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Lucrările sesiunii Marii Adunări Rationale
lucrările 
din ac-

Vineri au continuat 
celei 
tuala 
nări

In
conducătorii partidului și statu
lui.

In ședința de dimineață, depu
tatul Constantin Scarlat a pre
zentat raportul Comisiei econo- 
mico-financiare asupra proiectu
lui Bugetului de Stat al R. P. 
Romîne pe anui 1961.

La dezbaterea proiectului de 
buget au luat cuvîntul deputății 
Dumitru Balalia, circumscripția 
electorală Văleni, regiunea Plo- 
eștî, Nîcolae Popa, circumscrip
ția electorală Băcești, regiunea 
Iași, Ștefan Boboș, circumscrip
ția electorală Sagna, regiunea 
Bacău, Smaranda Vasile, cir
cumscripția electorală Gheorghe 
Doja, regiunea București, Florian 
Dănălache, circumscripția electo
rală Rahova, orașul București, 
Iosif Nagy, circumscripția electo
rală Pecica, regiunea Timișoara, 
Demostene Botez, circumscripția 
electorală Casa Scînteii, orașul 
București, Vasile Vaida, circum
scripția electorală Ileanda, regiu-

de-a IX-a sesiuni 
legislatură a Marii Adu- 

Naționale.
lojile oficiale au luat loc

nea Cluj, Cornel Fulger, circum
scripția electorală Brazda lui No
vac, regiunea Craiova, Ioan Hie, 
circumscripția electorală Feldioa- 
ra, regiunea Stalin, Constantin 
Nistor, circumscripția electorală 
Negrești, regiunea Iași, Angela 
Luchin, circumscripția electorală 
Lovrin, regiunea Timișoara, Radu 
Dulgheru, circumscripția electora
lă Viziru, regiunea Galați, Tibe- 
riu Andrasofszky, circumscripția 
electorală Miercurea Nirajului, 
Regiunea Autonomă Maghiară.

In ședința de după-amiază, în 
continuarea dezbaterilor la pro
iectul de buget au luat cuvîntul 
deputății Gheorghe Nicula, cir
cumscripția electorală Alexandria, 
regiunea București, Nicolae Hu- 
dițeanu, circumscripția electorală 
Negru Vodă, regiunea Constanța, 
Gheorghe Prodan, circumscripția 
electorală Miercurea, regiunea 
Hunedoara, Raluca Ripan, cir
cumscripția electorală Beclean, 
regiunea Cluj și ministrul Indus
triei Grele, Constantin Tuzu.

Marea Adunare Națională a 
votat apoi luarea în considerare 
a proiectului de lege asupra Bu
getului de Stat pe anul 1961.

-------; . .......................... ............

citirea pe articole a pro- 
de lege, Marea Adunare

După 
iectului 
Națională a adoptat, prin vot se
cret, în unanimitate, Legea pen
tru aprobarea Bugetului de Stat 
al R. P. Romîne pe anul 1961,

Trecîndu-se apoi la următorul 
punct al ordinei de zi deputatul 
Ion Predescu a prezentat rapor
tul Comisiei administrative asu
pra Proiectului de lege pentru 
îmbunătățirea împărțirii adminis
trative a teritoriului R.P. Romîne.

La dezbaterea acestui proiect 
de lege au luat cuvîntul deputății 
Ene Țurcanu, circumscripția e- 
lectorală Rădăuți, regiunea Su
ceava, Kovacs Gyorgy, circum
scripția electorală Cristurul Se- 
cuesc, regiunea Autonomă Ma
ghiară, Oprea Călin, circumscrip
ția electorală Gighera, regiunea 
Craiova, Ioan Gluvacov, circum
scripția elctorală Ciacova, regiu
nea Timișoara, Iosif Stoica, cir
cumscripția electorală Abrud, re
giunea Cluj.

Lucrările sesiunii Marii Adu
nări Naționale continuă sîmbătă 
dimineața.

(Agerpres)

Cu planul anuaB îndeplinit
Colectivul minei Petrila

cut la Petrila progresul tehnic. 
Peste 3.900 m. galerii au fost ar
mați cu fier și bolțari de beton.

Minerii petrileni au îmbunătă
țit considerabil calitatea cărbune
lui cxras, fapt care le-a adus pes
te 1.000.000 lei economii prin bo
nificații. Laolaltă cu economiile 
obținute peste plan prin reducerea 
consumurilor specifice, prin folo
sirea deplină a rezervelor interne, 
colectivul 
1.500.000 
obținut în 
lioane lei 
la prețul 
extras.

Astăzi, 24 decembrie, în cursul 
schimbului II, din abatajele mi
nei Petrila se vor extrage primele 
tone de cărbune în contul anului 
1961. In anul acesta, încheiat de 
minerii petrileni cu 7 zile mai 
devreme s-au obținut însemnate 
succese în toate domeniile acti
vității tehnico-economice. Datori 
tă aplicării unor măsuri tehnico- 
organizatorice, creării de condiții 
mai bune de muncă brigăzilor de 
mineri, productivitatea muncii ob
ținută în 1960 la mina Petrila 
depășește în medie 1,140 tone pe 
post. O largă extindere a cunos-

Colectivul Uzinei
Printre colectivele exploatărilor 

și întreprinderilor din Valea Jiu
lui care și-au îndeplinit planul ă- 
nual de producție înainte de ter
men, se numără și cel al Uzinei 
electrice Vulcan, Astfel, în ziua 
de 20 decembrie turibogeneratoa- 
rele au început să producă primii 
kilowați/ore în contul anului 1961. 
Această realizare de1 seamă a pu
tut fi obținută datorită muncii 
pline de avînt a colectivului de 
muncitori, tehnicieni și ingineri

•
întreprinderea forestieră Petroșani

Colectivul întreprinderii fores
tiere Petroșani a repurtat în ziua 
de 24 decembrie un însemnat 
succes în muncă: realizarea sar
cinilor anuale de plan la produc
ția globală și marfă.

In 11 luni din acest an, pe în
treaga întreprindere, s-au obținut 
economii suplimentare 1.404.000 
lei, depășindu-se angajamentul 
anual. In același timp s-au reali
zat beneficii peste plan în valoa
re de mai bine de 400.000 lei.

raportează că față de 
lei^ît s-a angajat, a 
11 luni aproape 2 mi- 
econonții suplimentare 

de cost al cărbunelui!
4

electrice Vulcan
în frunte cu membrii, de partid., 
Studiindu-se amănunțit posibilită- 1 
țile existente de exploatare rațio
nală a agregatelor, s;-au econo
misit 4.785 tone combustibil con
vențional. De asemenea a fost re- 
duș consumul propriu 1 tehnologic 
și pierderile pe rețele, obținîndu- 
•se economii care ‘însumează 
221.000 kWh.

Ing. VICTOR GIOBANU, 
JURCA VICTOR 

corespondenți

Sectoarele de exploatare fores-, 
tîeră Lupeni, Lonca și Cîmpu lui 
Neag au contribuit în mod deose
bit la îndeplinirea pianului anual 
pe întreprindere înainte de ter
men.

Prime de vechime 
pentru mineri

Ca urmare a grijii partidului 
și guvernului, la fiecare sfîrșit 
de an, minerii și tehnicienii ca
re lucrează în cadrul exploată
rilor miniere primesc pentru ac-
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muncii prime de vechime. Anul 
acesta minerilor și tehnicieni
lor Văii Jiulpi li se vor plăti 
prime de vechime în valoare de 
peStf IT.OOS.qOO lei.

Ieri după- irtiiază la mina Pe
trila a început plata primelor 
anuale de
Haidu Iulîui pentru cei 25 de 
ani de muncă ireproșabilă în 
subteran a primit drept primă 
de yechime 2.800 lei. De ase
menea, minekil Kibedi Adal
bert care lucrează de 14 ani în 
subteran a beneficiat de o pri- 

ă .de vechime de aproape 
’ І.1 lei, 

ti total, 
ii li s-au
>rîme de 
fie peste

vechi.me. Minerul

minerilor din Pe- 
acordat anul aces- 
vecbime în valoa- 
2.5Q0.0Q0 lei.
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La toate exploatările miniere 8 

din Valea Jiului au fost afișate 8 
proiectele contractelor colective § 
pe 1961. Minerii studiază sar- 
cinile prevăzute în aceste pro- * 
iecte și vin cu numeroase pro
puneri de îmbunătățire. IN 
CLIȘEU: Aspect obișnuit în 
aceste zile la mina Petrila: 
minerii Denilov lacob, Stan 4- 
Benone și Codarcea Vaier din 0 
sectorul III citesc cu atenție 8 
prevederile noului contract co- « 
lectiv. 8
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Cu ocazia dezbaterii sarcin ilor de plan pe 1961 minerii din 
brigada lui Drob Gheorghe din sectorul II al minei Vulcan au 
apreciat că în noul an pot obține un randament de pește 4,500 
tone pe post în abataj și cel puțin 5 m. c. lemn economisit pe 
lună. IN CLIȘEU: In jurul brigadierului Prob Gheorghe, mi
nerii Bobișiu Toma și Matei loan I cercetează atenți posibi
litățile pe care le au pentru a-și face munca tot mai rodnică.

Construcții miniere realizate 
la termen!

, Elanul de dezvoltare a econo
miei naționale în următorii ani, 
prevede creșterea extracției de căr
bune cu peste 50 la sută. Reali
zarea acestei importante creșteri 
de producție urmează a se obține 
atît pe seama lărgirii capacității 
ide producție la exploatările exis
tente, cît și prin deschiderea de 
noi mine.

în lumina Directivelor Congre
sului al Ш-lea al P.M.R., co
lectivul de muncitori, tehnicieni 
și ingineri din cadrul O.C.M.M. 
— unitate de execuție pentru lu
crări de construcții și montaje mi
niere — în activitatea sa pe 1960 
și în planul de măsuri pentru 
1961 s-a orientat spre scurtarea 
duratei de execuție a lucrărilor. 
Astfel, în cursul anului 1960 au 
fost terminate și puse în funcțiu
ne total sau parțial un număr de 
35 obiective industriale în valoa
re de aproape 40

La finele anului 1960 muncito
rii și tehnicienii
O.C.M.M. au pus în funcțiune un 
nou obiectiv important „lazurile 
de sedimentare1’ pentru prepara
ția Lupeni și depun eforturi pen
tru terminarea altor obiective in
dustriale importante cum sînt : 
montarea mașinii de extracție de 
la puțul Ștefan Lupeni, funicu- 
Jarul de șist nr. 4—5 Lupeni, sta
țiile de transformatoare și tablou
rile de distribuție de la Jieț și A- 
ninoasa, turnul de extracție de 
la mina Uricani etc.

In vederea executării și pre
dării la termen a lucrărilor de 

construcții-montaj prevăzute a se 
executa în 1961, în planul teh
nic de organizare s-au inclus o 
serie de măsuri menite să îmbu

milioane lei.

din cadrul

nătățească activitatea O.C.M.M. 
S-a prevăzut în primul rînd ca 
eșalonarea execuției în timp să se 
facă în 
predare, 
dotarea 
mijloace 
utilaje), 
zărilor pe bază de grafic. S-a pre
văzut de asemenea mecanizarea 
complexă a unor operații care re
clamă un volum important de 
manoperă, reducerea cheltuielilor 
de transport prin executarea unor 
prefabricate chiar pe șantier, pre
cum și măsuri care să conducă 
la extinderea introducerii tehni
cii noi.

In executarea la termen a lu
crărilor de investiții, deși con
structorul are rolul cel mai im
portant, mai există însă o seamă 
de factori care 
mod direct și 
termenelor de 
și finanțare la 
tru montat etc. De aceea conside
răm că pentru executarea în ter
men a construcțiilor și montaje
lor miniere prevăzute în plan pe 
1961, pentru care 
s-au angajat să 
termene în total 
necesar să fim 
gurarea la timp 
nanțării, utilajelor 
lor necesare.

Cu ajutorul ce-1 
această privință și 
nul exprimat de muncitori și teh
nicieni cu ocazia prelucrării pla
nului pe 1951 sîntem hotărîți să 
realizăm și chiar să depășim an
gajamentele luate.

GUȚAN BORIS 
ing. șef. O.C.M.M.

funcție de termenul de 
s-au "hiat măsuri pentru 
șantierelor din timp cu 
de producție (materiale, 
pentru urmărirea reali-

influențează în 
hotiărîtor asupra 

execuție : proiecte 
timp, utilaje pen-

constructorii 
scurteze aceste 
cu 50 zile, este 
ajutați prin asi- 
a proiectelor, fi- 

și materiale-

vom primi în , 
bazați pe ela-

Clubul dip Petrila poate desfășura o activitate 
1,1 mult mai bogatăComitetul orășenesc^ de partid 

Petrila acordă atenție îmbună
tățirii continue! a muncii politice 
și cultural-educative de masă în 
■rîndurile oamenilor muncii, subor
donării ei sarcinilor de producție, 
atragerii în această sferă de acti
vitate a unui număr cit mai mare 
de muncitori.I

Preocupîndu-se de îmbunătăți
rea activității cultural-educative, 
comitetul de partid a analizat în
truna din ședințele sale munca 
culturală desfășurată la clubul 
din localitate. Pe baza referatu
lui prezentat și a propunerilor ce 
s-au făcut cu prilejul discutării 
lui, s-au luat măsuri pentru îm
bunătățirea activității cultural- 
educative. De exemplu, în scopul 
sprijinirii procesului de produc
ție. comitetul de partid’ a îndru
mat consiliul de conducere al clu
bului să desfășoare o intensă pro
pagandă 
sebi pentru 
noi

In această 
orășenesc de 
jutor prețios conducerii clubul iii 
și comitetelor sindicatelor de l*t 
mina și preparația Petrila pentru 
selecționarea celor mai buni to
varăși care să expună conferin
țe pe teme tehnice. In corpul de 
conferențiari au 
neri și tehnicieni 
ididați de partiid 
gătire politică și

prin conferințe și îndeo- ' 
promovarea tehnicii

privință comitetul 
partid a dat un a-

fost atrași ingi- 
membri și can- 
cu o bună pre-' 
profesională. In

acest an, în cadrul clubului din: 
localitate, au fost ținute 35 de 
conferințe, majoritatea tratând 
probleme strîns legate de proce
sul de producție. De exemplu, s-au 
ținut conferințe: „Importanța 
mecanizării în muncile subtera- 
ne“, „Noutăți în tehnica minie
ră", „Importanța întrecerii pe 
profesii", „Mina noastră, ieri și 
azi“ și altele. La conferințele ex-; 
puse au participat peste 11.000 
de oameni ai muncii.

Indrumînd activitatea culturală, 
comitetul de partid a recomandat 
consiliului de conducere al clobn-; 
lui să orienteze repertoriul for
mațiilor artistice’ spre problemele 
de actualitate care preocupă pe 
muncitorii mineri, să îmbunătă
țească conținutul programelor ar
tistice. Astfel, prin programele 
sale, brigada artistică de agita
ție a prezentat în mai multe rîn- 
duri, în sala de aipel a minei Pe- 
.trila, rezultatele obținute de 
muncitorii minei în întrecerea so
cialistă, a stimulat inițiativele

Z. ȘUȘTAC.
— 
(Continuare în pag. 3-a)
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Sehsoloeh o iw - vaie 
a diamantelor

Un nou zăcămînt de diamante mult mai bogat 
decît zăcămîntul de la Mimîi cunoscut astăzi în 
toată lumea, a fost descoperit de geologii sovietici 
tot în Iakutia în valea rîului polar Sohsolooh. Acest 
zăcămînt, denumit în limba iakută „Aihal", ceea ce 
înseamnă „glorie", este situat într-o regiune greu 
accesibilă.

Specialiști în domeniul aviației au ajutat pe 
geologi să amenajeze un dmp de aterizare pentru 
avioane. Din Mirnîi, orașul diamantelor din Ia
kutia, a plecat spre Aihal o coloană de automobile 
care transportă pentru geologii exploratori ai nou
lui zăcămînt — toate cele necesare vieții și muncii.

Cristalele transparente ale neckurilor de kim- 
berlit au fost descoperite de tânărul geolog Alik 
Krucek cu prilejul prelucrării unei probe luate din- 
tr-un rîuleț fără nume, căruia ulterior i s-a dat 
numele de Ilminit. Cu trei ani în urmă, un grup de 
geologi au găsit aici piropi — niște minerale mici; 
de o culoare roșie — deschisă, care indică întotdea
una prezența diamantelor. Recenta descoperire a 
lui Krucek a permis ca scurt timp după aceasta să 
se descopere în apropiere un mare zăcămînt de 
diamante — un neck de kîmberlit.

Consiliul economiei naționale din Iakutia a apro
bat planul noului orășel care va fi construit aici 
în anul viitor, în valea riuhii Sohsolooh, încătușat 
de o parte și de alta de stînci de diabaz.

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

Din istoria ciocolatei
Arborele de cacao își are originea în America 

Centrală, mai precis, în Mexic, unde era cunoscut 
și apreciat pentru fructele sale încă de pe vremea 
indienilor Maya. Aztecii apreciau atît de mult a- 
ceste fructe, îneît se serveau de ele drept... mone- 
dl care, în cele din urmă, ajungea la regele lor 
Montezuma. Și regele —spun cronicile — se delecta 
cu minunata băutură ce i se prepara din originala 
„monedă".

In Europa aceste fructe explice au fost aduse 
de Fernando Cortez, la puțin timp după descope
rirea noului continent de către Cristofor Columb. 
Băutura pieparată din ele după rețeta aztecilor ă 
sfirnil senzație la curtea regală spaniolă și a fost 
introdusă apbi în Franța de către Ana de Austria, 
fiica regelui Spaniei, devenită soția lui Ludovic 
al Xlll-lea. De remarcat că Diderot a scris o re
țetă izporîtă din experiența personală, asupra pri
mei creme de ciocolată pe care a obținut-o. Se 
pare, de altfel, că de la el a pornit și formula 
ciocolatei sub formă solidă.

Cuceritorii colonialiști, servindu-se de mina de 
lucru ieftină a negrilor, au extins cultura acestui 
arbore în America de Sud, Africa

La începutul secolului nostru, 
mondială de ciocolată nu depășea 
90.000 tone, adică aproximativ 12 
la sută din producția actuală.

Deși obținut apoi pe plantații în
tinse și cu exploatarea nemiloasă 
a muncii popoarelor subjugate, 
fructul de cacao a rămas la un preț 
ridicat datorită înțelegerii interve
nite între trusturile capitaliste de 
a пи-și leza interesele prin con
curență. Acestea au preferat de mul
te ori să arunce cantități imense de 
cacao în mare decît să-i scadă pre
țul pe piața mondială.

----- O-----

MICA PUBLICITATE
• Locatarii blocului К din Lo- 

nea anunță că printre ei se gă
sesc oameni foarte „inventivi", 
care au găsit soluția înființării 
de „crescătorii" pentru animale de 
casă și păsări de curte. Toți acei 
care vor să-și crească „bine" por
cii, cîinii precum și găinile și ra
țele să-i trimită sub geamurile 
scării nr. 3 a blocului susamintit, 
unde s-a amenajat „crescătoria" 
din resurse interne (citește res
turi menajerei.

• Se caută un cui pentru con
dica de sugestii și reclamații a 
magazinului Ferochimic din Vul
can. Aducătorul este rugat cu in
sistență să-l șl bată în perete, 
altfel cuiul s-ar putea rătăci, ca 
și condica, prin sertarul casierei 
magazinului.

• Șoferul Szilagyi de pe auto
buzul care face cursa Petroșani— 
Petrila și retur anunță mutarea 

stației de la capătul cartierului Li- 
vezenî, în fața bufetului cu bău
turi de la blocuri. Conducerea 
l.C.O. este rugată să „confirme" 
această schimbare.

și în Asia, 
producția totală

ф T 0 A Ț
• Cum pot fi îmbina* 

te două bucăți de me
tal ? Iată o întrebare la 
care se pot da multe 
răspunsuri; prin nituire, 
sudare, prin șuruburi etc., 
etc. Iată că la aceste pro
cedee se adaugă încă u- 
nul, specific lemnului, 
hîrtiei, anume încleierea. 
In R. D. Germană au 
fost realizate anumite 
cleiuri din rășini sinte
tice care permit lipirea 
metalelor între ele, pre
cum și încleierea meta
lelor cu alte materiale 
(sticlă, belon. ceramică, 
mase plastice).

O dovadă că încleie
rea metalelor a trecut 
pragul laboratorului o 
constituie executarea în 
R. D. Germană r urni' 

pod din metal cu o des
chidere de 55,8 m., la 
care îmbinări!'^ elemen
telor s-au realizat exclu
siv prin încleiere.

• Primul instrument 
muzical de coarde a fost 
arcul de vînătoare. îna
inte de a începe vînă- 
toarea, strămoșii noștri 
își încercau arcurile: da
că coarda era bine în
tinsă, ea scotea un sunet 
armonios, muzical. S-a 
observat că dacă coarda 
este mai scurtă, produce 
un sunet mai subțire, iar 
cînd coarda e mai lun
gă scoate, la atingere, 
un sunet mai gros. De 
la aceste constatări, n-a 
mai fost de cît un pas 
pînă la obținerea prime
lor instrumente muzica
le : întinzînd cîteva coar
de pe o cutie de lemn, 
omul a dat naștere pro
totipului primitiv al har-

:AM O RECLAMAJIE
I Sînt un autobuz al l.C.O.-iilui 
» și port numărul 50.225. După ci-
• te se spune, în afară de transpor- 
t tul călătorilor și în afara sunetului 
J strident al claxonului nu mai știu 
t nimic. Totuși eu știu și a-și vrea
♦ să vorbesc. De aceea, vă rog să 
î mă ascultați. Sînt tare supărat pe 
ț șoferul care mă conduce. Sînt su- 
J părat și mie rușine că toată ziua 
j aud reclamații : că mașina n-a
• venit la timp, ori chiar deloc, ba 
1 că șoferul vorbește urît cu pasa- 
j gerii și cile și mai cite. Reclama-
• țiile sînt juste. Dar eu mă stră- 
■ duiesc să-mi fac datoria însă fără
* șofer nu pot porni la drum, că 
î nu e voie. Dacă însă încearcă ca- 
j reva să-l critice, îi intră pe o ure-
♦ ~be și-i iese pe cealaltă.
• Să vă povestesc un caz. Nu de
* mult, pe la începutul lunii decem- 
î brie am pornit de la Petrila con- 
I form orarului la ora 14. S-a în-
♦ tîmplat însă ca la pasajul de cale 
« ferată să fiu oprit de bariera in- 
J chisă. Intre timp, a sosit și cole- 
J gul meu dinspre Petroșani. Cei 
J doi șoferi au coborît și pînă la
* trecerea trenului și-au făcut „pli- 
i nul" golind din conținutul unei 
i damigene adusă de șoferul cole- 
J gului meu. Pasagerii, în loc să ta-
• că rnîlc, au început să vocifereze 
« că „șoferul n-are cică voie să 
I bea". Bineînțeles, șoferului meu 
J nu i-au spus nimic, deoarece e
• deajuns să-l privești să-ți dai sea- 
« та că nu-i de glumit cu el.
I In sfîrșit, am ajuns la stația de

î
♦

la parcul „Filimon Ștrbu" din Pe- • 
troșani. J

A.U coborît cel care trebuiau să ♦ 
coboare, au urcat cei care au pu- ț 
tut și am pornit mai departe. Dar J 
după vreo 20 de metri îmi pttne * 
șoferul o frină și se dă jos. 1 s-a Z 
părut că ușa din spate nu se poa- j 
te închide din cauza unui cetățean, j 
A coborît și a strigat la el să со- » 
boare. Acesta însă nu a coborît. ! у 
Este foarte adevărat că — după j 
cum s-a constatat mai tîrziu — u- J 
știe se puteau închide foarte bine • 
și dacă cetățeanul ar fi rămas în î 
autobuz. Dar dacă îi spune șofe- , 
rut meu să se dea jos, cum își J 
poate permite să se împotriveas- • 
că ? Șoferului meu i-a sărit țan
dăra. L-a apucat pe cetățean de 
gît și l-a înjurat și probabil l-ar 
fi dat jos din mașină dacă n-ar fi

*

♦ 
fost combătută atitudinea lui de ♦ 
cițiva trecători care n-aveau nici ț 
in clin nici în mînecă cu împrici- J 
nații. Dar șoferul meu nu-i bol- * 
nav de inimă și nu se sperie așa ♦ 
ușor. Să fi văzut cum urla și în- «

*
Poate mai sînt șoferi la l.C.O. • 

care îi calcă pe urme. ♦
Ем însă m-am gîndit să fac o • 

reclamație la adresa șoferului meu * '
pe nume Petre Stan. Fac asta a- J 
vînd convingerea că tovarășii din * 
conducerea l.C.O. o să ia aseme- * 
nea măsuri îneît să avem reclama- $ 
ții cît mai puține. J

AUTOBUZUL 50.225 ;
p. conf. A. EDELȘTEIN J

De ce se supăeă Dana

fucăriiie sînt bucuria copiilor. Băieții preferă 
mașini, avioane, trenuri ori sateliți. Fetițele au gus
turi mai artistice. Așa cum se vede și длп clișeul 
nostru, Panfilie Georgeta își încearcă talentul la un 
mic pian.

Biblioteca clubului din Petro
șani. Bibliotecara tovarășa Ale
xandrescu Dana este prinsă în- 
tr-o discuție palpitantă cu... 
cîțiva cititori.

-- Hai măi Zoltan nu te mai 
juca atît. spuse bibliotecara, și 
iscălește odată.

Cel care răspunde Ia numele de 
„ZOLTAN". hohotește cu gura 
pîrfă la urechi apoi zice :

— Te grăbești Dana ? Stai fată 
că nu vin turcii...

Apoi către Brăteanu Aurel 
„prietenul" său :

— Ce zici Aurele, are haz bi
bliotecara, nu ?, anoi către bi
bliotecară.

— Hai păpușo — Iscălesc nu
mai decît — să te mai privesc 
puțin. Ești simpatică zău.

Ia tocul, fără să se grăbească, 
și începe să scrie. Bibliotecara îl 
urmărește încordată. Scoate apoi

■ir л.-

un suspin de ușurare. Omul a 
iscălit. își ia cartea — dar nu 
pleacă. Mai are ceva de „discu
tat" cu „simpatica bibliotecară". 
Mai mulți cititori care vor să 
împrumute cărți și așteaptă încep 
să dea semne de nerăbdare.

— Tovarășă bibliotecară nu te 
supăra, glăsuiește un om între 

două vîrste. Mai avem și alte tre
buri. Nu se poate să ne dai mai 
repede cărțile dorite ?

— Numaidecît — ce-i 
grabă tovarăși — zice ea.

— Nu-i nici o grabă. E 
vărat. Ce contează pentru
rășa Alexandrescu Dana o jumă
tate de oră pierdută de un citi
tor pe care ea nici nu-1 cunoaște. 
Important e că nu se plictisește 
Zoltan. Dar cititorii „neînțelegă
tori" vor să fie serviți1. Si pentru 
asta Dana se supără.

C. MARINESCU

atît a

ade- 
tova-

Modernizarea stră
zilor Cloșca, Ho- 
ria, N. Bălcescu și 
1. Budai Deleanu 
din Petroșani își are istoria 
După lungi discuții și tîrguieli

O ANIVERSARE CU CINTEC
ei. 
în

tre Sfatul popular al orașului și 
fosta întreprindere de construcții și 
montaje Petroșani, constructorii au 
început lucrările de modernizare în 
luna august 1959. Da, le-au început 
numai pentru că de terminat nu ti
veau nici timpul și nici condițiile 
materiale necesare. Dar, după cum 
spune și zicala populară, la multe 
lucruri începutul e mai greu, 
bine mai tîrziu decît nici o 
se consolau șoferii și pietonii 
circulau pe aceste străzi, dar 
ales locatarii lor.

— Vom putea circula mai repede 
și cu mai mare ușurință, întreză
reau șoferii luciul asfaltului de pe 
strada Cloșca, stradă pe care se 
desfășoară o intensă circulație.

— Vom scăpa de norii de praf 
și de stropii de noroi antrenați de 
mașini — se consolau pietonii și 
locatarii.

Intr-adevăr, o circulație mai ra
pidă, mai economică și cu mai pu
ține necazuri pentru șoferi, elimi
narea norilor de praf, a stropilor și 
a noroiului în general, toate acestea 
erau avantaje pe care modernizarea 
Străzilor amintite le-ar fi adus. Bi
neînțeles cu condiția ca ea, moder
nizarea, să fie înfăptuită pînă la 
capăt.

Contractarea lucrărilor fiind, în 
sfîrșit, botărîtă, banii necesari fi
nanțării alocați, constructorii... le-au 

k început și pînă la sosirea înghețu
lui au executat multe, și s-ar putea

Mai 
dată 
care 
mal

FOILETON

spune și cele mai grele și mai im
portante din lucrările prevăzute.

In străzile Cloșca, Horia, L. Bu
dai Deleanu și N. Bălcescu au fost 
săpate șanțurile pentru canali
zare, apoi au fost așezate tu
burile și astupate șanțurile, s-au 
fixat bordurile, s-au pavat trotua
rele, a fost așternută piatra spartă 
pe unele porțiuni și cilindrată și, 
încă ceva : străzile 
Horia și I. Bu
dai Deleanu, tîrziu 
de tot, la sfîr- 
șitul lunii noiem
brie, după mari e-
forturi și în condiții de calitate dis
cutabile, au fost terminate — pri
ma asfaltată, cu trotuare cu tot, iar 
a doua pavată. In rest, cu tot in
teresul și bunăvoința constructori
lor din Petroșani, lucrările nu au 
mai putut fi continuate.

..FToată iarna și toată primăva
ra lui 1960, în sesiuni, cu ocazia 
a diferite audiențe tov. Cosma 
Gbeorghe, președintele Sfatului 
popular Petroșani, în baza asigură
rilor date de către tovarășii de la 
Trustul regional de construcții Hu
nedoara, de astă dată, promitea și 
asigura că lucrările de modernizare 
vor fi reluate nu mai tîrziu de lu
na mai 1960. Apoi s-a stabilit „ul
timul termen' și în același timp s-a 
făcut „ultima promisiune"- pentru 
luna august. Dar, paralel cu pro-

misiunile făcute de tovarășii de la 
sfat, către mijlocul verii a început 
să circule și „zvonul" că, de fapt, 
lucrările de modernizare a străzilor 
Cloșca și N. Bălcescu nu vor mai 
fi continuate în acest an. Nu din 
cauză că constructorii din Petro
șani ar dori aceasta, ci pentru sim
plul motiv că cei de la T.R.C.H. 
nu mai trimit utilajul necesar pentru 

prepararea și pre
sarea asfaltului. 
„Zvonul" de la în
ceput a fost con
firmat apoi de fap
te căci lucrările 

întocmai.s-au petrecut
Toate speranțele au fost răstur

nate. Decepția a început să întune
ce pronosticurile și convingerile șo
ferilor, pietonilor, dar mai ales ale 
locatarilor. Gropile de pe strada 
Cloșca, la început mici, au avut 
toată iarna și vara lui 1960 condi
ții prielnice pentru a se adinei, că
minele de canalizare și-au ridicat 
acoperișurile de fontă la aproape 
jumătate de metru deasupra supra
feței străzii incit a fost deajuns ca 
un autoturism al Departamentului 
poștelor și telecomunicațiilor să se 
încumete să răzbată noaptea strada 
pentru ca exact 
rămînă lat, cu 
cut zob.

Din cauză că 
lor amintite nu 
consolidați peste tot au 
gropi, unele borduri s-au strîmbat, 
altele au sărit pur și simplu de la 
locul lor incit vor fi necesare unele

la jumătatea ei să 
axul din fată fă-

macadamul strâzi- 
a fost terminat și 

apărut

refaceri și îndrep
tări, Cine va su
porta costul aces
tor lucrări odată

terminate ?
Lă toate acestea se adaugă norii 

de praf care, spre indignarea loca
tarilor și pietonilor, n-au lipsit a- 
proape toată vara, bălțile și no
roaiele, întregul aspect al unor lu
crări neterminate care au de acum 
perspectiva sigură că vor rămîne 
în starea în care se află încă o iar
nă și poate... Alte gropi, alte bor
duri deteriorate, alte bălți și valuri 
de stropi, vor înnegri complet pe
reții clădirilor de pe strada Cloșca, 
abia vopsiți de către l.L.L.

Recent, s-a împlinit un an de la 
întreruperea lucrărilor de moder
nizare a celor două străzi. Cu aceas
tă ocazie la Trustul regional de 
construcții din Deva a avut loct 
probabil, festivitatea consacrată e- 
venimentului. S-au intonat cîntece, 
conducerea trustului, respectînd tra
diția, a adresat cuvinte de laudă, 
a evidențiat și stimulat pe tov. ing. 
Pretorian loan, șeful serviciului 
producție în a cărui sarcină cad lu
crările în discuție și altor persoa
ne pentru „priceperea" de care au 
dat dovadă în... tărăgănarea termi
nării acestei modernizări. S-au luat 
de asemenea noi angajamente pe ba
za cărora tovarășii de la Sfatul 
popular Petroșani vor face noi pro
misiuni. Cît îi privește pe șoferi, 
pietoni și locatari, ei vor continua 
să tragă ponoasele pînă cînd condu
cerea T.R.C.H.-ului, trasă la răspun
dere de forurile competente, se va 
hotărî să pună capăt unor astfel de 
practici.

acestea se adaugă norii

T. Ț1ȚIRCA
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Apartamentele erau vizitate cu 
minuțiozitate; încăpere cu încă
pere. Exigentă, comisia de recep
ție controla cu atenție calitatea lu
crărilor de zidărie, tencuieli, cop- 
sitorie, parchetul, instalațiile elec
trice și de apă etc. Constructorii, 
reprezentanții direcției de investi
ții și ai I.L.L. căutau să vadă da
că clădirea corespunde cerințelor. 
Și au rămas mulțumiți : acest 
bloc, al 35-lea și ultimul din se
ria lor, este de 
poate și predat 
menii or muncii !

...Cu vreun an 
constructorii 
au început o nouă lucrare : o se
rie de 35 blocuri mici a cite 4 
apartamente fiecare — o întreagă 
stradă nouă. Aceste blocuri tre
buiau construite 
scurt, urmînd a fi predate 
cursul anului 1960 cu 
najările și tencuielile 
terminate. 1

Pentru a realiza cu 
cina primită, constructorii au înce
put în primul rînd lupta cu tim
pul. Cum se poate construi mai 
repede ? Aceasta era problema 
care îi frămînta. De aceea, au în
ceput să clădească blocurile prin 
turnarea pereților din beton de 
steril în cofraje de plasă de sîrmă. 
Apoi, zidarii lui Kinal Ioan au 
folosit la zidăria altor blocuri

bună calitate și 
în folosința oa-

și ceva în urmă, 
șantierului Livezeni

într-un termen 
în 

toate ame- 
exterioare

succes sar

Un exemplu demn de urmat
Energeticienii de la termocentra

la Paroșeni au realizat în numai 
11 luni sarcinile dc plar.' prevăzute 
pe anul 1960. Unul dintre factorii 
care au contribuit în mare măsură 
la obținerea acestui succes a fost 
preocuparea permanentă a conduce
rii tehnice a întreprinderii pentru 
ridicarea calificării muncitorilor și 
specializarea lor în procesul de 
producție, pe locuri de muncă. In 
cursul acestui ah, majoritatea mun
citorilor și tehnicienilor din uzină, 

-cu excepția acelor încadrați în în- 
vățămîntul mediu și superior de 
stat, au fost încadrați în cercuri de 
minim tehnic, organizate pe grupe 
de specialitate. De pildă, muncito
rii din secțiile combustibil, epurare 
chimică și cazane au fost cuprinși 
în grupa 
in grupa 
torii de 
grupa C.
cursurile
nă în săli corespunzătoare. Pentru 
a ușura însușirea lecțiilor care se pre
dau, serviciul tehnic a pus la dis
poziția inginerilor lectori un bogat 
material didactic și tehnologic. Ast
fel, în cadrul orelor pentru cunoaș
terea utilajelor și automatelor ter
mice, lectorii au prezentat și descris 
cele mai noi și moderne aparate de

A, cei din secția turbine
B, electricienii și munci- 
la secția termotehnică în 
etc. Conform unui grafic, 
se țin odată pe săptămi-

Clubul din Petrila poate desfășura o activitate 
mult mai bogată

cărții tehnice s-au făcut expozi
ții, vitrine, fotomontaje.

Activitatea culturală din ora
șul Petrila s-a îmbunătățit mult. 
Nu pot fl însă trecute cu vederea 
lipsuri care mai persistă. Așa 
de exemplu, cele două sindicate 
— al minei și al preparației, nu 
se îngrijesc ca în zilele de re
paus să aibă loc la club progra
me cultural-artistice la care să 
participe salariații minei și pre
parației și familiile acestora. In 
acest ân formațiile artistice ale 
clubului au prezentat în fața oa
menilor muncii din localitate nu
mai 8 programe. O activitate 
slabă “desfășoară echipa de tea
tru, care a pregătit anul acesta 
numai o singură piesă. Reperto
riul formației de teatru nu este 
bine orientat. El cuprinde piese 
care au fost deja prezentate pe 
scena clubului din Petrila de că
tre Teatrul de stat Valea Jiului. 
De exemplu, echipa de teatru a 
clubului pregătește în prezent pie
sa „Băieții veseli", piesă care nu 
de mult a fost prezentată la Pe
trila de Teatrul de stat din Pe
troșani.

(Urmare din pag. l-a)

bune, combătând totodată unele 
lipsuri.

De asemenea, repertoriul for
mației corale se bazează în cea 
mai mare parte pe cîntece popu
lare ca „Fruimoasă-i viața de mi
ner" de Vasile Popovici, „Cîntec 
de dragoste pentru Țara sovie
tică" de D. Botez, „In gospodă
rie" de M. Neagu și altele.

In cadrul clubului din Petrila 
funcționează de asemenea 0 echi
pă de teatru, una de dansuri, un 
cerc de artă plastică, un cerc li
terar, o orchestră semisimfonică 
și sînt în curs de formare un cerc 
de balet și unul de muzică. Aceste 
cercuri cuprind aproape 260 de 
persoane.

O contribuție importantă la e- 
ducarea oamenilor muncii din o- 
rașul Petrila aduce biblioteca clu
bului. In cadrul bibliotecii se or
ganizează prezentări ale cărților 
noi, diferite concursuri. In acest 
an. la bibliotecă s-au prezentat 
recenzii asupra romanelor „Bătă
lie în marș", „Frații Erșov" și a 
altora iar cu ocazia săptămînii 

metoda de Z’dane cu goluri, prin 
care la fiecare metru cub de zi
dărie se făcea o economie de 35 
cărămizi. In continuarea lucrărilor, 
brigada lui Froșt Ștefan folosea 
pe larg cenușa la tencuieli inte
rioare și exterioare — obținînd 
o economie de pînă la 50 la sută 
nisip, ciment, var, brigăzile vopsi
torilor Svarț Ioan, Madaraș Io
sif întrebuințau emulsie de vop
sea.

Organizarea lucrului în lanț.

in. clișeu : Vedere a cîtorva din aceste blocuri

măsură și control din dotare. De 
asemenea, s-au făcut .numeroase de
monstrații și experiențe practice 
care au clarificat principiile de 
funcționare a unor automate. Te
mele unor lecții între care cele despre 
exploatarea cazanelor cu abur, ex
ploatarea turbinelor, protecția și 
automatizare, mecanica și rezistența 
materialelor, au ajutat pe muncitori 
și tehnicieni să asigure un mers e- 
conomic și sigur al instalațiilor. In 
procesul de producție, specializarea 
muncitorilor pe profesii și locuri de 
muncă s-a dovedit utilă.

Aplicând în practică cele învăța
te, muncitorii din secțiile chimică, 
cazane și combustibil au realizat e- 
conomii însemnate prin micșorarea 
consumurilor specifice. La panoul 
de onoare și pe graficul întrecerii 
socialiste pe profesii au apărut nu
mele unor noi fruntași care s-au e- 
vidențiat în aplicarea metodelor de 
muncă înaintate. Numeroși munci
tori ca Dismacsek Emil, Stășel 
Gheorghe, Bădiță Mrron, Otlăcea- 
r.u Iosif, Kemigeș Herman, Barcaru 
Mircea și alții, au contribuit prin 
inițiativa și cunoștințele lor la ex
ploatarea mai rațională a utilajelor. 
Imbogățindu-și cunoștințele profe
sionale, mulți dintre muncitorii și 

continuitatea procesului tehnolo
gic, asigurarea permanentă a bri- 
găzilor cu front de lucru și ma
teriale de către maistrul Vaid- 
man Mihai au constituit factorii de 
seamă în obținerea frumosului 
succes de către constructorii aces
tui șantier : ei au reușit să ter
mine și să predea întreaga serie 
de 35 blocuri mici, înainte de 
termenul planificat. Deja, în 
blocuri locuiesc noii locatari, iar 
în al 35-lea se vor muta în zilele 
acestea.

1
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tehnicienii care urmează cursurile 
de ridicare a calificării au devenit 
inovatori și raționalizatori.

Sprijinul permanent al organiza
ției de partid, grija deosebită a 
conducerii uzinei pentru ridicarea 
calificării, inițiativa și munca ingi- 
nerilor-Anțilă Tiberiu, Truică loan, 
Rebreanu Alexandru, Goagă Ște
fan, Ungureanu Constantin și al 
celorlalți lectori garantează că e- 
nergeticienii de la Paroșeni nu se 
Vor Opri aici în mersul lor pe calea 
succeselor.

Experiența pozitivă dobîndită în 
domeniul ridicării calificării pro
fesionale și realizările de pînă a- 
cum constituie pentru multe între
prinderi din raionul nostru > 
exemplu demn de urmat.

A. NICHIFOREL

un

RECENSĂMÎNTUL MEDICILOR
Secția sănătate a Sfatului 

popular raional Petroșani a- 
nunță că recensămîntul medi
cilor neîncadrați în cîmpul 
muncii precum și a medicilor 
pensionari neîncadrați, se face 
la nivelul secției sanitare în
tre 26—31 decembrie 1960.

Comitetul de partid de la mi
nă, organizația de bază de la 
preparație cît și comitetele sin
dicatelor minei și preparației, nu 
au sprijinit îndeajuns conducerea 
clubului în mobilizarea unui nu
măr cît mai mare de oameni ai 
muncii la activitatea culturală. 
Corul clubului, care este compus 
din 108 persoane, își desfășoară 
activitatea doar cu jumătate din 
componentii săi. Repetițiile coru
lui se desfășoară greoi, cu întir- 
ziere, din cauză că la repetiții vin 
întotdeauna alți coriști. In cadrul 
corului sînt numai 6 tovarăși din 
sectoarele productive ale minei. 
Comitetele sindicatelor de la mi
na și preparajia Petrila, nu au 
depus suficientă stăruință pen
tru mobilizarea inginerilor și teh
nicienilor la activitate culturală. 
De la mină participă la activi
tatea culturală numai un singur 
inginer și un tehnician, iar de la 
preparația Petrila nu participă 
nici un inginer din cei 14 exis
tent i.

Trebuie subliniat că și comite
tul orășenesc U.T.M. și cel de la 
mină se preocupă slab de antre-

Oamenii

fata cu palma

fată se uită la

Alături ‘de hala mare a turnă
toriei se află o încăpere unde pa
tru oameni trebăluiesc în jurul ă 
două guri de cuptor. Limbile de 
foc țîșnesc pe ușile metalice, iar 
motorul electric produce un zgo
mot înfundat. Fețele muncitori
lor sînt acoperite de broboane de 
sudoare. Un muncitor mai în 
vîrstă cu fața lunguiață, brăz
dată de cute adinei, trage de un 
mîner, își acoperă 
și privește pe 
ușa cuptorului. 
Un znop de flă
cări învăluie bu
cățile de șină 
introduse pentru 
încălzire. Cei de 
ortacul lor și, fără ca acesta să 
spună vreun cuvînt, fiecare știe 
ce are de făcut.

Un tînăr mic de statură cu fața 
rotundă și căruia abia îi mijește 
mustața, se îndreaptă cu pași iuți 
spre troliu aranjînd cablul și câr
ligul. Alți doi cu niște clește mari 
în rnîini se apropie de gura cup
torului, așteptând din moment în 
moment hotărârea celui ce supra
veghează atent focul din cuptor. 
Deodată ușa cuptorului se ridică 

zdin nou, iar la un semn schițat 
cu mîna de către cel mai în etate, 
tinerii apucă cu cleștele capătul 
fierului calid de culoare albicioa
să și-l aruncă pe o masă metalică. 
Tînănil de la troliu prinde cîrli- 
igul de capătul șinei, apasă pe un 
buton iar cablul se întinde încet, 
trăgînd șina de fier încălzită. In 
numai cîteva secunde, fierul, a- 
semenea unui șarpe de foc se în- 
convoaie luînd forma unui semi
cerc. Locul lui este luat apoi de 
alte bucăți de șină, care devin 
asiei armături pentru lucrările 
miniere.

In timpul lucrului nu vorbește 
nimeni, fiecare are atribuțiunea 
lui bine cunoscută. Din oră în 
oră stivele de armături metalice 
se înalță mereu.

...Pauza de masă. Oameni, își 
scot merindele. Un tînăr, pe nu
me Rusu Ștefan pare a fi gră
bit. Mănîncă, apoi se ridică și 
se oprește în fața ușii metalice. 
Un altul intervine.

— Iar te apuci de socoteli Ște
fane ?

Tînărul nu răspunde. Cu o bu
cată de pîine în mînă și în cealal
tă cu o cretă albă începe să în
șire pe ușa metalică diferite exer
ciții. In cîteva minute ușa a fost 
plină de cifre și semne algebrice.

— Asta-i ecuație de gradul doi 
Vezi

1 л xz

măî Lucaci — spune Rusu. 
ce învățăm noi la seral ?

— Tu ești băiat deștept 
Rusu — îi răspunde celălalt 
țînd nn zimbet ironic.

— Nici ție nu ți-ar strica. O 
să vezi peste cîțiva ani că fiecare 
muncitor va trebui să aibă școala 
medie. Socialismul cere știință 
de carte. Așa că...

măi 
schi-

narea tineretului la activitatea 
culturală. In cursul acestui an 
comitetele U.T.M. de la mina și 
preparația Petrila n-au analizat 
felul în care tinerii participă la 
munca cultural-educatîvă în ca
drul clubului.

Consiliul de conducere al clu
bului se preocupă sporadic de ac
tivitatea formațiilor artistice, nu 
Ie îndruimează în mod sistematic, 
nu le sprijină suficient în veide- 
rea activizării tuturor membrilor 
formațiilor respective. Consiliul 
de conducere al clubului nu și-a 
întocmit încă un plan de muncă pe 
perioada de iarnă. Sînt unii mem
bri ai consiliului de conducere ca 
tov. Brădescu Ioan, Lorînoz Hen
rich, 
rel'ia 
slab.

La 
munca cultural-educatîvă trebuie 
să fie îmbunătățită. Comitetul o- 
rășenesc de partid trebuie să sta
bilească măsuri concrete pentru 
ca la clubul muncitoresc să se des
fășoare o activitate și mai bogată, 
sâ devină o pîrghie importantă 
în munca pentru creșterea con
științei socialiste a oamenilor 
muncii, pentru ridicarea nivelului 
lor profesional și cultural.

Felea Mircea, Mlhăilâ Au- 
și alfii care activează foarte 
iar alții de loc.
clubul din oralul Petrii a

„pădurii*' metalice
■ /

Lucaci l'lberiu se uită lung la 
el. Nu-i mai răspunde nimic. Pau
za de masă s-a terminat. Oame- 
nii din jurul cuptorului și-au re
luat lucrul. Din nou tac. Doar 
zgomotul puternic produs de in- 
icctorul de motorina și zumzetul 
motorului electric se mai aud. 
Fețele celor din jur sînt luminate 
de flăcările focului și de fierul 
roșu-albicios pe 
masa metalică.

саге-l îndoaie pe

armăturile con- 
îorjarli de la 
de calitate. Pe

...La secția ar
mături metalice 
munca își urmea
ză cursul nor
mal. Aici mun
cesc forjorii 

U.R.U.M.P.-ului. Munca de con
fecționare a armăturilor din șină 
de cale ferată cere multă forță. 
Este o muncă grea. In același 
timp cere și îndemînare. îndoitul 
fierului, confecționarea picioare
lor îți cere precizie.

— Toate armăturile trebuie să 
fie de aceeași măsură. Să nu e- 
xiste devieri. Vrei să te „binecu- 
vînteze" minerii cînd anmează ? 
— le spune adesea ortacilor săi 
Vasiu loan, șef de echipă la sec
ția armături.

Și într-adevăr 
fecționate de 
U.R.U.iM.P. sînt 
lîngă aceasta, ei își depășesc zil
nic sarcinile de plan cu 25—30 
la sută.

In multe abataje și galerii sînt 
armături metalice ce poartă am
prenta harnicilor forjori de la 
U.R.U.M.P. In locul „pădurilor" 
subterane de molid au apărut 
„păduri" metalice, cu mult mai 
trainice care aduc importante e- 
conomii de lemn de mină. Mine
rii Horn Gheorghe de la mina Lu- 
peni, Cristea Aurel de la mina 
Aninoasa, minerii din Petrila. 
Lonea, Vulcan sau Uricani știu că 
armăturile metalice sînt trimise 
de forjorii de la U.R.U.M.P. ca- 
re-și aduc din plin contribuția la 
reducerea continuă a prețului de 
cost a! cărbunelui și fac munca 
minerilor mai ușoară și mai spor
nică.

FL ISTRATE
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11 
cu 
se

la Depoul E.F.R. Шгііиі 
attiiltjtea inoHtirllar 

poate fl rahlti”
In ziarul „Steagul roșu"- din 

noiembrie a.c. a apărut articolul 
titlul de mai sus prin1 care 
scoteau la iveală unele deficiențe 
din munca cu inovatorii și raționa- 
lizatorii la Depoul C.F.R. Petro
șani.

In răspunsul trimis redacției de 
conducerea depoului se arată că 
observațiile critice cuprinse în ar
ticol sînt juste.

Pentru îmbunătățirea activității 
inovatorilor din cadrul depoului 
s-au luat următoarele măsuri :

— activitatea de inovații a fost 
trecută sub directa conducere a 
unui inginer care urmează să răs
pundă de această muncă avînd în 
subordine colectivele pe probleme. 

- — panoul inovatorilor se află 
în curs de realizare.

— lunar, cu întreg colectivul de 
inovatori se vor organiza consfătuiri 
și analize în legătură cu felul cum 
s-a desfășurat activitatea inovato
rilor și raționalizatorilor spre a 
fi ajutați acolo unde ei întîmpină 
greutăți în' soluționarea unor pro
bleme.

— la propunerea comitetului; 
sindicatului, se vor organiza se
mestrial schimburi de experiență 
între inovatori și raționalizatori.

Conducerea depoului C.F.R. Pe
troșani își ia angajamentul ca pînă 
la sfârșitul acestui an să rezolve 
și să înainteze forurilor superioare 
toate propunerile de inovații exis
tente pentru a contribui în acest 
fel la promovarea tehnicii noi, la 
sprijinirea muncii de inovații în 
scopul realizării planului la un' preț 
de cost cît mai redus.

Măsurile luate sînt bune. Dacă 
îndeplinirea lor va fi urmărită 
cu perseverență, realizările harnicu
lui colectiv al depoului vor fi și 
mai semnificative.



STEAGUL ROȘU

4 •A șasea sesiune a
al U. R. S. S

— TASS transmite: 
șasea sesiune a So- 
a luat sfîrșit. Ședin- 
la Kremlin timp de

MOSCOVA 23 (Agerpres). 
La 23 decembrie cea de-a 

vietului Suprem al U.R.S.S. 
țele sesiunii s-au desfășurat 
patru zile.

Sesiunea a adoptat legile cu privire la planul de 
stat de dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S. 
și Ia bugetul de stat al U.R.S.S. pe anul 1961.

Pe marginea raportului lui Andrei Gromîko, mi-

Sovietului Suprem 
a luat sfîrșit

nistrul Afacerilor Externe al U.R.S.S., Sovietul 
Suprem al U.R.S.S. a adoptat o hotărîre specială 
în care este aprobată politica externă a guvernu
lui sovietic.

Sesiunea a aprobat raportul cu privire la exe
cutarea bugetului de stat al U.R.S.S. pe anul 
1959, precum și decretele emise de Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. în perioada dintre se
siunea a 5-a și a 6-e.

de A. A.

Dezvoltarea relațiilor comerciale 
între R. P. Romînă și India

Raportul prezentat
800.000 de oameni, orice referen
dum care s-ar efectua de către 
francezi în această țară nu ar pu
tea fi decît o înscenare, o bat
jocură.

Recenta rezoluție a Adunării 
Generale în problema algeriană 
dovedește din nou că cauza dreap
tă a Algeriei se bucură de spri
jinul majorității covârșitoare a 
țărilor lumii.

Uniunea Sovietică se pronunță 
în mod hotărît pentru ca Laosul, 
în conformitate cu dorința po
porului său, să rărnînă un stat 
neutru, independent.

A. Gromîko a declarat că în 
prezent sarcina este ca, prin e- 
forturi comune, toate țările și po
poarele să obțină înfăptuirea cît 
mai grabnică a Declarației cu pri
vire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale, 
adoptată de Adunarea Generală.

Ltniunea Sovietică, a spus în 
continuare A. Gromîko, este gata 
să accepte orice control dacă pu
terile occidentale vor accepta pro
punerea cu 
generală și 

„Puterile 
rat el, au 
moral de a 
ale controlului. In realitate, ele 
sînt nu .numai împotriva dezar
mării ci și împotriva controlului 
asupra dezarmării",

A. A. Gromîko a salutat efortu
rile statelor neutre îndreptate 
spre accelerarea realizării unui 
acord cu privire la dezarmarea 
generală și totală. „In această 
problemă ele sînt alături de noi, 
noi și ele formăm un front co
mun, frontul partizanilor dezar
mării", a spus el.

Guvernul sovietic consideră că 
o sesiune extraordinară a Adu
nării Generale a O.N.U. la care 
să participe șefii de state și gu
verne ar fi utilă pentru exami-

Gromîko

îm-

U- 
la-

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS (transmite :

In raportul cu privire la situa
ția internațională și la politica 
externă a Uniunii Sovietice, pre- 

, eentat la 23 decembrie la sesiu
nea Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Andrei Gromîko a subliniat că 
direcția principală și particulari
tățile principale ale dezvoltării 
istorice a societății umane sînt 
determinate de sistemul mondial 
socialist, de forțele care luptă 
potriva imperialismului.

A. Gromîko a declarat că 
niunea Sovietică și întregul
găr socialist, mișcarea de elibe
rare națională a popoarelor și 
forțele păcii din însăși țările im
perialiste zădărnicesc uneltirile 
dușmanilor păcii. Calea agresori
lor este barată de crescînda pu- 
ftere economică și militară a la- 
Igărului socialist.

Orientarea pe care o reprezin
tă în politica internațională sta
tele imperialiste, a constatat A. 
Gromîko, slăbește an de an, pier- 
dfe tot mai mult teren. Blocurile 
militare N.A.T.O., S.E.A.T.O. și 
C.E.N.T.O. încep să se clatine, 
se șubrezesc, iar politica organi
zatorilor lor suferă eșec după 
eșec.

A sosit-timpul, cînd pot fi 
curmate încercările agresorilor de 
a declanșa un război mondial, a 
spus A. Gromîko, și, mai mult 
decît atît, se creează condiții în 
care războiul poate fi înlăturat 
pentru totdeauna din viața socie
tății omenești. Tocmai acesta este 
scopul unmărit de politica
pace a Uniunii Sovietice, a po
porului sovietic.

Guvernul sovietic sprijină în- 
Futotul propunerea președintelui 
Ghanei, Nkruimah, de a se trans
forma Africa într-o zonă în care 
să nu existe nici arme rachetă 
și nucleare sau experiențe cu a- 
semenea arme, nici baze militare 
străine.

Acțiunile coaliției apărătorilor 
regimului colonialist din Congo, 
a continuat A. Gromîko, denotă 
că celor care recurg la aceste ac
țiuni, le fuge pământul de sub 
picioare.

In Gongo nu cotropitorii străini 
cl poporul acestei țări, singurul 
care are dreptul să fie stăpînul 
ei, va avea ultimul cuvînt.

Gromîko a caracterizat acțiu
nile lui Hammarskjoeld și ale re
prezentanților săi în Congo că ac
țiuni ale unor complici ai colo
nialiștilor. Acum, a subliniat el, 
țeste clar 
acută este 
Iglementa 
O.N.U.

A. Gromîko . a declarat că dată 
fiind prezența în Algeria a unei 
armate franceze cu un efectiv de

privire la dezarmarea 
totală.
occidentale, a decla- 
pierdut orice drept 
se autointitula-sadepte

de

narea problemei dezarmării.
Ministrul Afacerilor Externe a 

subliniat că transformarea N.A.T.O. 
într-o „putere nucleară" ar în
semna în fapt transformarea Ger
maniei occidentale într-o „putere 
nucleară".

Uniunea Sovietică, a declarat 
A. A. Gromîko, va trage conclu
ziile cuvenite din faptul că 

N.A.T.O. continuă să ducă o po
litică agresivă, intenționînd să 
extindă pregătirile militare. Pu
tem fi siguri că apărarea țării 
noastre va corespunde întrutotul 
cerințelor situației internaționale 
actuale. Atît frontierele Uniunii 
Sovietice, cît și frontierele tutu
ror țărilor lagărului socialist vor 
fi întotdeauna închise cu un la
căt solid și sigur.

A. A. Gromîko a declarat că 
dintre problemele europene pro
blema încheierii unui Tratat de 
pace cu Germania este problema 
principală în care poziția U.R.S.S. 
diferă de cea a puterilor occiden
tale.

Guvernul sovietic vrea să crea
dă că S.U.A. și celelalte puteri 
occidentale vor adopta o poziție 
mai lucidă, care să țină seama 
de situația reală creată în Ger
mania și în Europa.

In 1960 s-au lărgit și s-au în
tărit legăturile frățești strînse 
dintre U.R.S.S. și celelalte țări 
socialiste. Țările socialiste prie
tene și surori alcătuiesc un front 
unic în problemele internaționale 
ide cea mai mare importanță și, 
în primul rînd. în cea mai arză
toare problemă a zilelor noastre 
— problema războiului și a păcii.

Guvernul sovietic, a declarat 
A. A. Gromîko, dorește ca odată 
cu venirea la putere a lui Ken
nedy. relațiile sovieto-americane 
să revină pe făgașul în care se 
aflau în timpul lui Franklin 
Roosevelt.

NEW DELHI 23 (Agerpres).
La invitația guvernului indian, 

o delegație guvernamentală a 
>R. P. Romîne, condusă de minis
trul Comerțului Gogu Rădulescu, 
a dus tratative la New Delhi, în 
vederea dezvoltării relațiilor e- 
conomice între R. P. Romînă și 
India.

Tratativele, care s-au desfășu
rat înțr-o atmosferă prietenească 
și de înțelegere reciprocă, s-au 
încheiat la 22 decembrie 
prin semnarea unui aranjament 
între guvernul romîn și guvernul 
indian, în cadrul acordului co
mercial și de plăți existent între 
R. P. Romînă și India. Aranja
mentul prevede ca India să fur
nizeze R. P. Romîne minereu de 
fier în cantități crescînde pînă în 
anul 1966, în schimbul cărora 
R. P. Romînă va livra Indiei e- 
chipament petrolier, fabrici, echi
pamente industriale, produse pe
troliere și altele.

Aranjamentul a fost semnat din 
partea guviernului romîn de mi
nistrul Comerțului, Gogu Rădu
lescu, iar din partea guvernului 
indian de ministrul Comerțului și

a remis

guvernu- 
sublinia-

la Con- 
1954 cu 
vederea 
Laos și 

Comisiei

MOSCOVA, Vasili Kuznețov, 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., 
ambasadorului Angliei la Mos
cova, F. Roberts, nota 
lui sovietic în care se
za necesitatea convocării confe
rinței țărilor participante 
ferința de la Geneva din 
privire la Indochina, în 
examinării situației din 
a reluării activității
internaționale de supraveghere și 
control în Laos.

PHENIAN. Potrivit știrilor din 
Seul, Tian Men, șeful guvernu

lui sud-coreean a declarat că in
tenționează să obțină ajutor eco
nomic de la alte țări, pentru a 
„atenua dependența economică a 
Coreei de sud fată de Statele 
Unite".

ALGER. Agenția France Presse 
anunță că la 22 decembrie doche
rii din portul Alger au declarat 
grevă. Greviștii cer îmbunătăți
rea condițiilor de muncă

SITUAJIA DIN LAOS SE AGRAVEAZĂ

pentru oricine cît de 
necesitatea de a se re

structura organelor

Situația din Laos a devenit atît 
de gravă încît unele cercuri din 
străinătate își exprimă temerile 
că această țară s-ar putea trans
forma într-o a doua Goree. In
tr-adevăr, pericolul extinderii in
tervenției străine în Laos se in
tensifică. Luptele pentru capitala 
administrativă, Vientiane, au 
dezvăluit și mai mult adevărata 
cauză a încordării din Laos — a- 
mestecul S.U.A. care s-a trans
format în prezent într-o agresiu
ne directă. Mai mult decît atît, 
în Laos a fost pus deja parțial 
în funcțiune mecanismul SEATO 
deoarece S.U.A. și Tallanda par
ticipă nemijlocit de partea rebe
lilor la acțiunile militare. Aceș-

de V. HARKOV 
comentator al TASS

SAN SALVADOR 23 (Ager
pres).

La 22 decembrie, în capitala 
republicii Salvador s-a anunțat 
descoperirea unui complot care 
urmărea răsturnarea juntei gu
vernamentale și instituirea unui 
regim dictatorial. In același timp 
s-a făcut cunoscut că elemente 
de dreapta au organizat un a- 
tentat nereușit împotriva procu
rorului general al statului, M. 
Castrillo Zeledao.

In legătură cu aceasta, la 22 
decembrie în San Salvador a a- 
vut loc un miting de masă orga
nizat de Confederația generală a 
oamenilor muncii, Asociația stu
denților și Federația profesorilor 
din Salvador. Participanții la mi
ting au înfierat acțiunile complo
tiștilor și și-au manifestat spriji
nul lor față de junta guverna
mentală.

tia sînt ajutați de instructori 
specialiști militari filipinezi, sud- 
vietnamezi și chiar ciankaișiști.

Potrivit știrilor sosite din Tai- 
landa, cartierul general al 
S.E.A.T.O. din Bangkok pregă
tește în prezent pretexte pentru a 
pune în funcțiune întregul meca
nism de intervenție al S.E.A.T.O. 
în Laos. Se afirmă că un aseme
nea pretext ar putea fi „cererea 
de ajutor** adresată S.E.A.T.O. 
de către regimul marionetă de la 
Savannaket pe care S.U.A. îl nu
mesc „partener**, și insistă ca a- 
cest „partener" să fie grabnic re
cunoscut. Se subliniază că un a- 
semenea pretext ar putea sluji 
versiunea, care a început deja să 
fie răspîndită, cu privire la „siprl- 
jinirea** forțelor patriotice ale 
Laosului din afară.

In orice caz în prezent se con
turează deosebit de clar tactica 
americană de a opune guvernului 
legal al Laosului un regim ma
rionetă, așa cum au procedat și 
în Congo.

Washingtonul încearcă să-și as
cundă tactica sub steagul zdren
țăros al anticomunismului. Insă 
adevăratele cauze ale intervenției 
americane în Laos nu au nimic 
comun cu ideologia. Forțele Pa-

Șl

a- 
de 

comunist.** ’ 
а avut asi-

tet Lao, care sînt acuzate de că
tre S.U.A. de „complot comu
nist", sprijină după cum se știe 
guvernul legal Suvanna Fumma 
și participă la întărirea unității 
naționale a Laosului. Oare în 
anii 1957—1958, dnd forțele Pa- 
tet Lao au fost incluse în comu
nitatea națională a Laosului, 
ceastă țară era amenințată 
vre-un „complot 
Dimpotrivă, Laosul
gurate atunci toate posibilitățile 
pentru promovarea unei politici 
de pace și neutralitate.

Uneltirile S.U.A. sînt îndrepta
te tocmai împotriva acestei poli
tici de neutralitate. Nu întîmplă- 
tor marioneta Boun-Oum și-a 
început cariera politică cu decla
rația că neutralitatea este după 
părerea sa „un cuvînt lipsit de 
conținut". Boun-Oum este împo
triva oricărei posibilități de re
glementare a situației din Laos 
pe calea tratativelor. El se mîn- 
gîie cu speranța într-o victorie 
militară. A îndemna însă la so
luționarea pe cale militară a pro
blemei laoțîene, înseamnă a dez- 
lănțui războiul civil în țară care' 
poate să provoace un incendiu în 
întreaga Asie de sud est.

Actuala situație din Laos im
pune convocarea neîntârziată a 
participanților la Conferința de 
la Geneva din anul 1954.
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Industriei Lal Bahadur Shastiri. 
Luînd cuvîntul cu acest prilej, 

Lal Bahadur Shasiri a șxprimat, 
în numele guvernului indian, sa
tisfacția pentru încheierea cu suc-, 
ces a tratativelor, subliniind că ■ 
aceasta a contribuit la dezvolta
rea relațiilor comerciale între 
cele două țări și la întărirea prie
teniei dintre popoarele indian și 
romîir.

Răspunzînd, Gogu Rădulescu, 
ministrul Comerțului al R. P. Ro- 
mîne, a exprimat în numele gu
vernului romîn -satisfacția pentru 
rezultatele tratativelor și perspec
tivele dezvoltării schimburilor co
merciale dintre R. P. Romînă și 
India.

★
DELHI 23 (Agerpres).
In saloanele hotelului Ashoka 

din Delhi ambasadorul R. P. Ro
mîne în India, N. Cioroîu, a ofe
rit o recepție în cinstea delega
ției guvernamentale romîne con- , 
duse de ministrul Comerțului 
Gogu Rădulescu.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

LONDRA. Potrivit datelor Mi
nisterului Muncii, de la 14 no
iembrie pînă la 12 decembrie, nu
mărul șomerilor în Anglia și în 
Irlanda de 
14.445.

Cel mai 
semnalează 
8,7 la sută din totalul brațelor de 
muncă.

HAGA. Guvernul Olandei a 
demisionat din cauza divergențe
lor profunde existente în parla
ment și în guvern în legătură cu 
construcția de locuințe.

nord a crescut cu

puternic șomaj se 
în Irlanda de nord:

PROGRAM DE RADIO
24 decembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
Imedicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Prelucrări de folclor 
laie compozitorilor noștri, 10,30 
Muzică ușoară, 12,30 Cîntece 
creiate în primii ani ai puterii 
populare, 13,05 Concert de mu
zică din operete, 14,25 Compo
zitorii cîntă viata nouă a patriei, 
15,45 Actualitatea literară în 
revistele noastre, 16,15 Vorbește 
'Moscova! 17,15 Muzică ușoară 
.sovietică. 17,45 Știința în slujba 
'păcii, 18,00 Muzică simfonică,
19.15 Concert popular, 20,00 1
.Muzică vocală în interpretarea 
soliștilor noștri, 20,30 Muzică de 
(dans, 21,30 Din cîntecele și dan
surile popoarelor, 20,30 Muzică
.de dans. PROGRAMUL II. 14,15 
Muzică ușoară de compozitori 
idin R. P. Albania, 14,30 Muzică 
populară romînească, 15,25 Cîn
tă ansamblul de cîntece al Con
siliului Central al Sindicatelor,
16.15 Cîntă Ștefan Lăzărescu, 
16,30 Muzică ușoară, 17,40 Me
lodii populare argentiniene, 18,05 
Vreau să știu (reluare), 18,25 
Selecțiuni din operete, 19,30 Pe 
teme internaționale, 19,40 Noi 
înregistrări de muzică populară 
romînească, 20,30 Din creația 
compozitorului Elly Roman, 21,10 
Din cele mai cunoscute cîntece 
sovietice, 21,35 Muzică de dans.

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

CINEMATOGRAFE
25 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE: CocOsatul, AL. SAHIA : 
Ivanna; MUNCITORESC: D-ale 
carnavalului; PETRILA: Eugen 
Gribler; LIVEZENI : O întâmpla
re extraordinară (seria Il-a); 
ANINOASA: Ivanna; VULCAN: 
Intrigă și iubire; LUPENI j 
Bîtă ieși din sac.
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