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Colectivul minei Vulcan 
și-a îndeplinit planul anual

Ieri la orele 12 colectivul minei Vulcan, a rapor
tat îndeplinirea sarcinilor de plan la extracția căr
bunelui pe anul I960. Exploatarea minieră Vulcan este 
prima exploatare pe bazinul carbonifer al Văii Jiu
lui care și-a îndeplinit planul anual de producție.

La terminarea schimbului I a avut loc în sala de 
festivități a minei un miting.

Tovarășul Cotoț Iosif, șeful exploatării, după ce a 
trecut în revistă realizările obținute de colectivul 
minei, a felicitat călduros pe mineri, tehnicieni și in
gineri.

A luat apoi cuvîntul tov. Lazăr David, prim-se- 
cretar al Comitetului raional de partid care în numele 
Biroului Comitetului raional de partid a felicitat 
călduros pe bravii mineri cu ocazia îndeplinirii sar
cinilor de plan înainte de termen.

Cu această ocazie au luat cuvîntul mai mulți mi
neri, tehnicieni și ingineri care s-au angajat să depu
nă eforturi sporite pentru îndeplinirea sarcinilor, ce 
decurg din Directivele celui de-al III-lea Congres 
al Partidului.

(Citiți în pagina 11-a aspecte din munca 
minerilor vulcăneni).

—-------------- O-------------------

IN CIFRE

DESPRE VIAȚA NOASTRĂ
„Volumul desfacerilor de măr

furi cu amănuntul prin comerțul 
socialist va spori de circa două ori", 

(Din Directivele Congresu
lui al Ш-lea al P.M.R.).

Ioare de 13.000.000 lei.
Ce ne spun, în graiul 

lor, aceste cifre ? Lucruri - 
foarte interesante, lucruri 
din viața noastră de fie
care zi. Ele ne spun că 
încă 1.300 de gospodine 
au fost scăpate de greaua 
muncă a spălatului rufelor 
cu mina ; ne spun că în
că 510 oameni se plim
bă pe motociclete și mo
torete proprii, că 1450 de 
femei au scăpat de plita 
încinsă, gătind acum la a- 
ragaz, că în 850 de case 
mașinile de cusut dau a- 
jutor gospodinelor, încă 
3800 de familii se adună 
în jurul aparatelor noi de 
radio, că alți 5850 de oa
meni se mîndresc cu fru
moasele ceasuri de mînă...

Anul acesta, populația 
raionului nostru a trăit 
mai bine decît anul tre
cut : s-a îmbrăcat mai bi
ne, s-a hrănit mai bine, 
a achiziționat diverse pro
duse care i-au creat mai 
mult confort. Iată ce ne 
spun cifrele.

Prin unitățile comercia
le de produse industria
le, anul acesta au fost 
vîndute 3800 aparate de 
radio, 3600 biciclete, 850 
mașini de cusut, 1450 a- 
fagaze, 510 motociclete și 
motorete, 5850 ceasuri de 
mină, 1300 mașini de spă
lat rufe, 283.000 perechi 
încălțăminte de piele și 
48.000 de cauciuc, 908.000 
m. țesături bumbac, 137.000 
m. țesături de mătase, 
92.000 m. țesături de lî- 
nă. 406.000 bucăți confec
ții și 491.000 bucăți trico
taje, ca și mobilă în va-

ȘTEFAN MIHAI

(Continuare în pag. 3-a)

COMUNICAT

La cercurile de citit ■
700 de femei

în perioada de iarnă, 
femeile din raionul Pe
troșani participă cu însu
flețire la diferite activi
tăți cultural-educative cum 
ar fi : conferințe, cercuri 
de citit, cursurj de croi
torie etc.

în orașul Vulcan, de 
pildă, la cele 48 cercuri 
de citit participă peste 
700 de femei. De aseme
nea, la cursurile de îndru
mare politică frecventează 
350 de femei. în cadrul a- 
cestor cursuri se prelu
crează diferite articole din 
ziare, se d'scută pe mar
ginea evenimentelor inter
naționale. Zilele acestea 
femeile de la aceste cursuri 
studiază documentele Con
sfătuirii reprezentanților

La emisiunea
în cadrul emisiunilor 

locale ale centrului de ra- 
dioficare din Aninoasa s-a 
organizat .bilunar emisiu
nea „ora femeii".■ Cu a- 
ceste prilejuri ap fost po
pularizate femeile frunta
șe atît în producție cit și 
la acțiunile de muncă vo
luntară.

peste

partidelor comuniste ți 
muncitorești de la Mosco
va.

O preocupare deosebită 
o manifestă femeile de 
aici pentru mărirea nu
mărului de abonamente. 
Anul acesta s-au făcut 211 
de abonamente la revista 
„Femeia", 250 la revista 
„Dolgozo nd“, 69 abona
mente la „Săteânca" pre
cum și alte publicații..

Se evidențiază îndeosebi 
tovarășele Salomia Ana, 
Durac Ecaterina, Coroi 
Ana, Carpati Irina, Huru- 
ială Zenovia, Jura Vale
ria, Novac Elisabeta care 
desfășoară o bogată ac
tivitate în cadrul forme
lor cultural-educative.

„ora. femeii”
Au fost invitate să vor

bească la microfon însăși 
femei cum sînt Barbu Ma
ria, Pricop Rozalia, Nicu- 
lescu Elena și altele. Prin
tre materialele difuzate în 
cursul acestui an argintim 
„Cu dragoste de mamă", 
„De ziua ta", „O mamă 
primește o diplomă" etc.

Vie activitate culturală
Comitetul comunal al 

femeilor din Banița îndru
mat de Comitetul raional 
al femeilor desfășoară o 
vie activitate culturală în 
rindul femeilor. Ele sînt 
antrenate atît la cursul de 
îndrumare cit și la acțiuni 
cultural-artistice. în ca
drul căminului cultural ac
tivează un număr mare 
de femei. Ele fac parte 
din brigada artistică de a- 
gitație și din e- 
chipa de dansuri 
populare. Pentru 
femeile din Băni- 
ța, s-a organizat 
în ultimul timp 
prezentarea a nu
meroase recenzii. 
Cu mare interes
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fost ascultată de pildă, re
cenzia la romanul ^Bără
gan" de V. Em. Galan. 
De asemenea, femeile din 
Bănița participă, la șeză
tori care se organizează 
periodic de către comitetul 
comunal al femeilor. Cele 
mai active femei sînt Vă
duva Maria, Ionescu Ma
ria și altele.

N. CREMENESCU

în zilele de 19 și 20 decembrie 1960 a avut loc ședința plenară 
a C.C. al P.M.R.

La ședință au luat parte membrii și membrii supleanți ai Comi
tetului Central, primii secretari ai comitetelor regipnale P.M.R., mi
niștri și adjuncți ai miniștrilor, șefi și adjuncți ai șefilor de secții ale 
C.C. al P.M.R., președinți ai sfaturilor populare regionale, conducători 
ai organizațiilor de masă, redactori-șefi ai organelor de presă și alți 
activiști de partid și de stat

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a prezentat la plenară o dare 
de seamă cu privire la Consfătuirea partidelor comuniste și munci
torești, ce a avut loc în noiembrie a.c. la Moscova, și cu privire la 
activitatea desfășurată la Consfătuire de delegația Partidului Mun

citoresc Romîn.
Plenara a aprobat în unanimitate documentele adoptate de Cons

fătuire — Declarația și Apelul către popoarele din lumea întreagă — 
și activitatea delegației P.M.R. la Consfătuire.

Trecînd la următorul punct al ordinei de zi, plenara a ascultat 
informarea prezentată de tovarășul Aurel Vijoli, ministrul Finanțelor, 
cu privire la proiectul bugetului de stat pe anul 1961 și a aprobat pro
punerile privind proiectul de buget.

La punctul trei al ordinei de zi, tovarășul Nicolae 
prezentat propunerile Biroului Politic cu privire la unele 
în împărțirea administrativ-teritorială a țării. Plenara a 
punerile prezentate.

Plenara a stabilit ca proiectul bugetului de stat pe 
privind îmbunătățirea împărțirii administrativ-teritoriale a 

fie supuse sesiunii Marii Adunări Naționale a Republicai 
Romine.

Ceaușescu a 
îmbunătățiri 

aprobat pro-

punerile 
tării să 
Populare

1961 ți pro

Mai multă grijă pentru îndrumarea 
brigăzilor de muncă patriotică

Plenara lărgită a comitetului 
U.T.M. de la mina Aninoasa, care 
a avut loc zilele trecute, a scos în 
evidență rezultatele obținute de ti
neretul acestei exploatări în proce
sul de producție și în munca poli- 
tico-educativă. Utemiștji aninoscni. 
au obținut rezultate însemnate și 
în activitatea patriotică. Darea de 
seamă a comitetului U.T.M. a re
levat îndeosebi succesele înregis
trate de cele 29 brigăzi de muncă 
patriotică în rindul cărora activea
ză un număr de 725 tineri. în a- 
cest an tinerii mineri din Aninoa- 
sa au efectuat 14.000 ore de mun
că? patriotică realizînd o economie 
în valoare de 52.000 lei. Printre 
brigăzile patriotice fruntașe în obți
nerea acestor realizări sînt cele din 
sectoarele XI, VII, I și IIÎ. Tinerii 
de la mina noastră an .expediat spre 
oțelăriile hunedorene nu mai puțin 
de 289.849 kg. fier vechi.

Utemiștii Pogneger loan, Poro- 
jnicu Mihai, Ștefan Gheorghe, Ni- 
colae Xenofon, Ungureanu Petru și 
mulți alții au participat cu entuziasm 
la refacerea patrimoniului forestier. 
Planul de plantări de puieți a or
ganizației U.T.M. de la mina noas- . 
tră a fost depășit cu 2 ha. Brigada 
de muncă patriotică care a obținut 
cele mai frumoase realizări în ac
țiunile obștești este cea condusă de 
tov. Crișan Iuliu. Pentru rezulta
tele obținute, această brigadă a fost 
distinsă cu diploma de onoare a 
Comitetului regional U.T.M.

Discuțiile purtate în cadrul ple
narei comitetului U.T.M. au scos / ■

în evidență și unele deficiențe în 
organizarea, activității patriotice a 
tinerilor din Aninoasa. Mai există 
unele brigăzi, s-a arătat în plena
ră, cate nu își desfășoară activitatea 
pe baza unor obiective precise, ci 
la intîmplare și totodată nu au o 
evidență concretă asupra realizări
lor obținute.

S-a mai arătat că nu a existat 
o preocupare mulțumitoare pentru 
acordarea insignelor de „brigadier 
al muncii patriotice" acelor tineri, 
care au efectuat peste 100 ore de 
muncă voluntară. Din această cau
ză foarte mulți tineri, deși au drep
tul, nu au devenit încă purtători ai 
insignei. S-a scos în evidență și 
slaba muncă politico-educativă des
fășurată în rindul tinerilor briga
dieri ai muncii patriotice. înaintea 
acțiunilor întreprinse nu se arată 
tinerilor însemnătatea economică a 
realizară unor lucrări ; tinerii nu 
pornesc la acțiuni voluntare cu dra
pelul brigăzii de muncă patriotică 
și cu cîntece patriotice — așa cum 
prevăd instrucțiunile.

Plenara comitetului U.T.M. a sta
bilit măsuri pentru lichidarea aces
tor deficiențe.

Tot în cadrul plenarei, brigada 
utemistă de muncă patriotică nr. 4 
de la sectorul VI a lansat o chema
re către toate brigăzile patriotice 
de la mină. In vederea îndeplini
rii înainte de vreme a obiectivelor 
muncii patriotice pe anul 1961.

ȘTEFAN POPA . 
membru în comitetul U.T.M.

al minei Aninoasa

LA ÎNCEPUT DE DRUM Așa și-a înce
put viața de mun

citoare Mărioara loniță. Dar în 
curînd în sufletul Mărioarei s-a a- 
prins o seînteie de nădejde. Im 
sfîrșitul unui schimb s-a oprit lingă 
ea brigadiera Albert Magda, mem
bră de partid, una din fruntașele, 
secției.

— Nu te pierde 
reuși, te ajutăm și 
trebuie să înveți să înnozi firele. 
Dacă degetele tale vor mișca mai 
repede, mașina o să meargă, n-o să 
ai timpi morți. Și brigadiera i-a 
dat multe sfaturi : cum să învețe, 
cum să lucreze.

Mărioara o asculta. Își băgase 
cîteva fire de mătase în buzunar 
și la cămin, în timpul ei liber, în
văța ore în șir să înnoade firele.

După cîteva săptămîni a înce
put să simtă că degetele o ascultă. 
Cînd la sfîrșitul unui schimb bri
gadiera o îmbrățișa și îi aduse la 
cunoștință că și-a făcut planul pe 
ziua aceea, s-a bucurat mult.

...A trecut mai bine de un an și 
jumătate de cînd Mărioara loniță ( 
a trecut prima dată pragul secției (J 
depănat de la Filatura Lupeni. Pri- ( 
mele săptămîni în viața ei de тип- J, 
citoare i-au pricinuit multe frămtn- J 
țări și necazuri. Dar au urmat zile >

I. DU ВЕК <

(Continuare în pag. 3-a) j

Pentru o frtn- 
tură de secundă

( i s-a oprit răsuflarea. Parcă toate 
t privirile fetelor din secție s-au a- 
' țintit asupra ei. Cel puțin afa i 

s-a părut cînd a trecut pragul 
secției.

A fost prezentată unei tinere 
muncitoare. Au făcut cunoștință. 
Deci aici va lucra. 1 s-a spus că 
în primele zile nu Va face altceva 
decît va urmări cum lucrează to
varășa ei. Aceasta, o fată oache- 

) șă, o privi cu un zimbet încuraja- 
'\tor. l-a explicat cum se mon- 
, tează vîrtelniță în mașină, i-a ară- 
i.tat cum se înnoadă firele de măta- 

să și multe altele. Și Mărioara a 
f urmărit cu înfrigurare mișcările 

dibace ăle degetelor tovarășei sa
le. Oare va 'ajunge și ea să lu
creze ca această fată, sau ca cele- 

•L lalte de la mașinile . alăturate ? 
, Va face față sau...? Simțea că are. 
emoții. Fața i s-a îmbujorat.

Am trecut mai multe ore. Bobi
nele descărcate erau înlocuite cu 
altele. Vîrtelnîțele au fost duse 
la legătoate și în locul lor erau 
aduse altele.

A doua zi <t pășit lingă mași
nă cu mai nudt curaj. Urmărind 
mișcările tovarășei ei de odată i 
s-a părut că totul e simplu.

— îmi dai voie să încerc și eu ? 
— a rugat-b. Și Marioara i-a luat 
locul .Urmărea cu răsuflarea tă-

!

■:

Toamna aceasta a fost bogată. Acest lucru se vădește și prin 
abundența de mărfuri desfăcute în magazinele O.A.D.L.F. 
nul nostru.

Magazinul O.A.D.L.F. nr. 25 din Petrila condus de 
de partid Coclea loan este bine aprovizionat cu fructe 
rate din legume, spre bucuria 
de laudă la adresa celor care

1N CLIȘEU : Vînzătorul 
dranjînd merele Pe sortimente.

din raio-

membrul 
și prepa- 

gospodinelor care au numai cuvinte 
lucrează la acest magazin.
Tab acu Ioan, de la acest magazin
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iată rotirea vîrtelnițelor, -pe care 
se înfășurau cu o viteză uimitoa
re firele de mătasă. De odată însă 
s-a oprit o vîrtelniță. S-au rupt 
cîteva fire. A început să le în- 
noade. Dar unde era ușurința cu 
care colega ei reușea cu iuțeală

оеооеооеооооооооэооооооооооооооооос

Tineri în pragul 
majoratului

să înnoade firele rupte ? Mărioa- 
ra își mușca buzele de necaz. De
getele ei se mișcau încet. Parcă 
erau degerate. Pînă a înnodat cî
teva fire s-au rupt altele, la o 
altă vîrtelniță, care s-a oprit de 
asemenea. Simțea că lăcrimează, 
li venea să fugă la cămin, să se 
ghemuiască în pat și să plîngă.

Colega a ajutat-o la legarea fi
relor rupte. Vîrtelnîțele s-au pus 
din nou în mișcare. Dar peste un 
timp s-au oprit din nou. Și iară 
necaz. Și asta a durat cîteva zile.

Cînd a fost dată să lucreze 
singură la o mașină emoțiile it 
devenită și mai mari. Degetele ii 
tremurau. Cum să facă planul? In 
primele zile, mai multe sculuri de 
mătase depănate de ea au fost ă- 
runcate la deșeu.

Mărioar.ă, vei f 
noi, mai întîi

I 

t



i—Ч ИI MINA VULCAN CXlraft

La 20 
schimb de 
Vulcan au îndeplinit integral sarci
nile de plan pe 1960, fiind astfel 
primul colectiv minier din Valea 
fiului care termină planul anual 
înainte. de termen. Aceasta ar re
prezenta fără îndoială cel mai suc
cint și grăitor bilanț al activității

decembrie în primul 
muncă, minerii de la

harnicului colectiv de aici. Pentru 
obținerea acestui succes însă, mi
nerii, tehnicienii și inginerii minei 
au muncit dîrz, lună de lună, au 
învins greutățile întîmpinate avînd 
în permanență sprijinul comitetului 
de partid.

Primele luni de muncă din anul

fiului Diinlie iti IiiiI
4SI
j

In acest, an co- 
munistul КА- i 
RACSONYI RU- ' 
DOLF a trecut, 
urmînd pi da lui ? 
Niculae Militaru, 
să sprijine o bri- j

iJI
I....______

gadă cu rezultate ! 
J mai slabe de la

sectorul II. Apoi, >
după ce a ridicat această brigadă 
la nivelul sarcinilor de plan, s-a 
reîntors la sectorul 111 de unde 
plecase. împreună cu ortacii săi 
de muncă, el s-a angajat ca în 
anul 1961 să obțină un randa
ment mediu de cel puțin 4,5— 5 
tone cărbune pe post.

1
<<

Schimbul pe ca-, 
re-l conduce primi 
maistrul mineri 
FRANTZ NlCO-1 
LAE la sectorul j 
1 al minei și-a în-x 
deplinii în moAț 
ritmic sarcinile d&i 
plan, a contribuit- 
la victoria în
tregului sector care și-a îndepli
nit planul anual înainte de ter
men. El își organizează în așa fel 
activitatea îneît asigură brigăzilor 
din abataje și pregătiri condiții 
optime de muncă.

Un bilanț pe măsura muncii 
harnic

1960, au fost luni destul de difi
cile, din cauză că pregătirile de 
iarnă s-au făcut fără un control ri
guros. Din luna mai însă, colectivul 
a pornit hotărît pe calea succeselor. 
Începînd cu luna iunie, la Vulcan 
se extrage în medie peste o tonă de 
Cărbune pe post. Datorită măsu
rilor luate pentru asigurarea con

dițiilor de muncă 
bune pentru toate 
brigăzile de mi
neri și în special 
prin îmbunătăți
rea transportului la 
suprafață și în sub
teran, productivita
tea pe mină a 
sporit în 1960 
cu peste 11,4 la 
sută față de reali
zările din 1959, 
creșterea făcîndu-se 
în mod continuu 
și ascendent. în 
cursul acestui an, 
la mina Vulcan au

fost deschise cîteva abataje frontale 
la sectoarele I, II și III, în bună 
măsură susținute cu armături me
talice. Aceasta a permis colecti
vului ca pe lingă creșterea produc
ției, a productivității muncii să ob
țină un alt important succes : redu
cerea consumului de lemn de mină 
la media de 38,6 m.c./1000 tone 
de cărbune ceea ce îl situează în 
fruntea colectivelor miniere care fo
losesc cel mai puțin lemn de mină. 

Mobilizați de comuniști, minerii 
de la Vulcan au luptat pentru în
deplinirea și depășirea angajamen
telor cu care au răspuns chemării 
la întrecere a minerilor de la Lu- 
peni. Și lupta lor a dat roade. In- 
să-și faptul că planul anual a fost 
îndeplinit înainte de termen este o 
grăitoare dovadă. Față de angaja
mentul de a obține un randament 
mediu anual de 0,940 tone pe post, 
au obținut în 11 luni 0,947 tone pe 
post. In loc de a economisi suplimen
tar la prețul de cost 650.000 lei cit 
s-au angajat, vulcănenii au obținut 
în 11 luni aproape 
conomii peste plan, 
primele luni aveau 
lion lei pierdere.

O largă extindere a căpătat la 
Vulcan progresul tehnic și metodele 
avansate de muncă. Numeroși bri
gadieri printre care Bojte Pavel, 
Bordea Emanoil și alții au trecut 
să muncească în brigăzi cu rezul
tate mai slabe, aducîndu-le în scur-

990.000 lei e- 
cu toate că în 
peste un mi*

unui colectiv
tă vreme la nivelul îndeplinirii rit
mice a sarcinilor de plan ; minerii 
Nicoară loan și Păcuraru Traian au 
conceput și aplică metode mai bu
ne de dirijare a presiunii în aba
taj, de armare mai rațională. în 
zece luni din 1960 la Vulcan au 
fost armați cu armături metalice 
peste 2800 m. galerie, iar cu bolțari 
de beton peste 200 m. galerie. Ex
tinderea susținerii metalice în fron
tale a permis să se extragă, circa 
28.300 tone de cărbune cu consum 
minim de lemn de mină. La mină 
s-au făcut experimentări încununate 
cu succes pentru pușcarea milsecun- 
dă, s-a extins perforarea rotativă e- 
lectrică și pneumatică, încărcarea 
mecanică în galerii.

Comitetul sindicatului minier, în
drumat de comitetul de partid, a 
extins iarg întrecerea pe profesii, a 
urmărit îndeaproape felul cum se 
îndeplinesc obiectivele de întrecere, 
cum sînt ajutate brigăzile de mineri 
de către tehnicieni și ingineri. Ca 
urmare, acum tot mai multe sînt

t-a
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brigăzile care obțin randamente me
dii de 4—4,5 tone cărbune pe post 
Cele mai bune brigăzi pe mină 
sînt: la frontale cea condusă de 
Bojte Pavel, iar la abataje cameră 
cea a lui Păcuraru Traian.

★

Minerii de la Vulcan — fruntași 
pe Valea Jiului — se pot mîndri pe 
dreptate cu succesul repurtat, dar 
nu trebuie să uite că posibilitățile 
lor sînt mai mari. Lipsurile care 
s-au manifestat în activitatea lor, 
lipsuri pe care le cunosc prea bine, 
sînt datori să le lichideze de ur
gență. în noul an în care au pă
șit pot și vor trebui să obțină suc
cese tot mai de seamă l

* ★
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Sînt veseli cet patru mi ?ri din brigada lui Nicoară loan : 
Macavei Emil, Jurj losif. Râu Dumitru și Pali Petru. Au și de 
ce. La două zile după ce sectorul lor, sectorul 111, și-a îndeplinit 
J ’ ’ mina întreagă a pășit în 1961. li așteaptă un
an nou, care va fi mal plin de succese decît cel care pentru

f
J
Îce. La două z

■planul anual,
T Ușg fHWt
I vulcăneni nu a avut decît 354 zile 1
* >•

tru trecerea la exploatarea cu fron
tal a stratului 3 în blocul III. La 
fel pentru mărirea vitezei de a- 
vansare și lichidarea denivelării la 
stratul 3 blocul II, abatajul ca-' 
meră nr. 1 din blocul II s-a 
ționat în două abataje cameră.

ÎNTREBARE : Ce măsuri 
luat pentru asigurarea producției pe 
timp de iarnă ?

RĂSPUNS ?

sec

ați

=n

în exploa- 
unor noi 

cameră și 
Am ob-

Interviu 
cu tov. Fodor Arcadie -- 
inginer șef al minei Vulcan

Ținînd seamă de 
lecția căpătată în 
primul trimestru 
din 1960, pentru 
lunile de iarnă 
din 1961 am luat 
măsuri de preve-

nire a deranjamentelor ce pot fi 
provocate de îngheț și zăpadă. Așa 
de exemplu, a fost amenajat un 
stoc de avarii care permite însilo- 
zarea producției pe circa 24 ore, 
In general, se poate afirma că a- 
vem condiții pentru ca din primele 
zile ale lunii ianuarie să putem 
munci cu întreaga capacitate de pro
ducție.

Avem condiții pentru realizarea 
sarcinilor sporite

ÎNTREBARE : încă din luna 
noiembrie, întregul colectiv al mi
nei a obținut realizări la nivelul 
sarcinilor de plan pe 1961. Cum 
s-a obținut acest lucru ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, din pe
rioada amintită, colectivul nostru 
obține realizări la nivelul sarcini
lor pe 1961. Astfel, s-a atins pro
ducția zilnică cerută pentru primele 
luni din noul an prin creșterea ca
pacității de produc
ție a minei, prin 
intrarea 
tare a 
abataje 
frontale,
ținut o productivitate medie în ju
rul la o tonă de cărbune pe post 
pe mină prin faptul că reorganiza
rea brigăzilor de la abataje ne-a 
permis o mai bună folosire a pos
turilor prestate, iar abatajelor li 
s-au creat condiții mai bune de 
muncă. Dovadă, faptul că în no
iembrie ca și în decembrie procen
tul brigăzilor care și-au îndeplinit 
și depășit planul trece de 80—85 
la sută.

ÎNTREBARE : Planul pe 1961 . .
este sporit față de cel actual. 
măsuri s-au ] 
deplinirea lui

RĂSPUNS: Măsurile tehnia>-or-î ...La sfîrșitul lunii noiembrie, 
gamzațorice elaborate de conduce-1 normatorul topograful sectoruI 
rea minei au fost îmbunătățite cu Jui n au 
propunerile minerilor făcute cu □-1 în galeria direcționalâ de cap de 
cazia dezbaterii sarcinilor de plan f_ e<-.extli 17 . j V *л 1 -ij'- stratul 1/, in HuicLiu depe 1961. Așa de pilda,. pentru as^-j de stratul lg £orkontul 630.

' , Topograful și-a desfășurat aproa- 
j* J pe toată ruleta pentru a măsura

* avansarea obținută, normatorul
1 și-a însemnat : 98 m. galerie l A- 
2cest rezultat încununează munca 
J brigăzii conduse de Pîrvu Ștefan.
2 ...Cînd a fost primit candidat j
ț de partid, acum aproape un an, tî- * _
j nărui Pîrvu Ștefan s-a angajat să 2
♦ obțină cu brigada sa avansări І 
2 mari la lucrările de pregătire în т 
J steril. Lună de lună realizările au j

măsuri operative în pregătirea pen-, 2 confirmat angajamentul. De la 40 ;
r ♦ m./luna, avansările obținute de .

- $ brigadă au crescut la 50 m., apoi J 
ila 65 m. și așa mereu tot mai • 

sus. Dacă ar fi să considerăm * 
drept rezultat definitiv cei 98 m. 2 

----   Г-—Т-------- - ------- . • obținuți în noiembrie, am face o J 
tului sindicatului și alți j nedreptate. Pîrvu și ortacii săi au ♦ 
tovarăși aU| pornit-o către | maj săpat, în mod voluntar, 11 2

♦ m. de suitor care era extrem de * 
I urgent pentru un abataj. Din cei * 
; 98 m. peste 55 au fost săpați doar j 
J din ciocan de abataj, în rocă de * 
• duritate medie ! î
* întrebat recent cum de a putut 2 
2 obține asemenea avansare, briga- ț 
• dierul a răspuns : „Simplu. Mun- * 
* cind din plin și bine organizat! j 
2 Dacă-s goale la timp, lemn sufi- • 
* cient, treaba poate merge strună 1 J 
j Noi sîntem hotăriți ca asemenea ♦ 
* avansări să obținem lună de lună ♦ 
2 și de acum înainte". . •
2 Cu oameni asemenea lui Pîrvu • 
• ... * ♦ Ștefan, lui Jurca Emil, Vizi An- j 
J drei și alții, minerii de la Vulcan J 
* se mîndresc. Ei și toți ceilalți au J 
2 făcut ca prin munca lor dîrză, 
2 planul pe mină să fie îndeplinit 
2 înainte de termen. Cinste lor 1 
2

preconizat pentru în- І ȚJ X D 1 Л T Г 
cu succes ? j 11 A ll> IN I 1.7 I- ГЪ

gurarea obținerii vitezei medii de • 
avansare de 38 m/lună în steril și « 
de 46 m/lună la pregătirile în căr
bune, s-au organizat de pe acum 
brigăzi speciale de înaintări. Numă
rul brigăzilor de la pregătiri a fost 
sporit. La brigada lui Jurca Emil 
de la sectorul III s-a repartizat un 
reîncărcător cu bandă pentru ca 
brigada să poată pregăti la timp 
deschiderea stratului 5 blocul IV 
unde în trimestrul I vom avea aba
taje. La sectorul II au fost luate

* 
I 
iI

„LA MULȚI ANI,
ЙЙеиеиИМ ТО VARĂȘf...
20 decembrie. O zi o- 

bișnuită. Din norii plum
burii cerne o ploaie mă
runtă, prevestitoare de 
zăpadă. în curtea minei e 
un dute-vino obișnuit. Co
livia puțului central aduce 
la fiecare două minute 
cite patru vagonete cu 
cărbune. Și totuși din miș
carea oamenilor, din gra
ba cu care 
la ceas, se 
că la mina 
trece azi 
deosebit.
...Cînd au ieșit cele două 

vagonete, la ce minut din 
zi oamenii nu mai știu. 
Să fi tot fost puțin după 
ora 12. Au ieșit din coli
vie împinse cu pana dis
pozitivului pneumatic. Fapt 
obișnuit. Atît doar că o- 
mul de la puț s-a repezit

la telefon, cerînd nerăbdă
tor :

— Dă-mi pe tovarășul 
director, pe inginerul șef 
sau pe secretarul de par
tid. Dar iute, că mi-i tare 
de grabă I...

Au ieșit din colivie 
două vagonete pline ochi 
cu cărbune lucios. Pe u- 
nul era scris : Ultimul din 
1960 I celălalt: La mulți 
ani 1961 I Purtau un scris 
cu creta, stîngaci scris de 
mînă obișnuită mai mult 
cu ciocanul de abataj de- 
cît cu ținerea condeiului.

...Mina și-a îndeplinit 
planul anual cu 11 zile 
înainte de termen ! Vestea 
s-a răspîndit ca fulgerul 
în atelierele minei și prin 
intermediul primului va- 
gonet gol intrat în mină 
care purta scris simplu.

„La mulți ani, tovarăși Г. 
în frontalul lui Gantz 

vestea a venit ceva mai 
tîrziu, cînd ortacii încăr- 
cau de zor cărbunele pe 
crațere. Gantz Ștefan, ti 
nărui brigadier frontalist 
și-a adunat în jur oame
nii :

— Măi ortaci, le-a spus 
el. După un obicei învă
țat de la mama, cînd am 
terminat o treabă, înainte 
de a trece la alta, să stăm 
puțin la odihnă. S-au așe
zat fiecare pe ce a găsit. 
N-au stat mult așa. Vreo 
două minute. Apoi, cu 
zîmbetul pe fețe au por
nit mai cu avînt să încar
ce tonele de aur negru ca
re le vor da acum în 
contul noului an de mun
că.

Către ora de începere a

sala de apel.
Dacă i-ar fi chemat ci

neva poate că oamenii 
nu s-ar fi adunat în nu
măr așa de mare.

— Am pășit într-un nou 
an de muncă, — le-a zis 
directorul minerilor adu
nați acolo. Să ne 
cu acest succes 
fie doar un pas 
victorii și mai 
1961 ! Putem să 
asemenea succese ?

— Vom obține I — au 
răspuns într-un glas mine
rii.

Vor obține, fără îndoia
lă. La mina Vulcan stnt 
mineri harnici, comuniști 
încercați ce nu se lasă în- 
frînți în lupta cu greu
tățile.

La 17 decem
brie, sectorul 111 
al minei 
deplinii 

sarcinile 
pe 1960.
rul SURDU OC
TAVIAN, șeful 
acestui sector, es
te considerat la 

mină drept unul din cei mai des
toinici ingineri ai minei, Anali- 
Zînd posibilitățile, el s-a angajat 
în numele colectivului său ca în 
noul an 1961 să extragă peste 
plan cel puțin 4000 tone de 
bune, să sporească cu 20 kg. 
bune pe post productivitatea 
die și să obțină 205.000 lei 
nomii peste plan.

ți-a în- 
integral 
de plan 
lngine-

fiecare se uită 
poate observa 
Vulcan se pe- 
ceva cu totul

mîndrim 
care să 

spre noi 
mari in 
obținem

I 
I 
i

căr- 
cir- 
me- 
eco-

2
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| La eiminul cultural 
§ din Dîlja Mare 
8 La căminul cultural din Dîlja 
I Mare se desfășoară o bogată ac- 
g tivitate cultural-artistică. Astfel.
8 în cadrul căminului cultural acti- 
8 vează echipe de dansuri, recita- 8 

g tori artistici și cititori artistici, 8 
g Acestea au fost distinse cu pre- o 
8 miul l pe raion în cadrul festiva- § 
8 lului bienal „1. L, Caragiale".
8 Ultimul timp la căminul cul- 
g tural din Dîlja Mare s-au obținut 
8 succese importante în ceea ce pri- 
8 vește propaganda prin conferințe. 
g S-ли ținut conferințe cu ocazia u- 
8 nor aniversări, conferințe pe teme 
g internaționale, științifice și altele. 
g Paralel cu aceasta o mare aten- 
8 ție se acordă organizării de seri 8 
8 literare, prezentări de recenzii,

8
8
8
8 
я
8
8
5
8
8

i

s
8

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

i »•»*«< yr І (ІС o
g dimineți de basm pentru copii, g
§ audiții colective la radio, preZen- 8 
8 țări de diafilme etc. In prezent
8 artiștii amatori se pregătesc si 
g pună in scenă piesa „îndoiala" 
g care va fi prezentată in curind in 
8 fața țăranilor muncitori din Dîl- 

, g ia Mare. O contribuție de seamă
g la buna desfășurare a activității 
g cidtural-artistice în cadrul cămi-

■ 8 nului și-au adus-o locuitorii Hu- 
§ nyadi loan, Pieptănaru Dumitru, 
8 Gtrgă loan, Man Emilia, Bejena- 
g ru Angelica și alții.
g $i la biblioteca căminului cul- 
8 tural se desfășoară o susținută ac- 
8 tivitate. Aici se țin o serie de re- 
g cenzii, seri literare și alte acțiuni 
g de răspîndire a cărții în rindul 
8 țăranilor muncitori. Acestea au 
® făcut ca numărul cititorilor să 
g crească ajungînd la 160. Printre 
g cei mai pasionați cititori se nu- 
8 miră Ciocan loan, Toma Dumici
g tru, Cristina Bursuc și alții.
8 C. IOAN
I corespondent

8
8
8
8
8
8
8 
г O 
o
8
8
8
8
8
8
8
8
8

A apărut :

Știința și tineretul
Lucrarea (traducere din limba 

rusă) cuprinde o serie de materiale 
ale conducătorilor statului sovietic, 
precum și ale marilor savanți și 
academicieni sovietici, adresate ti
neretului, în care răsună o caldă 
chemare spre cărările spinoase, 
dar luminoase ale științei

Pe lîngă cuvîntările lui V. I. 
Lenin, I. V. Stalin, M. I. Kalinin, 
N. S. Hrușciov, materialele cuprin
se în volum poartă semnăturile lui 
1. V. Miciurin, V. V. Kuibîșev,
R. E. Țiolkovski, K. A. Obrucev,
S. I. Vavilov, A. N. Nesmeianov, 
P. A. Kairov, I. P. Bardin, G. M. 
Krjijanovski, К. I. Skreabin, S. L. 
Sobolev șî alții.

Cu cîtva timp în urmă Teatrul de stat din Petroșani a prezen
tat în premieră, la Simeria, spectacolul cu piesa „Celebrul IOT' de 
Al. Mirodan. In curînd și spectatorii petroșăneni vor avea prilejul 
să asiste la leprezenlațiile date cu această piesă.

ÎN CLIȘEU : O scenă cu participarea protagoniștilor sp - / co
lului, Florin Dumbravă, în rolul titular, și Valeria Nanei („Fata 
în albastru"!}.

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

Realizări ale totiitliMoi din Parai
Printre secțiile fruntașe de la ter

mocentrala Paroșeni, care au con
tribuit la realizarea planului uzinei 
pe anul 1960 cu o lună mai devre
me, se numără și secția de reparații 
termomecanice. Recent, cu prilejul 
bilanțului asupra întrecerii pe profe
sii pe trimestrul IV, numeroase 
echipe din formațiile de reparații 
cazane, reparații turbine și laborator 
termotehnic au fost evidențiate pen
tru activitatea depusă. In fruntea 
întrecerii, s-au situat echipele con
duse de tovarășii Berindea Luchian, 
Popa Cordea, Vulpe Victor și Stoe- 
nescu Alexandru. Acestea, au obți

nut în lunile octombrie, noiembrie 
și în primele 10 zile din decembrie 
cele mai bune realizări. In cadrul 
întrecerii pe profesii, ele se eviden
țiază pentru a 3-a oară în cursul 
acestui an. Muncind cu perseverență 
și simț de răspundere, muncitorii 
din aceste echipe au redus timpul 
dc reparații la agregatele auxiliare 
cu 5—20 la sută,' au menținut în 
perfectă stare de funcționare apara- 
tajele termotehnice și automate ter
mice din centrală, înscriind pe ră
bojul întrecerii socialiste cele mai 
mari depășiri și economii.

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

LA ÎNCEPUT DE DRUM
(Urmare din pag. l-a)

frumoase. Marioara a fost ajutată 
de brigadieră, de tovarășele ei. A 
învățat să mînuiască cu îndemînare. 
mașina de depănat, să înnoade fi
rele rupte, să dea sculuri de mă
tase de bună calitate. La 6 luni de 
la venirea ei în fabrică a ajuns pe 
panoul de onoare. A învățat mereu 
A cîștigat aprecierea celor din ju
rul ei. Din vara acestui an a fost 
numită responsabila unei brigăzi de 
tineret, formată din 6 legătoare — 
brigadă care ca și responsabila ei 
se numără printre fruntașele între
cerii socialiste pe secție.

...Marioara loniță are 18 ani. Se 
află în pragul vieții, în pragul ma-

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

țoratului. Are numai 18 ani. Acum 
4 ani a plecat la București dintr-un 
sat din Bărăgan să învețe o meserie, 
în doi ani a absolvit școala pro
fesională. A venit la Filatura Lu
peni. A devenit muncitoare. Co
lectivul a înconjurat-o, a ajutat-o. 
Acum e ftuntașă. Conduce o briga
dă. Urmează liceul seral. E ute- 
mistă. Se pregătește să devină can
didată de partid.

Marioara loniță, alături de alte 
mii de tineri și tinere de o vîrstă 
cu ea, pășește pragul majoratului, 
în fața ei, ca și a întregii gene
rații tinere, se deschide un drum 
luminos, drumul arătat de partid. 
E drumul unor uriașe izbînzi.

Aproape 400.000 lei economii
Harnicii muncitori de la atelierul mecanic al minei Lupeni au 

încheiat cele 11 luni ce au trecut din acest an cu rezultate remarca
bile. Folosind în mare măsură toate resursele interne, ei au obținut 
economii în valoare de aproape 400.000 lei adică, aproape de două 
ori cît a fost angajamentul. Aceste economii s-au realizat și prin co
lectarea a peste 770 tone fier vechi, 62 tone fontă, 760 kg. alu
miniu, scule, piese și lucrări executate din material vechi, recuperat 
și altele. Printre fruntașii care au contribuit din plin la obținerea 
acestor însemnate rezultate se numără Ileș Iosif, Predeșan Nicolae, 
Miclea Floriăn, Moișanu Vasile, Matei Dănilă, Materna Iosif, Șal
vari Andrei, Sos Bela și mulți alții.

Despre viața noastră
(Urmare din pag. l-a)

Vedeți că cifrele au grai ? Ele 
ne vorbesc despre preocuparea, a- 
tențîa tot mai mare acordată de oa
meni lucrurilor frumoase și utile, 
confortului. Anul acesta s-au chel
tuit în raionul nostru cu 4.000.000 
lei mai mult pentru mobilă decît în 
anul trecut, cu 6.000.000 lei pentru 
textile — încălțăminte, cu 7.000.000 
lei pentru produse metalo-chimice. 
Cît de grăitoare sînt aceste cifre : 
în 1960 s-au cheltuit în raionul 
nostru 5.000.000 lei pentru articole 
de bijuterie, ceasornice și 3.000.000 
lei pentru produse de cosmetică — 
parfumerie I

Nu vorbesc destul de clar cifre
le ? Ele arată că omul, muncitorul, 
scăpat de grija zilei de mîine se 
gîndește la frumos, la confort.

Cifrele ne deschid și o privire în 
viitor, ne vorbesc grăitor despre

felul cum vom trăi în 1961. Și ce 
plin de semnificație e graiul lor : 
în anul viitor, planul de aprovizio
nare cu bunuri industriale crește, 
vor fi puse în vînzare cantități spo
rite de produse. Printre ele sînt 770 
de noi motociclete și motorete, 
242 frigidere, 2320 aragaze, 1840 
mașini de spălat rufe, 4100 bici
clete, mobilă în valoare de 
16.000.000 lei, confecții în valoare 
de 48.000.000 lei, încălțăminte în 
valoare de 24.000.000 lei, tricotaje 
în valoare de 17.000.000 lei. La 
articole de bijuterie—ceasornice va
loarea desfacerii va crește la 
7.500.000 lei, iar la cosmetice — 
parfumerie la 4.000.000 lei.

Față de anul 1959, în anul cu
rent, populația din raionul nostru 
a consumat cu 14,4 la sută mai 
multă făină integrală și cu 88,6 la 
sută mai multă făină albă, cu 15 
la sută mai multe preparate de

carne, cu 8,7 la sută mai mult za
hăr și cu 10,4 la sută mai multe 
produse zaharoase. Numai in 11 
luni din acest an, au fost consumate 
6.875.000 kg. pîine integrală, 
688.000 kg. preparate de carne, 
1.332.000 kg. zahăr șî 320.000! kg. 
produse zaharoase.

Pentru anul viitor, consumul ali
mentar va crește într-o măsură a- 
preciabilă, ajungînd la pîine inte
grală la 7.889.000 kg., la 740.000 
kg. preparate carne, la 1.809.000 
kg. zahăr, la 340.000 kg. produse 
zaharoase etc.

★

Exemple din viața noastră de 
fiecare zi. Cîte nu ne spun — în 
graiul lor — cifrele prezentate. Ele 
ne arată că viața noastră nouă se 
face an de an tot mai îmbelșuga
tă, mai frumoasă.

Este rodul muncii întregului po
por condus de partid pe drumul 
luminos al socialismului.

PUBLICITATE

TEATRUL DE STAT „VALEA JIULUI” 
PREZINTĂ

simbătă 24 și duminica 25 decembrie 1960 
orele 19,30

comedie în з acte de V alentîna L,evidova 
Regia artistică : .Ariana Kunner 

Scenografia : Olga L,upu=Scorțeanu

L С. K. A. Filiala Petroșani
HHGRIEAZAi

ii :
— șef depozit la depozitul alimente Lupeni,
>— voiajor comercial fa Lupeni, 

îi — șef de secție depozite Petroșani, 
•i — un tehnician transporturi la Petroșani.

>: Cei interesați se vor adresa pentru lămuriri la con-
îi ducerea filialei din str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 102 !■ 
ii 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-Tîrgu Jiu,
— Maiștri sondori.

O. C. L. Alimentara Petroșani
Angajează vînzători ambulanți cu remiză de 3

♦ « 
j 
«

i-ințșajcazci «uuaiwii «■■■■ыыіа.ца wm ■ ...*«> j

la sută pentru desfacerea de cornuri, chifle, ”
• - ♦ 

primi la sediul X 
direcțiunii din Petroșani str. Gh. Gheorghiu-Dej * 
nr. 102, camera nr. 18. î

covrigi.
Informații suplimentare se pot

O. C. L. PRODUSE INDUSTRIALE

LUNA CADOURILOR 
Cumpărăturile în vederea sărbătorii Anului nou, 
precum și procurarea cadourilor nu le lăsafi 

pe ultimele zile.
Vizitafi magazinele O.C.L. Produse Industri

ale din raionul Petroșani, unde veți găsi un bo
gat fi variat sortiment de mărfuri pentru cado
uri pentru toate vîrstele.

De asemenea vă recomandăm să vizitați 
magazinele noastre de jucării precum fi raioa
nele care desfac podoabe pentru pomul de iarnă.



4 STEAGUL ROȘU

In Comitetul Politic6-a sesiuniDeschiderea celei de a
a Sovietului Suprem al II. R. S. S

MOSCOVA 20 (Agerpres) — 
TASS transmite :

La 20 decembrie, ora 10,00 (ora 
Moscovei) s-a deschis la Kremlin 
cea de-a 6-a sesiune a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. a celei de-a 5-a 
legislaturi.

Sesiunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a aprobat în cadrul șe
dințelor separate ale Camerelor 
(Sovietul Uniunii și Sovietul Na
ționalităților) următoarea ordine de 
zi :

1. — Cu privire la planul de stat 
de dezvoltare a economiei națio
nale a U.R.S.S. pe anul 1961 ;

2. — Cu privire la bugetul de 
stat al U.R.S.S. pe anul 1961 și la 
executarea bugetului pe anul 1959 ;

3. — Cu privire la situația in
ternațională și politica externă a 
Uniunii Sovietice ;

'■

4. — Aprobarea decretelor Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

La 20 decembrie ora 11,00 a în
ceput ședința comună a Sovietului 
Uniunii și Sovietului Naționalități
lor,

La ședință participă conducătorii 
P.C.U.S. și guvernului sovietic în 
frunte cu Nikita Hrușciov.

în sală se află diplomați străinii 
numeroși reprezentanți ai presei 
sovietice și străine.

Raportul cu privire la planul de 
stat de dezvoltare a economiei na
ționale a U.R.S.S. în anul 1961 a 
fost prezentat de deputatul Vladi
mir Novikov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și președintele 
Comitetului de Stat al Planifică
rii al U.R.S.S.

Prezente romiaești 
peste hotare

STALINABAD 20 (Agerpres) — 
TASS transmite :

La 18 decembrie, pe scena Tea
trului de Operă și Balet al R.S.S. 
Tadjice, cîntăreața Adriana Ciuciu 
a interpretat rolul Violettei 
opera „Traviata" de Verdi.

împărtășindu-și impresiile despre 
spectacol, regizorul principal al tea
trului, Gafar Valamat-Zade, a de
clarat unui corespondent TASS : 
Am primit cu încîntare în republica 
noastră pe această reprezentantă a 
artei romîne. Prețuim mult pe artiș
tii din Romînia a căror valoare 
ne este bine cunoscută.

----- O-----

din

RAPORTUL LUI V. NOVIKOV
MOSCOVA 20 (Agerpresl -

TASS transmite
In raportul său Vladimir Novi

kov, a informat că se prevede ca 
în anul 1961 volumul global al 
producției industriale să fie sporit 
cu 9,5 la sută iar producția bunuri
lor de consum — cu 6,9 la sută.

In felul acesta, ritmul mediu a- 
rtual al creșterii producției indus- 
țiiale în primii trei ani ai septe- 
nalului va reprezenta 10 la sută în 
loc de 8,3 la sută, după cum pre
văd cifrele de control.

Se prevede ca producția de fon
tă să fie sporită la 51.200.000 to
ne, de oțel — la 71.340.000 tone 
și de laminate — la 55.210.000 
ne, extracția de petrol — 
164.000.000 tone. Se prevede 
producția de energie electrică 
reprezinte 327 miliarde kWh.
prezent, în U.R.S.S. într-o singură 
Zi se produce cu 50 la sută maț

RAPORTUL LUI V. GARBUZOV

Po- 
află

to
la 
ca 
să 
In

multă energie electrică decît în în
tregul an 1920.

Se prevede ca suprafețele însă- 
mînțate să fie extinse cu 3 milioane- 
ha. și să sporească la 205,8 milioa
ne ha.

Se prevede sporirea venitului na
țional al U.R.S.S. cu 9 la sută. Ve
niturile reale ale oamenilor muncii 
vor crește cu 5 la sută, calculat 
pe fiecare om al muncii.

In anul 1961— 9-10 milioane, 
persoane vor primi locuințe npț 
(96 milioane m.p. suprafață locati
ve).

în decurs de un an numărul ab
solvenților — ingineri va fi de a- 
proape trei ori mai mare decît a 
fost în S.U.A. în anul 1959.

Se prevede ca volumul total 
comerțului exterior al U.R.S.S. 
sporească cu încă 6,5 la sută, 
rnunea Sovietică ' face comerț 
prezent cu 16 țări capitaliste.

Intîlnire întrs scriitori sovietici 
și Ch. Chaplin

GENEVA 20 (Agerpres)
Scriitorii sovietici Nikolai 

godin și Lev Șeinin, care se
în Elveția, au făcut o vizită lui 
Charlie Chaplin la vila sa din a- 
propierea orașului Vevev.

In cadrul discuției prietenești care 
a avut loc Charlie Chaplin le-a vor
bit despre planurile sale de creație, 
în prezent el își pune la punct me
moriile.

Charlie Chaplin este plin de e- 
nergie și de forță, și lucrează mult. 
După ce își va termina memoriile, 
el intenționează să facă o vizită în 
Uniunea Sovietică împreună cu fa
milia.

S-aa adoptai nei rezolBîii ю вгіѵіге la агоЬіеша 
legală de

NEW YORK 20 (Agerpres)
La ședința din după amiaza zilei 

de 19 decembrie a Comitetului Po
litic a continuat discutarea proble
melor legate de dezarmare. Comi
tetul a hotărît ca în cursul acestei 
ședințe să pună la vot numai pro
iectele de rezoluție cu privire la 
suspendarea experiențelor termo
nucleare precum și proiectul de 
rezoluție cu privire la preîntîmpi- 
narea răspîndirii pe scară largă 
a armei nucleare.

Comitetul a adoptat cu 58 de 
voturi și 20 de abțineri (S.U.A., 
Anglia, Spania, Franța, Portugalia, 
Republica Dominicană, Filipine 
etc.) proiectul de rezoluție al Ir
landei, care propune țărilor produ
cătoare de arme atomice „să nu 
transmită controlul asupra acestei 
arme statelor care nu o posedă", 
împotriva proiectului de. rezoluție 
nu a votat nici o delegație.

Comitetul a adoptat apoi pro-
----------- ----- O

iectul de rezoluție al Indiei, Aus
triei și Suediei în legătură cu sus
pendarea experiențelor nucleare și 
termonucleare. Pentru acest proiect 
de rezoluție au votat 72 de delega
ții iar cinci s-au abținut.

Proiectul de rezoluție al celor 
26 de țări, care cer, cu insistență 
statelor participante la tratativele 
de la Geneva „să prelungească ac
tualul moratoriu de bună voie asu
pra experiențelor cu arma nucleară 
și termonucleară" a fost sprijinit de 
76 de delegații (țările socialiste, 
majoritatea delegațiilor din Asia, 
Africa și America Latină precum 
și o serie de țări din Europa occi
dentală, inclusiv Anglia). S-au ab
ținut din nou de la vot delegațiile 
Belgiei, S.U.A., Spaniei, Uniunii 
Sud-Africane, Olandei, Franței și 
ale altor cîtorva țări — în total 11 
delegații.

Cu aceasta ședința Comitetului 
s-a închis.

După vizita lui S. Ture în Sierra Leone
CONAKRY 20 (Agerpres)
Președintele Republicii

Seku Ture, s-a întors la 
după o vizită de patru
Sierra Leone.

Guineea 
Conakry, 
zile în

al 
să 
U- 
în

--------- ----------- '............................-=----------

„Cauza poporului nostru trebuie 
să triumfe"

Postul de radio Conakry a anun
țat că între Guineea și Sierra Leo
ne a fost semnat un comunicat co
mun în care se subliniază că cele 
două părți au căzut de acord asu
pra dezvoltării contactelor dintre 
țările lor, asupra ajutorului și co
laborării în domeniile politic, eco
nomic, financiar, precum și în do
meniul culturii.

MOSCOVA 20 (Agerpres) — 
Ministrul de Finanțe al U.R.S.S., 

\ț*silî Garbuzov, a prezentat spre 
examinare Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. proiectul Bugetului de Stat 
al Uniunii Sovietice pe anul 1961, 
care prevede la capitolul venituri 
suma de 789 miliarde ruble iar la 
capitolul cheltuieli 
de ruble.

Vasili Garbuzov 
venitul național al 
cut în primii doi 
lului cu 18 la sută.

Executarea cu succes a Bugetu
lui de Stat al U.R.S.S. în anul 1960 
a permis să se repartizeze fondurile 
necesare colaborării economice fră
țești cu țările socialiste și acordării 
de ajutor țărilor slab dezvoltate 
pentru întărirea economiei lor.

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

775 miliar-

a comunicat că 
U.R.S.S. a cres- 
ani ai septena-

V. Garbuzov a subliniat că 91,2 
la sută din veniturile bugetului vor 
proveni din vărsămintele întreprin
derilor și organizațiilor de stat și 
cooperatiste. Ponderea mijloacelor 
provenite de la populație scade la 
8,8 la sută (din care vor reprezen
ta 7 la sută impozitele percepute de 
la populație) față de 15,6 la sută în 
1955.

A fost prezentat de asemenea spre 
aprobarea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. raportul cu privire la exe
cutarea bugetului de stat pe exerci
țiul 1959 care la capitolul venituri 
s-a ridicat la 740,1 miliarde ruble, 
iar la capitolul cheltuieli — la 704 
miliarde ruble.

MOSCOVA 20 (Agerpres) — 
TASS transmite :

Ziarul „Literaturnaia Gazeta" a 
publicat la 20 decembrie poezia pri
mului ministru al Republicii Congo 
Patrice Lumumba „Cauza poporului 
nostru trebuie să triumfe I".

Publicînd poezia, ziarul o înso
țește de următoarele cuvinte : Ban
diții lui Mobutu au aruncat în tem-

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

niță pe primul ministru al guver
nului legal al Republicii Congo, 
Patrice Lumumba și pe ceilalți fii 
credincioși ai poporului congelez. 
Nu pot însă fi aruncate în temni
ță ideile și speranțele pe care le-a 
ridicat poporul congelez în lupta 
pentru eliberarea sa. Tocmai aceste 
idei și aceste speranțe sînt exprima
te în versurile înflăcărate ale lui 
Lumumba.

Bilanț dezastruos al inundațiilor 
din Italia

ROMA 20 Corespondentul Ager
pres transmite :

14 morți, zeci de răniți, nume
roase case distruse, pagube de mi
liarde de lire — acesta este primul 
bilanț al inundației dezastruoase

SITUAȚIA
Declarația 

Secretariatului 
Consiliului Mondial 

al Păcii
LONDRA 20 (Agerpres)
La 19 decembrie Secretariatul 

Consiliului Mondial al Păcii a dat 
publicității o declarație în care a- 
rată că de la arestarea primului 
ministru Lumumba situația din Con
go s-a înrăutățit. Personalul belgian 
și „specialiștii tehnici", se spune în 
declarație, invadează din nou Con- 
goul, iar puterile imperialiste pre
gătesc acum pe față o intervenție 
militară directă.

Subliniind că „primejdia care a- 
menință pacea în Africa și în în
treaga lume nu a fost niciodată atît 
de gravă ca acum", Secretariatul 
Consiliului Mondial al Păcii chea
mă toți partizanii păcii să între
prindă acțiuni hotărîte pentru a ob
ține „eliberarea lui Lumumba și a 
celorlalți membri ai guvernului le
gal, restabilirea activității normale 
a parlamentului, dezarmarea agen- 
ților lui Mobutu și încetarea tuturor 
intrigilor și amestecului imperia
list".

HANOI 20 (Agerpres).
Comandamentul forțelor Patet 

Lao a dat publicității un comunicat 
cu privire la operațiunile militare 
din noiembrie și decembrie a.c.

în timpul luptelor, se spune în 
comunicat, unitățile Patet Lao au 
scufundat patru canoniere, au do- 
borît un avion militar american, au 
capturat o cantitate considerabilă 
de arme.

Inamicul a pierdut 200 de ofi
țeri și soldați care au fost uciși și 
21 răniți. De partea forțelor Patet

o
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DIN LAOS
Lao au trecut 80 de soldați ai ina
micului.

La 16 decembrie subunități ale 
forțelor Patet Lao adudnd la în
deplinire ordinul guvernului legal 
al Laosului, au încercuit pe rebeli 
în orașul Nong Het (provincia Sien 
Kuang) și au pus pe fugă două 
companii ale rebelilor sosite în 
ajutorul garnizoanei încercuite. în 
rîndurile rebelilor sînt numeroși 
morți și răniți. După cum anunță 
postul de radio „Vocea Patet Lao", 
în partea centrală a Laosului for
țele Patet Lao au scos pe rebeli 
din punctul lor de sprijin Kuoi. 
în timpul ofensivei, numeroși sol
dați ai inamicului au trecut de 
partea populației.

care s-a abătut asupra regiunilor 
din Valea Padului. Situația este 
deosebit de gravă la Torino, unde 
apele Padului au crescut cu 6 me
tri și jumătate peste nivelul obiș
nuit, cu 30 centimetri mai mult de- 
cît în anul 1889 cînd s-a înregis
trat cea mai dramatică revărsare 
a Padului.

Fluviul, care în prezent curge la 
nivelul podurilor, amenință întregul 
oraș Torino. în cartierul medieval 
;,Valentino“ apa a crescut cu 1 me
tru și jumătate. Alunecările de te
ren provocate de ploi au făcut să 
se prăbușească numeroase case. In 
regiunea Asti numeroase sate și lo
calități sînt izolate. Șoselele și căi
le ferate au fost distruse în această 
regiune în proporție de 80 la sută.

Au fost trimise echipe de sal
vare în sprijinul victimelor inunda
țiilor.

Situația este îngrijorătoare și în 
sudul Italiei, îndeosebi la Roma, 
unde plouă continuu de zece zile.

(Agerpres) 
Brazaville 
șefilor de 
colonială

Ș‘

Conferința de la Brazavilie
BRAZAVILLE 20
La 19 decembrie; la 

a luat sfîrșit conferința 
state din fosta Africă
franceza de vest și ecuatoriala 
din Madagascar, adică din țările 
membre ale Comunității franceze, 
precum și din Congo (fosta colonie 
belgiană). Conferința s-a intitulat 
oficial „Conferința șefilor statelor 
africane de limbă franceză".

------ ~= ♦♦ — ----—
Acord militar americano-australian

PROGRAM DE RADIO
21 decembrie

PROGRAMUL I. 6,30 Emisia- 
nea pentru sate : „Mersul repara
țiilor mașinilor agricole", 7,15 
Muzică interpretată de fanfară,
7.30 Sfatul medicului, 7,45 Jocuri 
populare romînești, 8,30 Uverturi 
simfonice, 9,02 Muzică de estradă,
9.30 Roza vînturilor (reluare); 
10,00 Melodii populare romînești, 
11,03 Teatru la microfon : „Trage
dia optimistă", 12,40 Muzică ins
trumentală, 13,05 Concert de prînz, 
14,00 Din folclorul popoarelor; 
15,20 Interpreți de muzică ușoară,
15.45 Arii și scene din opera „Lak- 
n ", 16,15 Vorbește Moscova J,
16.45 Muzică populară romînească 
interpretată de Felician Fărcașu, 
18,00 Program muzical pentru frun
tașii în producție din industrie și 
agricultură. 18,25 „Muzică ușoară 
de compozitori romîni", 19,00 Jur
nalul satelor, 19,30 Cîntece de 
dragoste din operete, 21,15 Ci
ne știe cîștigă (reluare), 22,30 
Canțonete și serenade, 23,14 
Muzică de cameră de Beethoveh, 
PROGRAMUL II. 14,30 Almanah 
științific, 15,00 „Tineri compozitori 
romîni", 15,25 Folclorul în prelu
crarea compozitorilor noștri, 16,15 
Muzică ușoară, 16,50 Curs de lim
ba rusă. 17.15 Radioreportaj, 17,35 
Muzică de estradă, 18,05 Cîntece 
pe versuri de Mihai Beniuc. 18,50 
Foileton, 19,00 Cîntă Gigi Marga 
și Trio Grigoriu, 20.00 Cîntă corul 
Filarmonicii de Stat „George E- 
nescu". 21,15 Program interpretat 
de pianistul Sviatoslav Richter, 
21,55 Moment 
22,00 Muzică populară din țări so
cialiste, 22,21 Muzică simfonică.

poetic : N. Labiș,

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

DELHI 20 (Agerpres) — TASS 
transmite :

După cum anunță ziarul „Hindi 
Times", Statele Unite ale Americii 
și Australia au semnat la 23 august 
a.c. un acord secret care prevede 
de fapt transformarea Australiei In
tr-un cap de pod militar american 
în regiunea Oceanului Pacific și a

Oceanului Indian. Conform acor
dului, în următorii doi ani pe teri
toriul Australiei se vor construi un 
mare număr de baze militare ame
ricane.

Potrivit relatărilor presei, pe li
toralul de vest al Australiei se află 
submarine americane înzestrate cu 
proiectile teleghidate de tip „Pola
ris".

CINEMATOGRAFE
21 decembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Cocoțatul ; Al. Sahia ; Ivanna ; PE- 
TRILA : Război și pace (seria Il-a); 
ANIN© AS A : Policarp — maistru 
caligraf ; VULCAN : N-am ucis ; 
LUPENI : Ivanna ; URICANI : 
Bîtă ieși din sac.
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