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Cu planul anual îndeplinit
I. C. O. Petroșani

• • • •
Marea Adunare Națională a t 

Republicii Populare Romîne а І 
aprobat vineri Bugetul de Stat ț 
pe anul 1961. Bugetul de Stat 
al R.P.R. pe anul viitor, întoc
mit în lumina hotărârilor isto
rice ale Congresului al HI-lea 
al partidului, se caracterizează 
prin creșterea substanțială a 
veniturilor — provenite în pro
porție de 94 la sută din secto
rul socialist — și în funcție 
de acestea prin mărirea consi
derabilă a fondurilor alocate 
pentru dezvoltarea economiei 
naționale și ridicarea nivelului 
de trai și cultură al celor ce 
muncesc.

In anul viitor, în țara noas
tră vor intra în funcțiune noi 

« unități industriale importante : 
cuptorul nr. 5 de la noua oțe- 
lărie Martin din Hunedoara, 
două mari furnale reconstruite 
Ia Reșița, Combinatul chimic
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armată Le- 
Voitec, Mi-

Printr-o telegramă 
trimisă redacției zia
rului nostru munci
torii, tehnicienii și 
inginerii de la între
prinderea comunală 
orășenească Petro
șani anunță că și-au 
îndeplinit cu 9 zile 
înainte de termen 
planul anual de pro
ducție.

In 11 luni din a- 
cest an productivita
tea muncii pe întrea
ga întreprindere a 
crescut cu 6.2 la su
tă față de cea plani
ficată

La realizarea îna
inte de termen a 
planului anual de 
producție o contribu
ție au adus-o electri-

cienii Coc loan, Tra- 
hin Romeo, instalato
rii de apă Buzinsky 
Dumitru, Stark Fran- 
cisc, Cîimipeanu Va- 
sile, conducătorii auto 
Drăgușin Dumitru, 
Bodor loan, Preduiț 
Dumitru precum și 
muncitorii Velbber 
Francisc. Reves Ioa
na și Stan Petru.
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^2 ia Reșița, comDinatui спите 
В* de la Roznov, fabrica de fibre 

î ГТ’“ л- 12 *"
X brici de produse lactate 
I bator modern la Hațeg
♦• _
* Galați — cel mai mare obiec

tiv al planului șesenal —, ter- J 
mocentrala de ta Luduș și * 
multe alte obiective.

Ca peste 1,5 miliarde lei vor * 
crește în 1961 alocările bage- ’ 
tare pentru finanțarea acțiuni- • 
lor social-cnltorale, ceea ce do- • 
vedeșe odată mai mult că о- I 
biecfivul central al politicii J 
partidului și guvernului nostru * 
este grija pentru ridicarea sis- * 
tematică a nivelului de trai șî « 
cultură al oamenilor muncii. * 
Se vor aloca cu 19,4 la sută j 
mai multe fonduri decit in * 
1960 pentru dezvoltarea îuvă- 2 
țăinintnlui, cu 15,3 la sută 2 
mat multe fondări pentru cui- • 
tură și știință; pentru îmbună- • 
fă ți rea condițiilor de locuit ale 2 
oamenilor muncii de la orașe • 
și centre industriale se vor ♦ 
construi si da în folosință cir- 2 
ca 37.000 apartamente. ;

Oamenii muncii din patria * 
noastră și alături de ei oamenii * 
muncii din Valea Jiului sînt • • 
ferm hotărîți să obțină, în noul j 
an de muncă în care vor intra J 
peste cîteva zile, succese deose- J 
bite în traducerea în viață a 2 
Directivelor celui de-al IH-lea 2 
Congres al P.M.R., să îndepli- 2 
nească ritmic sarcinile de plan 2 
și să realizeze economii cît mai Z 
mari în toate sectoarele de ac- • 
tivitate.

roiau de la Săvinești, 12 fa
brici de produse lactate, un a- 

j și alte
• unități. Va începe construcția . 

combinatului siderurgic de la I •
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Oficiul raional P.
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Sîmbătă dimineața au conti
nuat lucrările sesiunii Marii A- 
dunări Naționale a R.P. Romîne.

In loja din dreapta incintei au 
hiat loc tovarășii Gheorghe Ghe- 
orghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheor
ghe Apostol, Emil Bodnăraș, Pe
tre Borilă, Nicolae Ceaușescu, A- 
lexandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, Leon- 
te Răutu, general de 
ontin Sălăjan, Ștefan 
hai Dalea.

In loja din stînga
luat loc tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Mihail Ralea, Anton Moi- 
sescu, Gheorghe Stoica și ceilalți 
membri ai Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale. In tribune erau 
prezenți șefii unor misiuni diplo
matice acreditați la București, 
precum șl numeroși alți invitați.

In continuarea dezbaterilor la 
proiectul de lege pentru, îmbună
tățirea împărțirii administrative 
a teritoriului R. P. Romîne, au 
luat cuvîritul deputății Victor Bo- 
lojan, circumscripția electorală 
Dema,. regiunea Crișana, Iuliana 
Simon, circumscripția electorală 
Офіп, regiunea Mureș — Auto
nomă Maghiară, Gheorghe Stre- 
jan, circumscripția electorală Dră- 
gănești-Vlașca, regiunea Bucu
rești, Iuliu Kengyel, circumscrip
ția electorală Tășnad, regiunea
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Maramureș, Gheorghe Petrescu, 
circumscripția electorală Drăgă- 
nești-OIt, regiunea Argeș.

Deputatul Traian lonașcu, ra
portor al Comisiei juridice a Ma
rii Adunări Naționale, a prezen
tat Expunerea de motive cu pri
vire la modificarea articolelor 18, 
19 și 39 din Constituția R.P. Ro
mine și a dat citire proiectului 
de lege.

Marea Adunare Națională a 
adoptat prin vot secret Legea pen
tru modificarea articolelor 18, 19 
și 39 din Constituția R.P. 
mine.

După citirea pe articole, 
putații au adoptat, prin vot
creț, Legea pentru îmbunătățirea 
împărțirii administrative a terito
riului R.P, Romîne.

La ultimul punct al ordinei de 
zi, deputatul Gheorghe Stoica, 
secretarul Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, a prezentat pro
iectul pentru ratificarea decrete
lor Prezidiului Marii Adunări Na
ționale a R.P. Romine emise în 
perioada de la 26 decembrie 1959 
pînă la 22 decembrie 1960.

Pus la vot, proiectul de lege 
a fost aprobat de Marea Adunare 
Națională.

Lucrările sesiunii Marii Adu
nări Naționale au luat sfîrșit.

(Agerpres)

La 21 decembrie au raportat 
îndeplinirea integrală a planului 
pe 1960 și salariații Oficiului ra
ional P.T.T.R. Petroșani. In cursul 
acestui an, la oficiu munca s-a 
îmbunătățit simțitor, au fost des-

T. T. R. Petroșani
chise noi ghișete și centre de de
servire a populației, a fost mo
dernizată centrala telefonică. Prin 
reducerea cheltuielilor colectivul 
de aici a obținut economii supli
mentare în valoare de 30.500 lei.

Desemnarea reprezentanților organizațiilor 
obștești în Consiliul Central 

al Frontului Democrației Populare
Organizațiile obștești și-au de

semnat, în ședințe ale conducerilor 
lor, reprezentanții care vor face parte 
din Consiliul Central al Frontului 
Democrației Populare, în vederea 
viitoarelor alegeri pentru Marea A- 
dunare Națională și sfaturile popu
lare.

In acest scop au avut loc ședin
țe ale Prezidiului Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, Biroului C.C. 
al Uniunii Tineretului Muncitor, 
Prezidiului Consiliului Național al 
Femeilor, Prezidiului Academiei 
R. P. Romîne, ale conducerilor 
Uniunii Scriitorilor, Uniunii Com
pozitorilor, Uniunii Artiștilor 
Plastici, Uniunii Asociațiilor Stu
denților, Societății pentru răs- 
pîndirea științei și culturii, A.S.I.T.,

Asociației Juriștilor, Uniunii Ziariș
tilor, Uniunii Centrale a Coopera
tivelor de Consum, Uniunii Centra
le a Cooperativelor Meșteșugărești, 
Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport, și ale altor organizații ob
ștești.
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in sectorul III al minei Vulcan brigada condusă de Jurca 
Emit lucrează la pregătiri. Ea este cunoscută drept una din bri
găzile care obțin viteze sporite de avansare. Cu ocazia dezbaterii 
sarcinilor de plan pe 1961 brigada s-a angajat să obțină în me
die cel puțin 40—42 m. galerie săpată pe lună. IN CLIȘEU: 
Doi dintre ortacii lui Jurca Emil, minerii Toma Gheorghe șef de 
schimb și Stanciu Ioan, se pregătesc să intre în mină.
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sectorului- IV al minei PetrMa a 
mai bine de 1700 tone de căr- 

faptului că au fost deschise noi

Pînă . în prezent colectivul 
extras peste planul, lunar la zi 
bune. Acest succes se datorește 
abataje cameră și frontale. Eforturile, colectivului sînt îndreptate a- 
cum spre extragerea peste planul lunar a cel puțin 2000 tone de 
cărbune. Aceasta este de altfel și tema discuției pe care fotore
porterul nostru a surprins:o între maistrul minier Copșin Con
stantin (vezi clișeul), artificierul Păstîrnac Iuliu și minerul Onea 
Nfcolae.

Cum te vei prezenta in fața adunării generale,

încăperea nu prea mare. deveni 
neîncăpătoare. Șutul abia se termi
nase ți comuniștii sectorului V sud 
se strânseseră aici, în sala aceasta 
din apropierea puțului, ca să discu
te cererea de primire în rîndul 
membrilor de partid a candidatului 
Szecs Alexandru, artificier în re- 
virul Maria. Adunarea fusese anun
țată pentru ora 15, dar minerii Szi- 
gyarto Mihai, Apostol Iancu, Rusu 
Rudolf, electricianul Kovacs Fran- 
cisc, firerarul Gherman Ioan, pur- 
tînd încă pe fețele lor urme ale 
prafului de cărbune, discutau pe 
îndelete despre muncă. Cu aproa
pe două luni în urmă avusese loc 
adunarea generală pentru alegerea 
noului birou. Pe atunci, sectorul, 
din cauza unor greutăți, era rămas 
sub plan cu cîteva mii de tone de 
cărbune. Noul birou, comuniștii, 
și-au asumat sarcina de a munci din 
toate puterile, de a mobiliza alături 
de ei pe toți minerii și muncitorii 
sectorului, pentru ca anul 1960 să 
fie încheiat cu planul îndeplinit. A- 
cum, din1 rămînerea în urmă mai e- 
rau doar cîteva zeci de tone.

— Le vom da cu siguranță — 
spuneau minerii comuniști. A fost 
greu, dar munca în sector e acum 
pusă la punct. Zilnic dăm mai mult 
de cîc prevede planul, randamente
le noastre s-au ridica: la nivelul 
anului 1961. Avem posibilități pen-

»

tovarășe Szecs ?
tru îmbunătățirea 
cesului de producție....

Da. în sector, în ultimele lupi 
s-a muncit dîrz. Membrii de partid 
au fost si sînt în frunte. Dar aduna
rea generală care urma să înceapă 
peste cîteva clipe, avea să arate 
că munca organizației de bază nu 
trebuie să fie unilaterală, ci să aibă 
un caracter cuprinzător, axat

continuă a pro-

In organizația de bază din 
sectorul V sud al minei Luțeni 
trebuie luate măsuri de îmbună
tățire a muncii, de educare a can- 
didaților.

atît pe îndeplinirea sarcinilor eco
nomice, cît și pe celelalte laturi ale 
muncii de partid.

Așa cum s-a amintit, urma să. fie 
discutată cererea de primire în 
rîndul membrilor de partid a can
didatului Szecs Alexandru. Timpul 
trecea. Intrerupîndu-și din 
cînd firul discuțiilor, .cei 
se întrebau ?

— Dar de ce nu vine 
Unde o fi ?

Și el fusese anunțat ca 
lalți, semnase convocatorul, dar nu 
venise încă.

— Tovarăși, propuse secretarul 
organizației ■ de bază tov. Sălceanu 
Petru, mai așteptăm. Pînă vine, să

când în 
prezenți

Szecs?

toți cei-

dăm citire cap:tolului din Statutul 
partidului care sc referă la mem
brii de . partid, îndatoririle și drep
turile lor.

Ur. tovarăș din prezidiu a dat ci
tire acelui capitol din statut. A- 
ceasta a amintit celor prezenți că 
alături de membrii de partid activi, 
care sînt în, permanență în fruntea 
acțiunilor, mai sînt cîțiva care ui
tă de îndatoriri, nu-și îndeplinesc 
sarcinile. Membrul de partid Sviș- 
tea Vilhelm e mult rămas în urmă 
cu plata cotizației, nu participă la 
adunări, e inactiv. Tovarășul Petro- 
gan Gheorghe nu participă la învă
țământ și nici tovarășul Matulici 
Vilhelm , nu-și îndeplinește înda
toririle. Biroul nu i-a tras la răs
pundere, nu i-a pus în discuția a- 
dunării generale.

Sa văzut, în același timp, că bi
roul organizației de bază, membrii 
de partid, au neglijat una din cele 
mai importante lațuri ale muncii de 
partid, anume educarea candidați- 
lor, formarea lor ca luptători de 
avangardă. „Pentru ca stagiul de 
candidat să nu rămînă o simplă 
formalitate — se arată în Statutul 
partidului — organizația de partid 
este datoare să se îngrijească ne
contenit de educarea și de creșterea 
nivelului politic al candidaților,

I. BRANEA

(Continuare în pag. 3-a)
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Lucul II pe tară - un succes remarcabil

Asemenea scene, interpretate ireproșabil de artiștii amatori din 
Cimpa an stîrnit nu odată, aplauzele spectatorilor bucureșteni, la 
scenă deschisă.

„Dacă spectacolul o- 
mogen, trebuie lăudat în 
Întregimea sa. în aceeași 
măsură trebuie lăudați, 
fără rezerve, interpreții 
piesei, artiștii amatori 
din Cimpa care și-au 
pus iot talentul și en
tuziasmul în slujba tea
trului amator și a con
cetățenilor lor... Nu ne 
rămîne decît să ne ră
ii em la aplauzele секи 
care au asistat la spec
tacol și au strigai nu 
odată : „Bravo Cimpa"... 
Printre spectacolele care 
au cucerit cu adevărat 
sala, cel realizat de e- 
chipa căminului cultural 
Cimpa... se distinge prin 
savoarea populară deo
sebit de pregnantă, co
micul de bună calitate, 
imăestria interpretări". 
Iată cum a comentat 
presa centrală și de 
specialitate evoluția for
mației din Ciimpa la fi
nala pe țară a celui de-al 
doilea Festival bienal de 
teatru amator I. L. Ca- 
ragiale.

Munca și talentul, vo
ința și perseverența ar
tiștilor amatori din Cim

pa i-au făcut să obțină 
succes după succes ajun
gând în finala pe țară 
a marelui concurs de a- 
matorL Și aici, la ulti
ma confruntare, publicul 
bucureștean i-a aplau
dat cu deosebită căldu
ră, presa i-a lăudat fără 
rezerve, iar juriul con
cursului le-a acordat cîte 
o minunată insignă de 
argint, simbol al locu
lui II pe țară ocupat de 
formația din Cimpa 
Este desigur un adevă
rat succes care ne bucu
ră pe toți, este răsplata 
muncii neobosite a aces
tui mănunchi de oameni 
format din Pătrășcoiu 
Maria, Musca Maria, 
Solcan Victoria, Mihai 
Viorica, Viorel D., Cuz- 
man Șt., Ursache M., 
lenulescu N. (clișeul de 
sus), David Iosefma, 
(clișeul de la mijloc), 
Lomănar Ioan, (clișeu1 
de jos) și al actriței Ma
ria Iordache Dumitrescu 
de la Teatrul de stat 
Petroșani, care a îndru
mat activitatea forma
ției.

P € SCURT

Seară literară
In cinstea celei de-a 13-a ani

versări a proclamării R.P.R., Co
mitetul orășenesc U.T.M. Petroșani, 
ta colaborare cu biblioteca centrală 
raională a organizat zilele trecute 
o seară literară pe tema ; „Poeții 
cîntă Republica".

Cu acest prilej au fost citite poe
ziile „Stema țării" de Mihai Be- 
niuc, „Sub stema Republicii" de 
Radu Boureanu, „Patriei" de Victor 
Tulbure și „Patria" de Mihu Dra- 
gomir.

O asemenea seară literară a fost 
organizată și la gruparea de pom
pieri din orașul Petroșani.

Cărți noi în biblioteca 
din comună

Fondul de cărți al bibliotecii, 
comunale din Tscroni a fost recent 
mărit cu un număr de 362 volume 
în valoare de 2932 lei.

Aceste cărți au fost primite de 
la Fondul de stat al cărții din Bu- 
curetși. Printre noile titluri de 
cărți primite cu acest prilej se nu
mără : „Articole ți cuvântări" de 
tovarășul Gheorghe Gheorgbiu-Dej, 
„Dicționarul politic" „Opere" de 
Balzac, „Opere" de Gorki, „Dic
ționarul limbii romîne modeme", 
precum și o serie de lucrări bele
tristice ale scriitorilor noștri con
temporani.

313.500 de spectatori
Cinematograful „Al. Sabia" din 

Petroșani desfășoară o rodnică ac
tivitate de educare a oamenilor 
muncii. De la începutul anului ți 
pînă acum la acest cinematograf au 
rulat un1 număr de 53 de filme, 
cu care s-au prezentat 1875 de spec
tacole, vizionate de 313.500 oa
meni ai muncii.

Pentru educarea spectatorilor, in 
această perioadă, colectivul de 
conducere al cinematografului a 
organizat ur? număr de 32 de ac
țiuni politice dintre care două sim
pozioane la filmele „Secretul dfru- 
hti“ și 9 cicluri de filme pentru 
școlari și tineret.

In prezent cinematograful „Al. 
Sahia", în colaborare cu cinema
tograful „7 Noiembrie" a organi
zat un concurs între spectatori pri
vind cunoașterea unor filme.

R. BALȘAN 
corespondent

[ИШ mu „BĂIEȚII 9ESELI de H. Nicolaide
Ne aflăm într-o uzină unde se 

muncește de zor. Cu ritmul sus
ținut ăl muncii vine însă în con
trast comportarea celor treî „bă
ieți veseli": Manole (care se 
află în uzină numai pentru a-și 
crea o șansă de a intra în facul
tate), Băscuță (care neglijează 
munca alergînd după... numere 
dte telefon) și Popescu-Henț (pen
tru care fotbalul este preocupa
rea de bază). Preocupările „bă
ieților veseli" la prima vedere 
par deosebite, ele însă fac ca bri
gada în care lucrează să rămână 
în urmă cu realizarea planuînî.

Activitatea de educare a „băie- 
țjfor veseli" desfășurată de meș
terul comunist Udrea, dragostea 
acestuia față de oameni își spun 
însă cuvântul: „băieții veseli" se 
schimbă, ei devin oameni noi ca- 
Ге-șt alătură eforturite muncii 
întregului colectiv.

ța piesă apar, în afară dte meș
terul L’drea, tipuri de oameni ai 
muncii bine conturate: strunga
rul fruntaș Mihai, sîrguîncios 
dar Dan, bîneintenționat
dar Ifesit de experiențăt ta num
ea cu oamenii, Anca, studentă, 
Mariana, bibliotecară. Cu toții își 
aduc contribuția la transforma
rea atitudîniî față de muncă și

viață a „băieților veseli". Așa 
cum am arătat în fruntea acestei 
acțiuni se găsește însă meșterul 
Udrea, care în final, ca o încu
nunare a muncii de educare des
fășurate de colectiv exclamă sa
tisfăcut: „4—Q pentru noi".

La Teatrul de stat „Valea Jiu
lui" din Petroșani spectacolul cu 
„Băieții veseli" a constituit o 
creație izbutită. Un colectiv de 
actori entuziaști au dat viață (în 
regia lui D. Căpitanu) unui spec
tacol tineresc, cu ritm antrenant, 
valorificând pe deplin textul. 
Ideile majore ale piesei au fost 
bine reliefate. Regia a pus ac
centul pe evoluția scenică a meș
terului Udrea ceea ce a avut da
rul să scoată în relief rolul activ 
al comuniștilor în educarea ti
neretului, încrederea Iot fermă în 
oaimenî.

Interpretând rolul meșterului 
Udrea. actorul Dumitru Drăcea 
a creat un portret veridic, înfă- 
țișînd omul grijuliu pentru soar
ta tinerilor aflați în jurul său. 
Uzînd de mijloace simple, alter
nând cu iscusință tonurile vesele 
cu cele serioase în raport cu si- 
tuațifle scenice, actorul a făcut o 
compoziție meritorie. In dosul 
măștii acomodării aparente cu

unele atitudini ale „băieților ve
seli" tot timpul s-a stoițit in
transigența comunistului. In e- 
voluția lui, Dumitru Drăcea, dată 
fiind o legătură invizibilă de 
complicitate creată cu sala, am 
simțit aproape pe omul dornic 
să facă în așa fel ca lucrurile să 
meargă mereu mai bine.

Din jocul celor trei „băieți ve
seli", în primul rînd am reținut 
pe cel al lui Lucian Temelie 
(Băscuță). Și cu această ocazie 
actorul a dovedit bogate resurse 
interpretative, arătând posibilită
țile ce le are în privința trecerii 
de la un gen Ia altul. (Spre e- 
xemplu de la Bersenev din pie
sa „In ajun" la Băscuță). 
Prompt în darea replicilor, afi- 
șînd o mină de naivitate, a creat 
un personaj agreabil. Pe aceeași 
Bnie a fost și jocul lui Gheor
ghe Dorofteî (Popescu-Henț) ca
re a evidențiat complexitatea per
sonajului. loan Cristescu (Mano
le) — deși a avut momente rea
lizate, totuși nu s-a ridicat la 
nivelul de interpretare al celor
lalți „băieți veseli". Dacă în ac
tele 1 și II, atunci când folosea 
un ton de ironie răuvoitoare, s-a 
integrat în rol, apoi în actul III 
s-a depărtat mult. Momentul
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ЛЙ at ajutorul tehnic acordat de Ț 
conducerea exploatării.

Simpozionul continui. Alături, 
într-o sală un grup de tineri re
petă. Sînt membrii brigăzii ur

iNCEPlND DE LA ORA 16
— Măcar de n-ar ploue... Ai 

mai face o plimbare... Aninoasa 
asta — пи-ți oferă nimic.

— Nimic ? Cum poți afirma 
așa ceva l Se vede că ești rupt 

I complet de viața culturală. ALt- 
♦ fel n-ai vorbi așa. Plouă ? Vino 
f la club. 
I - 

J 

I

4

— La club î Ce vrei să fac a- 
colo ?! Șahul nu mă atrage iar la 
rummy... sînt sigur ci s-au ocupat 
toate locurile.

— Tu în club, nu vezi decît І» sala de șah? — foarte rău. Vino 
‘ cu mine.

Cei doi tineri intrară în sala 
mare a cinemato
grafului, 
locuri mai 
neocupaie. După 
cîteva minute, 
simpozionul pe te-

♦ ma „Introducerea tehnicii noi în 
T industria carboniferă" a început. 
î Zeci de oameni urmăreau cu a- 
1 tenție expunerea ing. Nice loan 
i despre ajutorul acordat de Uniu- 
♦ nea Sovietică pentru introduce

rea tehnicii noi în ramura minie- 
i dintre participartți, mi- 

. .— j, tehnicieni și ingineri nu cu 
; nasc cele expuse de ing. Nica din 
j munca lor de zi cu zi, în adîncuri 
І le minei Aninoasa! Ajutorul so- 
J vietic l-au simțit și îl simt can- 
ț tinuu. Tînirul inginer Troica La- 
i Zâr care a vorbit apoi despre re- 
j Zsdlatele obținute ле minerii ani 
i noseni in acest an citea pe fețele 
» multor participant! bucuria izbhi- 
I #». Cifrele expuse erau oglinda 
ț vie a muncii pe care minerii — 
? mtdți prezenți in sală — le-au 
I obținut prin hărnicia lor împleti-

»
♦ 
i

♦ .„ ...... 
f ră. Ciți 
t fieri, iei

4
4
4
4

____ _____ _ 4 
tistice de agitație a clubului mh t 
nier. Pe prim plan în programul Tnier. Pe prim plan în programul * 
lor e munca entuziastă a mineri- î 
lor. Și e ultimul program din î 
acest an. Cele 50 spectacole рте- * 
Zfintate de la începutul anului au 4 
avut eficiența dorită. Brigada а К 
fost mereu în sprijinul producției. î
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Rezultatele sînt bine cunoscute. 
Dinspre sala de repetiție răzbat 
pini departe acordurile orchestrei.

Se pregătește un 
паи spectacol. Un 
spectacol închi
nat minerilor, un 

spectacol tine
resc, insuflețitor, 
la o muncă și mai

ț
4
4
4
4
4
4
4
i

difuzorul cel mar» *

care îndeamnă 
avântată.

...In stradă, 
răspândește o melodie jucăușă. A- J 
poi vocea crainicului de la centru ț 
de radioficare se aude clară „Pro- ♦ 
gramul muzical, dedicat minerilor, ♦ 
tehnicienilor și inginerilor din ca- | 
drul sectoarelor 1 și IV care și-au J 
dovedit din plin hărnicia în lupta ț 
pentru cărbune mai mult, mai bun ' 
și mai ieftin s-a terminat. In fa
ța microfonului nostru se află in
ginerul șef al minei care ne va 
vorbi despre măsurile întreprinse 
de conducere pentru a se atinge 
de pe acum nivelul \ 
cărbune din 1961.

Și astfel zilnic, începînd de la 4
4 
4 

turali legată de munca minerilor. * 
LUCIA LIC1U I

tv
4*
4
t
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producției de^^

orele 16, în localitatea Aninoasa 
se desfășoară o vie activitate cui-

ÎNSEMNARE Ц|4 m9D> П.| |i(j {(МКН
E mai bine de trei luni de 

zile de cînd tovarășul Gabor Io
sif ocupă postul de director al 
clubului central al sindicatelor 
din Petroșani și la club nu a-»u 
ținut decît trei-patru acțiuni la 
care a participat un număr re
dus de oameni. Cauza lipsei de 
interes pentru club, a lipsei de 
participare a oamenilor la club 
nu poate fi ехрІіЛІа de tovară
șul Gabor deși se zice că de luni 
!de zile caută să 0 descopere. 
Este atât de preocupat de desco- 
perirea acestei cauze încât nu mai 
are omul un minut de timp li
ber, ba nu mai are timp nici să 
îndeplinească anumite obligații e- 
lementare pentru un director; nici 
pînă acum nu a avut timp să 
întocmească un program al clu
bului, liste cu membrii pe 
cercuri de activitate etc. Intr-un 
cuvînt întreaga activitate de la 
club, se rezumă la munca - de

crucial cînd se întâlnește cu tatăl 
său e nerealizat deoarece actorul 
prestează un joc de suprafață, nu 
izbutește să convingă, să dea su
ficientă sinceritate spuselor sale. 
De aici se naște confuzia: Se 
va îndrepta sau nu Manole ? Or, 
este necesar ca tocmai la aceas
tă întrebare spectatorii să pri
mească un răspuns limpede, care 
să marcheze succesul muncii de 
educare desfășurate de comuniș
tii din uzină, în frunte cu meș
terul Udrea.

Valeriu Donca, în rolul lui Mi
hai, cu apariții bine conturate a 
realizat tipul omului sîrguincios 
pe care orice tendință de chiul îl 
revoltă. George Doru, interpretul 
celuilalt strungar fruntaș (Dan) 
a fost mai puțin firesc, adesea 
uzînd de un joc de suprafață.

Jocul Anei Colda (Anca) s-a 
caracterizat prin participare vie 
la acțiune, prin autenticitate. Pe 
aceeași linie se situează și inter
pretarea Stelei Popescu (Maria
na) care „a scos" tot ce s-a pu
tut dintr-un rol destul de ingrat. 
Traian Dănescu (Brînduș), în 
ton.

Merită a fi sybliniată străda
nia tânărului scenograf Emil Moi
se care cu acest prilej și-a făcut 
debutul la Petroșani, pentru de
corul luminos, sugestiv pe care 
l-a creat.

VICTOR FULESI

„descoperire" a cauzelor care duc 
la neparticlparea oamenilor la 
club.

La club neexistînd nici cel pu
țin un program, este și firesc ca 
oamenii să nu vină Ia club, iar i 
conducerea clubului așteaptă, și 
tot așteaptă, ca întâi oameni-' sâ 
vină la club șî-apoi să facă pro
gram.

Responsabilii culturali din co
mitetele celor 32 de sindicate 
filiate la club și-au luat pînă a^0 
cum o sumedenie de angajamen
te că vor sprijini prlntr-o mobi
lizare temeinică activitatea cul
turală a clubului. Dar aceste an
gajamente nu au rămas nici pe 
hîrtie, deoarece nu s-au încheiat 
procese verbale de la numeroasele 
„ședințe" ale tovarășului Gabor 
cu responsabili' culturali. Consi
liul de conducere al clubului for
mat din tovarășii Gabor Iosif, 
Căprar Gheorghe, Munteanu Con
stantin, Trifan Marin. Volnici 
Ștefan, Serafinceanu S., Je- 
les Alexandru, Marcu Petre, 
Gaiță Iosif și Ioniță I., s-a 
întrunit în ziua de 21 de
cembrie într-o ședință în ca
re s-au discutat cîteva ore mă 
șurile ce trebuie luate pentru îm
bunătățirea activității clubului. 
Interesant este că aproape toți 
au criticat aspru lipsa de acti
vitate a clubului, și-au făcut au
tocritica, propunînd chiar și cî
te ceva. Ceea ce însă nu s-a con
semnat în procesul verbal (pen
tru că desigur nu s-a discutat) 
a fost întocmirea unui program 
cuprinzător și bine gîndit al 
clubului care intr-adevăr să atra
gă oamenii, prin conținutul său. 
Un lucru a fost totuși consemnat! 
în procesul verbal : formarea 
unui cor de 120 de persoane, la 
care să participe coriști din toate 
sindicatele afiliate. Aceasta însă 
nu este o problemă nouă : de 
luni de zile clubul se străduiește 
să formeze un cor. Consiliul ar 
fi trebuit să stabilească mai bine 
ce măsuri eficace sâ ia pentru 
inițierea acestui cor și bineînțe
les pentru o bogată activitate în 
cadrul clubului. Aceasta desigur 
în cazul cînd toți membrii con
siliului de conducere și în prknvl 
rînd directorul clubului au totuși 
intenția să facă ceva pentru acest 
club...

MIHAIL DUMITRESCU
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Fruntașii secției 
ajustaj

In cinstea zilei de 30 Decem
brie, muncitorii de la U.R.U.M.P. 
obțin noi și însemnate succese în

,>

c 
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f > 

Arpad au terminat cu 10 zile mai ' 
devreme presa de brichete ovoi-

) de pentru preparația Petrila. La < 
, executarea acestei lucrări ' cei doi ( I' muncitori au realizat o țconomie \ I. de materiale în valoare de 2000 S 
\ lei ?
\ Succese frumoase a obținut și ? I• echipa condusă de tovarășul Ștaj- < 
^ner Iosif 1 care a terminat cu 5 ( I' zfle mai devreme montarea ins- \ 
( talației funiculartdui 4—5 Lupeni. > 
» Pentru executarea acestei lucrări 'j 
' membrii echipei au primit un pre-
I mix în valoare de 1000 lei.JI La montarea a două pompe cen-
II trifugale pentru exploatarea mi-
>1 nieră Petrila s-au evidențiat to- I yarășii Ștefan Vasile și Nica Vir- 
1, gH care au executat această 
1 > crase cu 5 zile înainte deJ men.

( 
s I5
( producție.

iLa secția ajustaj, tovarășul Fai- 
kaș Petru împreună cu HegedUș

lu-
ter-

1

jr j* Tot din această secție ute-
tmiștii Presecan loan și PopI mudă s-au evidențiat la executa- 
' теа a a serie de suporți pentru în- 
■ treprinderea petroliferi PloeștL A- 

i tineri au executat lucrările 
cu 15 zile mai devreme decît ter- 

' menul fixat, dând produse de ca- 
' litote. Anul acesta colectivul sec- 
iției ajustaj a realizat economii tn 
' voioase de 30.000 lei.
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La intrarea în șut
—-------O------------

ing. N. NICOR1C1 
șeful minei Petrila

i O inovație valoroasă
Tovarășul Belei Petru e cuitos- 

> cut da tovarășii săi de munci nu 
1 mimai ca un strungar bun și price- 
‘ put ci și ca un utemist bun care se 
1 осіфи da promovarea noului. 
1 Recent, tovarășul Belei Petru a 
confecționat un dispozitiv pentru 

^prinderea pe strung a plăcilor da 
I stringers da la stilpU de abataj. 
Prin confecționarea acestui dispo
zitiv a fost redus timpul de strmt- 
ștre a unei plici de la 22 minute 
le 11 minute, fiânduse o econo
mie meii în valoare de 27.168 
lei.

I Pentru confecționarea acestui 
dispozitiv, tovarășul Balei Petn 
ы pituri o recompensă aateadem 
lată în valoare de 1504 lei din 
care a și primit 500 lei.

La secția construcții
La secția construcții tovarășul 

1 Kiss Teofil cu echipa sa obține 
Zjimc depășiri de normă de 32— 
35 la sută la executarea lucrări
lor de nituire a trenurilor de roți 
pentru vagonetele de mină.

' Tot la această secție sudorii 
' Kovacs Alexandru, Tatrase Virgi
nia și Nicu Constantin obțin de
pășiri de normă în medie de 42- 
46 la sulă la sudarea cutiilor de 
vagonete.

i

NOTĂ De ce :
In nenumărate rînduri la con

sfătuirile producție ale sectoru
lui C.F.I. -Canea s-a discutat și 
se discută felul în care trebuie 
îngrijite utilajele, locomotivele e- 
lectrice și uneltele. Unii mecanici 
ca de exemplu Koloji Adalbert, 
Marioane Gheorghe, Birău Ilie, 
Muntean Petra IV și alții îngri
jesc locomotivele pe care lucrea
ză, le întrețin în condiții bune, 
iar cînd se ivesc defecțiuni, își 
dau silința să le repare.

Nu se poate spune însă ace
lași lucru despre mecanicii de 
la locomotiva nr. 2 de 100 C.P. 
și altele. De pildă tov. Muntean 
Cos că, Pocola Gheorghe și 
Ruță Nicolae nu îngrijesc loco-

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

Combaterea perturbărilor produse 
de mașini și aparate electrice

Mașinile și aparatele electrice 
sînt surse importante de pertur
bați i radioelectrice (paraziți).

De multe ori în apropierea u- 
nui motor electric, chiar de mică 
putere, funcționarea radiorecep
toarelor este complet împiedicată 
de sunete și pocnete puternice, 
care se aud continuu în difuzo
rul radioreceptorului.

Apariția perturbărilor radio- 
electrice în apropierea mașinilor 
și aparatelor electrice sînt cau
zate de crearea unui cîmp elec
tromagnetic de înaltă frecvență 
— sursa principală fiind circui
tele care se închid si se deschid 
periodic.

Formarea scîntellor. care apar 
f-recvent la colectoarele mașinilor 
electrice rotative, la contactele 
întrerupătoarelor și la aparatele 
electrice de tu casnic. înrăutățesc 
și mai mult situația. Descărcă
rile sub formă de seîntei excită 
circuitele electrice producînd per
turbați! radioelectrice puternice.

Măsurile de combatere a pec- 
turbațiilor se referă în primul 
rînd la eliminarea sau reducerea 
cît mai mult cu putință a surse
lor de generare.

In anii regimului de democra
ție populară, industria electro
tehnică a luat un mare avînt. In 
casele muncitorilor aparatul de 
radio a devenit un lucru obișnuit 
și necesar. Fiecare din noi, do
rim ca să recepționăm progra
mele stațiilor noastre de radio

să facă alții ?
motivele, întîrzie ungerea cuzi
neților.

Cînd sînt întrebați de ce dau 
dovadă de atîta delăsare obiș
nuiesc să spună : „De ce să ne 
batem noi capul cînd fac alții și 
pentru noi“.

Ar fi bine ca ei să se debara
seze de asemenea atitudini și să 
la măsuri hotărîte pentru reme
dierea lipsurilor de 
dovadă. Conducerea 
frunte cu comuniștii 
corde o atenție mai 
lucru. îngrijirea avutului obștesc 
trebuie să constituie pentru fle
care o sarcină permanentă.

ȘTEFAN BOZG
mecanic — sectorul C.F.I. Lonea

care au dat 
sectorului, în 
trebuie să a- 
mare acestui

în condiții cît mai bune, fără a- 
ceste perturbații supărătoare.

Acest lucru se realizeaaă prac
tic prin repararea tuturor con
tactelor unde apar descărcări 
sub formă de seîntei. Iar cei ce 
posedă motoare electrice, este 
bine să se adreseze specialiști
lor pentru a le instala așa numi- 

, tul sistem de- filtrare a curentu
lui.

Aceste măsuri reprezintă prin
cipalele mijloace de combatere a 
perturbațiilor.

•LAZAR DRAGAN 
tehnician uzina electrică Vulcan

Ieri în schim
bul II colectivul 
nostru a extras 
ultima tonă de
cărbune prevăzută pentru planul 
anului 1960. In acest an obiecti
vele muncii noastre au fost: 
creșterea productivității medii la 
1,120 tone cărbune pe post și ob
ținerea unor economii peste plan 
de cel puțin 1.500.000 lei anual. 
Realizările pe care le raportăm 
acum sînt următoarele: PRO
DUCTIVITATEA MUNCII IN 
MEDIE PE UNSPREZECE LUNI 
ESTE DE 1,142 TONE PE POST. 
IAR ECONOMIILE OBȚINUTE 
PESTE PLAN SE RIDICA IN A- 
CEEAȘI PERIOADA LA 1.983.000 
LEI, DIN CARE PESTE UN 
MILION LEI AU FOST OBȚI
NUȚI PE SEAMA ÎMBUNĂTĂ
ȚIRII CALITĂȚII CĂRBUNELUI 
EXTRĂS.

Succesele repurtate se datoresc 
muncii entuziaste a minerilor 
noștri, tehnicienilor și ingineri
lor minei, mobilizării întregului 
colectiv de către comitetul 
de partid și organizațiile de ba
ză, de către sindicat și organi
zația U.T.M. In realizarea anga
jamentelor de întrecere membrii 
și candidații de partid au fost 
întotdeauna în fruntea celorlalți 
mineri, î-au mobilizat cu exem
plul lor personal. Așa au pro
cedat și procedează minerii frun
tași Sidorov Vasile, Somogyi fu
lfil, Michiev Gheorghe, Gaia Gri- 
gore, Bartha Francisc, Peter Vic
tor, Mihai Stefan, tehnicienii Се
ната Gheorghe, Mureșan loan, 
inginerul Felea Liviu și multi al
ții. Faptul că în ultimele două 
luni productivitatea medie pe 
mină este de 1.199 tone cărbune 
pe post, că peste 75 la sută din 
totalul brigăzilor minei și peste 
85 la sută din brigăzile de la a- 
bataje își îndeplinesc și depă
șesc ritmic sarcinile de plan, este 
urmarea desfășurării largi a în
trecerii pe profesii.

La mina Petrila progresul teh
nic a luat un avînt considerabil. 
A intrat in funcțiune un abataj 
cameră la sectorul Iii care se 
susține metalic și unde cărbunele 
se încarcă cu mașina GNL-3M, 
la forarea suitorilor la mina 
noastră s-au folosit cu succes fo

rezele sovietice 
SMB-3u cu care 
am obținut vite
ze de săpare în

suitori de 80—100 m. pe lună și 
chiar mai mari. In promovarea 
progresului tehnic un aport de 
seamă și-au adus inovatorii și 
raționaljzatorii minei. Cele peste 
30 de inovații aplicate în proce
sul de producție ne-ail adus pînă 
acum economii în valoare de 
peste 570,000 leî.

In cursul acestui an noi ne-am 
preocupat mai bine și de activi
tatea de investiții a minei. Sec
torului respectiv i-au fost asigu
rate locuri de muncă suficiente, 
brigăzile au fost aprovizionate 
normal cu cele necesare, s-a pus 
mai mare accent pe concentrarea 
producției, pe stabilirea lucrări
lor de investiții, cu mai multă 
eficiență, fapte care au făcut să 
scadă volumul de asemenea lu
crări la 41 m.c./1000 tone pro
ducție.

Am început de acum să dăm 
cărbune în contul anului 1961, 
an în care sîntem hotărî țj să ob
ținem realizări de seamă. Cifrele 
noului plan de producție sînt bine 
cunoscute de către întregul co
lectiv, ele au fost pe larg dez
bătute în adunări pe sectoare, 
au fost îmbunătățite cu angaja
mente mobilizatoare. Pe baza a- 
cestor angajamente și orîn faptul 
că încă din luna noiembrie noi 
am atins la unii indici de plen 
nivelul cerut nentiu primul tri
mestru din 1961, colectivul nos
tru este hotărît ca în noul an să 
aihă o activitate tehni''«-econo- 
mkă mult mai bună. Eforturile 
sînt concentrate snre menținerea 
unei b'n>î de front active de cel 
nutin 600 m.. iar prin folosirea 
mai bună a mfPoacelor mecanice 
de extracție, încărcare și susține
re în lucrările miniere, să creștem 
viteza medie de avansare la cel 
puțin 30 m./lună în frontale, 76 
m.Hună în abatajele cameră și 
cel puțin 42 in.'lună la lucrările 
de pregătire și înaintare. Acestea, 
completate cu deschiderea unor 
noi abataje fronta’e de mare ca
pacitate. ne vor permite să atin
gem indici superiori. Așa de pil
dă în 1961 vom putea consuma 
în medie doar 43.3 m. c. lemn 
la o mie tone de cărbune față de

Această 
utemiste 

De la flecare loc de muncă, de pe ga- 
tineriî

mina Lonea colectarea fierului vechi continuă, 
constituie o sarcină permanentă a brigăzilor

La 
acțiune 
de muncă patriotică, 
lerii, de la puțuri, tinerii adună fierul vechi. Anul acesta 
ei au prestat un număr însemnat de ore de muncă voluntară co- 
lectînd în perioada 1—20 decembrie 30 tone de fier vechi.

Fruntași pe sectoare în stringerea fierului vechi sînt tine
rii electromecanici de la mina II și Jieț care au strîns in a- 
ceastă perioada 9 tone de fier vechi. S-au evidențiat tinerii 
Lașko Zoltan, Florea Grațian, Cenușă Petru, Luca loan.

O contribuție însemnată au adus-o și tinerii din brigada de 
muncă patriotică de la mina I care împreună cu brigada de 
producție de tineret condusă de tînărul Berindei Aurel au co
lectat din incinta curții minei 4 teme fier vechi.

46,3 m, c. cît nrevede olanul si 
de 48,9 m. c. cît am realizat în 
medie pe 10 luni în 1960. Pro
ductivitate i muncii, așa cum pre
văd angaiamente’e colectivului, 
va atinge în anul viitor 1,200 tone 
ne post în medie față de 1.142 
tone pe post media obținută în 
unsprezece luni din acest an.

Capacitatea de producție exis
tentă actualmente, elanul în mun
că de care dau dovadă minerii 
noștri sînt chezășia sigură eă 
din primele zile ale noului an 
la mina Petrila planul va fi înde
plinit în mod ritmic și la toți 
indicii, ceea ce este de altfel șl 
lozinca noastră.

B. RUSAL1N
corespondent

■l

Le mina Cirnpa I in atelierul de grup muncește și tov. Knebel 
Francisc. Prin munca sa el asigură transportul subteran cu utilaje bine 
reparae. IN CLIȘEU : Mecanicul Knebel Francisc lucrează la monta
rea după revizie, a unui redresor.

să-î

Cum te vei prezenta In tata adunării generale, 
tovarășe Szecs ?

de comportarea lui Szecs, mai ales 
că el a mai lipsit și de la alte a- 
dunări generale și nici n-a partici
pat efectiv la munca politică desfă
șurată de organizația de bază. Cu 
toții au hotărît ca în adunarea ur
mătoare să analizeze în ce măsură 
tovarășul Szecs, s-a dregătit pentru 
a deveni membtu de partid și să 
ia măsuri corespunzătoare.

Dar, mai ales, adunarea generală 
a atras atenția că în privința edu
cării candidaților, există lipsuri se
rioase. Aceasta o dovedește și fap
tul că mai multor candidați, între 
care tov. Glodan Gheorghe, Bere
chet Dumitru, Bercea Petru, Gher
man Ioan le-a expirat stagiul de 
candidatură. O dovedește de ase
menea faptul că mai mulți candi
dați au lipsit și ei de la această 
adunare generală.

Biroul organizației de bază nu 
a repartizat membrilor de partid cu 
experiență sarcina de a se ocupa 
de educarea candidaților, a trecut

(Urmare din pag. l-a)

atragă la întreaga muncă a or
ganizației de partid, să ajute can
didaților să se pregătească în ve
derea intrării lor irc partid".

Așa prevede statutul. Dar cum și-a 
îndeplinit organizația de bază din 
sectorul V sud, biroul ei, această 
îndatorire ? Aceasta s-a putut ve
dea și din faptul că tov. Szecs lip
sea tocmai de la aceea adunare care 
urma să hotărască asupra cererii lui 
de primire în rîndul membrilor de 
partid, adunarea care constituie un 
eveniment de neuitat și pentru care 
fiecare candidat se pregătește stă
ruitor, muncind cu rîvnă, învățînd, 
îndeplinind cu răspundere sarcinile 
trasate de organizația de bază. Cum 
te-ai pregătit dumneata, tovarășe 
Szecs, pentru acest eveniment ? 
Uitînd să te prezenți în fața adu
nării generale care urma să-ți dis
cute cererea de primire în partid ?

Pe bună dreptate membrii de 
partid au rămas adînc nemulțumiți

cu vederea faptul că unii dintre 
ei lipsesc de la îr/vățămînt, nu le-a 
trasat lor înșiși sarcini concrete. De 
multă vreme, în adunarea generală 
nu a analizat modul în care se des
fășoară munca de primire în partid, 
de educare a candidaților.

Nu peste multă vreme, așa cum 
s-a stabilit, adunarea generală va 
lua în discuție situația candidatului 
Szecs. Comitetul de partid al mi
nei Lupeni, biroul organizației de 
bază trebuie să folosească acest pri
lej nu numai pentru a vedea dacă 
candidatul Szecs s-a pregătit pentru 
a deveni membru de partid, ci mai 
ales, pentru a scoate în evidență 
lipsurile serioase ce există în aceas
tă organizație de bază în direcția 
educării candidaților, de a elabora 
măsuri concrete pentru ca întregul 
birou și fiecare membru de partid 
în parte să simtă răspunderea pen
tru importanta sarcină elaborată de 
cel de-al III-lea Congres al P.M.R. 
de a ridica munca de primire în 
partid la nivelul cerințelor.



Menieri Intre (нШі 
шг іше africane

ACCRA (Agerpres)
La 23 decembrie Kwame Nkru- 

mah, președintele Ghanei, a plecat 
la Conakry unde va avea întreve
deri cu Seku Ture, președintele 
Guineei și Modiba Keita, președin
tele Republicii Mali. Potrivit agen
ției Associated Press, oamenii de 
stat africani vor discuta printre al
tele situația din Congo și proble
ma Algeriei.

Situația din Etiopia
DJIBUTI (Agerpres)
Agenția France Presse anunță că 

în noaptea de 21 spre 22 decem
brie o mare unitate rebelă ascunsă 
în munții din nordul capitalei Etio
piei a întreprins un' contraatac și s-a 
apropiat de intrarea palatului impe
rial. Schimbul de focuri în oraș a 
durat aproape întreaga noapte, 
încercarea rebelilor a fost lichidată.

RABAT. — Ziarul „Al Alatri' 
anunță că conferința statelor afri
cane organizată de Maroc se va 
întruni la Casablanca fi va dura 
de la 3 la 7 ianuarie. Au fost in
vitate : Guineea. Ghana, Republica 
Mali, R.A.U., Libia, Liberia, Etio
pia, Sudan, Togo, Congo, care va 
fi reprezentat de guvernul legal 
Lumumba și Nigeria.

LONDRA. — Consiliul sindica
telor din orașul Blandford (Dorset
shire) a adoptat o rezoluție îr>' car-' 
„condamnă propunerile cu privire 
la instruirea soldaților vest-germani 
ai Bundeswehrului în Marea Brita- 
nie și în special la Dorsetshire și 
cere tuturor celorlalte consilii sin
dicale din această regiune să spri
jine organizarea unei conferințe de 
protest'".

WASHINGTON. — După cum 
relatează agenția United Press ln-

Ecouri în S.U.A. la 
de A. A.

NEW YORK 24 (Agerpres) - 
TASS transmite :

Raportul cu privice la situația 
internațională și politica externă a 
Uniunii Sovietice prezentat de A. 
A. Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. la sesiunea So
vietului Suprem al U.R.S.S. a trezit 
un mare interes în presa americană. 
Corespondenții din Moscova ai a- 
gențiilor de informații ale S.U.A. 
au și trimis fără întîrziere cu men
țiunea „urgent" o 
portului, subliniind 
vietică dorește să 
relațiile cu Statele 
dată cu preluarea

expunere a ra- 
că Uniunea So- 
îmbunătățească 
Unite și că o- 
de către Ken-

o

60 de ani de la apariția primului număr 
al „Iskrei"

MOSCOVA 24 (Agerpres) — 
TASS transmite :

Ziarele din Moscova au publicat 
la 24 decembrie materiale consa
crate împlinirii a 60 ani de la a- 
pariția primului număr al „Iskrei"

I

ternational senatorul democrat 
Prank Moss a declarat că Statele 
Unite apar în postura de „sprijini
tori ai colonialismului și puterilor 
coloniale". „Politica urmată de 
S.U.A., a precizat senatorul demo
crat, a creat africanilor impresia că 
noi sprijinim colonialismul și sîn
tem împotriva libertății”.

I
I
I

PHENIAN. — După înfringe- 
rea partidului guvernamental în' 
alegerile pentru consiliile ju
dețene și municipale, Partidul 
democrat guvernamental din Co
reea de sud a suferit o nouă în- 
frîngere. 
de radio 
complete 
siliile de 
a fost din nou înfrînt. Reprezen
tanții lui au obținut doar 2.477 de 
locuri, în timp ce independenții au 
obținut 2.508 locuri.

La 23 decembrie postul 
Seul a anunțat rezultatele 
ale alegerilor pentru con- 
plasă. Partidul democrat

raportul 
Gromîko

prezentat

de președinte, ac- 
nefavorabilă din 
U.R.S.S. și S.U.A.

nedy a funcției 
tuala atmosferă 
relațiile dintre 
va fi limpezită. In centrul atenției 
emisiunilor de radio, cuprinzînd ul
timele știri, se află raportul lui A. 
A. Gromîko.

Ziarele din după-amiaza zilei de 
23 decembrie au publicat în primele 
pagini informații cu privire la ra
portul lui A.A. Gromîko sub ur
mătoarele titluri mari pe întreaga 
pagină — „Moscova propune „con
ciliere" cu Kennedy", („New York 
Post"), „Rușii fac aluzie la un dez
gheț în războiul rece".

leniniste — primul ziar marxist pe 
întreaga Rusie care a avut un rol 
important în lupta pentru crearea 
partidului de tip nou și pregă
tirea maselor de oameni ai muncii 
pentru revoluția socialistă. Ele 
Stasova, unul din cei mai wtchi 
membri ai P.C.U.S. și-a împărtă
șit amintirile sale despre activita
tea sa la „Iskra".

La 24 decembrie în legătură cu 
cea de-a 60-a aniversare a „Iskrei" 
la teatrul din Kremlin a avut loc 
o adunare 
din presă, 
zațiilor de 
Moscova.

solemnă a lucrătorilor 
reprezentanților organi- 
partid și obștești din

Grînarul Chinei de nord-est
diir pro- 
de nord-

în regiunea Beidahuan 
vincia Heilunțzian, China 
est, au luat ființă peste 30 de mari 
gospodării agricole de stat care dis
pun 
mînt

în 
cupă 
de km.p., a fost creată o rețea de 
canale de irigație și de lacuri de 
acumulare prin care apele fluviu-

de peste 600.000 ha. de pă- 
roditor.
regiunea Beidahuan, care o- 
o suprafață de peste 30.000

CUVINTAREA

popular, consacrat celei de-a 
aniversări a victoriei împotri- 
agresiunii anglo-franco-israeli- 
La miting a luat cuvîntul pre-

CAIRO 24 (Agerpres)
In seara zilei de 23 decembrie 1.. 

Port Said a avut loc un mare mi
ting 
4-a 
va 
ene.
ședințele Gamal Abdel Nasser, ca
re a rostit o amplă cuvîntare. Re- 
ferindu-se la problemele internațio
nale, Nasser a subliniat că politica 
imperialismului a fost întotdeauna 
călăuzită de principiul : împar
te și stăpînește. Imperialismul s-a 
străduit să înșele popoarele. Po- 

. porul, însă, nu poate fi înșelat. 
După agresiunea din 1956, puterile 
imperialiste nu și-au schimbat țe
lurile, ele au încercat numai să fo
losească alte mijloace pentru înfăp
tuirea țelurilor lor.

N.A.T.O. — a spus Nasser — 
afirmă că reprezintă lumea liberă, 
în realitate însă această organizație 
reprezintă interesele înrobirii și do
minației. „Americanii ne spun că 
nu sîntem neutri, întrucît în Or
ganizația Națiunilor Unite am vo
tat împreupă cu rușii deseori și 
niciodată împreună cu ei, noi le 
răspundem : votăm pentru princi
piile noastre. Dacă americanii cons
tată că nu votăm împreună cu ei, 
aceasta se întîmplă deoarece ei vo
tează împotriva principiilor liber
tății, împotriva acelor principii pe 
care le-au proclamat după cel de-al 
doilea război mondial, împotriva 
principiilor Cartei Atlantice, pe 
care a elaborat-o și a proclamat-o 
Roosevelt".

Președintele R.A.U. a vorbit în 
continuare despre situația din Al
geria și din Congo. Sîntem marto- 

lui Ussuri și ale lacului Hanka a- 
jung pe ogoarele gospodăriilor a- 
gricole de stat. Anul acesta, cu a- 
jutorul tractoarelor, srau arat a- 
proximativ 90 la sută din pămîn- 
turile acestor gospodării. La lucră
rile de însămînțare și de strîngere 
a recoltei se folosesc pe scară largă 
mașinile agricole.

Beidahuan devine unul din grî- 
narele Chinei de nord-est.

Lui NASSER
rii acțiunilor N.A.T.O. împotriva 
drepturilor poporului algerian la 
libertate și autodeterminare. Ve
dem cum armele pe care Franța 
le folosește în războiul împotriva 
Algeriei sosesc din' Statele Unite, 
Franța primește ajutorul S.U.A. «

Vorbind despre situația din Con
go, Nasser a spus că „O.N.U. s-a 
transformat într-o unealtă a țări
lor imperialiste, care vor să pună 
capăt administrării naționale din 
Congo și să intimideze în Africa 
pe toți cei care se pronunță îm
potriva imperialismului". Evenimen
tele din Congo — a spus Nasser 
- dovedesc că structura adminis

trativă a O.N.U. are nevoie de 
modificări.

Noile lucrări în piatră 
ale sculptorilor din Ural

Renumiții sculptori in piatră din f 
Ural au început executarea unor mi
niaturi artistice destinate Forumului 
internațional al tineretului care va 
avea loc la Moscova în vara amdui 
viitor. Meșterii populari vor crea 
din rodonit, malahit, onix, jaspu 
și lazurit 13 noi feluri de miniaturi.

Una din acestea va fi consacrată 
trezirii Africii. Executată din ro
donit roz ea va evoca soarele ce 
se ridică deasupra nisipurilor Saha- 
rei și a piramidelor din Egipt.

Cei mai buni maeștri din Ural 
lucrează și la o colecție de cutii 
din malahit, comandate de o firmă 
din S.U.A.

In Ural, unde sînt cunoscute pes
te 60 de pietre prețioase și imitații 
de o rară frumusețe, producția de 
obiecte de artă are aici o tradiție 
de două secole, transmisă de maeș
trii din Ural din generație în ge- 4 
nerație.

In prezent produsele lor sînt cu
noscute în toată lumea, ele pot fi 
văzute în muzeele din Paris, Bruxel
les, Teheran și alte orașe. Lucră
rile artiștilor populari din Urcd 
sini prezentate aproape la toate ex 
pozițiile și tîrgurile internaționale, 
multora din ele li s-a decernat cea 
mai înaltă distincție la Expoziția 
universală de la Bruxelles din 1958.

SĂPTAMÎNA INTERNAȚIONALA
Trăsătura dominantă a eveni

mentelor din ultimele zile o cons
tituie ofensiva generală împotriva 
colonialismului, creșterea combati
vității popoarelor care luptă pen
tru eliberarea de sub jugul asupri
rii coloniale pe de o parte, și a 
rezistenței îndîrjite pe care cercu
rile imperialiste o opun mersului 
firesc al istoriei pe de altă parte.

In O.N.U. s-a încheiat prima 
etapă a lucrărilor urmînd ca la 
7 martie să fie reluate discuțiile 
in probleme cum sînt dezarmarea 
și situația din Congo.

Pînă acum, Organizația Națiu
nilor Unite, în ciuda împotriviri
lor opuse de principalele state ca
pitaliste, a luat cîteva hotărîri im
portante care în bună parte în
dreptățesc speranțele opiniei publi
ce mondiale. Astfel, Adunarea Ge
nerală a adoptat cu o majoritate 
zdrobitoare de voturi — 90 pentru 
și 9 abțineri Declarația cu privite 
la acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale. Este im
portant de remarcat că cele 9 de
legații care s-au abținut reprezintă 
tocmai puterile colonialiste care, 
cu excepția Republicii Dominica
ne, continuă să mai aibă și astăzi 
colonii. Adoptarea acestei declara
ții înseamnă o victorie uriașă a po
poarelor, ea constituie în același 
timp o, lovitură nimicitoare dată 
colonialismului, a cărui prăbușire 
totală este inevitabilă.

Comitetul Politic al O.N.U., 
deși nu a luat pînă acum hotărîri 
în problema dezarmării, a votat 

totuși o rezoluție care prevede sus
pendarea experiențelor nucleare.

Sub puternica presiune a opiniei 
publice mondiale, Adunarea Gene
rală a O.N.U. a adoptat cu ma
joritate de voturi o rezoluție care 
prevede organizarea în Algeria a 
unui referendum sub controlul 
O.N.U. In același timp O.N.U. re
cunoaște dreptul poporului alge
rian la autodeterminare și inde
pendență.

In Comitetul nr. 3 al O.N.U. 
delegația romînă a obținut o uria
șă victorie morală : adaptarea de 
către comitet cu 58 de voturi pen
tru, 1 contra și apoi de către A- 
dunarea Generală în unanimitate, 
a propunerii guvernului nostru : 
„Măsuri menite să promoveze în 
rîndurile tineretului idealurile pă
cii, respectului reciproc și înțele
gerii între popoare^. Deși propu
nerea delegației romîne a fost știr
bită într-o oarecare măsură de 
amendamentele S.U.A. și Angliei, 
ea conține o serie de idei princi
pale cum sînt: sprijinirea contac
telor între tineri, răspunderea sta
telor față de educația tineretului, 
dezvoltarea acțiunilor pe plan in
ternațional, întreprinderea unor 
studii de către O.N.U. și institu
țiile sale specializate în legătură 
cu tineretul, precum și inițierea 
elaborării unui document interna
țional.

Adoptarea propunerii delegației 
romîne reflectă importanța actuală 
a problemei ridicate, ea întărește 
și mai mult prestigiul internațional 

al țării noastre, factor activ ai lup
tei pentru pace și colaborare între 
popoarele lumii.

Iată acum, pe scurt, evenimen
tele mai importante care au avut 
loc în diferite părți ale lumii.

IN ALGERIA situația continuă 
să se agraveze. Autoritățile colo
nialiste franceze se străduiesc din 
răsputeri să înăbușe în sînge nă
zuințele fierbinți ale poporului al
gerian spre libertate și indepen
dență. La Alger și în alte orașe 
din țară continuă arestările în ma
să. Zeci și sute de patrioți alge
rieni sînt aruncați în închisori sau 
împușcați.

Represiunile sălbatice ale colo
nialiștilor n-au avut însă darul să 
„potolească" voința și hotărîrea ne
clintită a poporului algerian de a 
lupta pînă la victoria finală. Popu
lația algeriană arborează pe zi
duri și clădiri steagurile Frontului 
de eliberare Națională, în întrea
ga Algerie au loc mitinguri, greve 
și demonstrații de protest împotri
va ocupanților francezi. La chema
rea Partidului Comunist din Al
geria, întreg poporul algerian se 
ridică la luptă pentru cîștigarea 
dreptului la o viață liberă. Cauza 
dreaptă a poporului algerian se 
bucură de sprijinul întregii ome
niri, iubitoare de pace și liberta
te, care cere imediata încetare a 
războiului barbar și acordarea ne
întârziată a independenței poporu
lui algerian.

1N LAOS se desfășoară în ul
tima vreme o intervenție imperia

listă fățișă, care urmărește înrobi
rea poporului laoțian prin restabi
lirea dominației străine în țară. 
Trupele rebele ale lui Fummi No- 
savan, înarmate pînă în dinți cu 
arme și muniții americane, con
duse de către ofițeri americani, 
sud-vietnamezi, tailandezi, filipi- 
nezi și ciankaișiști au dezlănțuit 
acțiuni armate împotriva trupelor 
guvernamentale și a forțelor Patet 
Lao.

împotriva lor se ridică însă tru
pele guvernamentale, unitățile Pa
tet Lao și masele largi ale poporu
lui laoțian. In întreaga țară se 
creează detașamente înarmate ale 
populației care atacă trupele re
bele și le provoacă pierderi grele. 
Numeroși soldați și ofițeri de-ai 
lui Fummi Nosavan trec de partea 
forțelor patriotice. Lupta poporului 
laoțian împotriva agresiunii impe
rialiste se bucură de simpatia lu
mii întregi, care cere încetarea ime
diată a agresiunii imperialiste îm
potriva Laosului.

IN CONGO bandele lui Mo
butu își continuă fărădelegile. Du
pă cum anunță agențiile de presă, 
ca urmare a torturilor la care a 
fost supus, primul ministru legal 
al Congoului, Patrice Lumumba 
și-a pierdut vederea. Nelegiuirile 
sălbatice ale tâlharilor puși în sluj
ba colonialiștilor belgieni și ame
ricani au provocat indignarea pro
fundă a întregii omeniri progresis
te. Popoarele lumii se solidarizea
ză cu cauza poporului congolez și 
cer imediata eliberare a fruntași
lor guvernului Patrice Lumumba, 
'încetarea amestecului colonialiști

lor în treburile interne ale Congou
lui. Sprijinul marii majorități a 
poporului congolez continuă să fie 
de partea primului ministru legal 
Patrice Lumumba, care întruchi
pează simbolul luptei pentru elibe
rarea națională și libertate. La 
indicația lui Lumumba, în' provin
cia de Est a Congoului a fost for
mat un guvern condus de A. Gi- 
zenga, care va înlocui funcțiile 
primului ministru pînă la elibera
rea acestuia din închisoare. De a- 
semenea orașul Stanleyville a fost 
proclamat capitala Congoului.

Din șirul evenimentelor inter
naționale se desprinde faptul că 
lovitura de stat din Etiopia a e- 
șuat total. S-a constatat că autorii 
loviturii de stat au avut legături 
strinse cu imperialismul american.

IN ECUADOR s-au desfășurat 
zilele acestjea largi demonstrații 
antiamericane. Demonstranții au 
aruncat cu pietre în ambasada și 
consulatul S.U.A. în semn de pro
test împotriva politicii S.U.A. de 
subordonare a Ecuadorului și a 
țărilor din America Latină.

LA MOSCOVA a fost semnat 
comunicatul comun sovieto-cuban. 
In comunicat se prevede printre 
altele că cele două părți sînt parti
zane ale coexistenței pașnice și 
sprijină deplin propunerile cu privi
re la îmbunătățirea structurii O.N.U. 
conform situației reale din lume. 
Intre cele două părți au fost semnate 
acorduri in domeniul schimburilor 
comerciale, tehnic și cultural. De 
asemenea, la Moscova s-au încheiat 
lucrările sesiunii Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

S. IONAȘCU
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