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Cu planul anual îndeplinit
Colectivul preparației Petrila

Colectivul de muncitori, tehni
cieni și ingineri de la preparația 
Petrila a îndeplinit cu 9 zile îna
inte de termen planul de produc
ție pe anul 1960.

Ca urmare a îmbunătățirii proce
sului tehnologic, reducerii consu
mului de energie electrică, aburi 
etc. colectivul preparației a obținut 
în 11 luni ale anului curent 
nomii peste plan la prețul de 
de 1.022.000 lei, depășindu-și 
fel angajamentul anual.

La îndeplinirea înainte de

men a planului anual o contribuție 
de mare preț au adus-o sectoarele 
preparare, prelucrare 
Muncitorii Delean 
mon Iosif II, Szdke 
Iosif, Cibian Adam,
Oprea Alexandru, Pop Adalbert și 
alții din aceste sectoare s-au situat 
în primele rînduri 
socialiste.

întregul colectiv al preparației 
Petrila este hotărît 
șitul acestui an să dobîndească noi 
și importante succese în muncă.

Sectorul de foraj Uricani
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Ieri dimineața muncitorii sondori 
de la sectorul de foraj Uricani au 
forat primii metri în contul anului 
viitor. îndeplinirea planului anual 
cu 11 zile înainte de termen este 
rezultatul muncii însuflețite depu
se de întregul colectiv de aici. Son
dorii au depășit în medie viteza co
mercială de foraj planificată cu 8 m. 
granic/lună și viteza medie tehnică 
ct) aproape 50 m. granic/lună. A- 
este depășiri se datoresc reducerii
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Peste 14.500.000 lei economii
întreprinderile industriale și uni

tățile economice din raionul Petro
șani raportează însemnate succese 
în obținerea de economii suplimen
tare la prețul de cost. De la începu
tul anului și pînă la 1 decembrie 
pe întregul raion a fost obținută 
q economie totală de 14.584,000 
lei. Din această sumă 10.000.000 lei 
le-au obținut exploatările miniere 
și celelalte unități aparținînd Com
binatului carbonifer Valea Jiului.
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Producții record la Lupeni și Uricani
mină s-au produs în această zi 
4250 tone de cărbune. O situație 
asemănătoare ș-a înregistrat și la 
mina Uricani. Aici producția zil
nică extrasă a fost de 1499 tone de 
cărbune. Creșterea producției de 
cărbune la cele două mine s-a fă
cut pe seama sporirii substanțiale 
a randamentelor. La Uricani în pe
rioada aceasta productivitatea me
die pe mină a depășit 1,180 tone 
pe post, iar la Lupeni este în ju
rul a 0,950 tone pe post, în ziua 
de 20 decembrie depășind 1,100 
tone pe post.

Colectivele minelor Lupeni și 
Uricani — mine care dau cărbune 
cocsificabil au obținut în ultimul 
timp importante succese în muncă. 
Bunăoară, în perioada 15—20 de
cembrie de la mina Lupeni s-au 
trimis preparației 525 tone de căr
bune peste plan, iar de la Uricani 
'peste 400 tone de cărbune. în ziua 
de 20 decembrie de exemplu, la mi
na Lupeni s-a obținut o producție 
record. Avînd asigurate condiții 
bune de muncă și aprovizionare bri
găzile de mineri au extras mari 
cantități de cărbune cocsificabil. Pe

I LA FILATURA LUPENI ~' Planed politico susținuta 
pentru îndeplinirea sarcinilor economice

In lumina directivelor elaborate 
ide cel de-al III-lea Congres al 
partidului, colectivului de munci
tori, tehnicieni și ingineri de la 
Filatura Lupeni ii revin sarcini în
semnate. Pe anul care vine colecti
vul fabricii are o sarcină de plan 
cu 22,9 la sută mai mare decît 
în anul 1960, planul valoric al 
producției globale crește pe anul 
viitor cu 9,5 la sută, iar produc
tivitatea muncii va spori cu 5,3 la 
sută — prevăd cifrele de plan pe 
anul 1961. însemnate sarcini stau 
în fața colectivului întreprinderii și 
în privința îmbunătățirii calității 
firelor și reducerea deșeurilor.

îndeplinirea acestor sarcini cere 
din partea organizației de partid, a 
tuturor comuniștilor din fabrică să 
desfășoare o intensă muncă politică 
de masă în rîndurile colectivului în
treprinderii. în această direcție o 
mare însemnătate are activitatea a- 
gitatorilor, munca politică de la 
om la om.

Organizația de partid de la Fila
tura Lupeni și-a îmbunătățit în ul- 

ca pînă la sfîr-

simțitoare a orelor de reparații, 
montării la timp a noilor instala
ții, reducerii timpului de montaj 
și demontaj etc; Printre cei care au 
contribuit din plin la îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor a- 
nuale de plan se numără brigadie
rii Popescu Dumitru, Brîndușoiu 
loan, sondorii șefi Tașcău Vasile, 
Jerca Vasile, Tudor Alexandru, son
dorii Ionescu Aurel și Mircea, Tobă 
Gheorghe, Simedru Constantin și 
alții.

O bună parte a întreprinderilor 
industriale din raion și-au îndepli
nit și depășit angajamentul anual 
privind economiile peste plan la 
prețul de cost. Printre acestea se 
numără întreprinderea forestieră 
Petroșani, Filatura Lupeni, Depoul 
C.F.R. Petroșani, I.L.L. Petroșani 
și Autobaza I.R.T.A. Petroșani. Co
lectivul depoului C.F.R. Petroșani, 
de exemplu, a realizat peste angaja
mentul anual 451.000 lei economii 
suplimentare.

timul timp activitatea de îndruma
re a agitatorilor. Desfășurarea în 
bune condițiuni a muncii politice 
de masă depinde, în mare măsură 
de nivelul de pregătire, de compe
tența agitatorilor; La filatură, co
lectivul de agitatori a fost reorgani
zat și lărgit nu de mult cu aproape 
încă o sută de agitatori — membri 
și candidați de partid și un însem
nat număr de tovarăși din activul 
fără de partid. în rîndul colecti
vului de agitatori au fost încadrați 
numeroși fruntași în producție, ino
vatori.

Organizația de partid din fabri
că s-a preocupat de asemenea cu 
grijă de instruirea agitatorilor, de 
înarmarea lor cu cunoașterea sarci
nilor economice ce stau în fața co
lectivului fabricii, urmărindu-se ca 
munca politică desfășurată de' agi
tatori să contribuie cît mai mult 
la îndeplinirea și depășirea, sarci
nilor economice. Peste 150 de agi
tatori au urmat cursul de instrui
re organizat de comitetul orășenesc 
de partid. Organizația de partid din
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și transport, 
Victor, Fili- 

Ștefan, Koblc 
lancu Aurel,

4 рад. 20 bani

Brigada condusă de Berindei Aurel de la Cimpa I este fruntașă 
în producție. Ea obține randamente de peste 5,500 tone pe post și 
însemnate economii de lemn, exploziv, capse. Șeful brigăzii este un 
bun organizator. Iată-1 în clișeul nostru dînd indicații minerilor Ijoli- 
ciuc Dionisie, Rotaru Ioan și ajutorului de miner Curteanu Vasile 
asupra felului cum să muncească în schimbul lor.
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Scrisori de la cititori

Despre sănătatea oamenilor 
și apărătorii ei 

in spitalul modern din Lupeni
Spitalul de adulți din Lupeni e 

unul din cele mai moderne spitale 
ale Văii Jiului. Medicii și întregul 
personal sanitar al acestui spital 
luptă cu abnegație pentru redarea 
sănătății bolnavilor. Zeci de pa- 
cienți internați în spital își găsesc 
aici vindecarea datorită grijii deo
sebite din partea personalului spi
talului.

Cît mai puține zile de spitaliza
re, vindecarea bolnavilor — aces
tea sînt sarcinile pentru a căror re
zolvare muncesc doctorii și surorile 
care ne îngrijesc —ne scrie un grup 
de mineri internați în salonul nr. 
5 al secției de chirurgie a spita
lului din Lupeni. Începînd cu dr. 
Pascu Dumitru, medicul șef al sec
ției de care aparținem și sfîrșincl 
cu tânăra soră Tofalyi Ida sau 
Cerăceanu Lucia, întregul personal 
al spitalului ne înconjoară cu gri
ja ce oglindește prețuirea de care 
se bucură oamenii muncii astăzi. 
Scrisoarea e semnată de minerii Ne- 
guțiu loan, Vîrjan Gheorghe, Ko
vacs Petru și Gheorghiță Dumitru,

Grijă părintească
Numeroase sînt dovezile grijii 

pentru copii din partea statului nos
tru ! Iată ce ne scrie Jan Dumitres
cu, muncitor la I.U.T.-Livezeni. La

fabrică a instruit agitatorii în mod 
diferențiat, pe sectoare de activi
tate. Cu prilejul instruirii ce a avut 
loc în cursul lunii noiembrie, de 
pildă, în fața agitatorilor au luat 
cuvîntul tov. Popovici Constantin, 
secretarul comitetului de partid, 
Pușcariu Emilian, directorul fabri
cii, Varga Ludovic și alți membri 
ai comitetului de partid, care au 
vorbit despre sarcinile economice 
ce revin fiecărei secții în parte în 
cursul anului 1961. Pentru extin
derea metodelor avansate în mun
ca politică de masă, au fost orga
nizate totodată schimburi de expe
riență între agitatori. Cu aceste o- 
cazii agitatorii fruntași au susținut 
referate despre felul cum organi
zează convorbirile cu muncitorii sau 
discutarea unor articole din presă. 
Asemenea referate au expus nu de 
mult agitatorii Vasiu Ema și Bila- 
horca Ana. Un mijloc valoros de 
extindere a experienței pozitive în
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(Continuare în pag. 3-a)

Citiți în pagina IV-a:
• Lucrările sesiunii Sovietului Suprem, al U.R.S.S.
• Nota Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S. adresată 

basadei S.U.A. la Moscova
• încheierea primei părți a lucrărilor celei de-a 15-a sesiuni a 

O.N.U.
• în problema congoleză organele O.N;U. <s-au dovedit a fi-inerte
• Situația din Laos
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numai cîțiva kilometri de Hațeg 
funcționează un preventoriu pentru 
copii. Aici a fost adus un grup de 
copii, fii ai minerilor din Valea 
Jiului pentru a se recrea și a-și 
fortifica organismul. In acest pre- 

/ ventoriu se află acum internați pen
tru supraveghere medicală 101 copii 

.din care 93 sînt de vîrstă școlară, 
în cadrul preventoriului funcționea
ză o școală de 7 ani. Profesorii 
se preocupă cu grijă de elevii din 
preventoriu. Intre personalul sanitar 
și cadrele didactice există o strinsă 
colaborare. întregul aparat de de
servire îngrijește cu dragoste părin
tească copii aflați în preventoriu 
pentru ca aceștia să poată crește 
cetățeni sănătoși, folositori societă
ții.

Recunoștință pentru cei care 
ne redau sănătatea

Astfel își intitulează tovarășa 
Coconeț Mafia scrisoarea trimisă 
redacției.

— Mă aflu în tratament la ma
ternitatea din Petroșani. Aici me
dicii și surorile își fac munca cu 
multă conștiinciozitate și cu un înalt 
simț de răspundere. Nu odată per
sonalul medical al maternității a 
scos din ghiarele morții lehuze, noi 
născuți și femei a căror viață era în 
pericol. Surorile, ajutor prețios în 
munca medicilor, se poartă atent cu 
noi, bolnavele, se îngrijesc de ordi
ne și curățenie, de tratament. Noi 
le purtăm recunoștință tuturor a- 
cestora care luptă pentru a ne re
da sănătatea.

M. LAZUR
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Miercuri dimineața a sosit' în 
Capitală tovarășul Ferenc Munnich, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, președintele guvernului Re
voluționar .Muncitoresc Țărănesc al 
R.P. Ungare, care-și va petrece o 
parte din concediu în R.P. Romînă.

La sosire. în gara Băneasa, oas
petele a fost întâmpinat de' tova
rășii Chivu Stoica, Alexandru Mo- 
ghîoroș, de membri ai C.C. al 
P.M.R. și ai guvernului.

Au fost de față Bela Nemety 
ambasadorul R.P; Ungare la Bu
curești și membri ai ambasadei.

4000 tone de cărbune 
peste planul anual
Minerii sectorului III al minei 

Lupeni continuă să obțină succe
se de seamă. Ei au extras în plus 
de planul anual pînă la data de 
19 a lunii decembrie peste 4000 
tone de cărbune cocsificabil; iar 
față de planul lunar la zi produc
ția extrasă întrece pe cea prevă
zută cu 300 tone de cărbune. 
Creșterea productivității muncii 
constituie preocuparea de bază a 
sectorului. Randamenul obținut îti 
ultimul timp în abataje și pe sector 
se ridică la cel prevăzut de noile 
sarcini de plan. în perioada țțate 

- ă trecut din luna în curs pentru 
fiecare post prestat s-au dat în 
plus 136 kg. de cărbune.

Brigada de frontaliști condusă de 
Ghioancă Ioan a extras peste plan 
565 tone de căroune, cea condusă 
de Ghioancă Sabin și-a depășit sar
cina de plan cu peste 200 tone căr
bune.

Rezultate frumoase au obținut de 
asemenea brigada lui Spînu Petru și 
cea condusă de Butnaru Victor ca
re nu de mult а luat ființă. Prin 
succesele obținute brigăzile amin
tite se situează în fruntea între
cerii pe sector.
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Tovarășul Traistă Eugen este

f electrică din Vulcan. Cercul pe
• care-l conduce are, la fiecare șe- 
l dința de învățămțnt, o frecvență 
î de peste 90 la sută. Mai impor- 
; tant este însă f aptul că cursanții 
J cercului vin intodeauna bine pre- 
J gătiți și participa în număr mare
• la discutarea problemelor.
• 1N CLIȘEU: Propagandistul 
î Traistă Eugen discută despre ac-
• tivitatea cercului pe care-l con-
• duce cu tov. Popescu Miron, se-
• cretarul organizației de bază 
I P.M.R. din uzină.
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Nâsiirl dlcicnlc sicntrii ridicarea calitativa 
a procesului de învâlâmhit

Directivele celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R. trasează prin
tre altele sarcina ca pînă în anii 
1962—1963 să fie încheiată genera
lizarea învățămîntului de 7 ani, 
pentru a se putea trece apoi la în- 
vățămîntul general de 8 ani. Sub 
îndrumarea permanentă a comite
tului raional de partid, în raionul 
nostru numărul școlilor de 7 ani a 
crescut în acest an cu două dintre 
care una în orașul Petroșani și alta 
în localitatea Banița unde se asi
gură școlarizarea elevilor din sate
le Merișor și Crivadia. A fost lăr
gită capacitatea internatului din o- 
rașul Petroșani, pentru a crea con
dițiile necesare școlarizării elevi
lor claselor V—VII din punctele 
mai îndepărtate ale raioițului.

O atenție deosebită s-a acordat 
In această perioadă învățămîntului 
seral și fără frecvență cit și învăță
mîntului mediu. Numai în acest an 
școlar a luat ființă încă o nouă 
școală serală pentru tineretul mun
citor în Paroșeni, o secție în locali
tatea Petrila, precum și o școală 
medie în Vulcan. Avem astăzi 5 
școli medii serale și două secții se
rale pentru tineri elevi muncitori în 
care sînt cuprinși peste 1000 de ti
neri.

în vederea îmbunătățirii calitati
ve ă procesului instructiv educativ, 
a asigurării conținutului științific și 
ideologic al învățămîntului con
form sarcinilor trasate de Con-

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

greșul al III-lea al P.M.R., 
o atenție deosebită s-a acordat în 
acest trimestru învățămîntului ideo
logic în care sînt cuprinse toate ca
drele didactice din raion. Cu spri
jinul cabinetului de partid, se asi
gură pregătirea temeinică a propa
gandiștilor cit și a conținutului lec
țiilor. Ca urmare a pregătirii temei
nice a cadrelor noastre didactice in 
cadrul învățămîntului ideologic, lec
țiile la clasă se desfășoară la un 
nivel din ce în ce mai ridicat. Ac
tualizarea lecțiilor, explicarea feno
menelor din natură, societate și gîn- 
dire în mod științific de către ca
drele noastre didactice duce la pre
gătirea temeinică și multilaterală a 
tinerei generații.

întocmirea minuțioasă a planurilor 
generale de muncă, controlul plani
ficării calendaristice în conformita
te cu cerințele programelor și ma
nualelor 
vente la 
metodică 
didactice 
ganizarea din timp a meditațiilor 
pentru a preveni rămînerea în urmă 
la învățătură a unor elevi au fost 
factorii care au contribuit la ridi
carea calitativă a procesului de în- 
vățămînt în acest trimestru

Organizațiile U.T.M. și de pio
nieri au' contribuit și ele la succe
sele obținute în munca instructiv - 
educativă, la realizarea unei frecven
țe bune, la evitarea rămînetii în ur-

școlare, asistențele frec- 
Iecții în clase, pregătirea 
și profesională a cadrelor 
prin comisii metodice, or-

mă la învățătură, la întărirea dis
ciplinei în școli etc. In acest sens 
putem menționa activitatea bună ca
re se desfășoară la școala medie 
din Lupeni, medie Petroșani și 
Școala de 7 ani nr. 1 din Lupeni.

Deși nu s-au încheiat încă situa
țiile școlare pe primul trimestru, se 
poate aprecia că numărul elevilor 
promovați pe raion poate fi decla
rat ca bun așa cum a reieșit în ur
ma discuțiilor purtate cu directorii 
școlilor în ședința ținută in ziua de 
17 decembrie a.c.

Congresul al III-lea al \ P.M.R. 
care a trasat mărețul program al 
desăvîrșirii. construcției socialiste in 
patria noastră, a pus în fața școlii 
sarcini de o deosebită însemnătate 
și a deschis noi perspective pentru 
ridicarea învățămîntului.

Alături de toți oamenii muncii, 
cadrele noastre didactice privesc cu 
bucurie calea de continuă asccensiu- 
ne a școlii, în vederea abținerii de 
noi succese în munca istructiv-edu- 
cativă.

GH. PAMFILIE 
șeful secției de învățămînt și cultură 
a Sfatului popular raional Petroșani
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La Casa pionierilor din Petroșani

unui

Atit dimineața cit și după-amia- 
za în sălile luminoase ale Casei 
pionierilor din Petroșani, repetițiile 
nu mai contenesc. Dintr-o sală se 
aude vocea cristalină a unei fetițe 
recitind versuri. Din cînd în etnd e 

I întreruptă de profesoara Tițeșcu Ma
ria care-i dă indicații. Din sala a- 
lăturată se aud acordurile 
vals, apoi se face liniște.

— Si treacă fiecare la locul său. 
Gata ? Începem l Acordurile plă
cute ale valsului reîncep. Pe alo
curi melodia este însoțită de gla
sul profesoarei Lazăr Melania ca
re arată copiilor cum să execute 
mișcările dansului interpretat.

Și așa, zi de zi, pionierii se duc 
cu plăcere la casa lor pregătind cu 
sîrguință, în cinstea sărbătorii de la 
30 Decembrie, un bogat program 
artistic.

Pionierii fruntași la învățătură, 
care vor fi invitați la aceasta ser
bare vor avea prilejul să asculte 
frumoasele cintece ce le pregătește 
corul alcătuit din aproape 80 de 
elevi. In fața lor, se vor perinda 
multe dansuri pregătite de cercul de 
coregrafie al Casei pionierilor. Asi 
fel, pe lîngă un balet, o 
tarantelă, un vals și un menuet

Urîndan Virginia, Lunța Irina și Munteanu Costică de la școala 
de 4 ani din ]ieț, sînt fruntași la învățătură. Profesorii îi apreciază 
însă și pentru aptitudinile lor în efectuarea lucrurilor de mină aflate 
în expoziția din cadrul școlti in care au fost fotografiați. ,, 1
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ei vor vedea 
chinezesc.

Seara de 30 
curind uitată de pionieri și pentru: 
faptul că serbarea se va încheia cu 
un mare carnaval. Cele mai reuși
te măști vor fi premiate. Tot în 
seara aceea școla ilar fruntași la în
vățătură și in activitatea desfășu
rată la Casa pionierilor, Moț Ge
ală le va împărți o mulțime de 
daruri.

Surprizele din această vacanță 
de iarnă nu se vor încheia însă. 
Piomeiii care vor frecventa Casa 
pionierilor din Petroșani, în zilele 
vacanței, vor avea la dispoz ț e mul
te mijloace de recreere. Conducerea 
Casei pionierilor va programa mai 
multe manifestări cultural-educative 
șt sportive. Așa de pildă, copiii vor 
putea participa la recenzii, după- 
amiezi literare, vizionări de filme, 
întîlniri cu fruntași în producție, 
excursii și multe altele. Participînd 
la activitatea intensă ce se va des
fășura în tot timpul vacanței la 
Casa pionierilor, ei vor pet ece va
canța în mod plăcut și 
cunoștințe noi care-i vor 
tîrziu la învățătură.

fi un frumos dam

Decembrie nu va fi

vor însuși 
ajuta mai

C. M.

Cum vor petrece elevii vacanța de iarnă
Ziua de 23 decembrie prilejuiește 

tineretului școlar o dublă bucurie : 
pe de o parte bucuria și satisfacția 
încheierii unei etape de eforturi și 
încordare în munca de însușire te
meinică a cunoștințelor căpătate în 
cadrul primului trimestru, iar pe de 
altă parte această zi deschide pers
pectiva unei odihne binemeritate 
— vacanța.

Pe tot cuprinsul patriei, tineretu
lui școlar îi sînt asigurate pentru 
vacanță condiții pentru o odihnă 
rațională prin activități cultural- 
educative, sportive și recreative ; 
îi așteaptă tabere centrale, regio
nale, casele și palatele de pionieri, 
cluburile muncitorești, căminele cul
turale, bibliotecile.

Luna decembrie a prilejuit însă 
organelor și organizațiilor U.T.M., 
colectivelor de conducere ale uni
tăților de pionieri alături de direc
țiunile școlilor o etapă deosebită de 
muncă pentru organizarea cit mai 
plăcută și atractivă a zilelor
vacanță. în acest sens în toate uni
tățile de pionieri s-au întocmit pro
grame de activitate pentru vacanță,

de

bazate pe 
pionierilor 
lor de activ. Aceste programe de 
activitate prevăd : pregătirea adu
nărilor tematice festive de unitate 
cu ocazia zilei de 30 Decembrie 
cînd se vor inmîna prinsele stelu
țe roșii — „Distincții pionierești" 
— celor mai merituoși pionieri ; 
pregătirea carnavalelor pionierești 
în orașul Petroșani, Lupeni, Petri
la ; pregătirea programelor artistice 
ce se vor da în cadrul școlii, la 
orașul copiilor care constituie tot
odată și terminarea primei etape 
a concursului cultural artistic, fa
za pe unitate (fiecare detașament 
de pionieri, va participa cu un pro
gram artistic); pregătirea diferitelor 
concursuri sportive, de șah, tenis 
de masă, săniuș etc. susținute între 
detașamente și unități în cadrul 
spartachiadei de iarnă a pionierilor 
și școlarilor.

Vizitarea caselor pionierilor din 
Petroșani și Lupeni de către pio
nieri din celelalte localități ; vizio
narea de filme și spectacole după 
un program din timp stabilit ; ac-

sugestiile și 
dezbătute în

dorințele 
ședințele

țiuni de colectare a fierului 
de muncă patriotică pentru 
musețarea clasei și a școlii ; 
rea întreprinderilor industriale, ins
tituțiilor, prezentarea realizărilor 
regimului democrat-popular în Valea 
Jiului în cadrul informărilor poli
tice prevăzute în plan ; seri literare 
de povești și basme organizate la 
cluburi cu școlarii claselor a I-a și 
a II-a sînt de asemenea acțiuni care 
vor fi îndeplinite pe timpul vacan
ței.

Aceste activități cu conținut edu
cativ vor dezvolta și mai mult în 
rîndul școlarilor dragostea de patrie 
și devotamentul lor față de partid.

De asemenea din raionul nostru 
un număr de 45 de pionieri și ele\ 
își vor petrece vacanța în tabăra 
regională de la Gioagiu-băi și ta
băra centrală de la Timișul de sus.

SLĂBÎI AUREL 
activist al Comitetului raional 

U.T.M.
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Primele rezultate în practica premergătoare 
studenților

vechi, 
înfru- 
vizita-

Legarea mai 
strînsă a învăță
mîntului cu prac
tica construcției
socialiste este una dintre principa
lele sarcini ce ne revin din Di
rectivele Congresului al III-lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Studiind temeinic experiența cîș- 
tigată pînă în prezent, am căutat 
să aplicăm forme noi de muncă 
in practica anului I și mai ales 
acele care sînt prevăzute de noua 
programă emisă de M.I.C. în 1960.

Practica premergătoare studiilor 
teoretice, aplicată pentru prima oa
ră la noi și la institutele de cons
trucții și agronomie începînd cu 
anul 1957—1958, are drept scop 
ca studenții, participînd direct la 
procesul de producție să dobîn- 
dească o orientare de ansamblu a- 
supra procesului tehnologic și mijloa
celor utilizate, să cunoască și să în
drăgească viitoarea profesiune, să ri
dice la un nivel corespunzător e- 
ventualele cunoștințe practice pe 
care le posedă. Cei peste 300 de 
studenți care fac practică la minele 
Petrila, Vulcan, Lupeni, Uricani și 
U.R.U.M.P., au parcurs pînă în pre
zent prima etapă — etapa cunoaș
terii instalațiilor de suprafață și 
au început practica în subteran. 
Rezultatele obținute la colocviul 
susținut și care a marcat încheierea

primei etape, sînt bune. Cei mai 
mulți studenți ai anului I au cău
tat să-și însușească obiectele prac
ticii, să respecte disciplina de mun
că, să-și întocmească conștiincios 
carnetele de practică și să studieze 
cu interes lecțiile de specialitate au
diate, completînd cunoștințele prin 
studierea bibliografiei de speciali
tate. Studenți ca Dregus A., Iosi- 
fescu A., Baciu S., Farkaș Gh., Iu
ga Șt., Pupăză Gh., Tiff N.. ș.a. de 
La Lupeni, Dinită R., Eftimiu Gh., 
Cosmuță Gh., Kasa Gh., Koszomsz 
Z., Cîrjoescu L., Gaier Șt., Lost- 
mas V. de la Petrila, Pelin C., 
Schweighaffer R., Simon V. și Mai
ca C. de la Uricani sînt în prezent 
fruntașii anului I.

Dar nu toți studenții anului I 
au înțeles să satisfacă cerințele pre
gătirii lor. Unii dintre aceștia fac 
practică inactivă, evitând să mă
soare prin contribuția lor efectivă 
greutățile și volumul muncii de ia 
mină. Printre aceștia se numără 
Haidu E.; Dumitru I., Rantz Z., 
Nicoară E. de la Lupeni, Beldeanu 
P., Diaconescu F., Crișan M., Geor
ge V. de la Vulcan, Săbău V. Mai- 
ster E., Diaconu L, Durma N.. 
de la Petrila, Măgmrescu V și Gra-

ma M. de la Uricani. Acești stu- 
denți vor trebui să-și schimb atitu
dinea față de muncă, altfel vor 
pierde tocmai esențialul practicii 
premergătoare. Alți studenți, avînd 
dinainte anumite cunoștințe prac
tice, cad în greșeală că nu recu
nosc necesitatea pregătirii 'multila
terale de care trebuie să dea dovadă 
un inginer bun. Mai mult, unii din
tre aceștia consideră că practica 
pentru ei nu ar fi necesară.

Studenții facultății de electro
mecanică minieră, în număr de pes
te 80, fac practica premergătoare 
studiilor la U.R.U.M.P. și vor da 
primul colocviu la sfîrșitul acestei 
luni. Urmărind activitatea studenților 
mecanizatori se observă o deose
bită străduință din partea tovară
șilor Mugureanu V., Kadaș E., Ce- 
plău E. ș. a. proveniți din produc
ție, precum și Iuga A cu școala 
medie tehnică. Dar și aici sînt stu
denți care nu depun eforturile ne
cesare ca Păsculescu M., Marines
cu I., Bălăsiu V., Damian Dinu, 
Burăscu F. ș, a. care vor trebui să 
se pregătească temeinic pentru lua
rea colocviului.

Activitatea practică premergătoa
re studiilor este îndrumată de mem-

brii catedrei de 
practică și sprijinită 
de personalul ex
ploatărilor miniere

Studenții anului I au învățat multe 
de la tovarășii muncitori, tehnicieni 
și ingineri. Deosebit de bine este 
organizată practica la U.R.U.M.P. 
unde cu sprijinul tovarășului direc
tor Farkaș E. și tov. ing. Saymosi, 
studenților li s-a dat posibilitatea 
să contribuie la realizarea produc
ției în condițiile respectării cu stric
tețe a programului de practică. La 
E, M. Vulcan, cu sprijinul tovarășu- 
șului Cotoț I., studenților, pe lîn
gă cele mai bune condiții de caza
re și cantină, li se asigură posibili
tatea de a contribui la realizarea 
producției. Este necesar totuși ca |
studenții să fie ajutați mai mult*' 
în însușirea tuturor obiectivelor * 
practicii, așa cum îi ajută tovarășii • 
Inghing A., șef de echipă la unelte ? 
pneumatice, tov. Tamazi A.; mais- * 
tru la serviciul general. La fel tov. ț 
ing. Davidescu V. și Baciu V., man-* 
citorii și maiștrii Pivovacek Misek ? 
și Vasiu P., de la E.M. Lupeni, 
tov. ing. Vlad G. și Szolga Șt., ș 1 
tov. maistru Bredan, tov. Sardi 
la Petrila, tov. ing. Szusesk de 
Uricani și alții.

Ing. ȘTEFAN SOMLO 
șeful catedrei de practică 

de la I.M.P.

I
I

de j 
la ’ 

i 
i 
i 
f

. Perioada de teze s-a terminai. J 
iar miine se va încheia și primul * 
trimestru. Pînă la 11 ianuarie, ț 
cartea, fără să fie cu totul uitată, -iț’

4
4
4
4
4 
« 
ț 

nul nu va lipsi din preocupările * 
de vacanță. *

♦

Se va odihni în ghiozdan. Pio
nierilor și școlarilor le stau la 
dispoziție numeroase mijloace de 
a-și petrece vacanța în mod plă
cut și instructs. Desigur, dese-
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Statorul unui mo
tor electric cuprin
de în înfășurările 
sale cîteva mii de 
spirale de sârmă 
specială. Numai o- 
chiul experimentat 
al bobinatorului 
poate să le dea de 
cap. Hobinatoarea 
Pasca Doina de la 
Atelierele centrale 
de reparații electri
ce Vulcan își cu
noaște bine mese
ria. Ea este una 
din fruntașele în
trecerii socialiste.

Din atîlvitatea Diliinietiior (ІвЬигіІог ліііип
Activitate rodnică

Biblioteca clubului minier din A- 
ninoasa numără 18.236 de volume ; 
are 2173 cititori care au citit în 
acest an întregul fond de cărți 
al bibliotecii.

Pentru atragerea de noi cititori, 
colectivul bibliotecii (bibliotecară 
tov. Olteanu Elena) a întreprins în 
cursul acestui an peste 200 de ac
țiuni cu cartea, la care au participat 
1500 de oameni ai muncii. Printre 
acțiunile întreprinse se numără 52 
recenzii, 12 consfătuiri, 72 seri lite
rare și dimineți de basme etc. Au 
fost recenzate romanele „Șoseaua 
Nordului" de E. Barbu, „Frații 

lErșov" de V. Kocetov și altele.
Merită a fi subliniat faptul că 

consfătuirile au fost organizate pe 
teme legate de producție ca de 
exemplu : „Electrificarea minei și 
păstrarea utilajului electric", „Ce să 
citească artificierul minier", „Ce să 
citească muncitorul electrician" etc.

S-au organizat de asemenea 10 
biblioteci mobile dintre care 5 con
țin cărți tehnice, ca de pildă biblio
tecile de la sectoarele I, V, VJ și 
dispensarul medical.

O activitate frumoasă a desfășu
rat colectivul acestei biblioteci și în 
ceea ce privește concursul „Iubiți 
cartea". De la începutul anului și 
pînă acum la acest concurs au fost 
înscriși un număr de 134 tineri din
tre care 112 au și primit insigna 
de „Prieten al cărții".
' Printre cititorii de frunte ai a- 
cestei biblioteci se numără minerii

Petrei Stan, Borca loan, Ilie Du
mitru, Popa Eugen și alții.

Sînt necesare măsuri
Prin deschiderea minei Uricani, 

fosta comună necunoscută în tre
cut s-a transformat în ultimii ani 
într-un frumos oraș minier. Și aid 
a luat ființă o bibliotecă. Pentru 
coordonarea muncii cu cartea, la 
Uricani, a fost numită biblioteca
ră tov. Nereanțu Silvia. Dar aceas
ta nu s-a achitat de sardnile ce-i 
reveneau. La un control din partea 
organelor Consiliului local al sindi
catelor, tovarășa Nereanțu susținea 
că are anul acesta 1050 de dtitori. 
Făcîndu-se verificarea fișelor s-a 
constatat că are numai... 465 citi
tori. Și dintre aceștia mulți sînt încă 
din anii trecuți.

Ce a făcut bibliotecara pentru a- 
tragerea de dtitori ? Nimic. în lu
na iunie, de pildă, au fost cum
părate un număr de 220 volume 
în valoare de 2628 lei, iar în luna 
noiembrie un număr de 192 de vo
lume în valoare de 1551 lei. Toate 
aceste cărți au fost găsite neinven
tariate. Acest lucru denotă că bi
bliotecara n-a desfășurat o activi
tate corespunzătoare.

Comitetul sindicatului minier de 
la Uricani trebuie să ia măsuri ur
gente pentru ca aceste cărți să fie 
inventariate și popularizate pentru 
ca minerii și oamenii muncii din 
Uricani să le poată împrumuta și 
citi.

R. BĂLȘAN 
corespondent

NOTE
1 №a|№irl In pregătirea islccarii 

li савііва die Ргігііа
i La cantina exploatării miniere • 
1 Petrila, unele lucruri produc o im

presie nu tocmai plăcută, deși lo
calul și utilajul modern aflate la 
dispoziția cantinei corespund în- 
trutotul cerințelor. Servind la masă 
primul fel, în lingură îți apare o 
coajă arsă. Se mai întîmplă îți 
spui. Continui cu felul doi și, pe 
neașteptate, în farfurie vezi o pietri
cică.

Sesiztnd acest lucru personalului 
de deservire, acesta răspunde : „da- 

I că пи-ți convine, însoară-te". Mirat 
de acest răspuns, te adresezi res
ponsabilului, tov. Szekely. Acesta, 
uitîndU-se pe sub gene, îți indică 
tăcut bucătăria. Și iată ce am gă
sit în bucătărie cînd împreună cu 
o comisie medicală am vizitat-o: 
Întregul utilaj într-o stare deplora
bilă, dulapurile pline de praf, ma
sa murdara, cazonele cu un strat de 
grăsime pe margini, negru și rău 
mirositor. Interesant contrast. Ești 
servit într-un local corespunzător în
să cînd vezi ce mâncare și în ce 
condiții se pregătește aceasta, te 
cuprinde decepția.

VASILE COSTEA 
funcționar Petrila

Wntam іоиішііоі 
Iii Mierii S Ш Petrila

De cîteva luni, locatarii cartie- • 
rului 8 Martie din orașul Petrila 
se găsesc într-o situație neplăcută. 
Duminicile și în alte zile de odihnă 
nu pot asculta emisiunile ce se 
transmit la radio.

Orice ai face, duminica în a- 
cest cartier, curentul lipsește din 
o mie și unul de motive. Cetă
țenii din cartierul 8 Martie au tot 
trimis la sesizări și reclamații con
ducerii I.C.O., sectorul Petrila, 
dar până acum n-au primit de cit 
asigurarea că această situație se va 
remedia.

Dar iată că în zilele de 11 XI, 
4 XII și 11 XII o mină misterioa
să a tăiat din nou curentul. Pe 
bună dreptate locuitorii acestui 
cartier se întreabă : pînă ând vor 
mai fi nevoiți să umble pe la 
l.C.O. Petrila cu reclamații de a- 
cest gen ?

Ar trebui ca l.C.O. Petroșani să 
ia măsuri ca asemenea neajunsuri 
să nu se mai repete în activitatea 
sectoarelor sale.

ALEXANDRU 1EDERAN 
miner E. M. Petrila

= PUBLICITATE
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TEATRUL DE STAT „VALEA JIULUI”
prezintă

simbătă 24 și duminică 25 decembrie 1960 
orele 19-30

SCURTA CONVORBIRE 
comedie în з acte de V alentma Uevîdova 

Regia artistică : .Ariana Kunner 
Scenografia : Olga L,upu«=Scorțeanu

O. C. L. PRODUSE INDUSTRIALE

LV NA 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 vîrsfele.

De asemenea vă recomandăm să vizitat! 
magazinele noastre de jucării precum $1 raioa
nele care desfac podoabe pentru pomul de iarnă.

•î
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îii: Petroșani.

I. C. R. A. Filiala Petroșani

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

Cei interesași se vor adresa pentru lămuriri la 
ducerea filialei din str. Gh. Gheorghiu-Dej nr.

con-
102

PETRECE TI
REVELIONULS 9 6 0-1961

ia unul din restaurantele T. A. P. L din 
Petroșani, Lupeni, Vulcan, Lonea, Petrila, 

Anmoasa sau Uricani

Pluncâ politica susflnutâ pentru îndeplinirea 
sarcinilor economice

(Urmare din pag. l-a) 

munca de agitație îl constituie ga
zeta de perete pe fabrică cît și 
„gazeta agitatorului" care există în 
fiecare secție. Prin articolele scrise 
la gazetele de perete, agitatorii po
pularizează experiența lor, a mun
citorilor fruntași, evidențiază frun
tașii în întrecere, îi critică pe indis- 
ciplinați.

Activitatea agitatorilor, alături 
de celelalte forme ale muncii poli
tice de masă, a contribuit în mare 
măsură la obținerea unor însemna
te realizări în producție. De sub
liniat îndeosebi contribuția agitato
rilor la generalizarea unor inițiative 
înaintate în producție. Una din ce
le mai valoroase inițiative a fost 
aceea cu privire la îmbunătățirea ca
lității mătăsii. Pînă într-un timp, 
deși s-au luat angajamente în pri
vința îmbunătățirii calității firelor, 
ele nu s-au putut urmării fiindcă 
au fost generale. în secția filatură 
s-a născut insă o inițiativă. Co
muniștii Dabu Florian, Ascunsean 
loan, Vîrtcsu Petru, Roșioru Dumi
tru s-a angajat ca la 2000 de bo
bine să nu dea nici una rea. Aceas
tă inițiativă a fost extinsă de agi
tatori în întreaga secței filatură 
cît și în secția a Ill-а textilă. Ex
tinderea acestei inițiative a avut 
drept rezultat îmbunătățirea sub
stanțială a calității producției. în 
prezent se extinde inițiativa privind 
într-ajutorarea tovărășească la locul 
de muncă, pornită din rîndul depa
natoarelor din secția III-a în sco
pul lichidării timpilor morți.

C deosebită atenție a acordat or

ganizația de partid îndrumării a- 
gitatorilor în vederea intensificării 
întrecerii socialiste. Agitatorii țin 
numeroase convorbiri cu muncitorii 
despre îndeplinirea sarcinilor de 
plan, a angajamentelor luate în în
trecere, despre însemnătatea între
ținerii în bune condițiuni a mașini
lor și îi mobilizează la îmbunătăți; 
rea calității firelor. O vie întrece
re socialistă s-a desfășurat în jurul 
angajamentului luat de colectivul 
fabricii de a îndeplini cu 10 zile 
înainte de termen planul anual pe
1960. Agitatori comuniști cum sînt 
tov. Farlcaș Erna, Enculescu Lucia, 
Briceag Elena, Moldovan Constan
ța, Arșăn Sebestian, Sas Alexandru 
și mulți alții au urmărit zilnic rea
lizările brigăzilor arătîndu-le cît 
mai au de realizat pentru a-și în
deplini angajamentele luate în cins
tea zilei de 30 Decembrie. Rod al 
activității agitatorilor, al întregii 
muncii politice de masă, colectivul 
Filaturii Lupeni și-a îndeplinit pe 
data de 17 decembrie planul valo
ric al producției globale pe 1960. 
Demn de subliniat este și faptul că 
întreprinderea a obținut in primele 
11 luni ale anului o economie de 
450.000 lei.

O vie activitate au desfășurat a- 
gitatorii pentru popularizarea sar
cinilor economice ce stau în fața 
colectivului întreprinderii pe anul
1961. îndrumați de comitetul de 
partid, de birourile organizațiilor 
de bază, agitatorii au ținut convor
biri despre documentele plenarei 
C.C. al P.M.R. din 31 octombrie — 
1 noiembrie a.c., despre dezvoltarea

fabricii în cursul anului viitor, au 
îndemnat muncitorii, brigăzile să 
facă propuneri tehnico-organizato- 
rice în vederea perfecționării pro
cesului de producție, să-și ia anga
jamente în scopul depășirii sarcini
lor ce stau în fața întreprinderii în 
anul 1961. Rezultatul muncii poli
tice desfășurate de agitatori este 
semnificativ. La dezbaterile care au 
avut loc în legătură cu cifrele de 
plan pe 1961 au luat parte 140 de 
salariați, făcînd zeci de propuneri 
pentru îmbunătățirea planului de 
măsuri tehnico-organizatorice și 
luindu-și angajamente pentru 
depășirea planului pe anul 1961. 
Aceste angajamente, totalizate pe 
fabrică, sînt următoarele : depăși
rea planului de producție pe 1961 
cu 100 tone de mătasă, sporirea 
productivității muncii cu 1 la sută 
față de sarcina de plan, realizarea 
unei economii de 150.000 lei peste 
plan, îmbunătățirea calității produc
ției cu 0,5 la sută.

Realizarea acestor angajamente 
trebuie să constituie de acum îna
inte obiectivul principal al mun
cii politice de masă. Organizația 
de partid are datoria să îndrume 
cu perseverență activitatea agita
torilor, să asigure ca ei să des
fășoare o muncă politică vie, per
manentă în rîndul întregului colec
tiv, să militeze neîncetat pentru ex
tinderea a tot ce este valoros, îna
intat in întrecerea socialistă, pen
tru descoperirea rezervelor interne 
în scopul înfăptuirii integrale și 
depășirii sarcinilor economice pe 
1961.

MENIU BOGAT SI VARIAT 
MUZICĂ Șl DANS PÎNĂ ÎN ZORI 
După orele 24 diferite surprize 
LOCURI LIMITATE 
REȚIMEȚI MESE РІИ TIMP!

• • •♦♦♦♦♦♦« •oowoo*
; O. C. L. Alimentara Petroșani I 

■ Angajează vînzăfori ambulanți cu remiză de 3 ț
* la sută pentru desfacerea de cornurl, chifle, *
♦ covrigi. ♦
I Informații suplimentare se pot primi la sediul %
* direcțiunii din Petroșani str. Gh. Gheorghiu-Dej î
î nr. 102, camera nr. 18. |
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lucrările sesiunii Sovietului 
Suprem al li. o. s. s.

MOSCOVA 21 (Agerpres) — TASS transmite :
La 21 decembrie ora 10 dimineața (ora Moscovei); cele două ca

mere — Sovietul Uniunii și Sovietul N. țn.n. jhăți'or ale ses unii So
vietului Suprem ai U.R.S.S. — au reluat discuțiile în ședințe separate. 
Deputății au continuat discutarea 
de dezvoltare a 
U.R.S.S. pe anul 
bugetului de stat

proiectelor planului de stat 
economiei naționale și bugetului de stat al 

1961; precum și raportul cu privire la executarea 
pe anul 1959.

Cercetări meteorologice de pe bordul 
navei „I. M.

MOSCOVA 21 (Agerpres) — 
De pe bordul navei sovietice de 

cercetări „I. M. Șokalskî" a fost 
lansată prima rachetă meteorologică 
în front tropical în Oceanul Pacific.

După cum transmite prin radio 
A. Muromțev, doctor în științe geo
grafice, șeful expediției de pe na
va „I. M. Șokalski" racheta a fost 
lansată cu succes.

Nava „I. M. Șakolski" efectuiază 
de aproximativ două luni cercetări 
hidrometeorologice în Oceanul Pa
cific. De opt ori pe zi sînt puse în 
funcțiune aparatele instalate în di
ferite puncte ale navei și cu aju
torul lor se efectuează observații în 
cadrul programului de cercetări. Un 
aparataj telefoto recepționează cu 
regularitate hărțile sinoptice și hăr
țile undelor eoliene.

Dr. Muromțev comunică că în 
centrul taifunului Ofelia care s-a dez
lănțuit la sfîrșitul lunii noiembrie

Șokalskyi“
s-a determinat cu ajutorul unui ra
diolocator limita superioară a ne
bulozității, la o altitudine de 12 
km.

în lucrările de cercetări, comuni
că dr. Muromțev, sînt de un ajutor 
de neprețuit rachetele meteorologi
ce. Lansarea lor a devenit deja un 
procedeu obișnuit. Prima rachetă 
meteorologică lansată în front tro
pical a permis studierea structurii 
verticale a acestui front.

Nava de cercetări își menține ru
ta spre sud. In curînd ea va anco
ra într-un port din insulele Fidgi, 
unde expediția se va opri pentru o 
scurtă odihnă după cele două luni 
de activitate

Nota Ministerului 
Afacerilor Externe 

aî U.R.S.S. adresată 
ambasadei S. U. A.

Ia Moscova
MOSCOVA 21 (Agerpres) — 

TASS anunță :
Guvernul sovietic a cerut guver

nului S.U.A. să pedepsească aspru 
pe cei ce s-au făcut vinovați de 
acțiunile provocatoare ale distru
gătorului nr. 817 aparținînd forțe
lor maritime militare ale S.U.A. 
care, ;,la 4 noiembrie a simulat în 
Marea Mediterană timp de o oră 
un atac împotriva motonavei co
merciale sovietice „Fălești" care 
naviga spre Odesa venind din Mar
silia.

în nota adresată de Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. am
basadei S.U.A. se spune că acțiu
nile distrugătorului american față 
de motonava comercială sovietică 
„Faleștî" nu pot fi calificate altfel 
decît ca provocatoare, care încalcă 
principiul libertății navigației în 
largul mării și normele elementare 
ale dreptului internațional.

Guvernul sovietic, se subliniază 
în notă, speră că guvernul S.U.A. 
va lua măsuri pentru a .împiedica 
în viitor asemenea acțiuni față 
navele comerciale sovietice.

SITUAȚIA DIN LAOS
Este necesar să se întrunească grabnic participanții 

la conferința de la Geneva pentru Indochina

de

Шш plinei pârli a liiiăiiloi ulii le-a 
шівоі a" ”"

NEW YORK 21 (Agerpres)
La 21 decembrie la ora 0,57, 

ora New Yorkului, (ora 7,57 ora 
Bucureștiului), s-a încheiat prima 
parte a lucrărilor celei de-a 15-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

15-8
0. H. II.

Intrucît discutarea mai 
probleme, inclusiv a problemei de
zarmării și problemei Congoului, 
nu s-a terminat, sesiunea își va re
lua lucrările la 7 martie 1961.

multor

(o ie » ргиіт І 
ambasadorBl $.0.1. io Etiopia: 

ADIS ABEBA 21 (AgerpresA 
Corespondentul din Adis Abe- I 

ba al agenției United Press Inter- * 
national relatează că în capitala J 
Etiopiei s-a răspîndit zvonul că • 
Richards, ambasadorul S.U.A. la I 
Adis Abeba, ar fi asistat la exe- ț 
cutia miniștrilor rebeli din guver- • 
nul etiopian care a avut loc în J 
palatul imperial. Corespondentul ♦ 
anunță că Richards a dezmințit î 
aceste informații declarînd că nu ț 
era în camera în care au fost exe- j 
cutați miniștrii ci „în aripa opusă ♦ 
a dădirti". î

Richards a recunoscut însă că î 
atunci cînd trupele împăratului • 
Haile Selassie au început asaltul J 
palatului el ducea în palat trata- ♦ 
tive cu fmru, proclamat de rebeli • 
prim ministru. î

In timpul asaltului împotriva j 
palatului, a adăugat Richards, cu ♦ 
am fugit din clădire prin „prima î 
ieșire pe care am întîlmt-o în î 
cale", printr-o fereastră spartă J 
de un proiectil de artilerie. j

HANOI 21 (Agerpres) — TASS 
transmite : ,

Postul de radio al guvernului 
laoțian legal — „Vocea Laosului" 
a declarat că este necesar să se în
trunească grabnic reprezentanții ță
rilor participante la conferința de 
la Geneva pentru Indochina din 
anul 1954.

Situația- din- Laos, subliniază 
postul de radio, a devenit extrem 
de gravă în urma agresiunii di
recte a imperialiștilor americani, a 
partenerilor lor tailandezi și a al-

tor grupări reacționare. Războiul 
dezlănțuit în Laos de imperialiștii 
americani amenință pacea în Indo
china și în Asia de sud-est.

în prezent imperialiștii americani 
și reacționarii tailandezi, împreună 
cu clica trădătoare din Laos, au 
dezlănțuit o agresiune fățișă împo
triva acestei țări, au atacat capitala 
Vientiane urmărind să răstoarne gu
vernul legal și să creeze în locul 
lui un guvern marionetă în scopul 
înfăptuirii planurilor lor mons
truoase.

Rebelii suferă înfrîngeri
HANOI 21 (Agerpres)
Postul de radio „Vocea Patet 

Lao" a anunțat că trupele Patet 
Lao și-au intensificat atacurile îm
potriva trupelor lui Fummi Nosa
van în diferite regiuni ale Laosu
lui. Postul de radio a precizat că 
aceste acțiuni constituie răspunsul 
la apelul guvernului legal laoțian 
cerînd intensificarea luptelor pen
tru ca țara să fie eliberată de a- 
gresorii străini și trădătorii lao- 
țieni. Potrivit postului de radio, 
forțele Patet Lao au pus pe fugă 
trupele inamice în Laosul central 
precum și în provincia Xieng Kho-

------- = ♦♦♦♦ ' =---------

Comportarea curajoasă a pairîofilor 
algerieni care sînt judecați la Orleans
PARIS 21 (Agerpres) 
Ziarul ;,L’Humanite“ scrie des

pre comportarea plină de curai a 
patrioților algerieni care sînt ju
decați în prezent de Tribunalul 
militar întrunit la Orleans.

în cadrul ședinței Tribunalului 
din 19 decembrie cei 33 de alge
rieni care sînt acuzați de ;,atentat 
la securitatea statului"; s-au ridicat 
pentru a păstra un 
legere în memoria 
lor căzuți în timpul 
nimente sîngeroase

Apoi, patrioții algerieni arestați 
au organizat o adevărată demons
trație. Acuzatul Ruabah a flutu
rat steagul verde-alb al Algeriei 
luptătoare, în timp ce ceilalți a- 
cuzați scandau : „Trăiască armata 
de eliberare națională 1 Trăiască 
Algeria independentă 1".

Președintele Tribunalului s-a

uang unde două companii ale lui 
Fummi NoSavan au fost scoase din 
luptă. A fost capturată o importan
tă calitate de materiale de răz
boi și au fost uciși 200 de ofițeri 
și soldați din trupele lui Fummi 
Nosavan.

o---

grăbit să întrerupă ședința și a 
nunțat că lucrările procesului 
vor desfășura de acum înainte 
secret.

a- 
se 
în

minut de recu- 
compatrîoților 

recentelor eve- 
din Algeria.

ju
de

Apelul juriștilor 
sovietici

’ MOSCOVA 21 (Agerpres) 
TASS transmite :

Juriștii sovietici au adresat 
riștilor din toate țările Apelul
a protesta împotriva încălcării gro
solane a drepturilor omului și a 
drepturilor cetățenești în Algeria; 
de a obține ca rezoluția în proble
ma Algeriei, adoptată de Organi
zația Națiunilor Unite, să fie ne
întârziat tradusă în viață.
-------  v v ---------- ■ —

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

in problema congoleză organele DAU. 
a fi inerte

Asiei și Africii s-au pronunțat îm
potriva candidaturii Portugaliei, a- 
ceasta a fost nevoită să și-o retra
gă. în locul Portugaliei grupul ță
rilor afro-asiatice a propus candi
datura Liberiei. Dar, din cauza 
opoziției puterilor occidentale ea 
n-a reușit să întrunească majorita
tea necesară a voturilor. Liberiei 
i-a fost opusă candidatura Irlan
dei. Întrucît după cîteva tururi de 
scrutin nici Liberia, nici Irlanda 
n-au întrunit majoritatea necesară 
de voturi, ele au ajuns la, un 
„gentlemens agreement". S-a sta
bilit că Liberia se alege pe o pe
rioadă de un an, iar la cea de-a 
16-a sesiune se vor ține alegeri 
speciale pentru Irlanda tot pe o 
prioadă de un an. Totodată dele
gatul U.R.S.S., V. A. Zorin a ară
tat că un asemenea acord depă 
șește cadrul Cartei O.N.U. și dv 
aceea nu poate fi considerat ca 
fiind obligatoriu pentru delegații.

Adunarea Generală a trecut în 
continuare la alegerea celui de-al 
6-lea membru al Consiliului social 
și economic. împotriva candidaturii 
Indiei puterile occidentale au pre
zentat candidatura Belgiei. Intrucît 
nici India, nici Belgia n-au întru
nit majoritatea necesară de voturi 
s-a propus ca alegerile să fie ami
nate pentru cea de-a doua parte 
a lucrărilor celei de-a 15-a sesiuni 
a Adunării Generale, care se va 
deschide în martie 1961.

s-au dovedit
NEW YORK 21 (Agerpres) 
în ședința plenară din după 

amiaza zilei de 20 decembrie a 
Adunării Generale a O.N.U. au lus. 
cuvîntul delegații Indiei și U.R.S.S. 
pentru a-și motiva votul în legătură 
cu proiectele de rezoluții privind 
problema situației din Congo.

în timp ce problema situației din 
Congo, a declarat reprezentantul 
Indiei, Krishna Menon, continuă să 
rămînă pe ordinea de zi a sesiunii, 
organele O.N.U. s-au dovedit a fi 
inerte.

Făcînd bilanțul discuțiilor, repre
zentantul U.R.S.S., V. A. Zorin a 
declarat că considerentele expuse 
de delegația sovietică în problema 
Congoului coincid în mare măsură 
cu punctul de vedere al acelor țări 
Asiatice și Africane care sînt sin
cer interesate în asigurarea inde
pendenței politice și a integrității 
teritoriale a acestei tinere repu
blici africane. Totodată, poziția 
reprezentanților puterilor occiden
tale și a aliaților lor a arătat că 
ele, ca și în trecut, nu intenționea
ză să renunțe la promovarea poli
ticii subversive față de Republica 
Congo, intenționează să nu renun
țe la încercările de a o readuce în 
situația de colonie. Dar indiferent 
cu ce cuvinte și-ar camufla pute
rile coloniale adevăratele lor sco
puri față de Congo, a subliniat re
prezentantul U.R.S.S., ele nu vor 
reuși să înșele opinia publică mon
dială.

Secretarul general, a spus în con
tinuare V. A. Zorin, trebuie să tra
gă învățăminte serioase din discu
tarea problemei congoleze și din 
votarea rezoluțiilor.

El trebuie să țină seama că mai 
puțin de jumătate din țările mem
bre ale O.N.U. au votat în favoa
rea noilor însărcinări ale secretaru
lui general care ar consolida situa
ția existentă din Congo. în același 
timp aproximativ o treime din ță
rile membre ale O.N.U., printre 
care se află principalele state afri
cane și asiatice, au criticat cu as
prime activitatea secretarului ge
neral și au cerut schimbări hotă- 
rîte în Congo, restabilirea activi
tății parlamentului 
tuturor normelor 
curmarea hotărîtă 
colonialiștilor în 
congolez.

și guvernului, a 
constituției și 

a amestecului 
viața poporului

★

Apoi, Adunarea Generală a tre
cut la discutarea altor puncte de 
pe ordinea de zi. S-a procedat la 
alegerea celui de-al treilea membru 
permanent al Consiliului de 
ritate. Dat fiind faptul că

Secu- 
țările

Discursul lui De Gaulle la posturile de radio 
televiziune francezeȘl

PARIS 21 (Agerpres) — TASS 
transmite :

în seara zilei de 20 decembrie, 
președintele Franței, De Gaulle, a 
rostit un discurs la posturile de 
radio și televiziue, în care s-a o- 
cupat de referendumul ce urmează 
să aibă loc la 8 ianuarie în pro
blema organizării administrației Al
geriei.

De Gaulle a vorbit din nou des
pre așa-zisa „Algerie algeriană", 
idee cate stă la baza proiectului de 
lege al guvernului cu privire la or
ganizarea administrării Algeriei. 

' El a elogiat „serviciile" armatei

franceze în Algeria care înăbușă de 
peste șase ani prin forța armelor 
mișcarea de eliberare națională a 
poporului algerian. Afirmînd că 
Franța „propune pace“ și că „este 
gata să primească în orice moment 
pe reprezentanții celor care luptă 
împotriva ei“, președintele Franței 
a cerut capitularea mișcării de eli
berare națională. Astfel, el a de
clarat că numai după încetarea 
„ultimelor ciocniri și atentate" gu
vernul francez va putea discuta cu 
reprezentanții „diferitelor, curente" 
condițiile în care va fi înfăptuită

Alge-„autodeterminarea liberă - a 
riei.

In încheierea cuvîntării sale, ge
neralul de Gaulle a cerut din nou 
alegătorilor să acorde în timpul re
ferendumului din 8 ianuarie spri
jin „masiv- politicii guvernului în 
problema Algeriei.

în cercurile ziaristice locale dis
cursul președintelui este’ apreciat 
ca o parte a intensei campanii pro
pagandistice care se desfășoară în 
prezent în Franța în folosul pro
iectului de lege al guvernului cu 
privire la organizarea administră
rii Algeriei,

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA1 : Petroșani, Sir. Gh. Gheorghiu-Dej ar. 56. Tel. interurban 322, automat 269.

PROGRAM DE RADIO
22 decembrie

PROGRAMUL I. 7,45 Melodii 
populare romînești, 8,30 Muzică U- 
șoară, 9,00 Simfonia tinereții de 
Dumitru Bughici. 9,30 Vreau 
știu, 10,35 Muzică 
11,03 Muzică din opere, 11,30 Mu
zică populară romînească și a mi
norităților naționale, 12,00 Repor 
taj, 12,40 Noi înregistrări de cîntece 
ale corului Radioteleviziunii, 13,05 
Concert de prînz, 15,20 Instrumen
tiști de muzică ușoară din țări prie
tene, 16,15 Vorbește Moscova! 16,45 
Cîntă fluierașul Florea Netcu, 17,15 
Muzică instrumentală, 17,30 Tine
rețea ne e dragă (reluare), 18,00 
„Muzică ușoară romînească", 19,05 
Tribuna radio, 19,20 „Cîntec și 
joc", 19,45 Transmisie din sala 
Studioului de concerte al Radiote
leviziunii a concertului orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii, 22,45 
Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 14,15 Din repertoriul cîntăro- 
țului Ion Cristoreanu, 15,00 Muzi
că ușoară, 15,20 Program interpre
tat de orchestra simfonică a Ra
dioteleviziunii sovietice, 16,15 Jo
curi populare romînești, 17,00 Mu
zică ușoară, 17,20 Intetpreți și ra
luri, 18,05 „Tineri soliști la micro
fon", 18,25 Cîntă sextetul vocal 
„Perinița", 19,00 „Oamenii muncii 
cîntă viața nouă a patriei", 19,45 
Concert de muzică populară romî
nească, 20,30 Anul literar 1960 în 
Uniunea Sovietică, 21,15 Din fol
clorul popoarelor, 22,00 Piese co
rale romînești, 22,30 Muzică din o- 
peretele lui Iohan Strauss.

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

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 Noiembrie: 

Cocoșatul ; Al. Sahia : Ivanna ; 
PETRILA : Război și pace (seria 
II-a) ; ANINOASA : Policarp mais
tru caligraf ; VULCAN : N-am u- 
cis ; LUPENI : Ivanna ; URI- 
CANI : Bîtă ieși din sac.

sa
distractivă*

Tiparul: „6 Apgust" — Poligrafie


