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Duminicâ
110 decembrie

1861

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc
4 pag. 20 ban;

Ședinfa Consiliului de Stat
In ziua de 8 decembrie a. c. 
avut loc ședința Consiliului de

La Petrila e sărbătoare,..!
pentru anul 1961. In I 
seara aceea petrilenii au ț 
sărbătorit revelionul lui І 
1962! ț

.„Sala de. apel a minei. î
Lume multă, de parcă | 
toată Petrila s-ar fi adu- i 
nat aici. Au venit,s$iî№- ț 
rii din schimburile de zi, f 
cei din schimbul de f 
noapte, familiile lor. Dis- t 
си/» vesele, glume, ase f 
cum se cade until reve- •

ț ț « 
i 
î
i i i
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De-De cu seară, 
meter baci maistru mi
ner, n-a mai avut răb
dare/ Abia se înserase 
că a și zorit spre mină, 
cu toate că pînă la ora 
șutului mai erau destu
le ore. La fel s-au gră
bit spre mină și Tătaru 
Petru și Glod Ioan și 
mtdți alți mineri.

Petrila a trăit în ziua 
aceea clipe de mare ani-

Au început lucrările
Conferinței orășenești U.T.M

l
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«. ,/^iecgțe sfe sințțte atras de impunătorul - pbțn de | 
iarnă,' 'lâ fel ca minerii Tătaru Petru și Arcu Ste- i 
lian care sapă de pe acum galerii în contul lunii fe-’| 
bruarie 1962. ț

se st mie atras mai ales A
mație. Către ’ mina's-bn lion
îndreptat in faptul serii .. .................   ...
nu nuniai minerii ci Și de impunătorul pom de* 
familiile lor. Pe toți, sa- iarnă, străjuit pe lături ț 
Ір^таге de apel i-a prir de graficele > care poartă * 

; angajamentele * 
minerilor pentru npul an, ■ 
angajamente .mobiliza- j 
toare, demne de un со- i 
lectiv fruntaș, cum este i

« 
i 
i 
ț 
*
«

iarnă, străjuit pe lături J

La Petroșani a avut loc 
ieri deschiderea Conferin
ței orășenești U.T.M. Sa
la festivă a clubului 
C.C.V.J. din Petroșani, 
care găzduiește conferin
ța U.T.M. — întrunire a 
reprezentanților tinerilor 
mineri, constructori, stu- 
denți, elevi și ai celor
lalți tineri muncitori și 
intelectuali din întreprin
derile și instituțiile Văii 
Jiului —■ are un aspect 
sărbătoresc. Printre dele
gații aleși de cei peste 
15.000 utemiști din Va
lea' Jiului se numără ti
neri cu care colectivele 
Văii Jiului se mândresc. 
Printre ei recunoaștem pe 
tînărul miner Lebădă 
Gheorghe din Vulcan, Bă
diță Miron, fruntaș în 
munca patriotică la ter
mocentrala Paroșeni, Iun- 
gher Herman, inginer frun
taș la mina Uricani, Ia- 
cob Iosif, inovator la U, 
E. Vulcan, Dumitrescu 
Ioana, filatoare fruntașă, 
Ecart loan, student frun
taș și pe alții.

întreaga sală intonea
ză cîntecul „Steagul par 
ridului". Tov. Ghinea 
loan, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc U.T.M 
declară apoi deschise lu
crările Conferinței, după 
care se trece la al.-gerea 
organelor conferinței. De
legații au ales cu entu
ziasm in prezidiul confe
rinței pe tovarășii Lazăr

David, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de 
partid; Szabo Carol, pe;ni
se cretar al Comitetului re
gional U.T.M.; Blaj Tra
ian, președintele Sfatului 
popular orășenesc Petro
șani, Antal Ștefan, mem
bru în Comitetul orășe
nesc de partid, Ghinea 
loan, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc 
U.T.M., Trohin Ivenița, 
muncitoare U.R.U.M.P., 
Csiki Iosif, miner Lupeni, 
Iordache Constantin, mi
ner Lonea, Dumitrescu 
Ioana, muncitoare Visco- 
za Lupeni, Costinaș Ele
onora, elevă, Măruța 
Gneorghe, student.

Conferința a adoptat în 
Unanimitate următoarea 
ordine de zi :

1.
Comitetului 
U.T.M.

2. Raportul 
revizie.

3. Alegerea
orășenesc U.T.M., a Co
misiei orășenești de revi
zie și a delegaților la 
Conferința regională
U.T.M.

In .continuare 
Ciolofan Ioan, a 
raportul Comisiei 
nești de revizie.

Au urmat apoi 
in jurul dării 
și A raportului 
reyizie.

Lucrările 
continuă.

Ѳ---------------

Darea de seamă a 
orășenesc

comisiei de

Comitetului

tov. 
expus 
orSșe-

discuții 
de seamă 

comisiei de

conferinței

t

I

a
Stat al R.P.R.

Au participat tovarășii: Ghe
orghe Gheorghiu-Dej, președinte
le Consiliului de Stat, Ion Ghe
orghe Maurer, Ștefan Voitec și 
Avram Bunaciu, vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat, Grigore 
Geamănu, secretar al Con
siliului de Stat, Anton Brei. 
tenhofer, Ion Creangă, Dumi
tru Diaconescu, Atanase Jo
ja, Roman Moldovan, Mihail Ra- 
lea, Maria Rosetti, Ludovic Ta
kacs și Vasile Vîlcu, membri ai 
Consiliului de Stat.

S-au examinat și adoptat une- 
decrete privind diferite sectoa-le

re de activitate obștească și de 
stat.

Printre decretele adoptate fi
gurează decretul pentru apărarea 
de pedeapsă a persoanelor atrase 
de serviciile de spionaj strlăine, 
in stopul comiterii de infracțiuni 
contra securității R.P.R., dacă 
înainte de a trece la executare, 
ele înștiințează autoritățile com
petente, despre legăturile cu spio
najul străin.

S-a hotărît convocarea 
Adunări Naționale, în 
sesiune ordinară a celei 
tra legislaturi, pentru 
26 decembrie a.c.

S-au rezolvat apoi 
curente.

Marii 
a doua 

de-a pa- 
ziua die

lucrările

E C R E T
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

D R

in temeiul articolului 37, pct. 1, din Constituția Republicii 
Populare Romîne,

Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne convoacă 
Marea Adunare Națibnală în a doua sesiune ordinară a celei de-a 
patra legislaturi, îni ziua de 26 decembrie 1961, orele 10 dimineață;

Președintele Consiliului de Stat 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

București, 8 decembrie 1961.

Oamenii muncii dezbat cu însuflețire cifrele de plan pe 1962

0 primă condiție a succesului: realizarea 
planului de către toate brigăzile

Cel căruia îi sînf cunoscute 
hărnicia și priceperea minerilor 
din sectorul I al minei Aninoasa 
cu greu ar putea concepe că 
vreodată unul dintre ei ar fi ne
voit să-și plece privirile rușinat 
de 
Și 
s-a 
de
Pe

'frumos ornamentată înscrise 
cu... un ' brad mare cu 
becuri multicolore pe el.

...Orice om știe că a- 
' nul se termină la 31 de
cembrie, că are 365 de 
zile, lată însă că minerii 
de la Petrila — și nu 
numai ei — spun (mai 
precis, dovedesc) că anul 
poate să aibă mai puți
ne zile, asta după cum 
muncești, după cum rea
lizezi planul. De pildă, 
minerii sectorului de in
vestiții de aici ău înche
iat anul 1961 odată cu 
planul .prevăzut încă din 
20 octombrie, cei de la 
sectorul I încă din no
iembrie, iar de la 8 
decembrie, toată mina dă

cel petrilean.
La ora 9 seara iși fac 

apariția în sală tov. Gar- 
pineț loan, ing. Ghioan- 
că Victor, Negruț Cle
ment, secretari ăi Comi
tetului orășenesc de par
tid Petroșani, ing.. Sz:<- 
der Wiliam, membru ăl 
Biroului Comitetului OL 
rășenesc de partid, con-

i
І
« 

. i 
ducătorii minei Petrila și ț 
alți invitați la sărbătoa- • 
rea colectivului. Bilan- * 
țul ■ realizărilor obținute 
GH. DUMITRESCU ;

iLV’ttia 1XZ1IX42 XU4* ' ■■■■■.,. -
? ’ ultimele tone de căi bune (Continuare în pag 3-a) 
♦

2100 ore munca patriotică 
într-o singură zi

Recent, în cadrul sec 
torului III al minei Vul
can, din inițiativa orga
nizației de bază P.M.R. a 
avut loc o acțiune de 
muncă patriotică la care 
au participat aproape 300 
de tineri și vîrstnici, care 
au efectuat 2100 ore de 
muncă voluntară în sub* 
teran. In timpul acestei 
acțiuni au fost’ executate 
o serie de lucrări de cu
rățire și amenajare a ga
leriilor din sector, s-a ră
pit o însemnată cantitate 
de armături vechi 
etc. S-a strîns și 
scos la suprafa*

ță peste 30.000 de kg. 
fier vechi.

De menționat este fap
tul că la această chemare 
a organizației de partid 
au participat toate brigă
zile de mineri, împreună 
cu șefii lor. Prin munca 
depusă s-au evidențiat ti
nerii Popescu Constantin, 
Ghetroiu Aurel, Pardos 
Nicolae, Stan Stelian, Co- 
jpearu Sebastian, Stoian 
Traian, Botoșan Dumi
tru, Vasile Victor și al
ții.

4
■

luna noiembrie .colectivul prepafației Lupeni a obținui re- 
frumoase în creșterea recuperați] în cărbune și imbună- 
calității. Astfel a crescut recuperarea în general cu 1,7 
Calitatea cărbunelui cocs) ficabil ,s-a îmbunătățit cu 0,2 
față de prevederi.

Clișeul nostru ii înfățișează pe in-g. Ionică Ioan, șeful secției 
de nfeptrare, discutînd despre calitatea obținută cu prim-maistru1 
Enciu Gheorghe și cu Dumitrescu Alexăndru, șeful unei brigăzi de 
calitate din preparație.

zeitate 
tSțirea 
puncte, 
puncte

Telefoanele au 
tomate parcă în
țelese 1 între ele 

. zbîrnîiau deoda
tă în mai multe birouri : ...
rector, ia inginerul șef, la șeful 
secției... In receptor se aud voci 
„La generatorul 3 ceva suspect / 
Mers neregulat !“.

Grăbiți, cei anunțați se întîT 
niră în hala turbinelor în numai 
cîteva minute. Toate privirile se 
îndreptau cercetătoare spre gene
ratorul 3. Colosul de fier gemea 
asemenea unui om bolnav. „Doc
torii ‘ îl priveau și mintea lor lu 
era cu iuțeală. Cum să-l' ajute. Se 
întruni comisia într-o mică cons
fătuire.

Intre timp directorul luă legă
tura telefonică cu dispecerul na
țional. După convorbire le spuse 
celor de față :

— In nici un caz nu putem 
opri generatorul. Sistemul națio
nal nu ne permite. Hunedoara, 
Reșița. Bucureștiul...

S In timp ce micul colectiv diș- 
Ș . cuta ce măsuri să ia, din grup se 
î desprinse un om mic de statură care 

’ ss îndreptă spre generator. II cer- 
a.

1

rămas sub nivelul prevăzut în 
plan, la lucrările dte pregătirii 
s-au excavat mai puțin decîi 
prevede planul cu 342 m.L, iar 
prețul de cost al tonei de căr
bune a depășit cu 4,57 lei cifra 
planificată: Toate aceste insucce
se din activitatea sectorului I au 
un numitor comun: deficiențele 
ivite în munca brigăzilor minie
re din abataje — locul unde se 
hotărăște soarta planului de pro-' 
ducție. Or, e știut că în ori’ ce 
sectoi productiv sau de pregă
tiri de la exploatările miniere 
b.rigăzile constituie acele rotițe 
care ptin în mișcare, împing îna
inte întreg -sectorul. O primă con
diție pentru ca activitatea de 
producție a sectorului să fie spor
nică, iar colectivul 1 să-și înde
plinească integral sarcinile do 
plan ce-i revin este aceea ca: 
toate brigăzile miniere să se ri
dice la nivelul realizării planu
lui. In acest scop conducerea sec- 

mineri torului a preconizat un plan dte 
măsuri tehnico-organizatorice pe 
care l-a expus în adunare. Din
tre aceste măsuri ■ merită aminti
te cele privind promovarea teh
nicii noi în abataje și lucrările 
de pregătiri din "sector, lucru • 
care va face munca minerilor 
mai spornică și mai ușoară: Iată 
cîteva din acestea : introducerea 
a două încărcătoare cu. bandă îh 
galeria principală ce se sapă la

I. BALAN

insuccesele avute în muncă, 
totuși ceea ce e de necrezut 
întîmpiat în recenta adunare 
dezbatere â cifrelor de plan 
anul 1962.

Puțini brigadieri din sector 
au încercat în adunare senti
mentul mîndriei, â ' satisfacției 
cînd s-au pomenit în referat rea
lizările pe brigăzi. Numele aces
tora puteau fi numărate pe de. 
getele unei singure mîini : Cris- 
tea Aurel, cu 1651 tone depășire 
a planului pe 11 luni, Mujnai 
Nicolae, Costinaș Ladislau, Pra- 
ța Gherasim și cam atît. In 
schimb brigăzile rămase sub plan 
au întrunit majoritatea din nu
mărul brigăzilor din sector. In
tre acestea au fost enumerate în 
referat cele conduse de 
destoinici, cu vechime și expe
riență în minerit cum " sînt toy.. 
David Ioan, 
prean Ioan, 
măn Petru, 
Gheorghe și

Sectorul a extras, ce-i drept, 
peste plan în 11 luni mai bine 
de 4500 tone cărbune și a îm
bunătățit calitatea.- Dar s-a limi
tat cu succesele la acești indici. 
Astfel, productivitatea muncii 
planificată pe sector deși a spo
rit la 2,469 tone/post totuși a

юоооооооосо<хюоооскххх>оооос еоеееоееоооеоооеоооооооѳооэаооеоооооооаоооссоѳѳо©

Mănăilă Vasile, O- 
Berczi Dionisie; Ro- 
Szas Teodor, Bud 
alții.

(Continuare în pag. 3-a)

la di- cetă cu privirea, îl 
iui aspră apoi fața 
deodată se duse la 
se dintr-un sertar

pipăi cu mina 
i se lumină și 
o masă. Scoa- 
o bucată de

smirghel și o bucățică de seîndu-

să meșterească ceva 
spatele său cei din

ră și începu 
la rotor. In 
comisia tehnică stăteau și p'iveau 
fără să scoată un cuvînt, fiin- 
du-le parcă frică să nu-l deran
jeze pe cel ce lucra. Trecuseră 
10—15 minute cînd cel care lu
crase la rotorul generatorului se_ 
întoarse spre cei din spate; avea

fața plină cu bro- g 
boane de sudoa- îl

• • • re însă arăta fe~ 8
ricit. Cu o bucu- § 

rie copilărească spuse : 8
— Tovarășe director remediem " 

defecțiunea din mers I
— Dar cum de ți-a venit în 

minte așa ceva ? Ai mai lucrat la 
asemenea defecțiuni, ai mai văzut 
undeva ?! — întrebă directorul 
cu o vădită curiozitate.

— N-am lucrat și: nici n-am 
mai văzut, dar cred că-i singura 
posibilitate. O să dureze mai 
mult însă nu oprim generatorul.

Cei din jur se priveau între
bători. Pe fața unora se citea 
neîncrederea.

Maistrul electrician Cădariu
Ioan — că despre el este vorba
— le-a dovedit practic că defec
țiunea poate li remediată. Cel 
care interveni a fost inginerul 
Pătrașcu Gheorghe. șeful secției 
electrice.

c
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SI OPERE

Filmul săpfămînîi

VALS PENTRU UN MILION"

Timp й zlte Filarmonica de 
„СМЙРІа” secția populară 

Cofjuiui" Tg. Jiu a fosț 
pașpetele minerilor Văii Jlylui. 

L pretutindeni unde au prezpn- 
ițat spectacole artiștii tarafului 
'.gprjafl au fpst încurajați pu eăl- 
'dura de către mineri, fiind r.8ș- 
'plătiți din plin cp vii aplpuze 
(pentru maladiile populare plte- 
; еоеооеэеоооооооеоѳооооееееемеммме

Taraful Qorjulut 
aplaudat de mineri
nești interpretate cu multă mă.

1 La reușita spectacolelor pre- 
■«eniite în Valea Jiului de către 
„Taraful Gorjyjpj" ѳ contribuție 

seamă și-au adu^o artiști de 
frpnte din Ura noastră, intgr- 
Ptețj CUilOSCUți ai folclorului 
popular ea : Emil Gavriș, Ileana 
Constantinescu, Iustina Bălu- 
țeanu răsplătiți din plin de pu- 
hlie pentru măestria artistică de 
mult cunoscută oamenilor muncii 
din Valea Jiului. Cartea tor de 
vizită a constituit o garanție a 
valorii spectacolelor.

Alături de ei, Lia Bobjrei, so
listă $ tarafului, p dovodit mult 
talent și înțelegere a eînteaelor 
pe care le-a interpretat.

0 note specială merită dirijo- 
flll orchestrei Miau Noyacu «are 
в reușit șa dintr-un colectiv mic 
Ae instrumentiști de muzică 
poptlteră eă creeze o formație 
mătură, talentată cu care va ob
ține și pe mai departe succese 
de soamă jn cunoașterea și ră6- 

ipfndteea folclorului în mase.

SCRIITORI 

\NIK O LAI 
! Nikolel Federovici Pogodirt ps-
• te unul dintre cei mpi mari dra- 
‘ maturai sovietici; creația Іці o- 
î glindâșțe tentele majore ale ^lelor 
î noastre. (
• Născut lg PrOȘțov pe Don in
• anul 1900, Pogodin a cunoscut 

. ț din tinerețe amdrăciunea foamei,
j mizeria cocioabelor de la perife- 
I rig erofelsr, De la ÎS ani începe
• să frecventeze „universitățile vie~ 
J ții" : esțe bqiat de prăvălie, func- 
J ționar, lucrează lg ЦП depozit d6
• cărpuni, intr-un atelier de făc&tu- 
I forte, iar la 20 de аці merge fa
• urț zigr să-și încerce forțele pe
• tărimul literaturii. Colaborator 'al
• ziarului „Molot” din Rostov, iar
• apoi corespondent al ziarului
1 „Pțgpdd”, Pegodin g cutreierat în-
• treaga Uniune Sovietică. Carnetele
2 agerului ziarist erau Pline de îa-

1
 semnări despre construcțiile de la
Mdfndpgwk si uzina da tnasitd 
din Ural, despre primele brigăzi

, de udarnici și despre primele mii 
j do tone de oțel sovietic t el era 
t țțptgbdățPT să povestească despre 
J eroismul omului nou, căfP-și ri- 
. dică țara din ruinele războiului 
I âvil.

POGODIN- •
Pogodin își arată, eroii în vîfte- J 

jul transformărilor sociale, pi j 
; esple sale pătrundeau gîndttfile » 
și sentimentele oamenilor primelor î 
cincinale ; muncitori, ingineri, di' j 
rectori de uzine, eroi plămădiți ♦ 
dinif-un material uman deosebit, î 
eroi care schimbă lumea. ț

lina după alta apar piesele lui J 
Paladin 1 „Tempo1' {1929), „Poc- 4 
mul Toporului” (1939), „După ! 

(1932), „Prietenul meu' * 
(1932), „/Aristocrații" (1934), ров. » 
те dramatice despre poporul crea- * 
tor. despre lupta omului nou pen~ • 
tru societatea nouă. J

Cea mai puternica realizare a » 
dramaturgului o constituie trilo- ț 
gia dramatică despre Lenin, la » 
care Pogodin a lucrat aproximativ • 
20 de ani. Piesele „Omul cu ar~ ț 
ma“ (1937), „Orologiul Kremlinu- . 
lui” (1941), ți „Д treia, patetica' r 
(I95O), constituie p profundă în- J 
țefegere a epocii, o prezentare ve-r J 
ridică a revoluției și a poporului, Z 
care dă asaltul împotriva lumii ț 
vechi. Pentru trilogia sa Pago- « 
din a primit Premiul „Lenin”. pe » 
anul 1959. î

• • • • • • >-• • * * * *-*-»-*-^* « *-*--ф^*

După cpmea 14 pimmmțografieă 
Spectatori în .ofsaid” plină de 

umor și surprize, spectatorii din 
Petroșani vor avea ocazia înce- 
pînd de marți 12 decembrie Э. O- 
să vizioneze pe ecranul cinema- 

>tagrafului „7 Noiembrie'* din 
localitate o nouă producție cine
matografică a studiourilor eeho- 
sloyppe, de data aceasta o come
die muzicală, intitulată „Vafe 
репігц pn mjliop”.- Acțiunea fil
mului se desfășoară pe fundalul 
unei sparțșchiade a tineretului

Plimbările celor doi tjneri ne 
oferă prilejul să cunoaștem as
pecte pitorești ale „Orașului de 
Aur", și admirăm spectacolele 
spartacițiadei îrj epic își găseșc 
expresia optimismul și elanul 
creator al tineretului unei târî 
socialiste.

Franța cîntă la trompetă' îp 
orchestra pe care școala sg e 
trimis-o la mrtaphjadă. Cunoș
tința cu Jana îi face însă să 
mai uite de obligațiile сдге-і re
vin, să sosgașpă tîfziu și ©boșii

IN CLIȘEU: O scenă din film,

«a»»

t»

Preocupări aie artiștilor plastici amatori
Ga în fipcate an, cercul de artă 

plastică dip Lupeni se pregătește 
ți <te această dată să încheie anul plastică din cadrul clubului sp pre- 
cu Rezultate cit mai frumoase.

------------ -rh-= MU» ..............   —

Crește numărul artiștilor
amatori

La încheierea celui de al 6-lea 
an de activitate a cercului de arță

Formațiile artistice ale dubu- 
iJpi minier Lonea erau cunoscute 
<?a uiwte din cei© mpi active, cu 
© bogata activitate cuituraLar- 
'tiștica. Jn ultimul timp însă, 
jgpeetecQtete prezentate de for- 
Ipațiite artișțipe pu fosiț din ce 
țin țe mai raFș, iar numărul pr- 
»i0ilpr amatori <te aici a scăzut 
ISiPlțitor. Acest Iucfu д dat de 
țgîRdit comitetului de partid de 
ifa mina Lonep.
î Activitatea culturală a fost a- 

. jnalisptă și în cadrul conferinței 
■(fe partid care a avut loc nu (le 
mult. Numeroși particjpanți la 
discuții an arătat neoeșitatea de 

;a fi atrași cît mai multi oameni 
iei muncii la activitatea сіи^ц- 
jlui, sporindu-se numărul șompo- 
|Леп{Цвг formațiilor . artistice. 
jCpnferința de partid de la mina 
TPW Ș trasat ca sarcină nou- 
Тці comitet ales de a studia po- 
Ișibjlitatea măririi numărului de 
i artiști amatori pentru a da un 
ПРЦ impuls activității culturale 
Ja Lpnea.

De eurfnd comitetul de partid 
. й trecut la transpunerea în fapte 

p hotărîrli conferinței de partid, 
jln această direcție comitetului 
Sindicatului și comitetului Ц.Т.М. 
.de la mină ji s-a trasat sarcina 
de a recruta noi membri |n for- 

;ШйШіе artistice. Acestea la rîn- 
dlil IpF pu discutat cp membrii 
Comitetelor secțiilor sindicale pe 
sșetaare și сц membrii birouri
lor organizațiilor U.T.M. fixîn- 
du-se a fi reeruțați de la fiecare 
Ige dă muncă 10j=-lb oameni ea- 

fgc parte din organizațiile 
(resp^ctiye.

In același timp comitetul de 
partid a trasat ea sarcină și bi- 
rgmnlor organizațiilor de partid 
șp îndemne pe membrii 8І ean- 
didații de partid șă facă parte 
pin una din formațiile Clubului, 
în funcție de aptitudinile artis- 

, tie© și dorința lor.
girourite organizațiilor de bgr 

w, este de U,T,M- precum și eo« 
miletete de secție sindicală au 
desfășurat o intensă activitațe 
de la om la om. Astfel s-a reu
șit 3iă fie rșeruțați peste 250 noi 
membri pentru formatiite artis-

tice. Zilele aeestea urmează să 
șe întîlflească toți artiștii ama
tori gp instructorii formațiilor 
arțișțice (?дге-і vpr selecționa în 
funcție de necesități și aptitu
dini.

In sprijinul clubului din Le
nea n veniț §i conducerea școlii 
medii din localitate care a tri
mis 30 de etevj pentru brigada 
artistică de agitație și formația 
de dansuri.

Se preconizează în special 
mărirea corului care va trebui 
sg cuprindă cei puțin 120 de per
soane. cmșcînd în aceiași timp 
foarte mult și numărul membri
lor celorlalte formații artistice.

Inițiativa comitetului de partid 
foarte 

un pas 
atragere 
acțiunea 
membri- 
care

gătesc O sgataă de lucrări сц teme 
_ dip viața cptidiapă a minerilor 1ц- 

peneni. Artiștii amatori Kerpkcș- 
Iring, lanovețz Rudolf, Radu loan, 
Șîrcă Ioan, Codieamj N is tor, Eușc - 
che Mihai, Pcțrișor Valeria în 
frunte cu instructorul lor Tollman 
Ioșif lucrează la pregătirea unei 
expoziții de caricaturi din activita
tea de fiecare zi a întreprinderilor 
și instituțiilor din oraș. Ca temă 
ei și-au propus să prezinte pe mun
citorii fruntași, viața lor, șațjrizînd 
totodată pe acei care se Complac 
in lipsuri. Iiț acest sepp membrii 
cercului de artă plastică, caricatu- 
piștii, ay luat legătura cu colec
tivele gazetelor de perete și postu
rilor U.Ț.M- de fontfol care le-au 
furnizat temele respective. O bună 
parte din aeggtg lucrări le-ац si tef 
minat.

din R. S. Cehoslovacă. Eroii sînt 
doi participant te spărtachiadă 
— Jana și Franța, Janș pate 
membră a unei gospodării co
lective, iar Fț-anța. etev a| unei 
școli agricole regionale- Bi ș? 
întîlnesc întîmplătpr pe străzile 
orașului Praga, îmbrăcat sărbă
torește și inundat da tineri yeniți 
din toate colturile tării. Jana nu 
se prea împacă cu circulația din 
capitală și atunci Franța se o- 
feră să-i fie ghițj, dîndmse drept 
praghez,

la cantonament ele, încurcăturile 
comice se imbillă Cu numerele 
muzicale interpretate de Franța 
U trompeta. Japa descoperă „în
șelătoria'’ lui Franța, ațlfnd că 
nu e din Praga, dar nemfefege- 
rih? se lămuresc.

încurcăturile comice ale tine, 
rilor îndTăgosțiti, numerele mu
zicale eîntate i.a trompetă sau de 
orchestră și spectacolele de o 
rară frumusețe ale sparțachiadei 
fap djn comedia muzicală ..Vals 
pentru un milion" un Шщ An
trenant.

A. MICA
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Spectacol la Bâpbâtenî
Ieri după-amigză, Teatrul de 

stat „Valea Jiului” a prezentat 
la Bărbăteni în sala cinemato
grafului „6 August” un specta
col cu piesa „Un ora obișnuit” 
de Leonid Leonov.

Acesta este cel de-al 
spectacol prezentat de 
teatrului din Petroșani 
minerii Văii Jiului, în 
stagiune.

Spectacolele au fost vizionate 
de aproape 3000 de spectatori.

zecejea 
artiștii 
pentru 

actuala

w

de la mina 
hună, astfel 
însemnat în 
a noi tineri 
de mărire a

Lonea este 
făcîndu-se 
munca de 
la club în 

................ , numărului 
lor formațiilor artistice 
prezinte mai multe spectacole in- 
tersante și educative. Rămîne 
și pe mai departe, comitetul de 
partid să urmărească felul cum 
activează ogmenij noi recrutați 
în formațiile artistice ale clubu
lui, sprijinind și îndrumînd în 
continuare activitatea culturală la 
Lon6a.

să

ca

C. COTOȘPAN
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Expoziția interregională 
de la Timișoara

Artiștii plastici din Valea Jiului, 
cunoscuți pentru valoroasele lor lu
crări vor fi prezenți la p nouă ex
poziție de artă plastică interregio
nală ce se deschide astăzi în pala
tul culturii din Timișoara-

Printre, lucrările trimise la ex
poziție amintim : „La lucru”, „Lu
crători pe șantiere”. 
„Sudpti și „GOuotruCt^fx.i и 
(Walter), „Miner fruntaș”, 
ți lumină” 
de țăran”,

> (Matygs),
„Constructori de vas₽” 

„Viață 
„Băiat 
mina”

(C. Tellman). 
deschide. „Й

(F. Nagy Цуа), „Noua sunoș- 
r. ^tițpa expețiență" (B-tință1’ șj „

Szllveszter).
Expoziția va fi deschisă' timp de 

patru săptămlnl.

, C-чAfară de spectacolele îzen- 
tate în Valea, Jiului, Teatrul, de 
stat a întreprins un turneu îB 
regiunea Hunedoara precum șj . 
în regiunile învecinate сц piesei® 
de teatru „Trei generații” dș 
Lucia Demetrius și ,.Up om °' 
bișnuit” de Leonid Leonov.

Astă seară Teatruj de staț 
Valea Jiului va prezenta uh spec, 
tacol cu piesă „Un ora obișnuit” 
pentru minerii din VulgaH, Ц 
clubul din localitate.

întrecerea formațiilor de teatru
amatori din formațiile 
din regiunea noastră

Artiștii 
de teatru 
s-ац întrecut în cadrul festivalu. 
lui de teatru „Aniversarea Repu
blicii", parcurgînd primele două 
faze — intercomurială și raio 
nală (orășenșasdă),

Nu de mult, scena clubului 
minier din Lonea a găzduit pri
mele formații “din regiune care 
ș-au clasat pentru faza finală — 
regională. Aici s-au prezentat 
colectivele de teatru din Дпіпоа- 
șa, Iscroni Si Lonea țîn limba 
maghiară).

In sala deosebit dn primitoa
re, nouă, cu scaune capitonate, 
mai mult de 300 de oameni ai 
muncii din Lonea și localitățile 
învecinate gu .aplaudat cu căldu
ră evoluția artiștilor amatori, 
reprezentanți ai oamenilor mun
cii din Valea Jiului în acest 
concurs'.

încă nu poate fi vorba de 0 
clasificare. Pînă la încheierea 
fajei regionale de concurs trebuie 
să prezinte spectacole și forma
țiile din celelalte raioane. Dar 
deșpre spectacolele prezentate la 
Lenea pot fi spuse lucruri bune. 
Astfel, trebuie apreciată orienta, 
rea juriului orășenesc de concurs, 
care a promovat pentru faza re- 
gională formații a căror reper
toriu tratează aspecte din viața

contemporană a orașelor și șa
lelor, precum și aspecte din tre
cutul de luptă al poporului nos
tru împotriva fascismului. For
mația clubului din Atiinoasa a 
prezentat piesa contemporană 
„In noaptea asta nu doarme ni, 
meni" de F. Pofra. Acțiunea se 
petrece într-o parte a unui o- 
raș, unde ș.au construit blocuri 
de lneuinte Unge care se mai 
văd îneă vechile case. Aștepta
rea momentului mutării fn noua 
locuință se transformă îtete'O 
activitate febrilă dfâ pregătiri 
pentru noii locatari. In noaptea 
e© precede jtilia mutării, pti ce 
șe vor muta nu contenesc șă șa 
pregătească, dar în același timp 
își dezvăluie viața fiecare.

Artiștii amatori de la căminul 
cultural din Iseroni șu adus 
îp scenă un episod din viața co
lectiviștilor. Pin subiectul piesei 
reiese eă viața personală a co
lectiviștilor este strips legată de 

.cea a gospodăriei colective-
Colectivul de artiști amatori de 

la Lonea s-a orientat înspre o 
tematică inspirată din zilele de 
luptă ale lui 23 Augușt 1944. Ac
țiunea piesei dezvăluie atitudi
nea plină de dragoste a oame
nilor simpli din țara npaștră fa
ță de ostașii - sovietici, în pye-

Jași timp ura lor față de fașșiștif 
germani.

Iată trgj problepie adipșe îrț 
scenă la Lonea. Fiecare artist 
din cele trei formații s-a ștră, 
duit să prezinte spectacole, cîț 
mai bune, din caFe să rezulte 
mesajul, strădaniile au fost a- 
preciate de .public, care a aplau
dat Ja scenă deschis^

Dadă ar fi să dăm nume, ar 
trebui. sg înșirăm multe alături 
(te cele ale luj Kraibfe losif, pen
sionar, Sudai Parasehiva, mun
citoare, de la Lonea, gamfireecu 
Jpsif, contabil de Ja lecrenl, Ne- 
graru Gheorghe. directorul clu
bului, Bacinsehi M„ yțnzMwe. 
ambii de la Aninoasa. Artiștii 
amatori din cele trei piese ₽u 
interpretat сц naturalețe și sim
plitate

întrecerea de la І.рпвд a pri
lejuit și o verificare a posibili
tăților ce există fn unitățile epl- 
turale din Valea Jiului privind 
activitatea teatrală. Concluzia 
este că, acolo unde organele de 
partid și sindicale 5 au preocu
pat de această latură a aetivită. 
ții cultural-arțistice, rezultatele 
sînt bune.

ERNBST USRAR 
metodist — Casa regională 

й prealiei populare Deva
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Oamenii muncii dezbat cu însuflețire cifrele de пім ію W2

Toate forțele pentru predarea la timp 
a obiectivelor prevăzute în plan

La Corbiești, conform Directi
velor celui 
al P,M R-, 
mai mare

In atelierul mecanic pi termocentralei Paroșenl s a dat îft 
lueru confecție narea unui spinglu pentru verificat armături, după 
concepția unpi grup de inovatori din termocentrala. Lucrările de 
strunjire i au fpst încredințate strungarului LSrlrtez Nleotee, efcv 
wallst al școlii uzinale.

lată-l pe strungarul Lorincz, primind de te mu strul atelieru
lui Tasnâdi Ioșif, explicațiile nptesare asupra lucrării.

La Petrila e sărbătoare...
(Urmare din pagina l-a)

le ^noaște fiecare miner, dgr ta- 
l^rheșnoția-i mare fi ndndria la 
țn \ciild în ele sini arățațe încă 
odaia : „Anul acesta extragem țu 
IU la sută mai mult cărbune de~ 
țit in 1959, muncim cu un' ran
dament mai mare cu 19,5 la 
sută, am utilizat armarea me
talică la peste 3.500 m. galerie 
fapt ce a dus la scăderea consu- 
mutu de lemn fată de 1959- Pen
tru anul ce vine, spunea șeful mi
nei mg. Миги Emil, sarcinile sini 
mari, dar avem posibilități să Ле 
reanzăm și să le depășim. Acum, 
cmd pășim în 19&2 ne angajăm 
să extragem pește plan 25О1Ю to
ne de cărbune, să sporim CU IN 
ța sută productivitatea тцпсіі, șă 

' reducem prețul de cosț al cărbu
nelui CU 4 la sută". Un ropoț de 
aplauze, întruchipare a entuzias
mului cu care este primit anul 
nou, acoperă cuvintele vorbitoru
lui-

-S*a mai văzut undeva revelion 
fără plugușor ? Echipa artistică a 
minei a rezervat pentru seara <?- 

plugușor așa cum le place 
i —=O=—

minerilor, cu versuri junto 
numea lori

„Aho, aho, mineri fetețj 
Picurile mai lisați
Ia ...............................
Pe
Si

din

mai stați dirj zăibărit 
forot vă așezați 
urarea neraeeukați I

Minați, măi, hăi,
Anul nou cu bucurie, cu fe

ricire și c» noi succese, această 
urare din inimă s-a auzit de ne- - 
numărate ori. Veselia a durat cea
suri întregi, mgi ales cg n au lip
sit cîntecele și jacurile dragi mine
rilor. Veselia i-a urmat piuă la 
gura puțului pe ței care îp noap
te au coborît în abataje pentru a 
smulge muntelui alte și alte sute 
de tone de cărbune fotul în con
tul anului 1962 care pentru petri- 
leni a început eu 23 de zile mai 
devreme.

băi,

X 

se 
тді mare spălătorie 
djn Valea Jiului,

Lucrările acestei 
prinderi industriale 
îne| în anul i960, 
testa volumul planificat de lu
crări a crescut fată de anul tre
cut cu 300 la șută. Cu toate a- 
cestea, constructorii de pe șan
tierul Cor^ieștj, în urma ynor e- 
forțuri șue|inute și-au îndeplinit 
eu cinste sarcinile de producție. 
Pînă în prezeqt, planul anual la 
?j a fost îndeplinit în proporție 
de Ю1.4 1д sută, productivitatea 
mim^ll, datorită creșterii gradu
lui fe mecanizare a lucrărilor, 
depășește pe cea planificată cu 
22,8 la sută, iar prețul de cost a 
fpșf rpdue cu I la sută față de 
plan,

Aceste rezultate au fost ară
tate în referatul prezentat de 
conducerea șantierului, cu ocazia 
adunării pentru dezbaterea cifre
lor de plan pe 1962 ce a avut 
lo₽ în zilele trecute, pin referat 
a reieșit că în anul ce urmează, 
în fața muncitorilor construc
tori stau sarcini însemnate. Vo
lumul planificat de lucrări va 
crește față de зпці 196) cu 95 
la sulă, sarcina de reducere 3 
prețului d'e co6t este mai mare 
dagft în acest an cu 1,2 la sutri

Avlnd în vedere noile sarcini 
sporite, conducerea, șantierului a 
întocmii un plan de măsuri teh- 
nipo-organizatori.ee. Printre mă
surile mai importante sa numă
ră : aprovizionarea din timp cu 
materiale a formațiilor de lucru, 
mecanizarea continuă a lucrări
lor, îmbunătățirea calității Jucă
rilor etc.

Discuțiile au dovedit că pe

-al Ш-lea Congres 
construiește cea 

de cărbune

mari între- 
au încăput 
in anul a-

șantierul Corpiești muncește un 
colectiv harnic, capabil să puți
nă rezultata mai bune

Lyînd euvîntul, inginerul Gheor
ghiu Dumitru, șeful lotului te- 
rașamenie. а arătat că toate ІЦ- 
sririte prevăzute d< a fi făgute 
d§ colectivul p@ cared conduce 
au fost executate înainte й ter
menul prevăzut. Apoi, el a-a an
gajat în numele colectivului ca 
lucrările de terasamente, ce au 
ca termen de execuție sftrgitul 
anului 1962, și fie terminate 
mai devreme cu circa 4 luni. 
Njpu Nicolfle, șeful unei echipe

I
de beteniști, a cerut șă sp la mă
guri pențrp evițarța rișipaj do 
elmant. §tefă«escu Constantin, 
șeful echipei de feefriptem, a 
propus înființarea pe sanfer л 
urnii grafie, pe meserii, țere pă 
oglindească decadal reafejteile 
obținute d* muncitori. Inginerul 
Beteiu Nicptee, șeful lotului spă
lător!», muncitorii Popa Ilte, Bă- 
fiățafl Grigor», Văduva Constan
tin, Ngriu Vasil», tehntetemi P*’ 
keț© Iosif, Cheteru Ghearghf și 
«iții șl-âu luat de 
angajamente eefigrște-

Ș. EKART

O primă condiție a succesului: realizarea 
planului de către toate brigăzile

(Urmare din pag. l-a)

DIN MERS...
(Urmare din pag. l-a)

»'■’ Ba sînt do păwe cu tavară- 
, șut Cădariu. Defecțiunea poate fi 
, înlăturată din mers.
I — Și părerea mea este la fel 

răspunse directorul pe a lărtfi 
față se citea încrederea.

Maistrul Cădariu Ioan ifi reluă 
wsnea. Pgța lui deveni încordată- 
,^sistf/^if‘ deveniseră fi fi îe- 

, cerdati fi urmăreau cu atentm fie
care mișcare a maistrului electri
cian. ii uimea pe cei de față pre
cizia și calmul cu cate Cădariu 
lucra- In bală nu se augaa decît 
Zgomotul infundat al celor trai 
generatoare...

...In fața vizoarelor de. la cup
toarele Siemens-Martin de la Hu
nedoara, He ș ița, București, oțele- 
riî priveau Prin sticla fumurie a 
ochelarilor oțelul incandescent- 
Motoarele electrice n-au încetat o 
clipă- Șarjele au fost elaborate la 
timp, Undeva te sute de kilome
tri depărtare de fi un muncitor 
a lucrat aproape ș are la irdălu- 
rarfă din mers a unei defecțiuni- 
Undeva la sute de kilometri un 
om, 5 ara a sfat încordat ti pe 
fața iui s-au scurs zeci de bro
boane de sudoare, Și toate acestea 
pentru a asigura mersul normal al 
cuptoarelor care zilnic scol di» pia
ța cui lor sute de tone d? oțel, fiii" 
nea industriei noasțre socialiste,..

...Hala generatoarelor termocen
tralei Paroșeni. Câțiva ingineri și 
tehnicieni îi string cu căldură mi
na maistndui Cădariu loan. Pc 
fețele tuturor se Mea bucuria. Că
dariu loan, deși obosit e feri
cit. Zgomotul generatorului e din 
nou normal. In jurul inelelor' co
lectoare de la rotor nți mai țlșnetc 
seîntei. Numai în sufletul lui Că
dariu arde o gcir.teie, iar inima îi 
bate cu putere. E șimtămintul da
toriei ітрІіпііе.„

Lucrarea „Probleme de ciber
netică fn btelpgte și medicină" 
tratează o seria Й probleme 
deosebit de interesante în legă
turi țu introdiucgfH si aplica
rea ciberneticii în domeniul bio
logiei șl medicinal,

Capitolul I ₽ste eorjsgcral 
mașiniter automate de calcul, 
prezentînd simplu felul în care 
lucr^ă a&ste mașini și dome
niile" de aplicare.

Id tliioglt îl medidBâ
de V, D, MOISEEV 

al II-lea cuprinde 
bază alg ciberneticii 
practică în biologie

Capitolul 
noțiunile de 
șj aplicarea 
și medicină,

Ifi capitolul al Ilf-lea sînt date 
o eerie de exemple concrete de 
utilizare a mașinilor automate 
(te calcul în medicina clinică,

Dată fiind amploarea actuală 
a cercetărilor în domeniul ciber
neticii, lucrat1?3 are o adresabi
litate foarte largă.

orizontul VIII mediu, fn vederea 
reducerii efortului fizi? șj creș
terii rendflHWîtuiui la încărcarea 
sterilului; Înzestrarea abatajului 
frontal c» s§ va deschide în 1962 
în stratul 3 cu un crater blin
dat; extinderea susținerii metali
ce eu armături Т.Н. în galeriile 
de la orizon tul VIII mediu; tre
cerea Jg armare filatelică eu 
stîlpi tubuteri în două abeteje 
și multe altele.

Principalele lipsuri ce gy îm
piedicat brigăzile minier© șă se 
ridice la nivelul sarcinilor de 
plan în J96J aMu avut rădăci
na în aprovizionarea dafectuoișă 
a locurilor de muncă cu tete ne
cesare cum ar fi material explo
ziv, rambleu etc.; gîtyiri repe
tate în j 
сц cearnă din __ „
fecte mecanice la cratere, 
egrea fronturilor cu 1 ..
către artificieri și multe altele. 
Planul de măsuri tehfiico-m-gg- 
nizatorice a cuprins în bună 
parte măsurile pentru curmarea 
acestora, fenfru ța țambleierea 
abatajelor să se facă te timp 
sectorul s-a îngrijit d* P» acum 
9® pregătească abataje• de rezer
vă cum sînt abataiete' nr, 4, 9. 
18. Ifi felul atesta se «sigură 
eșalonarea mai judicioasă a a- 
batșjeter pentru rambtetere-

Măgurile tehnic©-org4iiiz0tprice 
preconizate în plan au foat corn- 
pipțate cu fiumwftatse propuneri 
făcute <te participantil la discu
ții, brigadierul Payid loan, a 
cărui brigadă va extrag? mare 
parte din carbunfe ce І S-й pla
nificat djn abatajul frontal ce se 
va deschide pe stratul 3, a pro
pus ca în acest abataj șă fte in
trodus un crater blindat, iar 
pentru îmbunătățirea aprovizjo, 
nării locurilor d« muncă dU ®ec' 
tor cu vagonete goale 3 propus 
trecerea transportului de cărb’J-

pracșsyj de producție mai 
nă din cauza deselor de

raiere, puș- 
tntîrziere ®e

pe Ц orizontul ѴІЦ mediu- Mi
nerul Bagnojer Ioan, șef й 
schimb în brigada lui Cedfța 
Petru a propus, printre altete, 
armarșg galeriilor de |a orizon
tul VII pînă te coperte panțru a 
șș asigura spațiu mai mult pen
tru ștattenarefi si manșvrșrța 
vagonetșter sub rol. ș®ful «te 
brigadă Anghelute gnache a dșt 
sugestia pentru schimbarea gurji 
rostogolului, cu una ds cenștruc- 
țte metalică, Artifieteruj Andre- 
șeșcu Constantin a prppuș revi- 
?uirea periodici a expte?oarpi©r 
și cablurilor de pușșate, iar ІЯ’ 
ginerui Nica Nteolae, mecanicul 
de sector a făcut ргррипргея ea 
în abptajfe. camera nr. Ș, 10, 11 
și 12 să fie introduse cratere 
S.K.R.

Sarcinile minerilor djn secto
rul I al raitei Aninoasa prevă
zute pentru anul viitor sîrit sim
țitor crescute fată de anul 196|. 
încrezători în posibilitățile Igr 
minerii si-ац luat angajamente 
mobilizatoare care prevăd depă
șirea planului pe brigăzi. A»t- 
tel, brigadierul David Ioan ș.a, 
angajat în numele ortacilor șă' 
Йа 2000 tone de cărbune pestei 
plahtll anual, șeful de brigadă) 
Anghelută Enache ;15Q() ton»,! 
Prața aherasim — 1200 tțme,, 
MSnăilă Vafile — 1Q00 ten».; 
Tst cu 1000 tone de ;arbun» 
angajat sa depășească planul a- 
nuai cu schimbul său șj miflaruH 
șef de schimb Cari Gheorghe' 
din brigada tpv. Crtete3 Aurel.; 
Pe sector, angajamentul luat îni 
adunare de minerii de p« șehim-i 
mțil 1 totalizează 8400 tonț căr
bune. Sprijiniți țu șpjrlt (te ГЙ-; 
pundere de țățre conducere# șa?-, 
torului, rnimjrh sectorului I V<H 
știi să se ridica Jș .nivșțul ПЙІ8Г| 
sarcjni ce le ștgu în față și # pn- 
gaiamehtelor luate.

călțate’1 mașinile not, care stau pe 
bytuci, în timp ce eele vechi— stau 
fi «le pe traseele de lucru. Twr 
Ы’і asta î

I „Incâitel” șj „descălțat”
♦ -r- Alo, tovarășul impiegat de
♦ la 1.R..T-A. ? Aici sectorul fares-

tieoae -г-vtn 7 л
і
♦
♦
♦♦
♦

1

tier Roșia, ing. Ienciu la telefon. 
Dalrmi numerele mașinilor care 
lucrează azi — 6 decembrie — la 
noi. Pa, ascult: 2^.941, 25.516, 
25.345, 26.102. Cum ? Numai 4 І 
Hoi am cerut 8. Ce ne facem ? 
Rampele sînt plina da material, 
cum să aducem jof lemmdL-,

— Tovarășa inginer, mașina
• 26,102 g intrat în garai că-i der
l.............................................. .......
î♦ 
î 
î
fi
♦
♦
3
* brică... dar, „descălțate'

fectd, spusa grăbită o femeia afla
tă in birou I

Șeful sectorului Hofia înciudat, 
puse receptorul jos. „Iar ne-a 
„ineălța^ I.R.Ț.A. fu promisiu
nea. Шп celfi opț mașini pramUe 
nu ne dă dacțt jumătate^. Ingine
rul leneiu, care gindaște astfel, țrg 
perfectă dreptate, mai alțs că în . 
curtea 1.R.ȚA. stau o seamg de 
mașini nou-nouța, venite de la fa- 
................ ~ - fără 

credefi de ce* cauciucuri. Și ce
• mau mașinile cauciucuri ? Pentru♦ “ ’ ... ’♦
î*

I recta ft-,, сц cauciucuri
î Așa sînt „incăltați'
» siuni beneficiarii l.R.T.

că ele s*au luat și smu pus la 
mașinda vechi, ears acum ftnu de- 
tecie fi „ сц cauciucuri noi I

я ...........     . ' cu promi-
# siuni henețlciarii I.R.T.A. si „des-

O sfradâ uitată
Gu vreun an în urmă, con- 

structurii șantierului Petroșani 
au deschis un nou șantier pe 
strada C, 1, Parhw. Im curind 
б blocuri zvelte au început sJUși 
ridice zidurile semșțg. Odată cu 
lucrările de construcții, p# stra
dă s-au efectuat lucrări de ca* 
nallzare, instalații, aici au fost 
amplasate utilaje, ’ depozite de 
prefabricate, cărămida, iar ro
țile zecilor de autocamioane, ca
re efectuau transporturi, yu mă 
cinat complet terenul.

Acum, toată strada C, I, 
Parhon din Petroșani este o 

mar? de noroi. Locatarii blocu
rilor I.C.O. și сдвеіог din im 
prejurimi, medicii și persona
lul sanitar care deservesc spi
talul așezat pe această stradă, 
bolnavii care merg sau vin de 
|a spital, trebuie să facă ade
vărată echilibristică sărind din 
piatrării piatră sau strecurindu- 
so pe lîngă garduri pentru a se 
”>•1)» deplae3.

Tov. fng. Strofe Vașite, 
șantierului, jneă ny |a m 
pentru remedierea tentei ritua- 
ții. Poate ar face țeva dacă ar 
teși la plimbare pe strada С. I, 
Parhonj

Găuri de „aerisire” •
Fa lingi fabrica de gheață din 2 

Lupani curge un țMu mic, Roșia- ♦ 
Paste al, cu ani în urmă, a fost* 
construit un podeț pentru ca aw 
toeamioanele să poată circula ci 
tra fabrica de gheată

De luni de zile insă, dip саиуг * 
uzurii înaintate, podftul ff rupe ♦ 
tot mai mult, rămîrdnd găuri mari » 
curg constituie o piedică serioasă J 
în circulație. In prezent, dacă un* 
autocamion vrea să treacă pesta» 
podețul respectiv, un om trebuie» 
să stea pe malul oîrttdui și să- $ 
piloteze, adică să facă semna w * 
ferului pe unde să îndrume roțile j 
pentru a nu se prăbuși. e

Locuitorii din fur spun eh pro-» 
băltii tovarășii de la Sfatul popii* ♦ 
iar al orgfului Lupani пц iau mă* i 
suri de reparare a spărturilor pen- J 
tru ea podețul respectiv să aibă— î 
aerisire. (?!). «•

Bobinatoare» iacob Aiiee este 
cunoscută ca una dintre ogle m»i 
bune muncitoare fe secfte> 
AC.R.E.V, din cadrul urinei e- 
tectrjee Vulcan. Lucrările c» tr 
tint încredințate le execută, la 
timp

IM 
tufod 
bte>at

șj de bună calitate.
CL1ȘEu: tewb Alifie tfțc- 
tegăturlte unoi ștaten кН- 
da ea, _______

organizatori.ee
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STEAGUL ROȘU

Cnvlntarca lui N. S. Hrușciov la CCI 
Congres Siniiicai noiidial

dc-oi i-ica
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

.TASS' transmite :
N. S. Hrușciov, șeful guvernului 

sovietic, a rostit la 9 decembrie o 
cuvîntare in fața delegaților la 
cel de-al V-lea Congres Sindical 
Mondial.

Delegații, în picioare, l-au salu
tat cu căldură pe N. S. Hrușciov. 
In uriașa sală a Palatului Congre
selor din Kremlin au răsunat peste 
5 minute aplauze furtunoase.

N. S. Hrușciov a declarat că es
te mișcat de această primire cal
dă, pe care o apreciază ca o apro
bare a acțiunilor clasei muncitoare 
din fosta Rusie, din Uniunea So
vietică de astăzi. Vorbitorul a sub
liniat că consideră aceste aclamații 
ca un salut adus ideilor care stau 
la baza statului sovietic, ca un sa
lut adus poporului care, acum 44 
de ani a ridicat primul steagul 
roșu, iar acum îl poartă victorios 
înainte.

Șeful guvernului sovietic a re
levat că în prezent nimeni nu mai 
consideră că planurile statului so
vietic sînt de domeniul fanteziei. 
Ы a subliniat că ideile marxist- 
leniniste constituie forța cea mai 
puternică.

N. S. Hrușciov a spus, de ase
menea, că nici un fel de rugăciuni 
și descîntece ale imperialiștilor și 
colonialiștilor nu pot întoarce isto
ria înapoi.

N. S. Hrușciov a declarat că 
participarea la Congresul Sindical 
Mondial al reprezentanților unor 
sindicate de orientări diferite îl 
transformă într-o adunare repre
zentativă cu adevărat mondială a 
oamenilor muncii. •

Șeful guvernului sovietic a sub
liniat rolul uriaș al clasei munci
toare, clasa cea mai înaintată a 
societății contemporane, exponentul 
adevăratelor idealuri ale oamenilor 
muncii și luptătorul cel mai activ 
pentru înfăptuirea acestor idealuri. 
„In decursul istoriei omenirii nici 
o clasă n-a săvîrșit fapte atît de 
mărețe ca clasa muncitoare*'.

Numai clasa muncitoare, masele 
populare care au luat puterea în 
mîinile lor, a declarat N. S. Hruș
ciov, pot asigura poporului pacea, 
progresul social, prosperitatea și fe
ricirea.

El a subliniat marile merite ale 
sindicatelor sovietice în toate reali
zările poporului sovietic. Sindica
tele au desfășurat o muncă uriașă 
pentru unirea și organizarea oa
menilor muncii, pentru desfășura
rea întrecerii, educării unei disci
pline noi a muncii.

N. S. Hrușciov a mulțumit din 
partea poporului sovietic pentru 
sprijinul frățesc pe care clasa mun
citoare internațională îl acordă U- 
niunii Sovietice.

Clasa muncitoare sovietică, în
tregul nostru popor, a spus el, se 
străduiesc să facă totul pentru a 
justifica încrederea clasei munci
toare internaționale și să contribuie 
prin eforturile lor la înaintarea ei 
spre un viitor luminos.

împărtășim cu bucurie experien
ța noastră oamenilor muncii din 
celelalte țări, știind că această ex- 
perință va face ca drumul lor să 
fie mai ușor, a declarat N. S. Hruș
ciov.

Vorbind despre Programul cons
truirii societății comuniste adop
tate de Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S., Hrușciov a subliniat că 
acest program este pătruns de la 
început pînă la sfîrșit de un sin
gur țel — „totul pentru om, totul 
pentru binele omului”.

Nivelul de trai al oamenilor so
vietici va fi cel mai înalt din lu
me.

„Istoria — a arătat vorbitorul 
— a confirmat că numai clasa 
muncitoare este capabilă să asi
gure adevărata democrație”.

Prin construirea socialismului și 
prin intrarea în perioada construc
ției desfășurate a comunismului 
statul sovietic, care a apărut ca un 
stat al dictaturii proletariatului, s-a 
transformat într-un stat al între- 
eului popor.

„Aceasta, a subliniat el, este o 
dovadă grăitoare a profundului 
democratism al clasei muncitoare”.

Șeful guvernului sovietic a ară

tat că perioada construirii comu
nismului este o perioadă de creș
tere continuă a rolului organiza
țiilor sindicale și al celorlalte or
ganizații obștești.

Linia noastră generală, a spus 
N. S. Hrușciov, este dezvoltarea 
și ridicarea la un nivel mai înalt 
a spiritului de inițiativă, atrage
rea tuturor cetățenilor sovietici la 
conducerea treburilor societății, și 
lărgirea funcțiilor organizațiilor ob
ștești.

„Dacă ar fi să ne reprezentăm 
întreaga activitate economică, cul
turală și obștească din țara noas
tră ca pe o corabie condusă de un 
cîrmaci atît de experimentat ca 
partidul comunist, alături de el pe 
puntea de comandă a acestei co
răbii s-ar afla și sindicatele- — a 
declarat Hrușciov care, a adăugat 
că nici o problemă cît de cît im
portantă nu este rezolvată în țară 
fără participarea sindicatelor.

Sindicatele sînt chemate să_și in
tensifice activitatea în domeniul 
conducerii economiei, să ajute pe 
oamenii muncii să-și însușească de
prinderile necesare conducerii tre
burilor de stat și obștești, trebuie 
să fie inițiatoarele întrecerii pen
tru munca comunistă, să se preocu
pe întotdeauna de interesele mate
riale și de drepturile oamenilor 
muncii.

Vorbitorul a declarat că prin 
lupta dusă pentru interesele oame
nilor muncii, Federația Sindicală 
Mondială, și-a cucerit respectul 
profund al oamenilor muncii din 
toate colțurile lumii. Ei prețuiesc 
îndeosebi faptul că F.S.M. luptă 
cu1 hotărîre și consecvență pentru 
menținerea și consolidarea păcii, 
pentru coexistența pașnică a sta
telor cu sisteme sociale diferite, 
pentru dezarmarea generală și to
tală, pentru lichidarea definitivă 
a rușinosului sistem colonial.

Subliniind că în condițiile ac
tuale, „problema problemelor este 
lupta pentru pace, pentru preîntîm- 
pinarea unui război termonuclear”, 
Hrușciov a declarat : „Astăzi este 
mai important ca oricînd să se mo
bilizeze toate forțele în lupta îm
potriva primejdiei de război”.

Istoria a încredințat clasei mun
citoare internaționale o deosebită 
răspundere pentru apărarea păcii. 
Trebuie mobilizate și unite forțele 
iubitoare de pace ale oamenilor 
muncii în lupta pentru preîntâmpi
narea unui război.

Hrușciov a declarat că încetarea 
cursei înarmărilor și lupta pentru 
dezarmarea generală și totală este 
primul pas, pasul hotărîtor în a- 
ceastă direcție.

El a arătat că cheltuielile de 
război și cele făcute pentru pre
gătirile de război s-au cifrat în 
prima jumătate a secolului în în
treaga lume la peste 4 trilioane de 
dolari. Cu această sumă s-ar fi 
putut hrăni gratuit cu pîine timp de 
jumătate de secol întreaga popu
lație a globului, s-ar fi putut cons
trui locuințe bine amenajate pen
tru 500 milioane de familii.

„Apărarea intereselor economice 
ale oamenilor muncii este indiso
lubil legată de lupta împotriva pri
mejdiei unui nou război, împotriva 
cursei înarmărilor”.

Promovînd cu consecvență încer
cata politică leriinistă a coexisten
ței pașnice a țărilor cu sisteme so
ciale diferite, Uniunea Sovietică, se 
pronunță și se va pronunța cu ho
tărîre pentru dezarmarea generală 
și totală sub un control internațio
nal, va face totul pentru a se îm
piedica un nou război.

Este necesar să fie stinse la timp 
focarele care constituie o primejdie 
de război, să fie reglementate pe 
calea tratativelor toate problemele 
internaționale nerezolvate.

Nikita Hrușciov a declarat că 
imperialiștii sînt nerealiști cînd do
resc să rezolve problemele inter
naționale așa cum le convine: să 
înăbușe Cuba, să înăbușe mișcarea 
de eliberare națională a popoarelor 
din Africa, Asia și America Lati
nă, să înghită Republica Democra
tă Germană, și dacă s-ar putea și 
celelalte țări socialiste.

„Numai oameni lipsiți de jude
cată pot crede că popoarele pot fi 

din nou încătușate în lanțurile co
lonialismului și imperialismului”.

O dată cu apariția Uniunii So
vietice și a celorlalte țări socia
liste, o dată cu succesele obținute 
în dezvoltarea economiei, științei 
și tehnicii lor, clasa muncitoare in
ternațională a căpătat o puternică 
bază materială pentru înfrîngerea 
agresorilor și preîntâmpinarea unui 
război între state.

Astăzi clasa muncitoare interna
țională are ce să opună forțelor 
războiului, a declarat Nikita Hruș
ciov. A ignora aceasta, ar însem
na a subaprecia posibilitățile clasei 
muncitbătț internaționale și a su- 
praaprtcia forțele imperialismului, 
înțelegerea justă a acestei proble
me are o mare însemnătate pentru 
o judicioasă orientare a politicii 
în condițiile în care imperialismul 
a încetat să mai fie factorul domi
nant în relațiile internaționale.

Șeful guvernului sovietic a de
clarat că Uniunea Sovietică își sta
bilește politica sa pornind tocmai 
de la o asemenea înțelegere a si
tuației. Ca exemplu; el s-a referit 
la hotărîrea privitoare la reluarea 
experiențelor cu arma termonuclea
ră.

Din păcate, încă nu au înțeles 
toți justețea și necesitatea silită a 
acestei acțiuni a noastre, a spus 
N. S. Hrușciov. Această măsură a 
avut o importanță uriașă pentru 
menținerea păcii. Arma noastră ra- 
cheto-nucleară constituie un puter
nic factor de reținere pentru in
tențiile agresive ale imperialiștilor.

Dacă imperialiștii vor să ducă 
o politică de pe poziții de forță, 
ei trebuie să știe că forță va fi 
opusă forței lor. Ei nu au încă 
bombe de 50 și 100 de megatone, 
în ti ce U.R.S.S. are deja bom- 
Df chiar mai puternice decît 100 
de megatone.

Referindu-se la faptul că mulți 
oameni din diferite țări își expri
mi îngrijorarea în legătură cu ur- 
ms le dăunătoare ale experiențelor 
nucleare pentru sănătatea omenirii, 
N. S. Hrușciov a spus : Noi înțe
legem îngrijorarea lor și ne stră
duim să punem capăt exploziilor cu 
bombe termonucleare.

El a subliniat că noile experien
țe cu arma nucleară pe care le 
efectuează țările occidentale dau 
Uniunii Sovietice dreptul de a 
continua la caz de nevoie, expe
riențele sale, pentru a spori și mai 
mult puterea lagărului socialist.

N. S: Hrușciov a . relevat că tre
buie să se depună mari eforturi 
pentru a se obține rezolvarea pro
blemelor internaționale în interesul 
păcii și dreptății, ținînd seama de 
voința și drepturile suverane ale 
popoarelor. Chestiunea constă în 
aceea că forțele agresive ale im
perialismului nu doresc o regle
mentare pașnică. Guvernul sovietic 
se pronunță pentru adevărate tra
tative în problema germană, adi
că pentru tratative cu privire la 
reglementarea pașnică, la lichida 
rea rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial. N. S. Hrușciov a 
apreciat încheierea Tratatului de 
pace cu cele două state germane, 
crearea orașului liber, Berlinul oc
cidental, ca o soluție reală pentru 
problema germană. Uniunea Sovie
tică și întregul lagăr socialist sus
țin și vor continua să susțină a- 
ceastă soluție.

Șeful guvernului sovietic a re
levat că pentru, înfrînarea agreso
rilor va fi nevoie de activizarea 
tuturor forțelor iubitoare de pace 
și în primul rind a clasei munci
toare internaționale. Cred că veți 
fi de acord cu mine că nu s-a fă
cut încă totul pentru a pune în ac
țiune toate forțele mișcării munci
torești, pentru a da o ripostă ce
lor ce pregătesc un nou război, a 

. spus el. Muncitorii din S.U.A.,
Germania occidentală, Anglia,
Franța, Japonia, Italia și din ce
lelalte state capitaliste sînt la fel 
de interesați ca și muncitorii din 
țările socialiste în evitarea unui 
nou război distrugător. Clasa mun
citoare internațională, dispune a- 
cum de posibilități mult mai mari 
și dacă le va folosi; pacea omeni
rii va fi asigurată.

O uriașă importanță pentru în
tărirea păcii, pentru progresul ome
nirii, o are lichidarea rușinosului 
sistem al colonialismului.

Vrem ca toate popoarele să-și 
hotărască singure soarta, ca ele să 
se elibereze atît de colonialiștii 
vechi, cît și de cei noi. Popoarele 
Asiei, Africii, Americii Latine nu 
au nevoie de lecțiile și sfaturile co
lonialiștilor.

Clasa ‘muncitoare din Uniunea 
Sovietică, toți oamenii muncii so
vietici își manifestă în permanență 
solidaritatea cu frații lor de clasă 
din țările capitaliste, nutresc o 
profundă simpatie față de lupta lor 
eroică. Ei sprijină întrutotul marile 
eforturi pe care le depune F.S.M. 
pentru ca clasa muncitoare să lup
te tot mai activ împotriva jugului 
monopolurilor. Lupta de clasă, nu 
împăcarea clasei muncitoare și a 
organizațiilor ei cu exploatatorii, 
iată marele principiu al mișcării 
proletare, principala condiție a 
noilor victorii.

N.S. Hrușciov a arătat că, după 
cum s-a subliniat în rtiod just la 
Congres, asigurarea unității de ac
țiune a tuturor detașamentelor cla
sei muncitoare are o însemnătate 
primordială pentru succesul miș
cării muncitorești.

Ar fi o greșeală de neiertat ca 
acum, cînd forțele reacțiunii se 
unesc pe scară internațională pentru 
a înăbuși tot ce este progresist și 
înaintat, mișcarea muncitorească să 
se fărâmițeze pe compartimente și 
sindicate naționale, să nu opună 
frontului internațional al reacțiu
nii puternicul front al mișcării 
muncitorești.

A venit timpul ca reprezentanții 
diferitelor organizații sindicale să 
ia loc în jurul aceleași mese și să 
stabilească o platformă de luptă 
pentru interesele muncitorilor, îm
potriva pericolului de război, pen
tru pace, pentru drepturile vitale, 
pentru independență națională și 
progres social.
... Țara Sovietelor, a spus. N. S. 
Hrușciov, s_a născut cu lozincile 
păcii și construcției. Ea își consa
cră toate forțele acestor idealuri 
nobile. Și acum poporul sovietic 
poartă principala greutate în lupta 
împotriva. pericolului de război, 
pentru salvarea lumii de ororile 
unui război nuclear.

Principalul țel al activității în do
meniul politicii externe, formulat 
în Programul P.C.U.S. este ca îm
preună cu popoarele iubitoare de 
pace să salvăm omenirea de un 
război mondial pustiitor.

Poporul sovietic și organizațiile 
sale întind mina tuturor celor care 
sînt gata să colaboreze în lupta 
pentru preîntâmpinarea unui' nou 
război mondial.

Subliniind că poporul sovietic 
este ocupat de munca pașnică cons
tructivă, N. S. Hrușciov a declarat 
că guvernul sovietic invită pe par- 
ticipanții la congres să ia cunoș
tință de viața oamenilor sovietici, 
de activitatea organizațiilor econo
mice, culturale și obștești din 
U.R.S.S.

PROGRAM DE RADIO
11 decembrie

PROGRAMUL I. 6,10 Melodii 
populare romînești, 7,10 Concert 
de dimineață, 8,00 Din presa de 
astăzi, 8,30 Muzică ușoară, 9,00 
Tinerețea ne e dragă, 9,20 Selec- 
țiuni din opera „Fra Diavolo” de 
Auber, 10,32 Estrada melodiilor, 
11,25 Muzică ușoară, 12,00 Muzică 
vocală de Emil Lerescu, 12,30 
Concert de prînz, 13,05 Muzică 
ușoară, 14,00 Cîntece și jocuri 
populare romînești, 14,30 Muzică 
din operete, 15,10 Muzică dc es
tradă de compozitori sovietici, 
15,45 Muzică ușoară, 17,15 Piese 
corale clasice interpretate de co
ruri de copii, 18,40 Muzică ușoară, 
19,30 Soliști de muzică populară 
romînească, 20,50 Tribuna Radio : 
Problema locuințelor în țările ca
pitaliste, 21,00 Din folclorul po
poarelor, 22,30 Muzică ușoară in
terpretată de orchestre de coarde. 
PROGRAMUL II. 12,45 Muzică

TELEGRAME
EXTERNE

Succese ale 
metaUirgiștilor sovietici

MOSCOVA 9 (Agerpres).
Colectivul Combinatului meta

lurgic „V. I. Lenin” din Ust Ka- 
menogorsk a obținut încă o mare 
victorie. El și-a îndeplinit înainte 
de termen planul prevăzut pentru 
primii trei ani ai septenalutui. In 
ceea ce privește planul producției 
globale combinatul metalurgic din 
Ust Kamenogorsk a realizat deja 
nivelul anului 1965.

,La acest combinat, al cărui co
lectiv poartă titlul de colectiv al 
muncii comuniste se desfășoară o 
muncă activă pentru dezvoltarea 
progresului tehnic. In prezent peste 
40 de brigăzi participă la rezolva
rea celor mai importante proble
me ale metalurgiei neferoase.

PRIMA CASĂ
DIN MASE PLASTICE
LENINGRAD 9 (Agerpres*)— 

TASS transmite:
Constructorii și chimiștii din 

Leningrad au construit 
casă din mase plastice db? У 
niunea Sovietică. Aceasta ? .Pe 
două apartamente. Toate cons
trucțiile, elementele și utilajele 
ei sînt confecționate din diferite 
materiale plastice. Camerele sînt 
încălzite cu ajutorul unor ven
tilatoare cu aer cald.

Crește producția de cărbune 
a R.P. Chineze

■ PEKIN 9 (Agerpres)
Șase mari mine de cărbune din 

provinciile Hebei, printre care mi
nele Kailuan, Fenfen, Tzinsin, Sin- 
lun și-au îndeplinit și depășit pla
nul la extracția de cărbune. In 
comparație cu luna octombrie ex
tracția zilnică medie a crescut a- 
proape cu 8 la sută.

Provincia Hebei este una dintre 
principalele regiuni de exploatare 
a cărbunelui din China. Aici se 
extrage cărbunele cocsificării de 
calitate superioară. Minele 
giunea Hebei aprovizionează ' )cu 
cărbune nu numai provincia He
bei ci și alte regiuni ale țării.

-=O=-

noi шігкііі la Hanoi
HANOI 9 (Agerpres).
La Hanoi a început construirea 

colegiului de medicină — unul din 
cele două Institute moderne de 
învățămînt de același gen, care 
vor fi construite în perioada pri
mului plan cincinal al R.D. Viet
nam. Celălalt Colegiu de medicină 
va fi construit în orașul Haifon.

Colegiul din Hanoi va avea în 
afara sălilor de curs 18 laboratoa
re, o sală de festivități și un cămin 
pentru studenți.

ușoară, 13,25 Din viața de concert 
a Capitalei, 14,30 Muzică populară 
romînească din diferite regiuni, 16,15 
Cîntece, 16,30 Vorbește Moscova ! 
18,05 Muzică de estradă, 18,35 
Tineri interpreți de muzică popu
lară romînească, 19,00 Piese corale 
inspirate din trecutul de luptă al 
poporului nostru, 20,20 Muzică u- 
șoară romînească, 21,00 Actualita
tea radio, 21,20 Mici piese instru
mentale, 22,00 Doine și jocuri 
populare romînești.

CINEMATOGRAFE
11 decembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie^ 
Acțiunea „Cobra”; Al. Sahia: Docto
rul din Bothenow ; LONEA : Cir
cul ; VULCAN : Patru în potop ; 
LUPENI : Evdochia ; URICANI s 
Frumoasa aventură. !
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