță că gu
vernele țărilor cu ai căror șefi 
va trebui să ne întîlnim caută 
înfr-adevăr soluții concrete"

N. S. Hrușciov a subliniat că 
declarațiile lui Herter, NiXon, 
Dillon și ale altor politicieni ca
re stabilesc politica externă a 
actualului guvern al S.U,A. 
„sînt de rău augur, sînt depar
te de a da speranțe într-o în
cheiere favorabilă a tratativelor 
care încep la 16 mai". După cum 
a subliniat N. S. Hrușciov, din 
păcate, faptul că însuși preșe
dintele S.U.A. a aprobat aceste 
discursuri întunecă și mai mult 
situația.

N. S. Hrușciov a subliniat de 
asemenea că este regretabilă in
tenția președintelui S.U.A. de 
a-și limita la șapte zile prezen
ța la conferință. Si dacă oame
nii de stat intenționează să li
miteze durata participării lor la 
conferință, indiferent de felul 
cum se vor desfășura tratativele, 
aceasta dovedește că problemele 
ce se vor discuta la conferința 
la nivel înalt nu se bucură, pro
babil de atenția cuvenită din 
partea guvernului Statelor U- 
nite.

In ceea ce privește participa
rea la tratative a vicepreședinte
lui Nixon, N. S. Hrușciov a de
clarat : „Îmi vine greu să trec 
peste impresia că dl. Nixon se 
gîndește la orice, dar cel maî 
puțin se gîndește la realizarea 
unui acord în problemele liti
gioase, la lichidarea stării de 
încordare, la lichidarea „războiu
lui rece" și la încetarea cursei 
înarmărilor".

Din însărcinarea guvernului 
sovietic N. S. Hrușciov a comu
nicat deputaților Sovietului Su
prem despre acțiunile agresive 
săvîrșite în ultimele săptămînî 
de Statele Unite ale Americii 
împotriva Uniunii Sovietice.

După cum a anunțat N. S. 
Hrușciov, aceste acțiuni agresi
ve s-au manifestat prin trimite

rea de către S.U.A. a unor avi
oane care au trecut frontierele 
de stat sovietice și au pătruns 
în spațiul aerian al Uniunii So
vietice. Penultima acțiune agre
sivă a fost săvîrșilă de către 
S.U.A. la 9 aprilie 1960, cînd im 
avion al S.U.A. a pătruns în 
spațiul aerian al U.R.S.S., ve
nind din Afganistan. N. S. Hruș
ciov a comunicat că ultima ac
țiune agresivă a fost pătrunde
rea unui avion american în spa
țiul aerian al Uniunii Sovietice 
la 1 mai ora 5,36 (ora Mosco
vei). Acest avion a fost doborît.

După studierea tuturor mate
rialelor, a spus N. S. Hrușciov, 
guvernul sovietic va protesta cu 
fermitate pe lîngă Statele Unite 
ale Americii și le va avertiza că 
dacă vor continua asemenea ac
țiuni agresive împotriva țării 
noastre ne rezervam dreptul de 
a răspunde la ele prin măsurile 
pe care le vom găsi de cuviință 
pentru a pune la adăpost țara 
noastră.

„Credem că nimeni nu se în
doiește că noi dispunem de cele 
necesare pentru a răspunde", a 
spus N. S. Hrușciov. Ce-i drept, 
la noi nu există bombardiere de 
jurnă ca cele din S.U.A. despre 
care au vorbit în repetate rîn- 
duri oficialitățile americane, dar 
dispunem de rachete de jurnă 
„care vor atinge cu precizie și 
în mod ineluctabil ținta fixă și 
vor acționa mai exact și mai si
gur decît avioanele de jurnă", 
a declarat N. S. Hrușciov.

N. S. Hrușciov a spus că pro
blema avionului american care 
a pătruns în spațiul aerian al 
U.R.S.S. va fi ridicată în fața 
Consiliului de Securitate „pentru 
a se obține încetarea acțiunilor 
agresive ale S.U.A., întrucît a- 
ceste acțiuni implică mari peri
cole".

N. S. Hrușciov a apreciat pă
trunderea avionului american nu 
ca „o încercare a forțelor în 
preajma unui război și o recu
noaștere militară în vederea unui 
atac", ci ca „o recunoaștere mi
litară pentru a pune nervii la 
încercare, pentru a ne împinge 
înapoi pe pozițiile „războiului 
rece".

El a subliniat că guvernul so
vietic duce o politică clară și 
consecventă de coexistență paș
nică. „Aceasta este politica le
ninistă, noi o vom apăra și vom 
face totul pentru a găsi posibi
lități de rezolvare a problemelor 
litigioase dintre state pe. calea 
tratativelor".

Șeful guvernului sovietic a a- 
mintit că Uniunea Sovietică vine 
la conferința de la Paris „cu 
inima curată, cu intenții bune 
și nu-și va precupeți eforturile 
pentru a obține un acord reci
proc acceptabil". La apropiata 
conferință la nivel înalt, a spus 
el, trebuie să se facă eforturi 
serioase pentru întărirea păcii 
generale, la această conferință 
participanții sînt chemați să 
pună bazele unor relații mai 
sănătoase, cu adevărat pașnice 
între state.

PROGRAM DE RADIO
8 mai

PROGRAMUL I. 8,10 Cîntă 
corul de copii al Radioteleviziu- 
nii, 9,00 Teatru la microfon pen
tru copii, 11,40 Noi înregistrări 
de muzică populară oltenească, 
13,10 De toate, pentru toți, 14,40 
Cîntece de dragoste, 16,10 Cîntă 
Lucreția Ciobanu și violonistul 
Aurel Gore, 18,00 Drumeții ve
seli, 19,05 „Sub steagul glorio
sului partid" — emisiune de 
cîntece, 19,30 Teatru la micro
fon : Premiera „In căutarea ex
traordinarului". Adaptare radio
fonică după comedia lui I. D. 
Șerban, 21,30 Concert de muzi
că populară romînească, 22,30 
Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 8,00 „Dimineață de mai" — 
program de muzică ușoară, 8,30 
Clubul voioșiei, 10,00 Formații 
artistice de amatori în studiou-

Lucrările celei 
de-a 5-a Sesiuni 

a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

MOSCOVA 6 (Agerpres) — 
TASS anunță :

In după’-amiaza de 5 mai a 
început în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. discutarea raportului 
prezentat de N. S, Hrușciov cu 
privire la desființarea . impozi
telor , . .rcepute de la muncitori 
și funcționari.

ile tatre an avion american
Avionul a fost doborît 

cu racheta din prima lovitură
MOSCOVA 6 (Agerpres)
Luîmd cuvîntul la 6 mai la dis

cuțiile din cadrul sesiunii Sovie
tului Suprem ăl U.R.S.S. pe mar
ginea raportului lui Nikita Hruș
ciov, mareșalul Greeiko a declarat 
că avionul american care a pă
truns pe teritoriul sovietic la 1 
mai a fost doborît cu o rachetă 
din prima lovitură. El a adăugat 
că racheta este o armă remarca
bilă din dotarea forțelor armate 
sovietice.

Mareșalul Greeiko a declarat că 
pătrunderea avioanelor americane 
constituie o tentativă de spionaj 
în legătură cu sistemul de apă
rare sovietic și cu gradul de pre
gătire de luptă al forțelor armate 
sovietice.

Ostașii sovietici, a spus 
continuare mareșalul Greeiko, au 
îndeplinit cu cinste ordinul gu
vernului sovietic. Agresorii să ia 
aminte că avem suficiente rache
te, a declarat mareșalul Greeiko.

★

MOSCOVA 6 (Agerpres) 
Ziarul „Krasnaia Zvezda" 

organ central al Ministerului A- 
părării al U.R.S.S. — a publicat 
la 6 mai unele amănunte asupra 
felului în care a fost doborît a- 
vionul american care a pătruns 
în spațiul aerian al Uniunii So
vietice în dimineața zilei de 1 
mai.

Ziarul publică fotografia sfărî- 
măturilor avionului american care 
nu avea semne distinctive.

Abia mijeau zorii dimineții de 
1 mai cînd în unitatea de apăra
re antiaeriană a răsunat serf 
Iul de alarmă. După ce radio: ...- 
grafiștii au receționat prima ‘ști
re cu privire la zborul unui avion 
necunoscut, care a pătruns pe te
ritoriul sovietic dispre frontiera 
de sud, devenea tot mai clar mi
nut cu minut că pe cerul sovietic 
se află un avion străin și că in
tențiile lui sînt agresive. Avionul 
american zbura la o înălțime 
foarte mare cu o viteză de aproxi
mativ 900 km. pe oră.

Lupta a durat puțin. In scurt 
timp toți participanții la ea au 
știut că ținta a fost nimicită.

Populația satelor învecinate a 
contribuit la descoperirea rapidă 
a sfărîmăturilor avionului ameri
can. t

rile noastre, 10,30 Revista pre-' 
sei străine, 10,50 Transmisie din 
sala Ateneului a concertului or
chestrei simfonice a Filarmonicii 
de Stat „George Enescu", 13,15 
Muzică ușoară, 14,30 La micro
fon : Satira și Umorul, 16,00 
Vorbește Moscova ! 17,15 Ver
suri ale poeților noștri închinate 
partidului, 18,20 Pagini aleso 
din muzica ușoară a compozito
rilor noștri, 20,05 Concert sim
fonic, 20,35 Muzică de dans, 
22,30 Muzică populară romîneas
că.

Radiojurnale și buletine de 
știri: Programul 1 — 7,00,
13,00. 19,00, 22,00, 23,52: Pro

gramul II — 7,50, 14,00, 20,00, 
23,00.
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