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cuprinde următoarea
liuoiien № leu tehniie

Recent, la clubul minier din A- 
ninoasa a avut loc un interesant 
simpozion pe tenia „Introducerea 
tehnicii noi în ramură carboniferă" 
organizat de către comisia' 
A.R.L.U.S. de la mina Aninoasa în 
colaborare cu clubul minier din lo
calitate.

In cadrul simpozionului, ingine
rul Nica Nicolae a vorbit despre 
„Ajutorul acordat de către Uniu
nea Sovietică pentru introducerea 
tehnicii noi în ramura minieră din 
țara noastră".‘

Despre rezultatele obținute de 
colectivul mjnei AninOasa în urma 
introducerii tehnicii noi a confe
rențiat inginerul Traicu Lazăr. El 
a arătat că la succesele în producție 
obținute de către colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni de 
la mina Aninoasa, o contribuție de 
seamă a adus-o tehnica nouă.

Apoi ing. Radu Nicolae a vorbit 
despre ,",Sarcinile trasate de cel 
de-al Ill-lea Congres al P.M.R. în 
introducerea tehnicii noi în indus
tria minieră". Vorbitorul s-a oprit 
asupra folosirii întregii capacități 
a mașinilor în minerit, documenta
rea mai riguroasă a cadrelor teh
nice cu cele mai noi probleme ale 
tehnicii moderne, folosirea mai efi
cientă a materialelor de speciali
tate sovietice, folosirea armării me
talice și altele.

In încheierea simpozionului a 
fost vizionat filmul sovietic „Se- 
rioja".

Succese ale ceferiștilor 
din Petroșani

N. АСШМ 
corespondent

208.311 tone transportate 
peste planul anual

Colectivul servi
ciului R.C.M. Pe
troșani și-a înde
plinit planul anual 
de transport încă 
de la 25 noiembrie. 
De atunci s-au 
transportat în con

tul anului І961 206.311 tone măr
furi. Indicii de plan pe luna tre
cută au fost considerabil îmbunătă
țiți. Planul la tone expediate a fost 
depășit cu 9 la sută, încărcîndu-se 
zilnic peste plan cu 20—38 vagoa
ne, iar numărul vagoanelor descăr
cate a depășit sarcina zilnică 
medie cu 
planificat 
(de la o 
redus cu
statică a fost depășită cu peste 300 
kg. pe osie față de cea planificată. 
Datorită unei mai bune organizări 
a muncii la staționări și manevre, 
timpul de mișcare a fost mult re
dus. Astfel la încărcare-descărcare 
timpul planificat a fost redus cu
5.1 la sută, la staționarea vagoa
nelor în tranzit cu preluare și fără 
manevră s-a obținut o reducere de
5.2 și, respectiv, 26,8 lă sută față 
de timpul planificat .Timpul cerut

în 
49 de vagoane. Timpul 
de rulaj al vagoanelor 

încărcare la alta) a fost 
8,7 la sută, iar sarcina

Scriitori vizitează Valea Jiului
Ieri dimineață a sosit în Petro

șani un grup de scriitori dornici 
să cunoască îndeaproape aspecte 
din munca și viața minerilor și a 
celorlalți oameni ai muncii din 
Valea Jiului. Grupul de scriitori 
format din Nina Casian, Constan
ța Buzea, Mibu Dragomir, Al. Șa- 
bidian, Corneliu Leu și Al. I. Ște- 
fănescu a vizitat ieri dimineața

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

La îndemnul
Cînd vorbește comunistul Nagy 

Andrei, ortacii îl ascultă cu atenție. 
Are omul acesta în vorba lui acel 
ceva care convinge, însuflețește. De 
pildă, într-una din zilele trecute, 
în timp ce artificierul exe
cut*  operația de pușcare a a- 
bctajului, brigadierul Nagy Andrei 
le-a vorbit minerilor despre meca
nizarea și tehnica modernă introdu
să azi în mină și despre sarcina 
de a obține de pe acum rezultate 
la nivelul anului viitor. După tre
cerea sfertului de ofă necesar eva
cuării gazelor rămase de la pușca
re, cei peste 20 de mineri cîți lu
crează pe un schimb în acest aba
taj frontal s-au apucat de treabă...

Vorbindu-le despre mecanizare, 
agitatorul comunist a dat parcă fie
cărui lucru din abataj pe lingă uti
litatea sa practică și o semnificație 
nouă. Armăturile de fier care în
locuiesc aproape in întregime lem
nul îndeamnă parcă la promova
rea unor metode mai înaintate de 
muncă. Perfora) ul electric, ilumina
tul electric și transportoarele mo
derne care asigură o evacuare rapi
dă a cărbunelui depilat, cheamă par
că toate forțele și priceperea mineri
lor să le folosească mai judicios, 
fără timpi irosiți, fără consum ne
justificat. Conștienți de importanța 
sarcinilor ce le stau în față, atit șe
fii de schimb Manea Vasile, Faur 
Ștefan, Jurj Gheorghe cât și minerii 
Onuț Ioan, Szabo Martin, Iacob 
.Victor, Onuț Gheorghe și alții au

mina Petrila, avînd la ora 15 o 
consfătuire cu minerii. Cunoscuții 
scriitori au citit din opera lor, 
răspunzind apoi la unele întrebări 
ale minerilor. După-amiazâ scriito
rii au vizitat Institutul de mine, 
după care a avut loc o înlîlnire 
cu cadrele didactice și studenții 
institutului.

Vizita scriitorilor în Valea Jiului 
continuă și azi.

agitatorului
hotărit să muncească mai bine. Pe 
această temă au organizat chiar a 
doua zi o consfătuire de producție 
pe brigadă. După vii dezbateri, 
minerii au hotărît să extragă din 
frontalul lor peste plan în fiecare 
lună cîte 500 tone de cărbune cocsi- 
ficabil.

Inginerii, tehnicienii și mulți mi
neri din sectorul II al mmei Lu
peni au urmărit zilnic graficul în
trecerii și felul în care brigada lui 
Nagy Andrei își realizează angaja
mentul. La sfîrșitul lunii noiembrie 
a.c. săgeata indicelui de urmărire 
s-a oprit pe grafic în dreptul cifrei 
+ 487. Acest plus reprezintă to
nele de cărbune date peste plan. 
Pentru sectorul II acest lucru repre
zintă un nou succes, iar pentru ce
lelalte brigăzi un exemplu demn de 
urmat. In luna decembrie rezulta
tele se anunță mult superioare. Pe' 
lîngă productivitatea mărită cu 10 
la sută, se mai adaugă deja de pe 
acum economii de mai multe mii de 
lei, o calitate mai bună a cărbune
lui.

...E zi de salariu la mina Lu
peni. In dreptul ghișeului de la sec
torul II cîțiva mineri veseli, discu
tă aprins. Sînt frontaliștii din bri
gada condusă de comunistul Nagy 
Andrei. Oare ce discută ? Despre 
motociclete, scutere, mașini de cu
sut electrice, aragaze etc. Nu-i de 
mirare. Au cîștigat pe post cu mult 
peste 100 lei...

A. N1CH1FOREL

pentru manevră a fost de asemenea 
redus cu U>6 la sută fapt ce 
cut să se poată expedia in 
23 trenuri marșrute.

a fă- 
plus

1.200.000 lei economii 
suplimentare

Ceferiștii de la Depoul G.F.R. 
Petroșani au muncit cu spor în ve
derea îndeplinirii indicilor de plan 
precum și pentru obținerea de e- 
conomii. Prin reducerea consumu
lui de combustibil convențional cu 
peste 6.200 tone ei au obținut pî
nă acum economii suplimentare în 
valoare de 1.206.000 lei. Cele mat 
însemnate rezultate au fost obținu
te de mecanicii Dascălu loan, Roș
ea loan, Marcu Aurel, Maci Pavel, 
Cătuțoiu loan, Abrudean Alexan
dru, de fochiștii Bara Ștefan, Cai
man Francisc și alții. In același 
timp productivitatea medie realiza
tă a depășit pe cea planificată cu 
peste 10 la sută, reparațiile execu
tate de atelierul depoului au fost 
de bună calitate și de cele mai 
multe ori efectuate înainte de ter
menul planificat.

Lucrări în contul anului viitor
Sarcinile de plan ale secției L 5 

Petroșani au fost îndeplinite cu 
succes de muncitorii de aici. Ei 
și-au îndeplinit și depășit în mod 
ritmic planul de lucrări la întreți
nerea și reparația periodică a li
niei și de întreținere a lucrărilor 
de artă. Planul de lucrări de ate
lier a fost întrecut cu 32 la sută, 
la întreținerea clădirilor cu 7 la 
sută, întreținerea zonei a fost făcută 
de asemenea conform cerințelor. In 
urma acestor realizări colectivul 
secției și-a îndeplinit planul anual 
cu o lună mai devreme. Muncitorii 
secției execută acum ultimele lu
crări pentru asigurarea unui trans
port optim pe timp de iarnă. Eco
nomiile obținute de muncitorii sec
ției L 5 se evaluează pînă acum la 
130.000 lei. Printre echipele care 
au contribuit mai mult se numără 
echipele conduse de Găină loan 
și Ciacusta Vasile, Kreme Petru ti
nichigiu, Cabelius Iosif, Tămaș Ga- 
vrilă, Tristan Constantin zidari, 
Bălteanu Bălănel, Stanciu Moise 
meseriași de cale și alții.

S. EKART

Planul tehnic al minei Aninoa
sa, întocmit cu scopul asigurării 
condițiilor tebnico-organizatorice 
pentru realizarea sarcinilor pe a- 
nul 1961, 
prevedere: 60.000 tone de căr
bune vor fi extrase din abatajele 
frontale, de mare randament, do
tate din plin cu tehnica nouă.

La data cînd a fost formulată 
această prevedere, adică cu mai 
bine de o lună în urmă, la Ani
noasa mei o brigadă de mineri 

t nu lucra la frontal. Dar în sec-
♦ torul l acest fron-
* tei prindea con- 
î tur; îl pregătea 
•; brigada de des- j
• cbideri a lui Voi- 1 
t chițâ, dar mai 
J ales ortacii lui Cristea Aurel, u- 
j nul dintre cei mai buni briga- 
ț dieri ai Aninoasei.
I — Am fost repartizați să lu- 
1 crăm într-un frontal ce va fi dat
• în exploatare la începutul lui de-
♦ cembrie. Să ne pregătim I — le-a

Î
spus brigadierul minerilor din bri
gadă.

• Cristea și ortacii lui lucrau încă 
J într-un abataj cameră, unde-și 
l cuceriseră prin muncă titlul de 
î brigadă a randamentelor înalte. 
І Fruntașă pe sector, fruntașă pe 
♦ mină, cîștiguri bune. „Cine știe 
♦ cum se vor descurca la frontal' 
t — își spuneau unii. Abataj nou, 
I fel de a munci nou, greutăți. Să-i 
♦ vedem“.
* Comunistul Cristea știa că-l aș- 
I teaptă greutăți, dar nu era în fi- 
I rea lui să dea înapoi. Cu mai bine 
I de zece ani în urmă pe cînd era 
• încă tinăr în minerit, lucrase în 
I unicul frontal de pe atunci al A- 
J ninoasei, care apoi s-a închis. /1- 
♦ cum frontalul îl cheamă din nou, 
♦ ca brigadier. Și acum 10 ani, în 
î frontalul acela se muncea dîrz •
t .................................—-•

------- —™---- j 
fînăr frontal;

•M » • 
pentru cărbune, oamenii drămuiau !
minutele spre a . cîștiga . bătălia cu ’ 
cărbunele. Acum însă, munca la j 
frontal e mult mai complexă : I 
realizarea de viteze sporite*,  tre-1 
cerea la armarea în fier, respec j 
tarea regimului „ziua și fîșia" j 
pe un front de mai bine de 40 m. I 
lungime. 1

De multe ori, după terminarea Ț 
schimbului, ori în clipele de. ră- j 
gaz așteptînd evacuarea gazelor I 
de pușcare, Cristea aducea fior- 1 
ba despre munca la frontal,. In J 

semiîntunericul ga- ♦ 
leriei. Cristea tă-1 
ia parcă, în spa- ț 

frontal J 
și le 4 

__ ortacilor <» 
cum se armează în fier, cum se î 
răpesc stîlpii, cum se face mon- ♦ 
tarea. Cioica losif îl ajuta, căci • 
și el mai lucrase cu arii în urmă + 
într-un frontal. El urma să fie î 
unul din șefii de schimb. Petre ț 
Nicolae, Dina Virgil, Karl Gbe- î 
orgbe, Zuza Dumitru, Macavei J 
Nicolae, Olaru Victor și toți cei- ♦ 
lalți lucrau încă în vechiul aba- 1 
taj cameră, dar gîndul le stătea I 
la 
să 
de

țiu, un
==' imaginar, 

explica

de unde, aveau 
ci sute fi sute

noul frontal, 
dea nu zeci, 
tone de cărbune zilnic...

In 8 zile 12 fîșii! i
L-am întâlnit pe brigadierul 1 

Cristea la sftrșitul celei de-a 8-a J 
zi de muncă în noul frontal. Ori • 
de cite ori e vorba de un început, • 
sîntem obișnuiți să ne gîndim la ț

•
• ■♦

greutăți, la insuccese chiar. Nici 
brigada lui Cristea na- fost scu
tită de greutăți, de căutări febrile

I. BRAN EA

(Continuare în pag. 3-a)

CEA DE-A 1OO-a PREMIERĂ
Seara zilei de 17 

are pentru Teatrul 
Jiului" Petroșani 
deosebită :

Se prezintă cea de a 100-a pre
mieră.

100 de premiere ' E un bilanț 
care vorbește de la sine. O sută 
de piese constituie o contribuție la 
valorificarea tezaurului dramatur
giei, o afirmare a creației gîndului 
și simțirii unor oameni care și-au 
pus condeiul în slujba semenilor, 
pentru înfrumusețarea și îmbogă
țirea vieții lor.

100 de premiere sînt tot atitea 
sărbători ale teatrului creat acum 
12 ani.

A 100-a premieră găsește teatrul 
în plină tinerețe creatoare și piesa 
ce se va prezenta vorbește despre

decembrie 1960 
de stat „Valea 

o semnificație

tinerețe. „Scurtă convorbire" a Va
lentinei Levidova, ea însăși tinără 
în dramaturgie, e o realizare stră
bătută de suflu tineresc, de gîn- 
duri înnoitoare.

A 100-a premieră confirmă în
suflețirea cu care se muncește, mar
chează avîntul cu care colectivul 
teatrului încearcă să țină umărul 
alături de tovarășii din abataje, e 
un angajament pentru muncă și mai 
susținută de viitor.

100 de premiere, bucură și în
deamnă, cinstește și obligă.

D. CĂPITANU ’

Consfătuire cu cititorii și corespondenții
Joi după-amiază la preparația 

Lupeni s-a ținut o consfătuire cu 
corespondenții voluntari, diftlzorii 
voluntari și cititorii ziarului „Stea
gul roșu“ Peste 200 cititori ai zia
rului, corespondenți și difuzori vo
luntari din preparația Lupeni au 
participat la consfătuire. Cu pri
lejul consfătuirii au fost prezenta
te două referate. Ele au scos în 
evidență munca corespondenților 
voluntari din cadrul preparației și 
activitatea depusă de difuzorii vo
luntari din secțiile 
scopul popularizării 
nute de colectivul 
pentru răspîndirea 
al partidului.

In clișeul de jos : Un aspect din 
sală în timpul consfătuirii, iar în cel 
de sus: tovarășul Drăgan Petru,

preparației in 
succeselor obți- 

preparației și 
cuvîntului scris

responsabilul colectivului de co
respondenți de la preparația Lupeni 
expuninduși referatul.

в
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sa combatem superstițiile

ffleagHlS

„Ploile de singe* *

I960 și-a îndeplinit planul anual. 
Acum lucrăm in contul anului vii
tor. In sală, printre spectatori s-a 
oprit pentru o clipă freamătul. O 
fetiță cu ocbii migdalați și sprin
tenă ca 
fără.

După
ieșit în
sorcovă.

ris — și bineînțeles, în aplauze 
puternice. Programul brigăzii, cu 
numere mult gustate de specta
tori s-a bucurat de un deosebit 
succes.

Printre altele au fost interpre-

Citeodată, picăturile de ploaie 
care ajung la suprafața pămîntu- 
lui sînt colorate. Acest fenomen a 
impresionat în trecut foarte mult 
pe oameni. Negăsindu-i nici o ex
plicație, îl socoteau ca o minune 
săvîrșită de ființe supranaturale, un 

. semn ceresc.
în Spania, Italia și Franța cad 

adesea ploi colorate în roșu. Aces
tor ploi li s-a spus, din cele mai 
vechi timpuri „ploi de singe" ți 
erau considerate ca fădnd parte 
din cele mai îngrozitoare fenome
ne ale naturii.

Ele însă nu au nimic miraculos. 
Analizînd aceste „ploi de singe" 
м constatat că apa de ploaie con
ține o pulbere portocalie sau roșie, 
дате a fost luată de vînt de la su
prafața solului ți purtată pînă la 
înălțimea norilor. De acolo, ea ca
de pe pămînt odată cu picăturile 
de ploaie.

Se întîmplă cîteodată, în timpul 
iernii, ca învelișul alb de zăpadă 
să devină peste noapte de culoarea 
sîngelui. Și acest fenomen a fost 
considerat ca o minune cerească. 
S-a demonstrat însă că această ză
padă sîngerie este provocată de că
tre germenii unei plante microsco
pice și anume a unei alge monoce
lulare numită „bășicuța de zăpadă".

Ploi colorate au căzut ți în țara 
noastră. Astfel, în ziua de 26 a- 
prilie 1928, a căzut mai în toata 
Moldova o ploaie ale cărei picuri 
erau de culoare galben închis.

Acestei ploi i s-a spus ploaia 
cenușă și ea a înspăimîntat 
mulți, mai ales că nimeni nu-și 
ducea aminte să rnai fi căzut cînd- 
va o asemenea ploaie. Ea a fost 
pusă de neștiutori în legătură cu 
numeroasele cutremure de pămînt 
ce au avut loc în peninsula Balca
nică și care s-au simțit și la noi. 
De fapt, colorația ploii s-a datorat 
pămîntului fin, luat de vînt din 
stepele Uniunii Sovietice și adus 
pînă la noi odată cu ploaia.

MITRU DUMITRU 
șeful stației meteorologice Oradea 

7 _ — — _ - _

de 
pe 
a-

7 ...Trenuțul înaintează pe linia 
P îngustă luînd pieptiș, cu bărbăție 

I*  panta. Pe lingă noi, fiul cu apele 
învoluburate curge grăbit. Undele 
lui se lovesc de cîte o piatră col
țuroasă. Apa se roteșe pentru o 
clipă în loc într-un vîrtej mic, 
apoi pornește la vale mur murind. 

Burnițează. Munții, neclintiți 
privesc nepăsători parcă cerul fu- 
mttriu care își cerne necontenit 
potopul de stropi mici și reci.

Intr-o poieniță unde iarba ară- 
I' mie și-a plecat capul obosită, paș
ti' te liniștită o turmă de oi.

I
Un berbec mare cu lina deasă 
fi albă ca neaua, răspîrtHefte în 
aerul rece un clinchet argintiu de. 
talangă. Băcița, cu cojocul pe u- 
meri, s-a adăpostit sub o ieșitură 
de stîncă. Turma cu berbecele ei 
mițos a rămas în urmă. S-a pier
dut în pîcla cețoasă. Trenulețul 
gîfîie mai repede și mai greoi.

Cabana Voevodu e aproape, 
lat-o. O vilă frumoasă te întîm- 
pină ospitalieră. Aceasta este ca
bana muncitorilor forestieri. Aici 
brigada artistică de agitație de la 

3 U.R.U.M.P. a venit să ofere fo- 
7 restierilor două ore de distracție 
г după o săptămână de muncă. 
c Spectacolul a început. Tînărul

я
jC

Mîtnile îndeminatice umblă cu gingășie de parca ar interpreta o 
simfonie la pian. Fața-i e numai zimbet părînd a răspunde aplauzelor 
și felicitărilor adresate unei bune interprete. Tînăra Nucă Silvia e însă 
bobinatoare la A.C.R.E. Vulcan și pune la punct multe motoare elec
trice. Lucrările executate de ea sînt de bună calitate și 
cazurile cînd primește felicitări pentru aceasta.

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

nu таге sini

A PU В LI CITM I c
morii de rambleu...Colectivul

de la mina Lupeni a aranjat în fața 
morii o pistă de obstacole folosind 
rezerve locale (lemn de mină, fier 
vechi și piese de schimb). Pista de 
obstacole stă la dispoziția tuturor 
„concurenților" care au trecere prin 
fața morii.

★

pentru depo- 
la magazinul 

O.A.D.L.F.

...Se caută o ladă 
z'itarea resturilor de 
alimentar și unitatea 
din cartierul Morișoara, al orașu
lui Vulcan, ori puțin interes din 
partea gestionarelor acestor unități 
pentru înlăturarea resturilor adu
nate în fața magazinelor.

*
...Șoferul loja de pe 

local Lupeni nr. 51099 
prietenii și prietenele 
al'mentarei de la blocul magazin 
Viscoza (la numai cîțiva pași de 
stație) face o haltă de oprire pen
tru a-i servi prompt și conștiincios. 
Nu ar strica dacă conducerea I.C.O. 
ar „generaliza" această inițiativă cu 
stații facultative.

★

autobuzul 
își anunță 
că în fața

...Conducerea sectorului VIII de 
la mina Lupeni aduce la cunoștință 

lăcătuș Smarandache Dumitru a- 
rată prietenilor săi forestieri {s-au 
împrietenit doar așa de repede) 
că revelionul din 1960 a fost cel 
mai frumos revelion din viața sa. 
Nu vă mirați, căută el să lămu
rească spectatorii. Nu am greșit 
cînd am spus „din 1960“ Știți, 
secția noastră la 15 noiembrie
эооооеесееееоееооеоеооеооеоеееессоо

CARNET

o căprioară s-a repezit a-

o...

de

cîteva clipe a apărut. A 
față. In mînă ținea 
A început să cînte. 

Sorcova vesela. 
Să trăiți, să-mbătrîniți...

Sala a izbucnit în hohote

A T E
prin suprave- 
stoc de picio-

că a pus în vînzare 
ghetorii săi un mare 
roange. Pentru evitarea aglomera
ției la cumpărarea picioroangelor se 
vor prezenta în primul rînd munci
torii de la atelierul de repara
ții a vagonetelor cît și mun
citori și funcționari ai preparat iei 
Lupeni care au acces pe acest tra
seu plin cu noroi.

PENTRU ANOTIMPUL FRIGUROS

В Ă U T V R
GROG CU CEAI : 

apa și se toarnă 
curătoare în cești în care am pus 
dinainte 2—3 bucăți de zahăr, cîte 
o felie de lămiie precum și cite o 
lingură bună de vin negru. în locul 
vinului se poate pune la urmă rom, 
căruia i se dă foc înainte de a 
amestecat cu apa din ceașcă.

Se fierbe 
prin stre-

fi

★

PUNCI ANTIGRIPAL : Se ra
de coaja unei lămîi și a unei por
tocale, se amestecă adăugîndu-se

UOE...
tate o serie de frumoase melodii 
populare. Tambiris Aurelia a cîntat 
„Pe Mureș și pe Tîrnave", Miti
că Smarartdache „Dodă-dodă“, 
Bulbucaru Ștefan „Mă-nsurai șt 
luai nevastă", Gberman Elena 
„Lele de la Orăștie" etc.

A urmat apoi dansul popular 
românesc „Hațegana". Spectatorii 
s-au prins alături de artiștii ama
tori în joc.

— Hațeganei noastre — măr
turisi după aceea un om scund, 
între două vîrste — nu-i găsesc 
asemănare...

S-a lăsat inserarea... Burnița s-a 
mai potolit. Becurile electrice, a- 
runcă asupra matahalei muntoase 
o lumină palidă pierdută în cea
ță... Membrii brigăzii artistice de 
agitație de la U.R.U.M.P. își iau 
rămas bun de la prietenii lor, 
muncitori forestieri.

— Mai veniți pe la noi tova
răși — sînt invitați artiștii ama
tori.

— Vom veni cît de curînd — 
le promitem noi.

Și ne vom ține de cuvint.
M. I. CĂLIN 

lăcătuș — U.R.U.M.P.

•••••••••«♦•«****«  o«« 
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care să fad ce-ți

că dacă freci un

se uită din nou : 37,8 
doar atît i-ar trebui, 
facă, poate el să frece 
în fața medicului ? La

BOALĂ
Mitan stătea în pat și-ți frămîn-

ta creierul. își pusese termometrul 
la subsuoara dreaptă unde îl ținu 
liniștit timp de 10 minute și apoi 
se uită la el cu înfrigurare : 36,4 
grade. îl scutură cu ciudă, îl strîn- 
se sub cealaltă subsuoară și mai 
așteptă încă 10 minute : 36,4 gra
de. Nimic. Nici o linioară în plus ! 
Vasile Mitan era aproape disperat. 
Se ridică și rămase așezat pe mar
ginea patului, cu capul adine în
fipt in palme. Termometrul stătea 
neputincios lîngă pernă. îl luă din 
nou în mînă și-l mai privi o- 
dată : a rămas ■ tot la 36,4 gra
de. Din nou își afundă capul în 
mîini și rămase 
ața multă vreme, 
ca un elev în fa
ța unei grele pro
bleme de fizică. Nu 
i-ar trebui cine
știe ce temperatură. Numai un grad- 
două în plus. Atît. Asta ar însem
na pe puțin trei zile „concediu me
dical” ; trei zile fără grija șutului, 
fără muncă, în 
poftește inima... Auzise el de la 
alți „șmecheri" 
pic termometrul, se ridică pînă un
de vrei. Făcu și el experiența. II 
frecă un pic cu cearșaful și firul 
argintiu al mercurului se ridică cu 
cîteva linii. încă un pic de frecuș 
și termometrul arată 37 grade. Lui 
Mitan i se păru încă puțin. Mai 
frecă sticla argintie cu mai multă 
insistență și 
grade. Atît, 
Dar cum să 
termometrul 
cabinetul policlinicii venise un me
dic nou pe care încă nu-1 văzuse 
la față. L-ar putea el „duce,," ?

Și iarăși îți afundă capul în mîini, 
ca în fața unei probleme de ne
rezolvat. S-ar mulțumi și cu trei 
zile. Trei zile de liniște, în care 
să nu mai fie luat în răspăr că 
iese cu o oră mai tîrziu cu loco
motiva din garaj, și că intră cu o

I CALDE
cîteva linguri de zahăr tos. Se lasă 
amestecul timp de 15—20 minute, 
apoi se stropește cu un pahar de 
ceai cald. In alt vas se îmbibă cu 
apă rece 500 grame de zahăr cu
bic la care se adaugă zeama lămîii 
și a portocalei curățate de coajă 
precum și o litră de coniac. Se pu
ne acest amestec la foc ți dnd 
în clocot, se adaugă amestecul 
coji, presat prin strecurătoare, 
servește cît se poate de cald.

dă 
de 
Se

★

ra
de

LIMONADA CALDA : Se 
de fin, cu ajutorul unei bucăți 
zahăr, coaja unei lămîi (operația 
se face frecîad bucățile de zahăr pe 
coaja lămîii, pînă se dă de miez), 
se adaugă zeama a două lămîi. se 
amestecă, apoi se răstoarnă totul în 
jumătate de litru de apă clocotită. 
Se trece prin strecurătoare, în cești, 
se îndulcește după gust și se ser
vește cu cite un păhărel de rom. 
Cine vrea își toarnă romul în ceaș
că. Adausul 
bil mai ales

recomanda- 
gripale.

acesta e 
în stările

★

gălbenușulSe freacăȘODOU: 
unui ou proaspăt cu o lingură de 
zahăr tos. Cînd s-a obținut o pastă 
ca o cremă, se toarnă puțin cîte 
puțin, amestecînd într-una, lapte 
fierbinte. Băutura poate fi parfu
mată cu vanilie sau cu coajă de lă- 
mîie. Băutura aceasta, pe lîngă că 
e foarte hrănitoare e indicată pentru 
tratarea guturaiului ți a bronșitelor.

★

VIN CU PORTOCALE •. Se 
toarnă două pahare cu apă fierbin
te peste 300 grame de zahăr cu
bic, se adaugă coaja a două porto
cale și se lasă timp de 15-20 mi
nute. Se strecoară, se amestecă apoi 
cu un litru de vin negru curat si 
se servește cu cite o felie de por
tocală în fiecare ceașcă.

STEAGUL RG$U

GREA
oră înainte de terminarea schim- 
tx-hri, în timp ce brigtaite țipă du
pă goale. Trei zile în*  care să nu 
fie obligat să-și curețe locomotiva, 
să alerge într-o parte și alta pe 
galerii. De toate astea l-ar putea 

‘salva doar un grad — două în 
plus. Cufundat în asemenea gin- 
duri găsi corpul omenesc plin de 
imperfecțiuni, incapabil să-și regleze 
temperatura după voință. Ce s-ar 
putea face pentru remediere*  aces
tei deficiențe ?

★

...îa cabinetul medicului inttâ un 
ord destul de înalt, bine legat.

— Tovarășe doc
tor sînt bolnav. 
Mă dor toate mă
dularele. Am și 
temperatură.

medic Cristescu,.Tînărul medic Cristescu.. îl 
invită să ia loc pe scaun, îi induse 
termometrul și-l lăsă în liniște cî- 
teva minute. După un timp, medi
cul îi ceru termometrul.

— Ai 37,8 grade. Dezbracă-te să 
te consult.

— Domnule doctor vă spun eu 
ce am fără să mă mai dezbrac. 
Sînt răcit. în cîteva zile...

— Totuși e bine să te consult. “ 
Scoate-ți cămașa.

— M-aș dezbrăca dar mi-e frig. 
Am frisoane...

— Cîteva clipe omule, că nu se 
intîmplă nimic.

Cu chiu cu vai omul începu să 
se dezbrace. Cînd să-și scoată că
mașa, pe dușumeaua cabinetului 
căzu un termometru. Era termome
trul pe care „bolnavul" îl primise 
cu cîteva minute mai înainte. Me
dicul se uită la termometrul pe 
care-1 avea în mînă : nu era al ca
binetului. Era adus de acasă, gata 
pregătit, de către „bolnav" ridi
cat la 37,8 grade...

Sora, tînărul medic, rămași sur
prinși, aruncară o privire în regis
tru, unde era înscris numele bol
navului : Mitan Vasile, mecanic de 
locomotivă în sectorul II al minei 
Petrila.

La serviciul de salarizare al mi
nei Petrila există o evidență a zi
lelor de concediu medical, în care 
Mitan Vasile ocupă un loc de frun
te. Iată situația zilelor lui de „boa
lă" pe anul 1960 : ianuarie 11 zi
le ; aprilie 6 zile ; mai 10 zile ; au
gust 10 zile ; septembrie 3 zile ; 
octombrie 5 zile. Prin sector circulă 
zvonul precum că Mitan Vasile cu 
înfățișarea lui de om sănătos 
e bolnav grav de tot dar 
boala chiulului.

Boală 
precizat 
căzut pe 
dical...

tun,
de...

fostal cărei diagnostic a 
definitiv de termometrul 
podeaua cabinetului me

B. IONESCU

O----

Dupi un orar... 
nevăzut

Autobuzul I.C.O. de pe traseul 
Petroșani—Lupeni îți atrage aten
ția de la distanță prin linia sa ele
gantă și modernă, prin, geamurile 
mari, luminoase, prin vopseaua alb- 
albastră. De fapt, noul autobuz 
„T. V.-2“ mai are și alte • calități. 
Cele consemnate însă sînt suficien
te pentru ca el să poată fi identi
ficat. Și este absolut necesar să fie 
identificat deoarece alt indiciu ai 
cunoașterii traseului autobuzului nu 
există. Din motive de „estetică", 
autobuzului amintit nu i s-a pus nici 
o placă indicatoare a traseului. în 
stația de la Lupeni (e greu de 
fixat locul stației deoarece condu
cerea I.C.O. nu s-a îngrijit pînă 
acum să pună . plăci indicatoare 
tip), nu este afișat nici orarul au
tobuzului, călătorii orientîndu-se pî
nă în prezent după... soare. Condu
cerea I.C.O. din Petroșani cunoaște 
însă în mod sigur orarul aces
tui autobuz. Cei care doresc să-l 
știe pot veni mai întîi cu trenul la 
Petroșani, fiind siguri că în ziua 
aceea orarul se respectă. In ziua ur
mătoare, nu se știe. Se ivecc pe tra
seu, la I.C.O. din cînd în cînd— 
pene de motor.



STEAGUL RO$U

Brigada celui mai fînăr frontal CONCURS
(Urmare din pag. l-a)

pentru găsirea celui mai bun mod 
■ de organizare a muncii, dar debu
tul în noul loc de muncă este în-

• tra-devăr un succes: în opt zile 
, au fost scoase 12 fîșii. Lozinca 
„ziua și fîșia“ — lansată cu ani 
în urmă la Lupeni, a fost înfăptui
tă și depășită de brigada lui Cris
tea din prima zi, din prima săpti- 
mînă de muncă în noul frontal al 
Aninoasei.

— In afară de cele 12 fîșii ex
trase în 8 zile, în acest timp des
tul de scurt, noi am cîștigat o ex
periență prețioasă. Primele patru 
fîșii le-am extras cu susținere în 
lemn. Dar începînd cu fîșia urmă
toare, am trecut la 
fier; stîlpi noi, 
U.R.U.M.P. cu grinzi 
larea, Macavei, Zuza 
de pe acum specialiști în arma
rea in fier. Numai crațerul ne 
joacă festa. La început l-am mon
tat lingă front, așa cum se obiș
nuiește. Am pușcat doar 10 găuri 
și n-a mai mers. A trebuit să-l 
dezgropăm și apoi să lopătăm ia
răși cărbunele pe crațer. Așa am 
pierdut aproape un șut. Acum, pî
nă ce primim umd mai puternic, 
montăm crațerul la al doilea tind 
de stîlpi. E mai greu, dar nu ne 
lisăm...

Țelul brigăzii: 
randament de 10 tone 

pe post
ln cele 8 zile, primele pe care 

le lucrase la frontal, brigada lui 
Cristea a realizat un randament de 
6,30 tone cărbune pe post. Randa 
ment bun, cu care brigada se poa
te mîndri. Cristea nu-i însă mul
țumit.

— Din abatajul nostru frontal 
putem da mai mult. Este adevărat

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

armarea tn 
fabricați la 

de funii. Su- 
au devenit

șt noi trebuie să deprindem mai 
bine tehnica muncii la frontal, să 
perfecționăm organizarea muncii. 
Dar și tovarășii din conducerea 
sectorului, a minei, să ne sprijine 
mai mult. Am avut o convenție 
cu tovarășii din conducerea sec
torului : pe cîrrd pușcăm să avem 
la rol un stoc de 50—80 de goa
le. Noi, cei din abataj dăm fest, dar 
cînd să încărcăm — nu-s goale I Par
tidul a pus în fața noastră, a mi
nerilor, sarcina ca în noul an, 1961, 
să sporim productivitatea. Brigada 
noastră și-a fixat obiectivul: un 
randament de 10 tone pe post. Dar 
acest cărbune trebuie sâ-l încărcăm, 
să-l trimitem spre ziuă și nu o pu
tem face fără goale.

★

Cristea ți ortacii lui sini încă 
in primele zile de muncă în noul 
frontal al Aninoasei. Oamenii a- 
ceștia muncesc bine, dar în ace
lași timp învață să muncească fi 
mai bine. Gîadesc la viitor căci îi 
așteaptă noi sarcini. Le trebuie un 
croșet mai puternic pe care să poa
tă pușca spre a cîștiga timp la în
cărcare. Caută posibilitățile de 
scurtare a timpului de perforare, 
calculează ce se poate face pentru 
economii de exploziv, materiale, e- 
nergie — așa cum o cere lupta 
pentru economii.

Minerii lui Cristea știu că aba
tajul lor va fi locul unor expe
riențe importante de mecanizare a 
încărcării în frontale, că aici se 
vor pregăti cadre pentru viitoare
le frontale moderne, armate în 
fier ce se vor deschide la Aninoa- 
sa și din care se extrage nu 60.000 
tone cît prevede planul tehnic ci 
70.000 tone de cărbune. Bătălii pen
tru care ortacii lui Cristea se 
gătesc zi de zi, muncind în 
nou, în noul lor frontal.

Secția de învățămînt și cultură a 
Sfatului popular raional Petroșani 
in colaborare cu cinematografele 
Al. Sahia și 7 Noiembrie or
ganizează un concurs care cuprinde 
întrebări privind patru filme. Parti
ciparea se face pe bază de buletin 
de concurs. Filmele sînt următoare
le :

Cinematograful 7 Noiembrie : 
Cad frunzele, Căpitanul Dabac.

Cinematograful Al. Sabia : Ivan
na, Sombrero.

Buletinele de participare la con
curs se pot obține la caseriile cine
matografelor Al. Sahia și 7 No
iembrie.

Ciștigătorilor concursului li se 
vor acorda drept premii :

— Un aparat de radio „Roman
ța"; un aparat de fotografiat ; una 
pereche bocanci de schi ; un servi
ciu de vin ; stilouri, truse de de
sen și alte premii.

Buletinele de concurs completate 
se vor depune la casieriile cinema
tografelor amintite pînă cel tîrziu 
la data de 4 ianuarie 1961.

Decernarea premiilor va
loc într-un cadru festiv duminică 
ianuarie 1961 la cinematograful 
Noiembrie din Petroșani.

Bugetul local - în sprijinul 
social-culturale a raionului

рте- 
chip

O vacanța cît mai plăcută
. * 

Am mai râmau puține zile pi- J 

pC Î 
• primul trimestru al anului de J 
« îrruățămînt. După eforturile de- J 
J puse, vacanța de iarna este Ы- î

♦

•
J nă ce cu ultimele teze se
♦ încheia activitatea elevilor

pot- 
піік

ț ne venită.
»w<.* *

Organizarea vacantei 
elevilor

Vacanța este așteptată cu bucurie 
și de elevii școlii din Cîmpu lui 
Neag. Organizația de pionieri de 
aici a ținut o adunare cu tema : 
„Organizarea vacanței elevilor".

Cu această 
un plan de 
rilor și elevilor. Printre alte activi
tăți se numără : strîngerea de fier 
vechi ; organizarea unui program 
artistic care va fi prezentat la 30 
Decembrie, organizarea de excursii 
în jurul comunei în scopul cunoaș
terii locului natal etc.

Președinta unității de pionieri, 
eleva Drăghici Elena a propus să 
se organizeze în această vacanță 
un concurs cu tema „Să ne cunoaș
tem bogățiile regiunii". Propunerea 
a fost susținută de toți elevii și 
pionierii. Biblioteca comunei este 
zilnic vizitată de elevi în scopul 
unei cît mai bune documentări pen
tru acest concurs.

ocazie s-a fixat 
muncă al pionie-

executarea la acordeon a unui 
poriu de muzică populată și 
zică ușoară.

O parte din timp, în special cei 
mici, și-1 vor petrece în „orașul 
copiilor" care se anunță deosebit 
de interesant și plin de suprize.

Pentru elevii mai mari Casa 
pionierilor din Lupeni le stă în 
permanență la dispoziție.

Clubul central al sindicatelor din 
Lupeni constituie un alt mijloc un
de elevii acestei școli își vor petrece 
timpul. Aid se vor citi cărți în 
colectiv, se va organiza dimineți 
de basme, un concurs de săniuțe și 
patinaj și altele.

Ia timpul vacanței devii vor vi
zita o serie de întreprinderi ca Fi
latura Lupeni, termocentrala Pato- 
șeni, preparația Lupeni, șantierul 
de construcții etc.

avea
8
7

Străduindu-se să 
nu depășească nor
mele de consumuri 
specifice prevăzute, 
colectivul de mun
citori, laboranți și 
ingineri de la sec
ția chimică a ter

mocentralei Paroșeni a obținut de 
la începutul acestui an și pînă în 
ziua de 1 decembrie 66.900 lei e- 
conomii. Printre cei care au con
tribuit la această realizare și s-au 
evidențiat în lupta pentru sporirea 
economiilor se numără tovarășii 
Ungureanu Constantin, Pătrașcu 
Gabriela, Brăgău Nicolae, Bologa 
Doroftei, Martina Robert, Dina 
Maria și alții.

în cursul acestui an, sfaturile 
populare din raionul nostru au ob
ținut realizări însemnate în gospo
dărirea și înfrumusețarea localită
ților, în ridicarea nivelului de trai 
material și cultural al oamenilor 
muncii. De o mare importanța în 
realizările social-culturale este fo
losirea bugetului Sfatului popular 
raional.

Sfaturile populare din raionul 
nostru, unitățile pe care Ie tutelea
ză au realizat în perioada 1 ia
nuarie — 30 octombrie 1960 un 
beneficiu de 18.788.500 lei, cu 
6.788500 lei mai mare deck în 
cursul anului trecut. Acest rezultat 
dovedește că în acest an colectivele 
întreprinderilor și’unităților econo
mice locale au avut o mai mare 
preocupare pentru folosirea mai 
bună a capacităților de producție, 
pentru descoperirea rezervelor in
terne, pentru ridicarea rentabilită
ții unităților. Se pot evidenția mai 
ales unitățile O.C.L. Produse In
dustriale și T.A.P.L. care și-au de
pășit substanțial planul de benefi
cii, iat vărsămintele cotelor de be
neficii planificate la buget le fac 
în mod ritmic, în termenele legale 
O.C.L. Produse Industriale ți 
T.A.P.L. în primele trei trimestre 
ale anului și-au depășit planul de 
beneficii. Beneficiile realizate de 
sfaturile populare puteau fi însă și 
mai mari dacă conducerile I.L.L., 
„6 August", I.C.O. și O.C.L. Ali
mentara și-ar fi respectat de ase
menea obligațiile în privința văr
sării cotelor părți de beneficii. Din 
cauza nerealizării sarcinilor lor de 
plan la toți indicii I.L.L., „6 Au
gust" și I.C.O. nu și-au vărsat co
tele de beneficii deck în propor
ție de 61 și, respectiv, 77 la sută.

Cu toate aceste deficiențe Sfatul 
popular raional a realizat bugetul 
de venituri pînă la finele lunii no
iembrie 1960 în proporție de peste 
83 la sută. Bugetul de cheltuieli 
a fost executat în proporție de 80 

'la sută.
Din sumele cheltuite s-au efec

tuat o seamă de lucrări gospodă-

rești si de înfrumusețare a loca-, 
lităților, modernizări de drumuri,; 
amenajări de spații vergjȘ etc. BHn- 
tre străzile modernizate în acest aa 
sînt Tudor Vladimirescu și Gheot- > 
ghe Gheorghiu-Dej din, Lupeni, 
V. I. Lenin din Vulcan, V. Roai- - 
tă, Fr. Engels, M. Eminescu și al
tele din Petroșani. Au fost plan
tați în localitățile raionului 6000 
trandafiri și 3500 arbuști decora
tivi. Nu.de mult au început pre
gătirile pentru introducerea ilumi
natul fluorescent în orașul Petro
șani ți în alte centre, lucrare care 
va fi terminată pînă la sfîrșiriil 
anului. Pentru sectorul gospodărie 
comunală au fost cheltuite din bu
getul Sfatului popular raional 
3.254.000 lei.

Pentru întreținerea unităților de 
învățămînt s-au cheltuit în primele 
11 luni ale anului 8.977.000 lei. 
Din această sumă a fost finanțată 
Școala populară de artă din Pe
troșani care are peste 300 de elevi, 
precum și o altă unitate nouă : 
Școala elementară de artă din Pe
troșani care funcționează cu peste 
100 de elevi. Tot în cursul aces
tui an a fost deschisă o casă a 
pionierilor în Lupeni și a fost în
treținută tabăra de pionieri care 
a funcționat .timp de 3 luni la 
Voevodu. .я

Sume însemnate au fost cheltui
te în acest an pentru acțiuni cul
turale, sănătate și prevederi socia
le. Din suma 
cheltuită pentru 
lației o mare
3.400.000 lei, s-a folosit pentru a- 
cordarea de medicamente în mod 
gratuit oamenilor muncii, iar pes
te 1.256.000 lei s-au cheltuit pen
tru finanțarea a patru cantine de 
ajutor popular.

Pentru finanțarea unităților cul
turale și de artă s-au cheltuit 
1.684.000 lei, sumă din care a fost 
subvenționat Teatrul de stat, s-an 
întreținut 4 stații de radioamplifi- 
care, cămine culturale și biblioteca 
raională

Acum, ciad pînă la sStșitul ar 
nului n-a mai rămas deck puțin timp; | 
sfaturile populare din raionul nos
tru trebuie să acorde toată atenția 
realizării în întregime a bugetuiui 
lor de venituri. Totodată ele au 
sarcină să ia măsuri pentru închi
derea în bune condițiuni a opera
țiunilor de plăți, să asigure înde
plinirea integrală a sarcinilor ce 
decurg din planul economic local 
și din bugetul pe anul 1960.

L DUBEK

de 18.249.000 tei 
sănătatea popu- 

parte, respectiv

-------—........■= *•«  «-----------=-------

Au redus timpul de reparații
Pentru energetlcienii de la secția 

electrică a termocentralei Paroșeni 
executarea reparațiilor la întrerupă
toarele de 110 kW necesita pină nu 
de mult un număr de 7—8 zile. In 
procesul de producție acest lucru 
provoca multe neajunsuri. Hotă- 
riți să contribuie la lichidarea tim
pului neproductiv, muncitorii elec
tricieni din echipa condusă de tov.

Dizmacsek Emil s-au angajat să 
reducă termenul de reparații la 5 
zile. Organizîndu-și mai bine acti
vitatea, muncitorii din echipa tov. 
Dizmacsek Emil au terminat repa
rațiile în numai 4 zile. La termo
centrala Paroșeni acest lucru repre
zintă un adevărat record. Pentru 
meritele sale, conducerea sectoru
lui, a evidențiat echipa și a propus-o 
pentru premiere.

I

I

Pregătirea serbărilor 
de iarnă

Conducerea Școlii de 7 ani nr. 1 
din Lupeni împreună cu organiza
țiile U.T.M. și de pionieri și-au 
fixat un plan comun de activitate 
pe timpul vacanței. Astfel pe sce
na de teatru din orașul copiilor a 
cărui construcție a început la Lu
peni, . elevii școlii vor prezenta 
două programe artistice. Repeti
țiile pentru aceste programe sînt 
în toi. In repertoriul corului sînt 
cuprinse multe melodii pe care e- 
levii le cunosc deja ca : „Partidul", 
(„Marș pionieresc", „Mama” etc. 
Programul mai cuprinde poezii, 
dansuri populare romînești și ma
ghiare, nelipsitul joc momîrlănesc 
și, bineînțeles, soliști. Elevii An- 
ghel Adrian din clasa a V-a A și 
Cazan Andrei din clasa a VII-a 
vor îneînta pe micii spectatori prin

I. c. OPUBLICITATE
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PREPARAȚIA LUPENI

I. C. R. A. Filiala Petroșani
HNGH1 E RZ Ai

— șef depozit la depozitul alimente Lupeni,
— voiajor comercial la Lupeni,
— șef de secție depozite Petroșani,
— un tehnician transporturi la Petroșani.

Cei interesați se vor adresa pentru lămuriri la con
ducerea filialei din str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 102 
Petroșani.

T.P.E.D.M.N. întreprinderea de explorări 
cu sediul în Lupeni strada Avram lancu nr. 1 

ANGAJEAZĂ IMEDIAT;
— Șoferi auto,
— Șoferi rutieriști,
— Motoriști,
— Sondori șefi echipă calificați
— Maiștri mineri pentru sectorul Vezu 

roiu-Tirgu Jiu,
— Maiștri sondori.

In ziua de 18 
nu va fi apă între

In ziua de 18 
și Petrila nu va fi
lația a se aproviziona cu apă pentru aceste Intervale de 
timp.

— Petroșani anunță 
decembrie 1960 în orașul Petroșani 
orele 8-13.
decembrie 1960 în localitățile Lonea 
apă între orele 8-20. Rugăm popu-

> j 
' 1

angajează un inginer pentru postul de inginer ’ 

principal tehnolog dispecer. i
Doritorii vor depune la biroul de personal al 1 

preparației următoarele acte : 1

— Diplomă de inginer în una din specialitățile .* pre- j
parare, chimie, electromecanică sau exploatare. 3

— Acte din care să rezulte vechimea de 3 ani în »
una din specialitățile de mai sus. J

•a•»

Nu.de
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Plenara С. C. al P. C. Francez
PARIS 16 (Agerpres)
In raportul cu privire la Consfă- 

* tuirea de la Moscova a reprezen
tanților partidelor comuniste și 
muncitorești, prezentat în cadrul 
Plenarei C.C. al Partidului Comu
nist Francez, Maurice Thorez, a 
subliniat că „discutarea tuturor pro
blemelor s-a desfășurat într-o at
mosferă frățească, la un nivel înalt, 
pe baza principiilor marxism-leni- 
nismului 
proletar".

Maurice
re atenție 
zătoare 
problema războiului și a păcii. A 
insufla maselor încrederea că răz
boiul poate fi preîntîmpinat — a 
spus el — înseamnă a da o lovi
tură pregătirii ideologice și practice 
a războiului de către imperialiști.

Referindu-se la problema trezi
rii popoarelor care pînă nu de mult 
se aflau sub jugul colonial, Maurice 
Thorez a arătat că comuniștii fran
cezi s-au pronunțat întotdeauna în 
favoarea liberei autodeterminări a 
popoarelor, în favoarea creării de 
state naționale independente în 
fostele colonii. In prezent ei cer 
reluarea tratativelor cu reprezen

și internaționalismului

Thorez a acordat o ma- 
problemei celei mai ar- 

a contemporaheității —

tanții guvernului provizoriu al Re
publicii Algeria cu privire la înce
tarea focului și cu privire la ga
rantarea aplicării principiului auto
determinării.

Referindu-se la problema trece
rii pașnice la socialism Maurice 
Thorez a spus că în Franța se ma
turizează condițiile pentru lupta co
mună a clasei muncitoare, țărănimii, 
intelectualității, meseriașilor, mici
lor comercianți, tineretului și tutu
ror păturilor populației care sufe
ră jugul monopolurilor. Sarcina 
constă în a uni toate forțele po
porului, în a imprima o vigoare 
maximă luptei pentru restabilirea 
și reînoirea democrației. Lupta pen
tru democrație, a subliniat el, este 
o parte integrantă a luptei gene
rale pentru socialism.

Plenara C.C. al P.C. Francez a 
adoptat o rezoluție în care se ara
tă că C.C. al P.C. Francez aprobă 
în unanimitate raportul lui Maurice 
Thorez cu privire la Consfătuirea 
reprezentanților partidelor comunis
te și muncitorești.

Comitetul Central aprobă Decla
rația și Apelul către popoarele din 
lumea întreagă adoptate în unani
mitate la Consfătuirea de la Mos
cova.

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

Declarația profesorului 
John Bernal

LONDRA 16 (Agerpres)
Prof. John Bernal, președintele 

executiv al Prezidiului Consiliului 
Mondial al Păcii, a dat publicității 
la 15 decembrie o declarație în 
care condamnă amestecul revoltă
tor al S.U.A. în treburile Laosului.

In declarație se arată că S.U.A. 
furnizează armament greu trupelor 
rebelilor, iar autoritățile tailandeze 
împiedică transporturile destinate 
guvernului legal. Totodată există 
primejdia unui amestec din partea 
S.E.A.T.O.

Condamnînd cu hotărîre , această 
încercare de a atrage Laosul în răz
boiul rece, Consiliul Mondial al 
Păcii „cheamă să se ia măsuri ur
gente pentru a se obține respecta
rea acordurilor de la Geneva din 
1954. Oricine dorește lichidarea 
primejdiei grave care amenință pa
cea în Asia de sud-est și în întrea
ga lume va saluta viitoarele trata
tive propuse de dl. Nehru între An
glia și Uniunea Sovietică, ai căror 
reprezentanți au fost copreședinți 
ai conferinței de la Geneva din 
1954 și care poartă principala răs
pundere pentru asigurarea îndepli
nirii cu strictețe a hotărîrilor ei“.

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

Eșuarea loviturii de stat din Etiopia
NEW YORK 16 (Agerpres)
După cum transmite coresponden

tul din Nairobi (Kenya) al agenției 
United Press International, la 16 
decembrie generalul Merid Men
gheșa, comandantul forțelor arma
te etiopiene a declarat la postul 
de radio Addis-Abeba că lovitura 
de stat din Etiopia a eușat și că 
„conducătorii loviturii au fost puși

pe fugă". Generalul Mengheșa a 
subliniat că el „controlează întreaga 
situație". Comandantul forțelor 
armate etiopiene a emis un decret 
în legătură cu arestarea tuturor 
participanților la lovitura de stat.

Corespondentul subliniază în 
continuare că, potrivit altor infor
mații, în capitala Etiopiei continuă 
lupte crîncene.

O «i

BAGDAD 16 (Agerpres) TASS
La 15 decembrie la Bagdad s-a 

deschis cea de-a treia conferință 
a Federației generale a industria
șilor din Irak. La conferință a luat 
cuvîntul primul ministru Abdel Ke
rim Kassem care s-a ocupat de u-

nele probleme ale politicii externe 
și interne a guvernului irakian. Re- 
ferindu-se la politica externă, Kas
sem a subliniat că Irakul este în
totdeauna de partea mișcărilor na
ționale care „sînt într-adevăr în 
slujba popoarelor'1.

Comitetul Politic a încheiat 
dezbaterea problemei algeriene 

r~ Intervenția reprezentantului R.P.R., S. Brucan
—• A fost adoptată rezoluția celor 24 de țări din Asia și Africa 

' NEW. YORK 16 (Agerpres)
Luînd cuvîntul în Comitetul Po

litic al Adunării Generale la discu
țiile asupra problemei algeriene 
delegatul Indiei, K. Menon a de
clarat : este necesar să spunem lu
crurilor pe nume. Algeria este as
tăzi o colonie franceză și orice co
lonie are dreptul să arunce jugul 
străin. Menon a subliniat că toate 
țările membre ale N.A.T.O. poar
tă răspunderea pentru menținerea 
regimurilor coloniale în Africa și 
pentru suferințele poporului alge
rian.

Reprezentantul Indiei a declarat 
că colonialiștii francezi folosesc 
împotriva poporului algerian arma
ment modern și metode medievale 
de reprimare. Algeria și-a demons
trat voința de a deveni stat inde
pendent și această independență 
trebuie să-i fie acordată, a declarat 
în încheiere Menon.

Recentele evenimente din Al
geria, a spus delegatul Romîniei, S. 
Bru au arătat în mod clar că 
Franța luptă nu numai împotriva 
armatei de eliberare națională a 
Algeriei, ci și împotriva întregului 
popor algerian.

S. Brucan a subliniat că războiul 
din Algeria afectează însăși baza 
Uniunii Nord-Atlantice ai cărei 
membri nu vor să renunțe lă pri
vilegiile lor în Africa. Politicienii 
americani nu-și pot permite să fie 
sentimentali în problema algeriană. 
Businessul este business. Dacă 
Statele Unite se pronunță împotriva 
rezoluției țărilor afro-asiatice, ele nu 
fac aceasta pentru că vor să ajute 
Franța, ci pentru că vor să se ajute 
pe ele însele în Algeria.

Reprezentantul romîn a amintit 
că în prezent Franța primește de 
ia S.U.A. de două ori ma: mult 
ajutpr militar decit oricare altă țară 
membră a N.A.T.O. Aceasta în
seamnă, a spus el, că războiul din 
Algeria este finanțat de Statele 
Unite.

S. Brucan a arătat că in schim
bul ajutorului militar guvernul fran
cez acordă monopolurilor america
ne privilegii în Algeria. Nu de 
mult, societatea lui Rockefeller 
«Standard Oil" a primit o concesiu
ne în Algeria.

Reprezentantul romîn a declarat

că delegația sa sprijină întrutotul 
proiectul de rezoluție al f țărilor 
afro-asiatice.

In seara, zilei de 15 decembrie, 
în Comitetul politic s-au încheiat 
discuțiile pe marginea problemei al
geriene și a fost adoptată cu ma
joritate de voturi rezoluția celor 
24 de țări din Asia și Africa. A- 
ceastă rezoluție a fost sprijinită de 
47 de delegații ; 20 de 
printre care toate țările 
te în frunte cu Statele 
votat împotrivă, 28 de 
s-au abținut de la vot iar 4 dele
gații nu au participat la vot. Prin
tre altele, această rezoluție prevede 
ținerea în Algeria a unui referen
dum sub controlul O.N.U. pentru 
ca poporul algerian să poată hotărî 
liber soarta țării sale.

Să se pună capăt 
amestecului străin 
în treburile interne 

ale Laosului
PHENIAN 16 (Agerpres)
Guvernul Republicii Populare 

Democrate Coreene și întregul po
por coreean condamnă energic a- 
mestecul grosolan și agresiunea im
perialiștilor americani și a autorită
ților reacționare tailandeze în tre
burile Laosului și cer cu fermitate 
ca imperialiștii americani și lacheii 
lor să pună capăt amestecului lor 
în treburile Laosului, se spune în- 
tr-o declarație a Ministerului Afa
cerilor Externe al R.P.D. Coreene, 
dată publicității în seara zilei de 
15 decembrie.

NEW YORK. Secretariatul 
O.N.V. a difuzat textul telegramei 
■președintelui Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Albania. 
Mehmet Shehu, adresată președin
telui Consiliului de Securitate al 
O.N.U

In telegramă este exprimată in
dignarea poporului albanez în legă
tură cu acțiunile imperialiștilor și 
lacheilor lor în Congo și se cere 
imediata eliberare a primului mi
nistru congolez, Lumumba și a 
membrilor parlamentului congolez 
și dezarmarea bandelor lui Mobu
tu

HAGA. Potrivit datelor publica
te de Biroul olandez de Statistică, 
la 1 noiembrie 1960 populația O- 
landei era de 11.532.000 persoane.

WASHINGTON. Agenția Asso
ciated Press a transmis rezultatele 
oficiale complete ale alegerilor pre
zidențiale din 8 noiembrie. John 
Kennedy, candidatul partidului de
mocrat, a întrunit 34.221.355 vo
turi, Nixon, candidatul Partidului 
Republican a întrunit 34.109.398 
voturi

delegații, 
colonialis- 
Unite, au 

delegații

ÎN CAMERA
LONDRA 16 (Agerpres)
In ședința din 15 decembrie a 

Camerei Comunelor laburiștii au 
cerut insistent ca primul ministru 
să facă o declarație cu privire la 
conținutul răspunsului dat primului 

• i nistru al Indiei, Nehru, care a 
propus lărgirea componenței Consi
liului de Securitate al O.N.U.

♦♦ — -----=-------

COMUNELOR
Primul ministru a refuzat însă să 

răspundă la întrebările laburiștilor, 
pe motiv că nu poate da publicită
ții o „corespondență secretă".

O altă problemă care a provo
cat proteste hotărîte din partea Q- 
poziției laburiste au constituit-o»re
presiunile din colonia engleză 
Kenya. _

• T-j-s-s-s-j-r

în legătură cu situația din Algeria
Telegrama C. G. M. din Franța adresată г 

lui Hammarskjoeld 5
miteți în Algeria o comisie inter- J 
națională, avîndu-se în vedere e- ]> 
venimentele sîngeroase în timpul 
cărora au pierit mulți algerieni. І 
Dat fiind situația serioasă care s-a j> 
creat în Algeria, Confederația Ge-J 
nerală a Muncii din Franța consi- _
deră legitimă cererea sindicatelor , Mabruk Belbussein, secretar ge- 
algeriene și 
ceți această

PARIS 16 (Agerpres)
La 15 decembrie Biroul Confe

derației Generale a Muncii din 
Franța a adresat secretarului gene
ral al O.N.U. o telegramă în care 
se spune : „Confederația Generală 
a Muncii din Franța a fost infor
mată că Uniunea generală a mun
citorilor algerieni va cerut șă tri-

Poporul guinez este solidar 
algerian

PARIS 16 (Agerpres)
Intr-o convorbire cu un corespon

dent al săptăminalului francez 
„France Nouvelle" Seku Ture, pre
ședintele Republicii Guineea, a rea
firmat că poporul guinea este soli
dar cu lupta de eliberare naționa
lă a Algeriei. El a spus că organi
zarea unui referendum sub contra

„IW nutri ii-a reafirmat 
botărlrea tte .a-ii tHterl 

Іпіфшіміа”
CAIRO 16 (Agerpres!) 

transmite;
La Cairo a avut loc o 

rință de presă în cadrul

vă cheamă să satisfa- ■ 
cerere justă".

cu poporul

ar putea contribui

O declarație a lui Mendes France
PARIS 16 (Agerpres)
Agenția D.P.A. relatează că fos

tul prim-ministru al Franței Men
des France s-a pronunțat într-o a-

TASS

confe- 
căreia

neral ad-interim al Ministerului A- 
J facerilor Externe al guvernului 
> provizoriu al Republicii Algeria, 
} a declarat ч La Alger, Or an, Bo- 
ț ne, Setif, Batna, Djidjelli, poporul 
J nostru și-a reafirmat hotărîrea 
’ de a-și cuceri independența prin 

la > lupiă.
î Manifestările care au avut loc

I>

s

Iul O.N.U.
rezolvarea problemei algeriene.

Răspunzind la întrebările cores- ț orașele algeriene constituie răs- J 
pondentului, Seku Ture și-a expri- j planurile<

cane, foste colonii franceze, vor re- < De Gaulle de a împărți teri- 
chema imediat pe cetățenii lor care ' toriu nostru național și de a de- ? 
mai luptă în Algeria în rîndurile $ termina poporul să accepte alipi- < 
armatei franceze. | Tea ia Franța.

I Belbussein a spus că guvernul , 
j algerian este de acord să primeas- , 

. t că în armata de eliberare națio- < 
dunăre publică, care a avut loc ț ѵ0ІМІ din ț&rile arabe fi
la Nancy, pentru boicotarea refe- > <
rendumului în problema algeriana.
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PR06RAM DE RADIO
18 decembrie

PROGRAMUL I. 6,30 Muzică 
ușoară, 7,15 „Patriei imn înălțăm", 
8,00 Clubul voioșiei, 8,40 Muzică 
ușoara interpretată la diferite ins- 
trumente, 9,30 Teatru la microfon 
pentru copii : „Cireșariî“, 11,00 
„Formații, artistice de amatori îfl 
studiourile noastre”, 11,30 Oameni 
și preocupări, 12,25 Cîntece și jo
curi populare romînești interpretate 
de tineri soliști, 13,10 De toate 
pentru toți, 14,00 „Din creația 
compozitorului H. Mălineanu”, 
14,35 Muzică instrumentală de 
compozitori romînii”, 15,30 Concert 
popular, 16,00 „Pagini alese din 
muzica de operă“, 17,00 La șezătoa
re, 17,40 Soliști și formații artistice 
de amatori, 18,24 Muzică corală 
clasică, 19,05 Soliști de frunte ăi 
muzicii populare romînești, 19,30 
Teatru la microfon: „Adevărata 
vocație”, 21,15 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 7,00 Cîntă or
chestra de muzică populară „Cerae- 
gura“- din P. Neamț, 8,30 Școala și 
viața, 9,00 „Succese ale creației ro
mînești de cîntece pe anul 1960“,. 
9,30 Scene vesele din opere, 10,00 
Din comoara folclorului nostru, 
10,50 Transmisie din sala Ateneului 
a concertului orchestrei simfonice 
a Filarmonicii de Stat „George E- 
nescu“, 13,15 „Viață nouă, cîntec 
nou", 14,15 Muzică corală de 
Gheorghe Dumitrescu, 14,30 Cine 
știe cîștigă. 15,46 Cîntă Angela Mol
dovan, 16,00 Vorbește Moscova !, 
17,15 Muzică vocală, 18,00 Concert 
de muzică populară romînească, 
18,45 Carnet de reporter s Vacanța 
de iarnă, 19,28 Muzică populară ru
să, 20,05 Muzică de dans, 21,15 
Cîntarea Romîniei socialiste, 21,30 
Program de romanțe, 22,30 Muzică 
de cameră, 23,10—24,00 Muzică 
de dans.

CINEMATOGRAFE
18 decembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Cad frunzele ; Al. Sahia : Pasărea 
cerului ; Muncitoresc : Marfă pen
tru Catalonia ; PETRILA : Stele de 
Mai ; LIVEZENI : O întîmplare 
extraordinară (seria I-a) ; ANI- 
NOASA : Ultima zi, prima zi ; 
VULCAN : Bîtă ieși din sac ; LU- 
PENI : Intrigă și iubire : URJ- 
CANI : Ivanna. ,

Tiparul: „6 August" — Poligrafie


