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Cu planul anual îndeplinit

Minerii de la 
sectorul V Lonea

Unul dintre principalele anga
jamente luate în întrecere de că
tre minerii sectorului V al ex
ploatării Lonea a fost îndepli
nirea înainte de termen a pla
nului pe anul 1961.

In vederea înfăptuirii acestui 
angajament, în abataje s-a des
fășurat o vie întrecere. Au fost 
luate de asemenea măsuri pen
tru întărirea asistenței tehnice, 
brigăzile miniere fiind mai bine 
aprovizionate cu goale și mate
riale.

Toate acestea n-au rămas fără 
rezulțațe. In momentul de față 
colect' sectorului V are extra
se cirtâ 3000 tone dte cărbune în 
contul aniilui viitor. Odată cu 
îndeplinirea înainte de termen a 
planului anual minerii și tehni
cienii din sector au raportat că 
productivitatea muncii a sporit 
pe sector cu 11,2 la sută față 
de plan și că au realizat impor
tante economii prin îmbunătăți
rea calității cărbunelui extras. 
In mod deosebit sau evidențiat 
brigăzile conduse de minerii 
Toacă Ștefan, Timar Gheorghe, 
ȚăraniiGheorghe ș| altele. -

— ---

Uzina electrică
PetfWMi

In 
tivul

ziua de 5 decembrie, colec- 
Uziriei electrice din Petro

șani s v, îndeplinit planul la e- 
nergife'electrică pe anul 1961. In 
fruntea întrecerii pentru îndepli
nirea înainte de termen a sarci
nilor anuale de plan s-au situat 
în permanență membrii de partid 
printre care se numără Lucaci 
Dragomir, Leca Gheorghe, Go- 
roiu Iosif, Francsali Ignatie, 
Rihjoacă Ioan, Krestef Paul, Bu- 
dișan Gheorghe, Albu Ioan, To- 
Ioag Eugen și alții. Dintre perso
nalul tehnic au merite tov. Melen- 
ciuc Pavel, Bencsat Ioan, Cara- 
concea Nicolae, Keppick Inliu, 
Malos Iosif ș. a.

Urmare a strădaniei colective, 
economiile la prețul de cost rea
lizate se ridică la 523.000 lei nu
mai pe 10 luni față de , 145.000 
tei cît era angajamentul anual.
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COLOJI TIBERIU
JURCA ȘTEFAN 

corespondenți

I

Trenul 2086 urmează să intre in stația Petroșani. Revizorul 
v de ace, care e de serviciu, este preocupat de asigurarea parcursu

lui trenului anunțat. Obiectivul fotografic l-a prins tocmai în a- 
cest moment, lată-1 pe revizorul de ace Șuta Gheorghe în exerci
țiul funcțiunii.
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In atelierul electric al preparației Lupeni a fost adus un ar 
gregat de sudură care necesită reparații. Iată-1 pe maistrul e- 
lectrician Ffilop Grigo-rc sfătuindu-se cu șefii de echipă Dinu Du
mitru și Benkovics Ștefani asupra reparațiilor ce le necesită agre
gatul de sudură. '

©-------------------

deosebite în 
din localitățile

li liiinwiH toitaii
Pe șantierele muncii 

patriotice
Conferința orășenească U.T.M. 

care își începe azi lucrările, cons
tituie un eveniment de mare în
semnătate în viața tineretului Văii 
Jiului. Acest eveniment este intîm- 
pinat cu recitate 
muncă de . tineretul
noastre.

fn orășuî Lupeni, de pildă, săp- 
tămina în curs a fost ijeciarață. 
„Șăptămîna colectării fierului ve
chi11. Cu acest prilej tinerii de la 
preparația Lupeni au colectat pes
te 40 tone de fier vechi. Realizări 
importante au obținut în munca pa
triotică și tinerii de la mina Lu
peni. Tinerii din’ sectorul VIII- 
transport, ca și cei din sectorul IX 
al minei âu întreprins în aceste zi
le o acțiune pentru repararea va- 
gonetelor de mină și a liniilor de 
transport din subteran. La aceas
tă acțiune au luat parte peste 60 
de tineri dintre care s-au eviden
țiat tov. Bondoc C., Popa E., Ra
du M., Țerra L., Kocik I., Crucean 
R., Iugan Viorel. Importante ac
țiuni de muncă patriotică au avut 
loc și în alte localități. La Uri- 
căni, tinerii mineri au colectat în 
ultimg duminică 40 tone fier vechi, 
tinerii constructori din Coroiești 
au stivuit 3000 buc. cărămizi și 
alte materiale de construcții. Bri
găzile de muncă patriotică din A- 
ninoasa' au efectuat, de asemenea, 
aproape 400 ore de munaă. patrio
tică.

Pentru carnavalul 
tineretului. . .

Conferința orășenească va 
lejui o adevărată sărbătoare pentru 
reprezentanții tineretului Văii Jiu-

pri-

Anul XIII 
, XVIII №. 3781

Simbâtă
9 decembrie

1961

№ niwll II. I. N.
lui. La Conferința orășenească vor 
prezenta programe artistice forma
țiile cultural-artistice ale clubului 
minier din Petrila, ansamblul casei 
pionierilor din Petroșani, taraful de 
muzică populară din Uricani, elevi 
ai școlii populare de artă și ac
tori ai Teatrului de stat.

Totodată au loc pregătiri pentru 
„carnavalul tineretului11 care va fi 
organizat cu prilejul conferinței o- 
rășenești U.T.M.

Coieciivui atelierului mecanic de ia Bărbăteni a raportat îndeplinirea planului la producția 
' ’ de la sfîrșitul lunii octombrie.

au contribuit din plin o seamă de muncitori harnici și pricepeți 
care s-au evidențiat în mod deosebit
la dreapta: GU1A ALADAR, strungar, lucrări speciale, PO- 

de noroi și președinte al comitetului de secție sindicală; BAI- 
de întreținere a instalațiilor electrice; BALTARETE CONSTAN- 

de foraj.

globală pe întregul an 1961 încă
La acest succes de seamă 

dintre care vi-i prezentăm pe cei
IN CLIȘEU, de la stînga 

PESCU IOAN, mecanic pompe 
NOVSCHI ANDREI, șeful echipei 
TIN, mecanic reparații granlce

realizări mai frumoaseIn noul an
la sfîrșitul anului 
un an de muncă in

Am ajuns 
1961. A fost 
tenșă, rodnică, prilejuindurne multe 
bucurii. Dar, anul a trecut — mai 
este numai decembrie — și tre
buie să ne gîndim și la viitor, la 
sarcinile ce ne revin. In prezent, 
colectivul de muncitori, tehnicieni 
și ingineri din cadrul I.C.M.M. de
finitivează planul de măsuri pen- 
tru îmbunătățirea activității de 
producție pe șantierele unde se va 
lucra în anul viitor.

Bilanțul pe perioada trecută din 
acest an arată realizări frumoase : 
plan’ul valoric a fost realizat în 
proporție de 110,5 la sută, pro
ductivitatea muncii — 101,2 la 
sută, prețul de cost — cu econo
mii în valoare totală de 403.000 
lei, iar predarea lucrărilor s-a fă
cut ritmic, cu unele mici excepții- 
Există toate posibilitățile ca pînă 
la 31 decembrie să fie terminate 
și puse în funcțiune toate obiecti
vele prevăzute în plan.

Un ajutor prețios în realizarea 
cu succes a planului pe 1962 îl

* Xf /
Oamenii munclfr <wzbai cu însuflețire cifrele de plan pe 1962

Vom îndeplini planul 
anului viitor in zece luni

cu
ce

si
de

Producția ce o vor da în anul 
viitor minerii Petrilei este sim
țitor mai mare decît cea pe care 
o realizează în cursul anului a- 
cesta. Ținînd seamă de sarcinile 
sporite ce stau în fața mineri
lor de la cărbune, minerii sec
torului de investiții de la Petrila 
au dezbătut zilele trecute 
deosebită însuflețire sarcinile 
le revin în noul an. 
' La orizontul 14, undte sînt 
tuate majoritatea lucrărilor 
înaintare, ca și la celelalte ori
zonturi, minerii sectorului au re
purtat succese de seamă, expri
mate în faptul că planul anual 
fizic și valoric pe 1961 a fost în
deplinit încă de la finele lunii 
octombrie, în faptul că sectorul 
a obținut economii Ia prețul de 
cost de peste 1.000.000 lei.

Pornind de pe această bază, 
minerii și tehnicienii de aici au 
apreciat că forțele lor, tehnica de 
care dispun, le permit în noul 
an să muncească mai cu spor, 
deși planul de producție le este 
mai mare cu 562 m.ș la săpări 
decît cel din 1961. Pentru reali
zarea cu succes a noilor sarcini 
— pe care minerii, în unanimi
tate, s-au angajat să le îndepli
nească în cel mult zece luni — 
s-au făcut propuneri prețioase, 
s-au luat angajamente mobiliza
toare. Așa de exemplu, s-a făcut 
propunerea ca majoritatea îna
intărilor în piatră să fie dotate 
cu «încărcătoare sau cu mașini 
de încărcat cu gabarit redus a- 
ceasta fiind, așa cum au apre
ciat brigadierii Fleșcan Constan
tin, Toth Gheza, BundUc Dumi
tru, Băbuț Constantin, Tătaru 
Petru și mulți alți mineri, ca
lea cea mai sigură pentru creș
terea productivității muncii, pen
tru creșterea vitezelor de avan
sare în medie la cel puțin 50 
m./lună. Colectivul sectorului, 
avînd în vedere că anul viitor 
va săpa cîteva lucrări miniere 
de nrimă importanță și urgentă 

constituie primirea cifrelor de plan, 
inclusiv lista de obiective încă din 
lunaz noiembrie.

Sîntem în posesia a circa 70 la 
sută din proiecte, restul de 30 la 
sută fiind în stadiul de avizări 
sau foarte aproape de terminare. 
Această situație constituie meritul 
colectivului U.P.D. și al condu
cerii Direcției de Investiții care 
au asigurat în acest fel condițiile 
cele mal bune pentru realizarea 
și depășirea planului de construc
ții — montaje pe anul 1962. Primi
rea la timp a documentațiilor teh
nice a făcut posibilă comandarea’ 
<jin timp a materialelor, în special 
a materialelor deficitare sau a ce
lor dirijate. O primă măsură luată 
în vederea îmbunătățirii activită
ții pe 1962 a fost studierea cu a- 
tenție a proiectelor 
rile noi 
sesizări 
scăpări 
tații și 

pentru lucră- 
descoperirii și 

a eventualelor 
din documen-

în vederea
din timp 
sau greșeli 
pentru întocmirea proiec

tului de organizare și a graficului

deosebită s-au 
în cadrul discuțiilor

pentru producție, și-a prevăzut 
în planul de măsurii ca la aceste 
lucrări (la orizonturile 14 și 12) 
să fie organizate brigăzi com
plexe, bine dotate tehnic care să 
poată avansa lunar cel puțin 
75—80 m. galerie.

De o atenție 
bucurat 
purtate de mineri și tehnicieni 
pe marginea cifrelor de plan pe 
1962 reducerea continuă a cos
tului lucrărilor, îmbunătățirea 
calității acestora. „Brigada noas
tră știe ce are de făcut în 1962, 
spunea tov. Băbuț Constantin. 
Noi socotim că metoda, inclusă 
și în planul de măsuri, ca a- 
ceeași brigadă să sape, să be- 
toneze și să amenajeze lucrarea 
încredințată, va întări spiritul 
de răspundere pentru calitatea 
lucrărilor. Vom folosi mai bine 
reîncărcătorul cu bandă, remo- 
năzile metalice la betonare, vom 
da găuri lungi de pușcare și 
prin reducerea consumului de 
materiale, ne angajăm să obți
nem economii de cel puțin 
100.000 lei în anul viitor".

îmbunătățirea calității lucrări-- 
lor, reducerea consumurilor pla
nificate au fost stabilite ca o- 
bîective de întrecere dte către nu
meroși mineri printre care Bar
tha Ștefan, Mihai Dumitru, Pleșa- 
Ion ÎI, P'uiu Vasile, tehnicienii 
Musca loan, Bonta Ioan, Вей- 
covici Iosif. Pe întregul sector 
vor fi obținute în anul ce vine 
economii care, însumînd angaja
mentele brigăzilor, se ridiGă la 
peste 450.000 lei, în condițiile 
unui preț de cost planificat sim
țitor scăzut față de realizările 
actuale.

Dezbaterea cifrelor die plan pe 
1962 a constituit- pentru , colecti
vul de aici o .revizuire a posi
bilităților de care dispun,- 6 afir
mare a entuziasmului cu : ейке 
minerii sectorului -înțîmpinfc'aoui 
an .de muncă. -., .

ing. GH. DUMITRESCU
—

de desfășurare a lucrărilor la o- 
biectivele respective.

Rezolvarea acestei probleme a 
cerut o muncă intensă și susținută 
din partea întregului colectiv de 
ingineri și tehnicieni deoarece s-a 
făcut simultan cu întocmirea pro
iectului de organizare a lucrărilor 
pe perioada timpului friguros. In 
urma eforturilor depuse, s-a ajuns 
la posibilitatea de a se face în
cheierea contractelor și deschiderea 
finanțărilor pentru majoritatea lu
crărilor, încă în luna decembrie a.c.

Această situație crează premisele 
unei bune activități* economice a 
întreprinderii fiindcă marea majo
ritate a lucrărilor pe anul 1962 
este formată din lucrări noi, 
urmare a terminării în 1961 
turor obiectivelor planificate, 
tru anul viitor, ca lucrări în 
tinuare vor fi numai cîteva

ca 
a tu- 
Pen- 
con- 
com-

ing. FL. IOVIPALE
directorul I.C.M.M. — Petroșani

(Continuare în pag. 3-a)



STEAGCai ROȘU

Ținutul pâdurenilor
împrejurimile 

de natură vin 
să le admire, 

și firesc, de cum sosesc 
în primul 

Așa a vrut 
un grup 

turiștii des- 
dar biroul

L и c f и g г e и
Frumoase sînt 

Văii Jiului, Iubitorii 
cît e anul de tHăte 
Cum e 
în Petroșani, se duc 
rirtd la biroul O.N.T. 
să facă mai deunăzi 
de turiști. Or fi ei 
cutcăreți prin munți,

Pentru iubitorii de drumeție 
dornici de a cunoaște frumuse- 
iilfe regiunii Hunedoara, munții 

3oiana Ruscă oferă multe lo
curi interesante. Deși mai greu 
de străbătut dinspre valea Cer
nii din cauza ramificațiilor a- 
brupte, vizitatorii care vor trece 
pe la TeliuC, Ghelar, Ruda, A- 
lurt și Vadul Dobrei nu vor re
greta. Inaihte de a păși îti de
sișul tăcut al codrilor seculari 
ce îmbracă înălțimile, ei vor a- 
vea prilejul să-și 
noștințele cu noi 
uriașelor resurse 
fier. marmoră, 
talc ți steatite 
extrase din ma
siv. De asemenea

întreprinderile 
mari și moderne, 
utilajele perfecționate și hărni
cia oamenilor de aici vor lăsa o 
imagine de neuitat.

Urcînd firul Văii Sohodoluiui, 
apoi luînd pieptiș șaua RuilcU- 
lui, excursioniștii pot trece îtl- 
tr-un ținut cu totul și cu totul 
aparte. La o altitudine de circa 
800 m., pe un platou imens și 
puternic frămîntat, se găsesc 
răsfirate așezările pâdurenilor.

Privită de pe vîrful RusCa 
(1300 m. altitudine) salba sate
lor și cătunelor legate între ele 
prin poteci și drumuri de munte 
feste neasemuit de frumoasă. In 
zilele senine, cu : 
Răchițelei, Runcu 
Feregi, Bătrîna și 
pădurene apar ca 
închise la culoare 
zuire strălucitoare de verdeață.

Portul, graiul și viața pădu- 
renilor, originale și interesante, 
păstrează pînă în ziua ele azi 
forma lor strămoșească. Vitre
gia climatului .aproape alpin nu 
i-a împiedicat să cultive terasele 
joase și aă fertilizeze văile pî- 
raielor. Totuși ocupația- lor de 
bazS o constituie creșterea vite
lor.
- Interioarele caselor îi arată pe 
pădureni ca iscusiți meșteri lem
nari. Atît masa și patul, scrinul 
de zestre și polița pentru blide, 
cît și cofa pentru apă, căușul, 
lingura, fusul, toate crestate ar
tistic, sînt lucrate de mîinile lor. 
Casele pădurenilor încheiate din 
bîrne, porțile mari cu ornamente 
șl ocoalele largi din jur sînt, 
de asemenea, făcute de ei. Hăr
nicia fetelor și femeilor din a- 
oeste locuri este neîntrecută. Țe
săturile de lînă, împletiturile șl 
broderia admirabil înflorată a 
cămeșilor șî pieptarelor pe care 
le poartă, au un farmec aparte. 
Dantelele lucrate cu muliiă mi
gală de pădurence în serile de

_«=©=—

completeze cu
rtate asupra 
naturale de

iarnă au și azi o mare căutare 
în satele dinspre valea Mureșu
lui și Hațeg.

Pentru vizitatorii străini care 
participă aici întîiă oară la o 
nuntă, șezătoare sau horă sur
prizele nu contenesc nici o cli
pii. Gătite în straie de sărbătoa
re, fetele îșl prind în jurul gî- 
tului bogate salbe de argint și 
lungi șiraguri de mărgele. Cu 
fflîinile prinse reciproc în brîu 
tineri și vîrstnici, bărbați și fe
mei pornesc tumultos hora în 
sunetul cimpoaielor și fluierași- 
lor. Invîrtita

INSTANTANEE

Din frumusețile 
regiunii noastre

soare, Poiana 
Mate, Socet, 
alte așezări 
mici insule 

I într-o fală-

fetelor, bătuta și 
alte jocuri sînt 
deosebit de gra
țioase. Tragerea 
la țintă cu bă
țul, întrecerea la 
tors în cerc, 

unde fiecare flăcău își îndeamnă 
CU glas tare aleasa și ghicitul 
cu năframa încheie plăcut ziua 
de petrecere.

Pentru a nu pierde nimic din 
frumusețea acestui ținut, întoar
cerea spre casă se poate realiza 
pe un traseu opus. Cel mai ușor 
este drumul înspre poenița To
mei, Runcu Mic, Muncelul Mic, 
localități în care amatorii de 
inedit nu-și vor opri numai o 
dată pașii. De aici, peste coama 
Bursucanului, se coboară spre 
Vețel unde se găsesc numeroase 
izvoare de ape minerale ferugi- 
noase, acidulate și plăcute la 
gust.

înviorați, cu mintea și sufle
tul satisfăcute, excursioniștii vor 
simți în inimă mîndria și stima 
pentru depărtările cutreerate de
venite acum attt de aproape și 
de dragi.

A. NICH1FOREL
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ELICOPTER VENTILATOR
Specialiștii sovietici au pro

pus această neobișnuită utiliza
re a elicopterelor la cariere. Cînd 
nu bate vîntul, gazele de ardere 
ale autocamioanelor basculante 
și cele formate de pe urma ex
ploziilor viciază considerabil ae
rul în cariere. Suspendat deasu
pra exploatării, elicopterul poate 
îndeplini cu succes rolul unui 
puternic ventilator.

I

о.$.T. din Petroșani iot nu l-aii 
putut găsi fără călăuză. Au coboftl 
din tren, an urcat pasarela și iută-i 
în Piața Victoriei. De aici, por
nește dacă știi încotro.

— Unde e O.N.T.-ul tovarășe 
— întrebară ei pe primul intîlnit.

— Drept fn fața dumneavoas
tră, în clădirea aceea — verii răs
punsul.

Se apropie turiștii și, cu mare 
greutate, reușesc să descopete de 
pe firma bătută de vint și 
cum că n-au greșit adresa,

— Păi bine tovarășe, asta-i fir
mă ? — întrebară ei pe un func
ționar de aici.

— Nu prea este.
~ Cum așa ?
— Păi am vrut noi să facem 

ceva încă de prin august. Cine s-o 
înnoiască dacă nu meșterii vopsi
tori de 
stat de 
că doar 
Promite 
promisiunea am rămas. Atunci 
recurs la forme mai legale. In 
octombrie, cu comanda nr. 722 
cerul oficial revopsirea firmei. A 
trecut octombrie, a venit și no
iembrie și, după cum vedeți și de
cembrie, dar firma tot nevopsită a 
rămas. Comanda scrisă, cererile 
verbale au rămas nesatisfăcute. 
Cum se vede treaba, pentru cei de 
la cooperativă vopsirea unei fir
me e un lucru greu. Pînă cînd se 
hotărăsc s-o facă, și turiștilor le e 
greu să afle unde-î biroul O.N.T. 
din Petroșani.

ploi '

la cooperativa „]iul‘. Am 
vorbă cu tovarășul Parkaș 
e tehnician la cooperativă, 
omul că se face, dar CU 
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D. C.R1ȘAN
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Pămintul cape prinde viața

Od П

î I
f
i

i
♦
I
I

Regiunea noastră je mîndrește cu multe vestigii despre 
strămoșii noștri. Alături de cetățile naturale formate dih 
munți semeți, se Înalță acele făurite de înaintașii noștri spre 
a Se apăra de cotropitori. Unele din ele durează de milenii, 
altele slut de o dată mai recentă. Printre acestea din urmă 
se numără și cetatea de la Alba Julia.

IN CLIȘEU t Una dih porțile cetății și o parte din zi
duri.

Sfaturi pentru turiști
• Adaptarea treptată și gradația 

«Irit reguli esențiale ale unui turism 
igienic. Trebuie să ne obișnuim trep
tat cu această formă a odihnei ac
tive și să ținem seama, in organi
zarea programului turistic, de vîrs- 
tă, sex, antrenamente și de starea 
de sănătate a celor ce pornesc în 
excursie. Ё necesar deci a stabili, 
în raport cu participanții, o anu - 
mită lungime â drumului, viteza 
de deplasare, gradul de efort po
sibil de efectuat, în general regi
mul de marș. Persoanele neantre
nate, cele mai puțin rezistente fi
zic, copiii, vîrstnicii, pot străbate 
aproximativ pînă la 10—12 km. pe 
zi in decurs de 3—4 ore și în cîte- 
va etape. Turiștii antrenați par
curg 20—30 km. 
rnativ 6—8 ore.
citeva etape. Cei 
numite boli sau
vor pleca la drumeție fără avizul 
medicului.

Un echipament coresjxv 4>r arc 
importanță nu numai pteni,tl4 ușura 
rea mișcărilor, dar și1 din' punct 
de vedere igienic. Atît vara cit și 
iarna trebuie să avem capul aco
perit spre a evita — vara —- insta
lațiile și — iarna — degerături 
ale urechilor etc.

Drumețul experimentat nu-și ia 
la drum decit alimente ce se păs
trează timp mai îndelungat, greu 
alterâbile. Mezelurile, preparatele 
de carne, pește, ouă, prăjituri Cu 
cremă, se alterează ușor. Să le evi
tăm.

pe zi în aproxi- 
de asemenea, in 
ce suferă de a- 
convălescenții nu

• Echipamentul trebuie să fie 
comod, ușor și adecvat sezonului.

• Orice turist trebuie să fie pre
gătit și pentru a acorda primul 
ajutor medical. Trusa de prim aju
tor să conțină cel puțin 2—3 cu
tiuțe cu pansamente sterile,,in am
balaj original, ,2—3 feși de dife
rite mărimi, un pachet de vată, 
tinctură de iod, alcool, soluții de-» 
zinfectante, un garou, (tub de cau* 

‘ ciuc, curea etc.), un ti Ț ’Й «ulf an 
(pulbere de sulfamidă).

©------------- —

,/ Primii pași spre, grație, 
* suplețe șl măestrie.

Chiar așa: la Meissen pă- 
mîntul prinde viață. Din pămîn- 
tul alb — caolina — omul face 
porțelan, iar porțelanul acesta 
meșterit de mîini sensibile se 
transformă în fel și fel de for
me gingașe, parcă vii, care sca
pără minuni de frumusețe, îneîn- 
tîndu-ne privirea și destăinuind 
uneori o istorie întreagă.

Această taină a zămislirii „au
rului alb" se află azi într-o clă
dire veche din Triebitschtal în 
Meissen. Nici nu se putea găsi

EPIGRAME
FRUNTAȘULUI 

Luîndu-se la întrecere cu alții 
A răspîndit în juru-i larg ecou 
El nu și-a depășit numai ortacii 
A depășit de mult chiar...

Anul nou!

un loc mai potrivit pentru o a- 
semenea vrăjitorie de frumuseți 
miniaturale. Aici Elba, tăind 
dealurile împădurite, șerpuiește 
de-a lungul unei regiuni cu în
fățișare romantică. Bucăți din 
cerul de peruzea scapără printre 
norii de cenușă, păduri ie pin 
verde închis se oglindesc în flu
viul ce abia se mișcă.

Oferte... unor gospodine din Urieani
FELINAR CU CLOPOȚEI... 

pentru gospodina Cioeu Margare
ta, din blocul U-3, care are obi
ceiul să arunce resturile menajere 
in fața blocului, în loc să le de
pună la locui fixat de I.C.O. pen
tru a fi ridicate fără greutate. Un 
astfel de felinar original le-ar prin
de bine1 și altor „gospodine" care 
nu văd unde trebuie depuse restu
rile menajere.

SCUTURĂTOR CU ANCORE... 
necesar pentru ancorarea straielor 
de telefon la blocul В din Stermi- 
nos atunci cînd gospodina Belgun

Gheorghina își scutură preșurile 
prin geamul deschis. In prezent 
această acțiune se soldeaaă cu ru
perea firelor de telefon.

SPÂ- 
pen- 
Ani’ 
scara

MĂTURI, LOPEȚI ȘI 
LĂTOARE AUTOMATE... 
tru Fabian Elena și Szilâgyi 
ca, locatare ale blocului D,
II. Aceste unelte casnice automa
tizate ar fi bine venite și pentru 
alte „gospodine" care se eschivea
ză de la îndatoririle ce le au față- 
de păstrarea curățeniei pe scările 
blocurilor.

юеомоеооеоееоооовоммевемееоовооооооооооооооооосссооосооеооооооос оооооооеовсоосхзооооооороеѳооооооооооооооесзвсвв*» 
fețele estice, muntele Coșteasa | 
și muntele Zănoaga.

ă
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CELOR DE LA LC.O.
Stai 2 ore așteptînd mașina 
Și cind apare-n stație, în fine, 
Rămîi pe jos căci pe traseu 

tot timpul 
Mașinile trec rar, dar arhipline. •
P. S.
Vor spune cei în cauză desigur 
Că e exclus, deci nu se poate
Că dacă-i vorba de transporturi 
Merg, vorba aia, „ca pe roate" 1

Cu-o singură remarcă însă... 
dezumflate.

1. SASAREANU

f T В A Ț
...Cel mai înalt munte din ța

ra noastră, Moldoveanul din 
munții Făgăraș (2543 m.), are 
mai multe nume ? Intr-adevăr 
el are forma unui acoperiș de 
casă, orientat nord-sud și a- 
proape fiecărui versant cioba
nii și locuitorii din satele de 
la poale i-au dat un nume. 
Astfel, versantul estic este nu
mit muntele Valea Rea; versan
tul vestic poartă numele de Mol
doveanul, reținut de geografi 
pentru întreg muntele, versan
tul nordic dinspre depresiunea 
Făgărașului este numit Viștea, 
după numele văii. Extremitățile 
„acoperișului" legate printr-o 
creastă lungă de cca. 400 m. 
sînt două piscuri. Cel de sud 
este cel mai înalt (2543 m.) și 
este numit „Cioaca Moldovea
nului", cel de nord are 2527 m.

a

și este numit „Colțul Viștei 
Mari".

...Ciobanul romîn numește 
munți versanții, „fețele" și nu 
corpul formei geografice ? Un 
exemplu în acest sens — din 
cele foarte numeroase care se 
pot da — îl oferă Vîrful Iui 
Patru, punctul culminant 
munților Sebeșului (2133 m.) 
pe care s-au descoperit urmele 
unui castru roman. Pentru cio
banii din partea locului Vîrful 
lui Pătru nu-i decît punctul cel 
mai înalt al muntelui, 
piramidei orografice. 
din cele cinci fețe ale 
în schimb un „munte" 
un nume. Astfel, fața 
este muntele Gura Potecului; 
fața sud-vestică, muntele Ghile;

al

vîrful 
Fiecare 
ei este 
și are 
sudică

...Nedeea, sau nedeia, un tîrg 
cu tradiții foarte vechi, care 
confirmă o viață pastorală in
tensă în Cșrpații noștri și în 
epoca întemeierii principatelor 
a lăsat numeroase urme în to
ponimie ? Iată cîțiva munți 
care poartă asemenea nume: 
Nedeea (2054 m.) în munții Că- 
pățînii; Piatra Nedeii (1438 m.) 
în munții Semenicului; Nedeia 
(1806 m.); Nedeuța în muntele 
Oslea, la sud de munții Reteza
tului; Nedeea Galbenului și Ne
deea Scoabelor, în partea nor
dică a Retezatului; Nedeea de 
la sud de Pietrosul Mare (m. 
Rodnei); Cornul Nedeei. la nord 
de pasul Prislopului; Bîtea Ne. 
deii în munții Bistriței.. De re
marcat că munții care poartă 
aceste nume, nu sînt piscuri 
ascuțite, ci se termină cu spi
nări late.
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NOUL BRIGADIER
DE LA ABATAJUL nr. 9

bit noi despre 
pe care trebuie

noul loc de muncă 
să-l iei în primire.

— Tocmai de aceea ăm venit 
— începu Bălțatu. Vreau si pro
pun eu șefii de schimb. Să-mi dăți 
în brigadă pe Bălin Ionel din bri 
gada Un Moisiit Aemus, pe Ungu 
rean Dumitru din brigada lui U/. 
gute an Vasile, Batin Gheorghe

Апіпбаза,

glumă.
uneori

Ce deobicei, in curtea minei A- 
ii/toasa, înainte de intrarea în mi

nă, minerii se adună grupuri, gru
puri și discută. In fața graficului 
cm rezultatele din producție, uneori 
ai impresia că oamenii se ceartă. 
Cind te despart însă își string mîi- 
ide călduros, zîmbesc și 
mai scapă fi cîte o

...Le mirarea in 
seta de apel а mi
nei
maulrut miner l3op 
loan 39 discută cu 
Bălțatu loan, unul 
dintre șefii de bri
gadă de la secto
rul IV.

Eu zic că n-o
să fie greu. Dumneata ai luat con
ducerea acestei brigăzi prin vară 
fi din prima lună te-ai descurcat. 
Acum avem nevoie de dumneata 
la un nou loc de muncă.

Bălțatu stătu cîteva momente pe 
gînduri apoi, cu batecate Sfială, 
spuse :

E greu să te desparți de oa
meni. Ne-am înțeles bine. îl cu
nosc pe fiecare în parte. Știu pe. 
fiecare ce poate și toți șBau găsit 
locul lâ brigadă. Acum cu alți oa 
meni, o să mă obișnuiesc după ce

V frece un timp,,.
. —* i rebuie să înțelegi. E o sar
cină de partid. Asupra acesteia 
noi atn discutat in biroul organi
zației de bază de partid.

~~ Dacă-г sarcină de partid, nu 
mai încape îndoială.

De la această discuție au trecut 
cîteva zile.

...Biroul șefului sectorului IV, 
De față erau mai mulți maiștri mi
ners și tovarăși din conducerea 
sectorului.

— Sâ-l anunțăm pe Bălțatu ca 
la ieșirea din mină să treacă pe 
la sector. Sînt curios ce o sâ spu
nă — începu șeful sectorului, in
ginerul Brinduș Aurel.

— L-am „pregătit" sufletește — 
interveni Pop loan 39, secretarul 
organizației de bază de partid. Băl- 
țatu nu-i omul care să refuze mun
ca ce i Se încredințează.

Cei ce discutau, nici nu observară 
cind Bălțatu intră in birou. Cel 
care l-a văzut primul a fost Pop 
loan 39.

* Vorbim de lup și lupul e la 
ușa — cum se spune. Dar acum 
să n-o mai ocolim. Dumneata știi 
despre ce este vorba. Am mai vor-

Batin Gheorghe 
șl măi trfi eu în 
alte propuneri. Șe 
fii de 
trebuie 
oameni 
riență!

Șeful
h. cuviință.

S-a discutat 
mult. Șeful secto

rului și cu maistrul de retur i-a 
înfățișat lui Bălțatu noul abătu; pe 
care trebuia să-l ia In primire, La 
utmă îi spuse ;

“ De la 1 decembrie vel trece 
la abatajul cameră nr. 9 din stra
tul 3. Așa ci ng-ат înțeles...

...Au trecut doar cttevu zile de 
cind Bălțatu loan a luat in pri
mire noul abataj. In dreptul nume
lui lui au apărut primele tone de 
cărbune extras peste sarcinile de 
plan. De acest lucru erau siguri 
atît secretarul organizației de ba
ză de partid cit și șeful sectorului. 
Et nu s-au înșelat in alegerea oa
menilor. Bălțatu loan, deși este 
printre șefii de brigadă cei mai ti
neri, s-a impus prin munca și pri
ceperea lui în meseria de miner.

schimb 
să fie 

eu expe-

Noi utilaje 
la mina Aninoasa

curîrid, mina Aninoasa a 
noi utilaje care, puse în

sectorului

F. N1CU

In noul an
(Urmare din pag. l-a)

plexe mari, care au început în va
ra acestui an ca depozitul de car
buranți și lubrifianți din Lupeni, 
incinta puțului nr. 12 Lupeni, ca
nalizarea pirîului Crividia — Vul
can, lucrările de la U.RJU.M.P.

in privința creșterii productivi
tății muncii, se urmărește o îmbu
nătățire a indicilor cu 8—9 la sută 
față d« realizările din 1961. Pen
tru aceasta, s-au preconizat urmă
toarele măsuri .

Mărirea la maximum a gradu
lui de prefabricate a elementelor 
de beton armat și construcții me
talice, pe șantier urmind a se face 
numai lucrări de montare sau a - 
•amblare. In acest scop, la șantie
rul U.R.U.M.P. s-a amenajat un 
mic atelier de prefabricate care 
deocamdată execută elemente de 
terestre din beton armat și este 
pregătit pentru executarea de la
mele, folosind cofraje metalice de 
marc productivitate cu compacta
rea betonului prin vibrare. In 
cursul anului 1962 se va înființa în 
fiecare localitate cu lucrări mai im
portante cîte un asemenea atelier. 
Pentru aceasta însă solicităm aju
torul proiectanților constructori din 
cadrul U.P.D. care vor trebui să 
prevadă în proiecte prefabricarea 
Și tipizarea construcțiilor industria
le oriunde aceasta este posibil și 
economic.

Mărirea gradului de mecanizare 
a muncii pe șantiere este o sarci
nă trasată colectivului l.C.M.M. în
că in lună aprilie a.c., de plenara 
Comitetului orășenesc de partid, 
care a analizat problema construc- 

y (iilor în Valea Jiului. Dacă în 
Cursul anului 1961 rezolvarea pro-

Brigada complexă forestieră 
condusă de tov. Pop llie Hontu 
eMe fruntașă pe tot sectorul Ro
șia al I. F. Petroșani, Harnicii 
muncitori Bora Simion, Bora S. 
Simion, Pop loan, Pop Iile, Urda 
Ștefan, Nasui Mîhai, Nasul Va- 
siie, Nasul Gh. Vaslle, Simion 
Gavrîlă împreună cu tractoristul 
Szîlagy Ioan cuprind toată mun
ca exploatării Jlgoreasa-Dușartu, 
exploatind și expediind sorti
mente prețioase de lemn. Această 
brigadă a adus o contribuție im
portantă la realizarea de către

IN EDITURA POLITICA 
a apărut întf-un tiraj 

de masă :
SA NE CUNOAȘTEM 
PATRIA SOCIALISTA

Materiale în ajutorul celor 
ce studiază în învățămîntul 
politic U.T.M. de la orașe. 
320 pag. 4,50 lei

O măsură asupra căreia trebuie 
revină

S a procedat la închiderea ghi- 
șeulv din interiorul sălii de aș
teptare și la deschiderea altuia 
în peretele din afara clădirii.

Din nou minerii și membrii 
familiilor lor (uneori .femei, cu 
copii mici în brațe) trebuie să-și 
aștepte rîndul la ghișeu afară, 
indiferent dacă timpul este Cald' 
sau rece. Această măsură, 
nu numai că nu e justificată, 
dar aduce și nemulțumiri. Con
ducerea serviciului administrativ 
nu-i oare de părere că ar fi bine 
să revină asupra măsurii luate ?

I0AN CIUR 
muncitor E. M. Petrila

să se
Cu un an în urmă, serviciul 

administrativ al E. M. Petrila a 
hotărît ca biroul de distribuire 
a bonurilor pentru cărbunele ce 
li se cuvine minerilor să se mute 
îr clădirea nouă a gării mici. A- 
ceasță măsură a bucurat deopo
trivă și pe muncitori și pe func
ționari. Primii, aveau la dispo
ziție o sală de așteptare încăpă
toare cu bănci și încălzire cen
trală, ceilalți dispunind de un 
birou parcă anume construit în 
acest scop.

P na aici toate bune. De Cîtva 
timp însă lucrurile s-au schim
bat. In baza unui ordin recent

realizări mai frumoase
bletnei a fost mai dificilă, din lipsă 
de fonduri pentru achiziționarea u- 
diajelor, pentru anul viitor s-au 
luat toate măsurile în vederea mă
ririi numărului de utilaje a căror 
necesitate este resimțită pe șantie
re. Astfel au fost comandate un 
cilindru compresor pentru compac
tarea terasamentelor, vibratoare e- 
lectrîce pentru ușurarea îndesării 
betoanelor în coftaje, topitor de 
bitum pentru lucrări de izolații hi
drofuge, mașini de găurit, polizoa- 
re electrice și • pneumatice etc. pen
tru ușurarea lucrărilor de montaje 
mecanice și electrice. In afară de 
aceste utilaje noi care se vor cum
păra din fondurile de investiții 
proprii, se vor mai achiziționa și 
alte utilaje prin transfer, care sint 
disponibile la alte întreprinderi, ca 
excavator cu cupă mică pentru să
paturi în spații largi, pompă de 
mortar cu debit mic (2—3 m.c./h) 
pentru mecanizarea transportului 
de mortar și eventual aplicarea 
mecanizată a tencuielii etc.

In privința prețului de cost s-a 
prevăzut realizarea unei reduceri 
de 5 la sută, avînd în vedere că în 
1961 a fost planificată o reducere 
de numai 0,64 la sută. Pentru rea
lizarea acestui indice, care este 
toarte ridicat în activitatea de cons
trucții —- industriale, s-au luat ur
mătoarele măsuri, dintre care unele 
au fost verificate cu succes in a- 
cest an : folosirea la maximum a 
materialelor locale (agregate pen
tru betoane) in toate lucrările un
de este posibil, cu respectarea stan
dardelor de execuție precum și a 
materialelor rezultate din demolări 
și care se pot refolosi, aducerea 
materialelor și utilajelor direct Un-

sector a sarcinilor 
tiuafe înainte de termen.

ÎN CLIȘEU : Brigada 
xă forestieră condusa de 
Hontu de la exploatarea

gă obiectivul în execuție pentru 
evitarea transporturilor suplimen
tare și pierderi de materiale prin 
manipulări repetate, mărirea exi
genței maiștrilor față de calitatea 
executării lucrărilor și predarea lu
crărilor cu proces verbal între e- 
chipe, în ordinea tehnologică res
pectivă.

Pentru reducerea cazurilor de lu
crări de calitate insuficientă se vor 
lua următoarele măsuri:

Ridicarea calificării muncitorilor 
prin cursuri de scurtă durată. A- 
ccastă măsură a fost verificată în 
acest an, cînd cursurile de califi
care de scurtă durată organizate 
de întreprindere au fost absolvite 
de un număr de 86 muncitori (8 
fierari — betoniști, 35 lăcătuși, 11 
mecanici utilaje, 18 dulgheri și 14 
zidari) care în prezent dau lucrări 
de bună calitate pe șantierele noas
tre ; organizarea unui număr de 
3—4 schimburi de experiență cu 
șantiere importante de construcții 
industriale din țară (primul fiind 
planificat pentru trimestrul I 1962 
la l.C.S. Hunedoara). Realizarea 
acestei măsuri se va face cu aju
torul comitetului sindicatului și 
cercului A.S.I.T., urmărindu-se or
ganizarea și calitatea lucrărilor 
executate de întreprinderi mai mari 
și, cu tradiție în ramura noastră de 
activitate.

Avînd experiența anului curent 
în activitatea tehnico-economică, co
lectivul I.C.M.M., sub îndrumarea 
organizației de partid și cu ajuto
rul organizației sindicale, U.T.M. 
și A.S.I.T. va păși hotărît la în
deplinirea înainte de termen a pla
nului pe anul 1962 și la realizarea 
unor indici de plan sporiți față 
de realizările din anul în curs.

cotnple- 
Pop llie 
Dușaflu.

De 
trimit 
UfiCțiune, vor contribui la rea
lizarea sarcinilor dfe plan și la 
îmbunătățirea procesului de pro 
ducție. De pildă, sectorul de 
Irâfisporț își va putea îmbună
tăți mul't activitatea prin folosi
rea a încă a locomotive electri
ce L.A.M.-4 șt a unei locomotive 
CU troley pe care fe-a primit a. 
cum'. Mina Aninoasa a mai pri
mit, pe lîngă acestea, 2 ppffipe 
noi de 3000 1,/minut, un greifer, 
107 vagonete de mini, un ven
tilator cu o capacitate de 2000 
m.c./inin. și 6 aparate pentru 
determinarea conținutului de ГЙО- 
noxid de carbon ta atmosfera 
din mină. ,*>;

TINERETUL MINEI ÎNVAȚĂ
TîflărUl Călugării Gheorghe, e 

electrician în sectorul IV al mi
nei. Grîu Emil lucrează ca mun
citor la depozitul de lemne. La 
mina Aninoasa întîlnești tineri 
de toate profesiile, îi găsești a- 
lătufi de vîrstnicl la toate locu
rile de muncă în marea bătălie 
a cărbunelui. Huțurpașcu PâVel 
e ajutor miner într-un abataj, 
Besetman loan — lucrează ca 
muncitor la topografie. Profesii 
diferite, locuri de muncă diferite, 
dar la acești tineri găsești O tră
sătură comună tinerilor zilelor 
noastre: dragostea față de în
vățătură, dorința de a cunoaște, 
de a deveni oameni cultivați. A- 
Semenea lor, sute de alți tineri 
ăi ttlinei Aninoasa îmbină mun
ca în abataje sau ateliere CU în
vățătura, avînd convingerea că 
astfel își pot îndeplini visurile, 
că vor aduce un aport mai măre 
la măreața operă a întregului 
popor de deâăvîrșire a construc
ției socialiste în patria noastră.

In fiecare după-amiază, la în
demnul comuniștilor, al organi
zației U.T.M., acești tineri își iau 
caietele, cărțile și trec pragul 
școlilor. Treizeci și patru dintre 
tinerii minei Aninoasa învață în 
clasele VIII-Xl ale școlilor me
dii de cultură generală din Pe
troșani și Vulcan, iar alți 72 ti
neri învață în clasele V-VII la 
școala serală din Aninoasa

Comitetul de partid a cerut 
organizației U.T.M. să se intere
seze îndeaproape de modul în ca
re învață tinerii, de rezolvarea 
problemelor legate de asigura
rea condicilor pentru ca ei să 
poată frecventa cu 
cursurile. Tînărul 
Mircea, de exemplu, 
greutăți în privință 
deoarece era repartizat să lucre
ze și în schimbul II, timp în 
care la școală se țineau cursurile. 
Comitetul U.T.M. a luat legă 
tură cu tovarășul ing. Dumitraș 
Ion, șeful sectorului I, șl s-a gă
sit posibilitatea pentru ca acest 
ttnăr să lucreze numai în schim
bul I și III spre a putea urma 
cu regularitate cursurile școlii 
serale. Printre tinerii cărora li 
s-a dat, de asemenea, ajutor să 
rezolve probleme legate de frec
ventarea cursurilor se numără 
lăcătușul Dina Horia. mecanicul 
de locomotivă subterană Onea 
Nicolae și mulți alții.

Cursurile școlii 
vățămîntului de 
ventate de peste

regularitate 
Gavrflescu 
întîmptaa 
frecvenței.

serale ale ta
stat sînt frec- 
100 tineri mi-
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neri și muncitori ai acesiei ex
ploatări. Dar la mina Aninoasa 
lucrează un număr mult mai 
mare de tineri și s-ar putea pune 
întrebarea: aceștia nu învață?

Drept răspuns la această în
trebare se poate vorbi despra 
năzuința tinerilor mineri ți mun
citori de a-și ridica necontenit 
nivelul de calificare. In acest 
scop au fost create 8 cursuri de 
ridicare a calificării pentru elec- 
tro-lăcătuși, 1a care s-au înscris 
173 tineri, 4 cercuri pentru mun
citori mineri la care s-au înscris 
110 tineri. Pentrp fiecare din a- 
ceste cercuri s-au stabilit pro
grame care cuprind lecții menite 
să-i ajute pe tineri să munceas
că mai bine, sâ cunoască moduli 
de folosire a noilor utilaje, Săi 
știe să aplice metodele avansate.. 
Interesant de relevat felul cum, 
a fost întocmit programul de în- 
vățămînt pentru cursurile de ri
dicare a calificării la electro- 
lăcătuși. în legătură cu această 
problemă au fost consultați mulți 
muncitori tineri Si Vîrstnici, 
maiștri, tehnicieni. Toți cei soli
citați sâ răspundă la întrebarea 
„In ce direcție trebuie ajutați ti
nerii noștri muncitori", au cău
tat să dea răspunsuri, prin care 
să vină în ajutorul ridicării ca. 
Iificârii celor tineri. Pe baza stu
dierii propunerilor făcute, au fost 
incluse în programe lecții des
pre mașinile electrice, despre era- 
țere, instalații de evacuare a a- 
pelor etc. Avînd programe care 
corespund unor necesități acute, 
aceste cursuri se bucură de a- 
precierea tinerilor care le frec
ventează. Se impune din partea 
comitetului U.T.M., a comltetu. 
lui sindicatului minei și a con
ducerilor de sectoare si aplice 
experiența pozitivă a cursurilor 
de ridicare a calificării pentru 
electro-lăcătuși în organizarea 
cursurilor pentru tinerii mineri 
a căror activitate nu este încă 
la nivelul cerințelor. De aseme
nea, numărul acestor cercuri de 
ridicare a calificării trebuie mă
rit.

Folosind condițiile create de 
i partid ți guvern pentru ridHca- 
■ rea nivelului de cunoștințe, îm

pletind munca în producție cu 
i preocuparea pentru învățătură, 

tinerii mineri și munclfofi al A- 
ninoasei devin oameni tot mai 
pregătiți, . luptători mai dîrjî 
pentru făurirea vieții noi. care 
1e deschide în fată Ctle mai lu
minoase perspective.

1. B.

Citiți în revista „Flacăra* nr. 49
— lașul astă toamnă — reportaj de Virgil Dănciulescu.
— Povestea unui imprimeu — „Flacăra" vă prezintă foto

grafic, drumul unei țesături — de la masa desenatorului din 
fabrică, pînă la magazinul de confecții.

PE ТЁМЕ EXTERNE
— Ziarista franceză Madeleine-Riffaud dezvăluie^ fărădelegile 

ultracolonialiștilor francezi în reportajul „Urme însîngerata".
— O călătorie în Republica Guineea — note de dtwth du L, 

Nițescu.
— Micul comentar — de Llorica Șelmaru.
ȘTIINȚA, ARTA. LITERATURA
— Ultrasunetul, un controlor atent, de ing. Mircea Qrumă- 

zescu — Ultrasunetul descoperă defectele — Termometrul... da la 
distantă. — Cercetări romînești recente.

— Noutăți tehnico-științifice.
—- Actualități cinematografice.
In acest număr mai găsiți:
— Umor —■ Cititorii ne scriu, noi le răspundem — Cuvinte în

crucișate — Colțul cosmeticienei
Cereți la toate chioșcurile revista „Flacăra" nr. 49.

ig. Mireta Qrumi-
Tatmomatrul... da la
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Prezențe romînești peste hotareSesiunea Sovietului Suprem al 
$i-a încheiat lucrările

cum și legea cu privire la buge
tul de stat pe anul 1962.

De asemenea, Sovietul Suprem 
al U.R.S.S. a aprobat prin vo
turi separate pe Camere la 8 
cembrie decretele adoptate 
Prezidiul Sovietului Suprem 
perioada dintre sesiuni.

Sesiunea a adoptat legile 
privire la stabilirea bazelor 
gișlației civile și procedurii 
vile a U.R.S.S. și a republi
cilor unionale. Au fost aprobate 
decretele Prezidiului 
Suprem al U.R.S.S.

In seara zilei de 8 
cea de-a 7-a sesiune 
lui Suprem al U.R.S.S. (a celei 
de-a 5-a legislaturi) și-a înche
iat lucrările.

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

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Sovietul Uniunii și Sovietul 
naționalităților ale Sovietului 
Suprem al U.R.S.S,, care au ți
nut ședințe separate, au încheiat 
discutarea planului de dezvolta
re a economiei naționale și a bu
getului de stat al U.R.S.S. pe a- 
nul 1962.

La 8 decembrie, a început șe 
dința comună a celor două Ca
mere — Sovietul Uniunii și So
vietul naționalităților. L,a aceas
tă ședință au participat condu
cători ai statului sovietic în 
fttinte cu N. S. Hrușciov.

Deputății prezenți la sesiune 
. au adoptat în unanimitate legea 

cu privire la planul de stat, pre-

de- 
de 
în

cu 
le- 
ci-

Sovietului

decembrie, 
a Sovietu-

Lucrările celui de-al V-lea 
Congres Sindical Mondial

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
Corespondentul special Agerpres 
transmite :

La ședința de joi după-amiază 
a Congresului Sindical Mondial 
a luat cuvîntul tovarășul Isac 
Martin, președintele C.C.S., con
ducătorul delegației sindicatelor 
din R. P. Romînă.

După ce a transmis partici- 
panților salutul frățesc al sindi
catelor din R. P. Romînă, vor
bitorul a arătat că 
prezentate la Congres 
naliză multilaterală 
bogate desfășurate de 
Sindicală Mondială și 
nizațiile sale afiliate 
întăririi unității de

rapoartele 
fac o a- 
activității 
Federația 
de orga- 

în scopul 
acțiune a 

celor ce muncesc în lupta pen
tru apărarea intereselor 
tale, pentru lichidarea 
lismuluî, pentru pace și 
social.

lor vi- 
colonia- 
progres
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Iuri Gagarin în Ceylon
COLOMBO 8 (Agerpres). — 

TASS transmite:
' La 7 decembrie ceylonezii l-au 
întîmpinat sărbătorește pe mult 
așteptatul lor oaspete — pilotul 
cosmonaut Iuri Gagarin.

După sosirea la Colombo, Iuri 
Gagarin a făcut o vizită lui O. 
Gunetilleke, guvernatorul general 

. al Ceylonului, iar apoi a făcut 
o plimbare prin oraș.

Sear.a 
Ionului, 
a oferit 
recepție 
garin.

primul ministru al Cey- 
d-na S. Bandaranaike, 
la reședința sa o mare 
în cinstea lui Iuri! Ga-

Pentru eliberarea pictorului 
mexican Siqueiros

‘ SANTIAGO (CHILE) 8 (A- 
gerpres).

Un grup de pictori1, sculptori 
și scriitori de vază chilieni au 
dat publicității declarația adre- 

, sată președintelui Mexicului în 
care cer eliberarea cunoscutului 
pictor mexican, Siqueiros.

„întreaga intelectualitate din 
țările Americii, se spune în de
clarație, este indignată că ma- 

pictor mexican, Siqueiros se 
în închisoare deși se știe că 
bolnav".-

rele 
află 
este

S-d и P R
TOKIO 8 (Agerpres). TASS 

transmite :
La 7 decembrie, un avion a- 

merican de vînătoare cu reacție 
de tipul „F-100" de la baza ae
riană militară Itadzuka s-a pră
bușit în timpul unui zbor de an
trenament deasupra unui cartier 
de locuințe din partea de răsă
rit a orașului Fukuoka.

Au fost distruse trei case. Două 
persoane au fost ucise, iar alta 
este în stare gravă.

Isac 
obți- 

R. P.

In continuare, tovarășul 
Martin a relevat succesele 
nute de oamenii muncii din 
Romînă de la cel de-al IV-lea 
Congres Sindical Mondial.

Cele două documente princi
pale, supuse congresului nostru 
spre adoptare, a declarat în în
cheiere tov. Isac Martin, — „Pro
iectul programului de acțiune 
sindicală în etapa actuală pentru 
apărarea intereselor și drepturi
lor oamenilor muncii" și „Proiec
tul Cartei securității sociale", cu
prind obiective pe baza cărora 
se poate înfăptui unitatea de ac
țiune a celor ce muncesc.

de

Criza politică
din Republica Dominicană continuă

SANTO DOMINGO 8 (Ager. 
pres).

Criza politică din Republica 
Dominicană continuă să rămînă 
nesoluționată în timp ce greva 
general® de protest împotriva 
regimului lui Balaguer și a in
tervenției străine a intrat în cea 

relatărilordte-a 11-a zi. Potrivit 
agențiilor occidentale de presă, 
subsecretarul de Stat 
Morales Carrion, care 
aproape 10 zile la Santo Domin
go, continuă activitățile sale de 
„mediere" la sediul consulatului 
general al S.U.A. unde are nu
meroase întrevederi cu liderii po
litici dominicani.

Intrucît această acțiune de 
„mediere" nu a dat pînă acum 
rezultatele scontate, Departamen
tul de Stat al S.U.A. a recurs 
la un nou „mediator" în persoa
na diplomatului chilian Fran
cisco Oyarzum. După cum trans
mite agenția U.P.I., Oyarzum a 
elaborat după consultări cu re
prezentanții guvernului și ai o- 
poziției, o nouă „formulă 
ciliere" cu scopul de a 
fața" celor interesați.

In timp ce manevrele 
lise continuă, poporul dominican 
nu încetează demonstrațiile de 
stradă împotriva lui Balaguer. 
Agenția Associated Press rela
tează că la 7 decembrie mulți
mea a manifestat din nou pe 
străzile capitalei scandînd „Afa

al S.U.A.. 
a sosit de

de con- 
„salva

de cu-
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j. Nehru : Dezarmarea și încetarea 
experiențelor atomice v-* probleme 

cea mai mare importanță internațională 
care trebuie rezolvate

(Agerpres). 
dezbaterile de po-

DELHI 8 
Deschizînd 

litică externă în Camera popu
lară a Parlamentului indian, 
primul ministru al Indiei, Jawa
harlal Nehru, a arătat că în pri
mul rînd este nevoie să se re
zolve problemele internaționale 
de cea mai mare importanță, ca 
dezarmarea și încetarea expe^ 
riențelor atomice. Deși toate po
poarele se pronunță pentru men
ținerea păcii, a spus în continua
re Nehru, pregătirile în vederea 
războiului continuă. El a subli
niat că dezarmarea totală și ge
nerală constituie singura ieșire 
din această situație. In legătură 
cu aceasta Nehru a elogiat pro
punerile sovietice privind dezar
marea generală și totală prezen
tate de N. S. Hrușciov, șeful gu
vernului sovietic, la cea de-a 15-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. Vorbind de poziția In
diei1, Nehru a subliniat că poli
tica acesteia urmărește menține
rea păcii.

Ocupîndu-se de situația din 
Congo, Nehru a subliniat că în 
această parte a lumii reunifica- 
rea țării constituie principala 
problemă.

Analizînd evenimentele din 
Goa, Nehru ,a arătat că această 
colonie portugheză este o bază 
de atac a imperialismului mon
dial pe pămîntul Indiei. Proble
ma Goa nu poate fi rezolvată,

a spus Nehru în aplauzele depu- 
taților parlamentului, atîta timp 
cît acolo se 
portughezi, 
convingerea 
India. Dacă 
tea realiza 
declarat Nehru, India va fi ne
voită să recurgă la forță.

vor afla colonialiștii 
Nehru și-a exprimat 
că Goa se va uni cu 
aceasta nu se va pu
pe cale pașnică, a
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ABU ȘIT
In aceiași zi un alt avion a- 

merican s-a prăbușit deasupra 
unei așezări situate în partea 
centrală a insulei Okinawa, în a- 
propiere de baza militară a 
S.U.A. omorînd două persoane 
și rănind alte 15.

Aceste două catastrofe au stîr- 
nit indignarea populației. Nu
meroase organizații democratice 
au hotărît să trimită un protest 
guvernului S.U.A. și să-i ceară 
desființarea bazelor militare.

ROMA. Lupta funcționarilor 
de stat din Italia pentru majo
rarea salariilor s-a încheiat cu 
victoria lor. Guvernul a fost ne. 
voit să consimtă la majorarea 
salariilor funcționarilor din apa
ratul de stat precum și altor ca
tegorii de funcționarii subordo
nate nemijlocit Consiliului de 
Miniștri.

ROMA. La 7 decembrie la am
basada tunisiană din Roma au 
început tratativele franco-tunisîe- 
ne cu privire la Bizertai După 
cum se știe, încăpățînarea Fran
ței de a menține pe teritoriul 
Tunisiei baza militată de la Bi- 
zerta a provocat cauza unei în
cordări serioase în relațiile 
tre cele două țări.

DELHI. Postul de radio 
cial al Indiei a anunțat că, 
trivit știrilor primite din surse 
demne de încredere, în colonia 
portugheză Goa, au 
ciocniri violente între patrioți și 
trupele colonialiste portugheze.

PARIS. In legătură cu proiec
tata vizită în Franța a cancela
rului vest-german Adenauer, A- 
sociația Națională a foștilor lup
tători din rezistență a dat publi
cității o declarație în care își ex
primă îngrijorarea față de ten
dințele revanșarde ale militarîș- 
tilor vest-germanj și față de pre
tențiile lor de a Ii se pune la dis
poziție arma nucleară.

din-

ofi- 
po-

avut loc

ră cu Balaguer" și „Anul Nou 
în libertate". Forțele armate — 
adaugă agenția — au făcut o 
nouă încercare, fără succes, de 
a sparge greva generală împo
triva guvernului care a parali
zat activitatea întregii țări". 
„Armata, înarmată pînă în dinți 
patrulează pe toate străzile ca
pitalei — transmite agenția 
France Presse. In același timp 
— adaugă agenția — în rîndu- 
rile forțelor armate cresc disen
siunile. S-a anunțat că un nou 
grup de ofițeri din forțele aerie
ne a demisionat. întreaga avia
ție este consemnată și pistele de 
zbor sînt blocate". Agenția1 
U.P.I. relatează că la 7 decem
brie și-a prezentat demisia și de
canul facultății de medicină, Gil
berto Gomez Rodriguez, iar per
sonalul majorității spitalelor din 
Santo Domingo s-a alăturat gre
vei generale.

Referîndu-se la persoana „o- 
mului forte" al regimului Bala
guer, ministrul de Război, Eche
varria, agenția 
semnalează un 
și mai limpede 
continuă să se i 
tonul în această
Presse menționează că doi foști 
ofițeri ai aviației hitleriste, Otto 
Winterer și Siegfried Muller 
funcționează în calitate de „con
silieri" ai lui Echevarria. „Co
respondentul A.F.P. — transmi
te agenția — a putut constata 
prezența acestor dbi foști ofițeri 
hitleriști la cartierul general al 
ministrului dominican de Răz
boi".

Seară romînească 
la Stockholm

STOCKHOLM 8 (Agerpres).
La Stockholm a avut loc re

cent o seară romînească organi
zată de Asociația de prietenie 
Suedia-Romînia, la care а parti
cipat un numeros public.

Cu .această ocazie, docentul 
Bertil Hedenstierna. secretarul 
general al Uniunii Naționale a 
Geografilor suedezi, a ținut o 
conferință ilustrată cu diapoziti
ve colorate intitulată „Turneu de 
1.600 km. prin Romînia". După 
conferință a fost prezentat fil
mul romînesc „Mîndrie".

France Presse 
fapt care arată 
pe ce elemente 

bizuie Washing- 
I tară. France

-----Ѳ

Pentru lichidarea 
analfabetismului

NEW YORK 8 (Agerpres).
Comitetul pentru problemele 

sociale, umanitare și culturale 
al Adunării Generale a O.N.U 
a adoptat o rezoluție în care ce
re țărilor membre ale O.N.U. să 
depună noi eforturi pentru lichi
darea analfabetismului.

In rezoluție se propune prin
tre altele ca Organizația Națiu
nilor Unite pentru problemele în- 
vătămîntului, științei și culturii 
(U.N.E.S.C.O.) să prezinte Adu
nării Generale a O.N.U. un ra
port special, precum și sugestiile 
sale în legătură cu măsurile ca
re ar trebui luate în cadrul 
O.N.U. pentru lichidarea anal
fabetismului.

Reuniune turistică
COPENHAGA 8 (Agerpres).
Asociația de prietenie danezo- 

romînjă a organizat recent la Co
penhaga o reuniune unde au 
participat turiști danezi, care în 
vara anului 1961 au vizitat P P. 
Romînă. 4

Cu acest prilej unii turiști ... j 
proiectat diapozitive reprezentînd 
imagini din diferite regiuni și o- 
rășe vizitate de ei. A fost orga
nizat, de asemenea, un bazar cu 
obiecte de artă populară romî
nească.

In încheierea reuniunii a fost 
prezentat programul călătoriilor 
turistice în R. P. Romînă 
vara anului 1962 ce vor 
ganizate de Asociația de 
nie danezo-romină.
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pentru 
fi or- 
priete-

oaze
Conferințe despre 

iDdistria de petrol si
DJAKARTA 8 (Agerpres).
La invitația făcută de condu

cerea • Institutului tehnologic din 
Bandung, experți petroliști ro- 
mîni care lucrează în Indonezia 
au ținut la acest institut două 

conferințe cU privire la industria 
de petrol și gaze din R. \ “ Ro
mînă.

Inginerul Dan Ionescu a ținut 
conferința „Dezvoltarea industriei 
extractive de petrol și gaze în 
R. P. Romînă".

Inginerul Alexandru Vernescu, 
candidat în științe tehnice, a ți
nut conferința „Despre activita
tea de cercetare tehnico-științifi- 
că în industria extractivă de pe
trol și gaze din R. P. Romînă".

Conferințele au fost urmărite 
cu mult interes de membri ai 
corpului didactic, studenți ai fa
cultăților de geologie și mine, 
secția petrol, de reprezentanți ai 
Biroului de petrol și gaze dîn 
Djakarta și membri ai conduce
rii companiei petroliere de stat 
„Perminzan".

PROGRAM DE RADIO
10 decembrie

. PROGRAMUL I. 8,00 Școala 
și viata, 8,50 Ghid muzical (5), 
9,30 Teatru la microfon pentru 
copii, 10,30 Din muzica ușoară 
a compozitorilor din țări socia
liste, 11,00 Formații artistice de 
amatori premiate la cel de-al VI- 
lea concurs pe tară, 11,30 Vor
bește Moscova I 12,00 Scene din 
operete, 12,30 Interpreți de mu
zică ușoară, 13,10 De toate pen
tru toți, 14,05 Vitrina cu noutăți 
muzicale. In program: muzică 
populară romînească, 14,35 Pro
gram muzical alcătuit de ascul
tători, 16,10 Concert de estradă, 
17,15 Concert de după-amiază, 
18,00 Muzică ușoară, 19,05 „Me
lodii... melodii", emisiune de mu
zică ușoară romînească, 19,30 
Teatru la microfon. Premiera: 
„Surioara". Adaptare radiofonică 
după comedia scriitorilor sovie
tici Granovskaia, Levinskii și 
Eiranov, 21,07 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 8.00 Muzică 
distractivă, 8,30 Clubul voioșiei, 
9,00 Cîntă Corul Rădioteleviziu- 
nii, 10,00 Ariî de mare populari
tate din opere, 10,30 Revista 
presei străine, 10,50 Transmisiu

ne din sala Ateneului a concer
tului orchestrei simfonice a Fi
larmonicii de Stat „George E- 
nescu", 13,40 Muzică ușoară, 
14,30 Cine știe cîștigă! 15,15
Concert de prînz, 16.30 Din mu
zica popoarelor, 17,25 Fragmen
te din opereta „Silvia" de Kal
man, 18,30 Muzică ușoară, 19,30 
Muzică de dans. 20,30 Almanah 
muzical: Sviatoslav Rihter, 21,30 
Concert de muzică populară ro
mînească, 22,00 Muzică de dans.
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CINEMATOGRAFE
10 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM- 
BRIE : Acțiunea Cobra; AL. SA- 
HIA: Doctorul din Bothenow; 
PETRILA: Cer senin; LONEA: 
Omul nu se predă; ANINOASA : 
Primul raid spre stele; VUL
CAN : Patru în potop; LUPEN1 : 
Evdochia; URICANI ; Frumoasa 
aventură. (Responsabilii cinema
tografelor Livezeni, Crividia și 
Bărbăteni n-au trimis progra
marea filmelor pe luna dfecem- < 
brie).
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