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In zilele de 9—10 decembrie 1961 au avut loc lucrările Conferinței orășenești U.T.M, Pe
troșani. Conferința a ascultat darea de seamă a vechiului comitet orășenesc U.T.M,. raportul 
comisiei orășenești de revizie, a analizat activitatea organelor organizațiilor U.T.M. din Valea 
Jiului pentru educarea comunistă și mobilizarea tineretului la îndeplinirea sarcinilor puse de 
partid

Conferința a 'ales noul 
citori fruntași în producție și 
șui Ghinea Ioan a fost ales în 
Viorel, Stoica Petru, Crăciun 
Comisia orășenească de revizie, 
gații la Conferința regională

IN C JȘEU : Aspect din

Comitet 4 orășenesc U.T.M, dini care fac parte tineri mineri, mun- 
activitatea obșteasaă, tineri intelectuali, studenți și elevi. Tovară- 
funcția de prim-secretar al Comitetului orășenesc U.T.M., Faur 

Elena, au fost aleși secretari. Conferința a ales, de asemenea, 
al cărei președinte a fost ales tov. Anfial Ștefan, precum și dele- 

U.T.M.
timpul conferinței.

(Citiți în pag,. 2-a aspecte de la desfășurarea lucrărilor Conferinței orășenești U.T.M.)
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Cu planul artlial îndeplinii Dezbaterea cifre’or de plan pe 1962

MINA LONEA
In dimineața zilei de 13 

-Ofecembrie minerii de' la Lo- 
nea au sărbătorit, o impor
tantă victorie în munclă : în
deplinirea planului la ex
tracția cărbunelui pe anul 

.1961. La mitingurile care au 
avut loc cu acest prilej la 
cele trei guri de mină, mi
nerilor. si tehnicienilor li s-a 
adus la cunoștință că dato- 

1 rită muncii lor pline de a- 
vînt exploatarea Lonea s-a 
situat în anul curent printre 
minele fruntașe 

J. Jiului, ayînd date 
, zeci de mii tone 

ne energetic. Prin 
susținerii metalice

: și galerii consumul de lemn 
' a’lost redus, în 11 luni ale 
; anului, cu circa 2 m-.c. pe o 
' mie tone de cărbune extrasă. 
I ' Procentul de cenușă din 

cărbunele extras a scăzut în 
> medie cu peste 1 la sută, 
r realizîndu-se pe această cale 
. • importante economii.
1 La îndeplinirea înainte de 
' termen a planului anual o 
' contribuție de preț au adus-o 

brigăzile minerilor Bîrluț 
Clement, Compodi loan și 
Berindei Aurel care au ex- 
tras în plus între 1000-3000 
tone de cărbune de bună ca- 

j litate.

din Valea 
pește plan 
de cărbu- 
extinderea 
în abataje

— Sectorul nostru a fost anul 
trecut sector fruntaș pe Valea 
Jiului, fiind distins cu „Casca de 
aur“. Anul acesta, însă, lucrurile 
au mers mai greu. Am realizat 
o productivitate de 1,201 tone — 
cu... 1 kg. de cărbune pe post 
peste sarcina planificată. Ca ur
mare, plusul Ia planul de extrac
ție se ridică la numai 6.000 tone 
cărbune. Am avut rezultate sub 
posibilități și la alți indici, în 
realizarea cărora nu s-a depus 
tot efortul — a arătat, printre al
tele, în darea de seamă prezen
tată despre activitatea pe cele. 11 
Iutii did acest an a sectorului II 
Pețrila, ing. Felea Mircea, la a- 
dunarea de dezbatere ’ a cifrelor 
de plan pe 1962.

fri continuare, șeful sectorului 
a dat citire cifrelor de plan pe 
anul' 1962 și a planului .de mă
suri ‘ tehnico-organizatorice, iar 
tov. Cenaru Gheorghe, secretarul 
organizației de ■ bază a prezentat 
un plan de măsuri al biroului or
ganizației de bază pentru întări
rea muncii politice în sprijinul 
realizării ritmice a planului de 
producție în noul an.

In cursul dezbaterii cifrelor
plan, au ’ luat cuvîntul numeroși 
mineri și tehnicieni din cadrul 
sectorului ca prim-maistrul minier 
Pop Zoltan, maistrul- minier Iacub 
Ștefan, maistrul mecanic Sicoi
Gherasim, artificierul Pop Remus, 
minerii Mirion loan, Totolan
Fică, Soare Augustin. Secașiu Ioa- 
chirn, Istrate Constantin, Cheptea 
Vasile Care -și-au luat angajamen
te mobilizatoare in muncă, con
cretizate în cantitatea totală de 
6000 tone cărbune peste plan pe. 
care o va extrage sectorul în plus 
în 1962. Vorbitorii au arătat însă 
și unele cauze care au frînat în 
lunile trecute ritmul de lucru în 
cadrul sectorului ca : plasarea in-' 
suficientă a locurilor de muncă 
avînd ca rezultat avansări reduse, 
consum mare de lemn și altele. 
In cadrul planului de măsuri teh
nico-organizatorice au fost cuprin-

se o seamă de obiective ca puș- 
carea selectivă în abataje, șistifi- 
carea unor locuri de muncă, ins
truirea periodică a minerilor, ale
gerea șistului vizibil, reutilizarea 
la stive a lemnului vechi, refolo- 
sirea armăturilor de fier Т.Н. etc.

de

Uzina electrică Vulcan
In seara zilei de 12 decembrie 

1961. generatoarele Uzinei electrice 
din Vulcan au furnizat primele 

. mii de kilowați energie electrică 
în contul anului 1962.

Prin reducerea consumurilor 
specifice cu 5,7 la sută, a consu
mului propriu tehnologic cu 
la sută și a pierderilor 
de pe rețea cu 13,6 la 
lectivul Uzinei 
can a realizat 
de cost, pe 11 
în valoare de

electrice 
economii 
luni din 

2.798.000

3,2 
de curent 
sută, co- 
din Vul- 
la prețul 
acest an, 
lei.
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Ridicarea brigăzilor la plan 
obiectivul nostru nr. 1

Minerii sectorului nostru, 
torul V 
deschid 
cărbuni, 
care ei 
zonturi 
tezesc calea spre producția 
torului.

In acest an colectivul secto
rului nostru s-a achitat cu cin
ste de sarcinile care 
în 
mentele asumate 
Un exemplu concludent îl con
stituie faptul că în 11 luni, mi
nerii sectorului nostru au săpat 
și betonat, peste prevederile pla
nului 580 m. 1. De asemenea, au 
sporit productivitatea muncii cu
13 la sută față de cea planifica
tă, realizînd în același timp e- 
conomii la prețul de cost în va
loare de 1.258.000 lei.

Ce a stat la baza obținerii a- 
cestor rezultate ?

In primul rînd munca plină 
de avînt a tuturor minerilor și 
tehnicienilor sectorului. La toa
te locurile de muncă din sector, 
minerii, mobilizați de comuniști 
și urmînd exemplul acestora, 
s-au întrecut pentru obținerea 
de realizări cît mai mari. Pen
tru a sprijini această întrecere 
s-au luat măsuri ca la fiecare 
loc dte muncă să fie întărită a- 
sistența tehnică. Inginerii și teh
nicienii din sector s-au ocupat 
îndeaproape de brigăzile minie
re, le-au ajutat să-și organizeze 
mai bine munca; în același timp 
s-,a asigurat o. bună aprovizio
nare cu vagonete goale și ma
teriale.

Pentru ușurarea efortului fizic 
al minerilor, pentru - sporirea 
productivității muncii, lor, a fost 
introdusă în sector a mașină de 
încărcat E.M.P.-l. Mai multe 
locuri de muncă au fost dotate 
cu reîncărcătoare cu bandă. S-a 
extins, de a-semenea, mecaniza
rea transportului pe galerii prin 
introducerea unei întregi rețele 
de locomotive cu troley. Toate 
acestea au- făouî ca în адиі рйчД 
rent să nu avem decît doua bri
găzi sub plan (din totalul de
14 ale sectorului) și să realizăm 
o viteză- de avansare în galerii 
în jurul a 50 m. 1.

O rodnică activitate au des
fășurat în anul curent brigăzile 
minerilor Bardpși Victor, Bercu- 
leanu .Maftei, ' Gaboș Alexandru, 
Savu Petru și Pop Vasile care 
și-au depășit angajamentele, dînd 
în același timp, lucrări de bună 
calitate. De asemenea, colectivul 
nostru se mîndrește cu maiștri 
mineri ca Bulea Dumitru, Fodor

investiții, sînt acei 
căile spre stratele 
Lucrările miniere 

le execută la noile 
ale minei Aninoasa

sec- 
care 

de 
pe 

ori- 
ne- 
vii-

i-au stat 
față precum și de angaja- 
îtele asumate în întrecere.

Vasile, Avădanei Gheorghe și 
Bulea loan care au acordat și 
acordă un real sprijin brigăzi
lor miniere.

In anul viitor colectivului sec
torului îi revine sarcina să exe. 
cute o seamă dte lucrări impor
tante pentru mina Aninoasa. 
Printre 'aceste .lucrări sînt: a- 
dîncirea puțului principal între 
orizonturile 8 și 9; adîncirea 
puțului orb nr. 6 între orizon
turile 9 și 11, săparea puțului 

' sud precum, și a galeriei ce mer
ge ' spre acest puț. La această 
ultimă lucrare avem sarcina să 
realizăm o viteză-medie lunară 
de avansare de 70—80 m.- 1. ■

Planul de măsuri tehnico-orga-
■ mzatorice întocmit de conduce-; 

rea sectorului și completat cu: 
propunerile minerilor și tehni
cienilor făcute cu prilejul dez
baterii ’cifrelor de plan pe 1962, 
vine în sprijinul efectuării la 
timp a lucrărilor încredințate, 
creează condiții ca toate brigă
zile miniere din sector să-șî 
realizeze ritmic sarcinile de plan 
Folosirea unor greifere la să
parea puțului orb nr. 6 și a pu
țului sud, introducerea unei lo. 
comative cu mare capacitate de 
transport la galeria care duce 
spre puțul sud, dotarea locurilor 
de muncă cu noi. mașini de în
cărcat precum și cu reîncărcă- 
toare cu bandă — iată cîteva 
din prevederile planului de mă
suri tehnico-organizatorice al 
sectorului pe anul 1962.

Traducerea în viață a măsu
rilor luate si munca entuziastă 
a întregului nostru colectiv de 
mineri și tehnicieni va face ca 
să obținem succese însemnate în i 
lupta pentru îndeplinirea șarci-! 
nilor pe anul viitor.

Ving. VIRGIL STĂNESCU 
locțiitorul șefului sectorului V 

mina Aninoasa

Noi co.nstrucfii 
dale în folosință

*

Zilele trecute în cartierul Gh. ■ 
Dimitrov din Petroșani s-au dat 
în folosința oamenilor muncii' 
două blocuri noi cu încălzire cen
trală care au în total 28 de ’ a- 
partamente. In următoarele zile 
tot aici se va mai preda un ăl trei
lea bloc cu 16 apartamente. Toate 
blocurile la un loc au o suprafață 
de locuit de 1.350 m.p.
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IN „LUNA CADOURILOR 
PRIN MAGAZINE

In fiecare an, 
lună decembrie 
este declarată „Lu
na cadourilor1'. A-
nul acesta, „Luna cadourilor"- e 
mai bogată ca oricîhd. Vitrinele 
atrăgătoare, aranjate cu gust, 
strălucitoare sub lumina lămpilor 
de neon, incîntmdu-ți privirea, 
te îmbie ‘ sa pătrunzi în interiorul 
magăzinelor la fel de frubios a- 
ranjate, pentru a-ți alege din su
tele de dbiecte expuse, pe cele 
dorite. ■

Să pornim prin cîteva maga
ziile din Petroșani pentru a ve
dea cum a fost organizată „Du
na cadourilor".

împodobit ca în basme
Comparația nu este cituși de 

puțin exagerată dacă treci pe la 
magazinul de galanterie. Chiar 
de la intrare un afiș mare, scris 
cu litere de tipar pe pînză al
bastră, te anunță că aici poți găsi 
cadoul pentru cei dragi. De altfel 
și vitrinele decorate cu gust, săr
bătorește, îmbrăcate cu albul ima
culat al anotimpului — zăpada — 
pe care un decorator cu talent a 
imitat-o cu iscusință te îmbie 
spre interiorul magazinului. Și 
aici în aceeași haină sărbătoreas
că, e îmbrăcat magazinul de jur 
împrejur. ‘

Intrînd în magazin cu siguranță 
poți alege ușor ceea ce dorești. 
Dar... se ivesc și— încurcături. 
Mărfuri sînt multe, toate atrăgă
toare, care mai de care mâi fru
moase. Ce să alegi ? Care din 
cadouri e cel mai nimerit ? Dacă 
vrei să cumperi mai multe lu-

greu de ales. Ia
tă acum aici pa
chetele
mai indicate

cadouri — îți

cu

cruri îți pui întrebarea : care se 
potrivesc mai bine pentru a se 
asorta ?

Nu-i nimic, nu trebuie să dis
peri.

Pentru aceasta, vî'nzătoărele, 
promts la servit, au avut grijă 
din timp.

— Un cadou doriți ? Nu-i asa .

cele
o-

spun

ro^'z, 
celor
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biecte pentru 
ele.

Și intr-adevăr, obiectele 
pachete, legate cu fundite 
albastre, albe sau roz ajută
care sînt în dilemă. Inlăuntrul 
Lor sînt obiectele cele mai indi
cate pentru un cadou și, bineîn
țeles, la un preț convenabil.

(Contlny^re’ ’

* ГІ- ('Ыѵ fell

Mărfuri de sezon în sortimente variate și o bună deser
vire fac ca magazinul textil nr. 39 din Uricani să se situeze 
printre magazinele fruntașe. In această ultimă lună a anului, 
declarată „Lună a cadourilor", numărul clienților a sporit cu 
fiecare zi.

IN CLIȘEU : Un aspect din magazin.' Schulhof Alma, 
responsabila magazinului, și o nouă clientă dornică șă-și îm
bogățească garderoba cu un capod de mătase.
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2 STEAGUL ROȘU

liucrctHl vail Ліііпі — detașament harnic, plin de etan 
in lupta pentru intaptuirea sarcinilor trasate de partid

- LUCRĂRILE CONFERINȚEI ORĂȘENEȘTI U. T. M. PETROȘANI —
Spre noi succese în mobilizarea tineretului 

la realizarea sarcinilor economice
ganizează periodic raiduri anchetă 
și contribuie la descoperirea și pu
nerea în valoare a, noilor rezerve 
interne, la folosirea cu mai multă 
eficacitate a utilajelor, la realiza
rea de economii. Tov. lunger Her
man a arătat că deefășurind o ac-

„Comitetul orășenesc de partid 
apreciază că la înfăptuirea tuturor 
succeselor noastre, o contribuție de 
seamă au adus-o miile de harnici 
și entuziaști tineri și tinere din 
Valea Jiului, în frunte cu organi
zația lor revoluționară — Uniunea 
Tineretului muncitor". Aceste cu
vinte rostite în Conferința oră
șenească U.T.M. de către tovarășul- 
Lazăr David, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc de pa’rtid, ex
primă înalta apreciere de care se 
bucură din partea organizațiilor 
de partid, a tuturor oamenilor 
muncii tineretul Văii Jiului pen
tru participarea sa plină de elan 
la îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid.

Conferința a subliniat că majo
ritatea organizațiilor U.T.M. și-au 

; îmbunătățit preocuparea față de 
organizarea și îndrumarea activi
tății tinerilor în procesul de pro
ducție. A crescut preocuparea or
ganizațiilor U.T.M. mai ales față 
de munca brigăzilor de producție 
ale tineretului. Darea de seamă a 
redat în această direcție experien
ța organizației U.T.M. din sectorul 
III al minei Petrila, sector care 
și-a îndeplinit cu o lună înainte de 
termen sarcinile de plan pe 1961. 
Organizația U.T.M. de aici orga
nizează lunar consfătuiri cu bri
găzile de tineret pentru a analiza 
rezultatele lor, a extinde experien
ța brigăzilor fruntașe și a stabili 
măsuri de remediere a neajunsuri
lor din munca unor brigăzi. Biroul 
U.T.M. din acest sector se îngri
jește ca brigăzile să-și desfășoare 
activitatea pe bază de obiective 
concrete care sînt cuprinse în pro
gramele de lucru lunare și anali
zează periodic.. îndeplinirea aces
tora. Asemenea preocupări au și 
organizațiile U.T.M. din sectoarele 
I și II de la mina Uricani, III 
de la Vulcan și IV Aninoasa, sec
toare care prin munca rodnică a 
ținerilor mineri mobilizați de co
muniști ocupă locuri de frunte în 
întrecerea socialistă.

O contribuție însgmnată la îm
bunătățirea activității tinerilor în 
producție au adus-o și posturile 
U.T.M. de control- Numeroase 
posturi U.T.M. ca cele din sectoa
rele miniere IV Aninoasa, II și 
III Vulcan, III Petrila și cel de pe 
șantierul 7 construcții Lupeni or-
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Spiceiri din 
darea de seamă

? • Numărul brigăzilor de pro-
I ducție ale tineretului a cres- 
' cut în ultimul an cu 61. In pre- 
' zent în Valea Jiului lucrează

481 brigăzi de tineret.
•i • In întrecerea socialistă sînt 
'' încadrați peste 13.000 tineri, 
j • In 1960-1961 au fost cali- 
< ficați peste 1000 tineri mineri 
; și maeștri mineri, iar 3600 tl- 
J nuri au fost cuprinși în cursu- 

■ rile de ridicare a calificării 
j profesionale.
> • Cele 379 brigăzi utemis-
'> te de muncă patriotică, cuprin- 
; zînd 9260 tineri, au efectuat în . 
) 1961 1.250.000 ore de muncă j 

voluntară la colectarea a 2.800 ț 
ț tone fier vechi, la plantarea cu ' 

puieți a 11 ha, teren forestier £ 
,i Și Ia alte acțiuni obștești prin ?! 
j care au realizat importante e- ) 
, conomii. >

<
i■> 
? i 
I 
< (
I

) 
)■ >

tivitate în strinsă legătură cu mun
ca- tinerilor, posturile U.T.M. de 
control din sectoarele I, II, și V 
de la mina Uricani au sesizat o se
rie de neajunsuri în producție și 
au contribuit la întărirea discipli
nei în producție, lă îmbunătățirea 
calității producției, la recuperarea 
de materiale.

Lucrările conferinței au subliniat 
necesitatea îmbunătățirii continue a 
activității brigăzilor de tineret și 
a posturilor U.T.M. de control, 
pentru ca tineretul Văii Jiului să 
aducă o contribuție toț mai însem
nată la înfăptuirea planului de pro
ducție pe 1962, a sarcinilor privind 
sporirea productivității muncii și 
realizarea de economii puse de 
Conferința orășenească de partid. 
Unul din neajunsurile existente în 
munca tineretului în procesul' de 
producție, de remedierea căruia or
ganizațiile U.T.M. nu se preocupă

încă în mod satisfăcător este ră- 
mînerea sub plan a unui înseninat 
număr de brigăzi de tineret, prin
tre care se numără cele conduse 
de tov. Cristea Nicolae de la mi
na Petrila, Toacă Simion și Balint 
Dionisie de la mina Lunea, Chi- 
bulcutean Mihai și Novac Ștefan 
de la mina Lupeni și altele. La 
mina Lupeni rămîn lunar sub plan 
10—15 brigăzi de tineret, a spus 
tov. Barna Constantin, delegat la 
conferință, lucru care își are ex
plicația in faptul că comitetul 
U.T.M. de la mina Lupeni și bi* 
rourile U.T.M. din sectoare nu ur
măresc activitatea brigăzilor de ti
neret, nu se preocupă de ridicarea 
pregătirii profesionale a tinerilor 
brigadieri, de extinderea metodelor 
avansate de muncă. O cauză care 
contribuie la rătnînerea în urmă a 
unor brigăzi este și indisciplina, 
absențele nemotivate ale unor ti
neri, ca de pildă, Burdușelu Gheor- 
ghe, Sultz Cornel, Dinu 
nănoiu loan și alții.

Rămînerea sub plan a 
gări de tineret, risipa 
riale, rebuturile și alte 
care mai există în munca unor ti
neri își au explicația în slaba lor 
pregătire profesională. La minele 
Lupeni, Vulcan și Aninoasa, pe șan
tierele de construcții lucrează încă 
numeroși tineri cu o calificare sla
bă. Aceasta dovedește că preocu
parea organizațiilor U.T.M. față 
de ridicarea calificării profesionale 
a tinerilor este încă sporadică. 
Drept dovadă, din cele 300 cursuri 
de ridicare a calificării prevăzute 
pentru a fi organizate în 1961 și-au 
început activitatea abia 101. De 
acest neajuns se face .vinovat și 
Comitetul orășenesc U.T.M. Petro
șani, care n-a asigurat ca ridicarea 
calificării tinerilor să constituie o 
preocupare permanentă a fiecărei 
organizații U.T.M.

Sarcinile de pian mereu sporite, 
extinderea tot mai largă a tehnicii 
noi, cer organizațiilor U.T.M. ~~ 
se ocupe cu o deosebită atenție 
ridicarea calificării tinerilor, 
extinderea metodelor înaintate 
consolidarea formelor tinerești 
muncă.

Conducerea de către partid • 
chezășia viitoarelor succese 
ale organizațiilor U. T. M.

Ioan, Că-

unor bli
de mate- 
neai unsuri

sa 
de 
de

de

Delegații la Conferința orășe
nească U.T.M. au ascultat cu 
deosebit interes expunerea făcută 
în conferință de tovarășul Lazăr 
David, prim-secretar al Comite- 
tutui orășenesc de partid, care a 
dat indicații prețioase pentru în
tărirea continuă_ a activității or
ganizațiilor 
Jiului.

Relevîpd 
obținute în 
oamenii muncit din Valea Jiu
lui în creșterea producției in
dustriale globale, în sporirea 
producției de cărbune și de e- 
nergie electrică, în ridicarea pro
ductivității muncii și realizarea 
de economii, vorbitorul a felici
tat în numele Comitetului oră
șenesc de partid tineretul Văii 
Jiului pentru contrihuția adusă 
la succesele obținute. S-au dat, 
de asemenea, îndrumări prețioa 
se în privința cuprinderii în rîn- 
durile organizațiilor U.T.M. a 
marii majorități a tineretului și 
îmbunătățirii muncii politico- 
educative desfășurate în rîndul 
tinerilor. Infățișînd sarcinile spo
rite ce revin organizațiilor 
U.T.M. în această perioadă, vor
bitorul a spus :

„Comitetul orășenesc de partid 
cheamă organizațiile U.T.M. ca 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, să mobilizeze întregul ti
neret din Valea Jiului la luptă 
entuziastă pentru traducerea în 
viață a sarcinilor trasate de Con
ferința orășenească de partid. 
Organizațiile U.T.M. din între
prinderi trebuie să mobilizeze pe 
fiecare utemist, ca urmînd exem
plul comuniștilor, să se situeze 

' în primele rînduri ale luptei pen
tru descoperirea și folosirea re
zervelor interne, pentru dezvolta
re» mișcării de inovații Ș> rațio
nalizări, pentru realizare» de e- 
conomit și întărirea disciplinei 
în muncă".

Tovarășul Lazăr David a vor
bit în continuare despre sarci
nile organizațiilor U.T.M. din 
școlile dte toate gradiele privind 
mobilizarea elevilor și studenți
lor la obținerea unor rezultate 
cît mai bune la învățătură pre-

U.T.M. din

succesele de 
ultimii doi

Valea

seamă 
ani de

cum și despre sarcinile organi
zațiilor U.T.M. pentru cultivarea 
în rîndul tineretului a înaltelor 
calități ale omului de tip nou.

In încheiere vorbitorul a ară
tat că garanția îndeplinirii sar
cinilor mari ce revin tineretului 
o constituie întărirea preocupă
rii de fiecare zi a organizațiilor 
de partid pentru îndrumarea Și 
sprijinirea activității organiza
țiilor U.T.M. In această privin
ță, recenta Conferință orășeneas
că de partid a pus sarcini con
crete în fața organizațiilor de 
partid. „Puteți fi siguri, dragi 
tovarăși, a spus tov. Lazăr Da
vid, că Comitetul orășenesc de 
partid, toate comitetele și orga
nizațiile de bază și toți comuniș
tii vor lupta pentru îndeplinirea 
acestei sarcini și lucrul acesta se 
va face simțit în> activitatea, or
ganizațiilor U.T.M.". f

In încheierea dezbaterilor con
ferinței a luat cuvîntul tov: Szabo 
Carol, prim-secretar al Comite
tului regional U.T.M. Tov. Szabo 
a subliniat că drept rezultat al 
muncii educative desfășurate de 
organizațiile U.T.M., sub condu
cerea organizațiilor de partid, în 
Valea jiului lucrează un tineret 
harnic, entuziast car$ participă 
plin de elan la înfăptuirea poli
ticii partidului.

Vorbitorul a criticat formalis
mul ce mai există în munca unor 
organizații U.T.M. privind or
ganizarea întrecerii între brigă
zile d*e tineret, ridicarea califi
cării profesionale a tinerilor.

Vorbind despre sarcinile noului 
Comitet orășenesc U.T.M., tov. 
Șzaljo a arătat că el va trebui 
să exercite un control mai bine 
organizat asupra activității or
ganizațiilor U.T.M., să ajute 
mai concret acestea în îndepli
nirea sarcinilor ce le stau în 
față. O deosebită atenție vă tre
bui să acorde Comitetul oăȘa» 
nesc pregătirii aparatului sala
riat și a întregului activ U.T.M., 
respectării principiilor muncii co
lective, să lichideze comoditatea 
în munca unor activiști U.T.M., 
să le întărească răspunderea fa
ță de sarcini.
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tineri moșeați reprezentând dife
rite personaje din basme și li
teratură, au defilat în fața parti- 
cipanților la carnaval, produeînd 
o veselie generală.
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Munca politico-educativă să cuprindă 
întreaga masă a tineretului

După încheierea lucrărilor Con
ferinței orășenești U.T.M. delega
ții au participat la un frumos car
naval al tineretului.

...Sunetele trompetelor anunță 
începerea carnavalului. Luminile 
multicolore ale reflectoarelor se 
sting pentru citeva clipe*. iar cind 
te aprind din nou, In mijlocul să
lii strălucește corpul argintiu al 
unei rachete din care își face a- 
pariția o pionieră- (Clișeul de sus1).

Educarea comunistă a tinere
tului constituie una din cele 
mai importante sarcini încredin
țate de partid organizației U.T.M. 
Conferința orășenească s-a oprit 
cu atenție asupra acestei laturi 
a activității în rîndul tineretu 
lui, subliniind că, în perioada 
ce a trecut de la conferința pre
cedentă, organizațiile U.T.M. din 
Valea Jiului au obținut rezulta
te bune in educarea comunistă 
a tineretului, în munca de popu
larizare în rîndurile acestuia a 
politicii partidului. Numeroși de
legați, printre care tov. Dumi
trescu Ioana, Bădiță Miron, Cos- 
tinaș Eleonora, Niculescu Petru, 
au vorbit despre experiența or
ganizațiilor U.T.M. în folosirea 
unor forme diverse in educarea 
tineretului. In cursul acestui ari, 
comitetele U.T.M. au organizat 
acțiuni pentru popularizarea lup
tei glorioase a partidului, a rea
lizărilor regimului democrat- 
popular. Au fost organizate în 
acest scop întîlniri ale tineretu
lui cu tovarășii Lazăr David, 
Ardelean loan și alți activiști de 
partid. Rezultate bune în munca 
educativă a obținut organizația 
U.T.M. de la termocentrala Pa- 
roșeni. In această uzină întreg 
tineretul învață, fiind încadrat 
în învățămintul de partid, U.T.M., 
iar 113 tineri frecventează cursu 
rile liceului seral. La termocen
trala Paroșeni sînt mulți tineri 
muncitori-elevi fruntași la învă
țătură, ca de pildă Wilk Cristea, 
Pătrașcu Romeo și alții.

La Lupeni se acordă multă a- 
tenție joilor de tineret. Joile ti
neretului au în programul tor 
conferințe, simpozioane, concursuri 
„Cine știe cîștlgă" pe teme le
gate de politica partidului, rea
lizările regimului democrat-popu
lar și sarcinile de producție ale 
tineretului.

Avînd asemenea inițiative, mul
te organizații U.T.M. au reușit 
să obțină rezultate bune și în 
desfășurarea învățămintului poli
tic U.T.M., în antrenarea tineri
lor la acțiuni cultural-educative, 
în munca cu cartea, în organiza
rea informărilor politice și îm
bunătățirea conținutului adunări
lor generale U.T.M.

Apreciind rezultatele obținute, 
conferința s-a ocupat cu atenție 
de neajunsurile existente încă în 
munca educativă în rîndurile ti
neretului și a cerut organizații
lor U.T.M. să-și îndrepte aten
ția spre remedierea acestora. A 
fost scos în evidență faptul că 
mai sînt tineri printre care Scău- 
neru Constantin, Manole Geor- 
geta, Cisăreanu Petre, Conișca 
Ioan și alții care au o atitudine 

, înapoiată față de muncă, față de 
obligațiile obștești, manifestă in
disciplină. Sînt tineri care nu res. 
pectă regulile de conviețuire so- 

, cială. In acest an au fost înre
gistrate numeroase divorțuri, în 
mare parte ale unor tineri cum 
sînt Baieș Marius, Pricep Nico
lae, Bota Ștefan și alții. Mani
festările de Indisciplină în pro
ducție în rîndul unor tineri do-

vedesc că organizațiile U.T.M. 
nu au cuprins în sfera lor d» 
activitate educativă întreaga 
■nașă a tineretului; a fost negii* 
jată educația patriotică ți cetă
țenească a unor tineri. Pentru re
medierea acestui neajuns este ne 
cesar ca organizațiile U.T.M 
să-ți lege mai strîns activitatea 
educativă de combaterea mani
festărilor străine. Conferințele, a- 
dunările U.T.M., joile de tineret 
să contribuie la înlăturare» a- 
cestor neajunsuri în comportarea 
tinerilor. De asemenea, să se a- 
corde o deosebită atenție forme
lor obștești de influențare a ce
lor care încalcă normele convie
țuirii sociale.

Conferința a apreciat ca nesa 
tisfăcătoare rezultatele obținute 
în organizarea timpului liber al 
tineretului, în cuprinderea tine
rilor în activitatea formațiilor 
cultural-artistice și sportive. De 
exemplu, în orașele Lupeni și 
Vulcan unde muncesc peste 3000, 
respectiv, 1500 tineri, abia 120 
și, respectiv, 80 sînt atrași la 
munca culturală. Pe viitor orga
nizațiilor U.T.M. le revine sar
cina de a îmbunătăți mai ales 
conținutul muncii politice, să Înv- 
bine caracterul ei educativ cu 
cel distractiv. Aceasta este con
diția principală pentru întărirea 
influenței organizațiilor U.T.M. 
în rîndul tineretului, îndeosebi a 
celui neorganizat, pentru îmbu
nătățirea muncii de primire a 
celor mai buni tineri in rfndu- 
rlle U.T.M.
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Cei mai harnici mineri in rîndurile 
organizației de bază

Organizația de bază din secto
rul IV Priboi al minei Aninoasa 
se întărește necontenit prin primi- 
țȘp în rîndurile sale a celor mai 
activi și conștienți mineri, care șînt 
în fruntea luptei pentru sporirea 
producției de cărbune, luptători 
pentru traducerea în viață a sar
cinilor pe care Congresul al lll-lea 
al partidului le-a pus în fața in
dustriei carbonifere.

Despre lărgirea continuă a rîn- 
durilor organizației de bază, des
pre atragerea in partid, a celor 
mai destoinici mineri s-a discutat 
amănunțit în adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri, care a 

ioc in urmă cu cîteva luni. 
In adunare comuniștii au hotărit 
să lărgească activul fără de partid, 
să-1 ajute să-și îmbogățească cu
noștințele politice.

in urma adunării de alegeri or
ganizația de bază a sporit numă
rul tovarășilor din activul fără de 
partid la 105. Cu aceștia biroul 
organizației de bază a desfășurat 
o muncă susținută și continuă. In 
țața ior au fost ținute periodic di
ferite, expuneri legate de drepturile 
și - îndatoririle unui membru de 
partid, de sarcinile economice ce 
stau în fața sectorului. Mai mulți 
membri de partid au primit sarci
na să se ocupe în permanență de 
pregătirea politico-ideologică a 
1—2 fruntași în producție. De 
exemplu, comunistului Barzu Ghe
orghc i s-a încredințat sarcina să 
se ocupe de minerul Florea loan, 
din brigada pe care o conduce. El 
i*a vorbit acestuia despre politica 
partidului, l-a atras să participe la 
conferințe educative, i-a recoman
dat să citească Statutul partidu
lui, l-a ajutat să devină fruntaș în 
producție. Sarcini de acest fel a 
primit și membrul de partid Un- 
gureanu Vasile. El s-a preocupat 
de pregătirea tov. Rujoiu Viorel, 
care nu de mult a fost primit in 
rîndurile candidațilot de partid. O 
rodnică activitate a desfășurat tov. 
Pop loan 39, secretarul organizației 
de partid din sector, care perso
nal s-a ocupat de creșterea și edu
carea minerilor Meszaroș loan, Ni- 
coară Traian și a electricianului 
Moraru Simion, care au cerut pri
mirea în rîndurile candidaților de 
partid.

Datorită muncii necontenite a 
comuniștilor, cei care au cerut să 
fie primiți în rîndurile membrilor 
și candidaților de partid, ș-au pre
zentat în fața adunării generale 
bine pregătiți din punct de vedere 
politic și cu succese în muncă

Tovarășul Ianai Victor, miner 
de frunte, s-a pregătit cu răspun-

? din cele 300 
anul 1961 'г|1 
August'* Pe-
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Ultimul dulap 
puse în lucru în 
atelierul l.I.L. „6 
troțani. Cu această piesă din 
garnitura de mobilă tip Cod- 
lea, brigada de tineret a ate
lierului de tîmplărie raportea
ză îndeplinirea planului anual.

IN CLIȘEU : Elevul seralist 
Ropan Axente, unul din mem
brii brigăzii de tineret efectu- 
ind ultimele lucrări pentru tcr 
minarea dulapului. 
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dere pentru intrarea iu partid, fiind 
exemplu prin munca sa în pro
ducție. El a mobilizat minerii din 
brigadă la îndeplinirea sarcinilor 
de producție și a angajamentelor 
de întrecere. In cele II luni care 
s au scurs din acest an tov. lan- 
cu, împreună CU ortacii săi, a ex
tras 870 tone cărbune de calitate, 
a realizat o productivitate medie 
de 5,27 tone cărbune pe post, față 
de 4,96 tone pe post cît avea pla
nificat. Pentru meritele sale în 
producție tovarășul Iancu Victor a 
fost distins cu Medalia Muncii.

Și minerii Roșioru Iile, Florea 
Ioan, Mera Ioan, ajutorii mineri 
Moise Mihai, Paul Aurelian, Ghior- 
ma Constantin, vagonetarul Ga- 
vrilescu Gheorghc au desfășurat o 
activitate bogată în producție. A- 
nalkzînd cererile lor, comuniștii 
din organizația de bază i-au pri
mit în rîndurile membrilor și can
didaților de partid.

In acest an organizația de bază 
a primit 46 de membri și candi
dași de partid. De la alegerile care 
au avut loc în organizația de 
partid din _ toamna acestui an au 
fost primiți 9 membri de partid 
șî 13 candidați, astfel încît în pre
zent în sectorul IV Priboi există 
peste 100 de membrii și candidați 
de partid.

întărirea continuă a organizației 
de bază a făcut ca ea să desfășoa
re o intensă muncă politică în rîn
durile minerilor, să-i mobilizeze la 
îndeplinirea sarcinilor ce le stau 
in față. De la începutul anului și 
pînă în prezent colectivul sectoru
lui IV a dat patriei 14.355 tone 
cărbune peste plan, depășind cu 
5.355 tone angajamentul inițial 
luat la începutul anului. De ase
menea, în 10 luni minerii de la 
Priboi au redus cu 0,28 lei pre
țul de cost al unei tone de căr
bune. Aceste realizări sînt rezul
tatul creșterii rolului de conducă
tor al organizației de bază cate 
ș-a ocupat cu răspundere de întă
rirea continuă a rindurilor sale. • 

г. ș и șt ac

Emisjuni locale
Recent emisiunile locale ale sta

ției de radioficare din Aninoasa 
s-au îmbogățit cu noi rubrici. Una 
dintre acestea, apreciată foarte 
mult de ascultători, este „Tinere
tul în întrecere". înființată la pro
punerea Comitetului U.T.M., noua 
rubrică face parte din emisiunea 
de fiecare joi. Ea prezintă as
pecte .din viața ți activitatea ti
nerilor, contribuția lor la îndepli
nirea sarcinilor de plan in proce
sul de producție, diferite inițiative 
și metode de muncă înaintate, ac 
țiuni patriotice etc. In cadrul emi-

—------- ------ ------

pentru tineret
siunilor dedicate tineretului, co
mitetul U.T.M. al minei Aninoa* 
sa a indicat să ia cuvintul și mem
bri ai posturilor utemiste de con
trol. șefi ai unor brigăzi miniere 
de tineret și ai brigăzilor de bună 
deservire din comerț, inovatori și 
tineri fruntași in întrecere.

Pregătite din timp cu concursul 
organizațiilor U.T.M. din locali
tate, emisiunile pentru tineret sînt 
interesante, stimulative și aduc o 
contribuție valoroasă la educarea 
tinerilor muncitori.
-„.г.-.;-.,, ■■■■■■■■, . ----

Asigurările mixte de persoane
și avantajele lor pentru oamenii muncii

Asigurările mixte de persoane 
au fost înființate de partid și 
guvern, ca o măsură care să 
contribuie la ridicarea bunei 
stări a oamenilor muncii din ța
ra • noastră. Pe lîngă măsurile 
luate' de 4stat pentru dezvoltarea 
continuă a acțiunilor privind a- 
sigurările sociale și asistența so
cială acordată oamenilor mun
cii. acestora li se creează posi
bilitatea ca, prin asigurările 
mixte de persoane încheiate la 
Administrația Asigurărilor de 
Stat, să ia și din mijloacele lor 
proprii, în timpul cît se bucură 
de întreaga lor capacitate de 
muncă, măsuri suplimentare de 
prevedere pentru ei și familiile 
lor.

Prin contractarea unei asigu
rări mixte de persoane, pe lîngă 
alte multe avantaje, asiguratul 
își creează o economie planifi
cată plătind lunar o sumă mică 
de bani care nu se resimte la 
bugetul lui și participă la sfîr- 
șitul fiecărei luni la tragerea de 
amortizare. Asiguratul care e la 
curent cu plata primelor de asi
gurare, în caz de accident, este 
ajutat prin Administrația Ăsigu-

Pe lîn®ă atribuția sa de medic pediatru, dr. Teodora Popa '> 
din Uri câni își găsește timp și pentru alte pobleme de inte- ) 
res obștesc. ,>

lat-o în cabinetul medical, discuți nd cu deputata Crișa- ,* 
novschi Elisabeta o problemă gospodărească. ?

iwW**

In „Luna cadourilor^ prin magazine
(Urmare din pag. l-a) 

prietena
Bărbații

magazin

ga", „Moskvici” 
(bineînțeleș în miniatura) și 
știu ce să aleagă. E bună O pușcă

de medicul judiciar 
medicală, iar în caz 
asiguratului în tim- 
asigurării, beneficia-

de vînătoare, un căluț cu coama 
în vînt sau o... mașină.

— Nu-i nimic îl finiștește mă~ 
mica. O să mai cumpărăm si altă
dată.

Ionică pînă la urmă pare liniș
tit, ieșind din magazin cu un braț 
de jucării, dar nu poate rezista is
pitei de a mai privi încăodati în 
vitrină.

Lasă că trece ș* 1 * * * asta...

Dar impresia că e împodobit 
ca în basme nu ți-o lasă numai 
magazinul de galanterie. Vitrina 
magazinului de „articole de me
naj" capătă o aureolă de basm 
sub jocul de lumini al globule-
țelor multicolore care vor împo
dobi pomul de iarnă din jiecare 
casă. Peste drum 'a expoziție, 
zărești aceeași lume a -cisurilor 
copiilor, magazinul de bijuterii 
ca și cel de cosmetice au farmecul 
lor. Soția, logodnica sau 
au de ce să se bucure, 
aleg cadoul pe gustul lor.

Și cu toate acestea un 
le întrece pe toate... țn vizitatori 
Ați ghicit / Magazinul „Bucuria 
copiilor". Copiii purtați de mina 
grijulie a mamei (și mai rar a 
tatălui) stau mult în fața păpuși 
lor, a tractoarelor, mașinilor ,Val

sau „Pobeda",
nu

rarilor de Stat, plătindu-î-se un 
ajutor bănesc în raport сц suma 
asigurată și gradul de invalidi
tate stabilit 
sau comisia 
de deces al 
pul duratei 
rului înscris în polița de asigu
rare i se achită întreaga sumă 
asigurată.

Prin participarea la tragerea 
de amortizare lunară, asigurați» 
cu plata primelor la zi pot să 
și cîștige și să primească par
tial și chiar total suma asigu
rată. indiferent de timpul cît au
plătit primele de asigurare. Ast
fel, chiar după prima lună de 
plată a primei de asigurare, da
că* le ies combinațiile de pe po
lița de asigurare ei pot să-și pri
mească suma asigurată. Iată Й- 
teva exemple din Valea Jiului 
cu asigurați’ cărora le-au ieșit 
combinațiile de pe polițele de a- 
sigurare la tragerea de amorti
zare recuperîndu-și sumele asi
gurate sau o parte din ele. Ca 
urmare a tragerii de amortiza
re din 30 noiembrie 1961 care a 
avut Iqc în orașul Hunedoara, 
numai în raza orașului regional

...par a spune unii gestionari de 
magazine. Ce „Luna cadourilor', 
mi e o lună ca oricare alta l Ce 
atitea pregătiri, atîtea înnoiri în 
magazine. Lasă că trece și asta.

Asta poale fi singura explicație 
că în unele magazine pre gătii Ue 
de „Luna cadourilor" nu s-au fă
cut încă simțite.

Cele două cofetării, nr. 9 Și nr. 
10. din plin centru al Petroșaniw 
lui nu au nimic nou care să te 
atragă, să te îndrume că și aici 
poți găsi cadouri pentru cei d agi. 
Posibilități sînt, pentru că orice 
s-ar spune, e perioada cind dul
ciurile au cea mai mare căutare. 
Moș Gerilă de unde să se apro
vizioneze dacă nu de aici I Aceas
tă situație domnește și la toate 
alimentarele din oraș. Nimic nou, 
nimic care să te atragă. Totul ca 
de obicei.

„Luna cadourilor" a trecut deo
camdată neobservată și pe la „Li
brăria noastră' din Petroșani. In 
alți ani această unitate obișnuia 
să ofere prietenilor cărții cele mai 
noi lucrări ieșite da sub tipar. 
Cartea este cel mai bun cadou. 
Dar nu e tîrziu nici acum ca 
„Luna cadourilor" să fie organt- 
zată cum se cuvine în aceste uni
tăți.

C. COTOȘPAN

numeroasele a-

Petroșani au cîștigat și urmea
ză a li se achita sumele asigu
rate corespunzătoare combinații
lor ieșite la tragere, următorii a- 
sigurați: Țîndrău Moise sectorul 
II al minei Lenea — 1050 lei, 
Popa Emilia muncitoare la coo
perativa Jiul Petroșani 1000 
lei, Turcu F. Marin din Aninoasa 
— 1050 lei, Bocan Eugenia de 
la T.A.P.L. Petroșani — 1000 
lei, Popescu Nicol ae angajat la 
mina Aninoasa — 1000 lei, Tu- 
dorică Ioan din Jieț — 1000 lei 
și mulți alții.

Convinși de 
vantaje acordate de asigurările 
de stat, tot mai mulți oameni 
ai muncii încheie asigurări fa
cultative avantajoase de bunuri 
și persoane, pentru a beneficia 

‘și dvs. de aceste avantaje, înche- 
iați neîntîrziat asigurări facul
tative de bunuri și persoa
ne, adresîndu-vă inspectoratului 
A.D.A.Ș., inspectorilor de asigu
rare, agenților și responsabililor 
ADAS, din fiecare institute 
și întreprindere.

GHEORQHE СОСИEC 1 
șeful serviciului regional 

de asigurări
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la toate întreprinde
rile și organizațiile de 

masă solicitante.

i

Comenzile și orice alte 
informații se pot primi la 
sediul trustului la pervici- 
ul comercial (^ef-^Ц 
str. Gh. G&eor^tuDeș 
nr. 104, telefon 287).

Luna cadourilor
1—31 decembrie

Magazinele de produse 
industriale din orașul Pe. 
troșani au pregătit din vrc. 
me un bogat sortiment de
— tricotaje
— articole de galan

terie
— lenjerie
— cosmetice
— jucării
— conlecfii
— diferite pachete cu 

cadouri
— podoabe pentru po

mul de iarnă
din care puteți alege pen
tru cei dragi un cadou 
util și frumos.

Vizitați raioanele spe
ciale organizatei la toate 
magazinele O.C.L. Pro
duse Industriale Petro
șani

Comitetul Filialei de vîni- 
toare și pescuit sportiv — 
Petroșani anunță pe mem. 
brii vînători și pescari, mem
bri ai filialei, care mai an 
de achitat o parte din co
tizațiile pe anul 1961 si a- 
chite în cei mai scurt timp 
lumele restante.
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Plenara С. C. al Р. С. 

din Uruguay
MONTEVIDEO 13 (Agerpres).
La Montevideo a avut loc plena- 

, ra C.C. al Partidului Comunist din 
Uruguay consacrată discutării ho- 
tăririlor Congresului al XXII-lea 
al P.C.U.S. Plenara a adoptat o 
rezoluție în care aprobă în unani
mitate hotăririle Congresului ca 
hotărîri istorice avînd o uriașă în
semnătate internațională.
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Poporul tuiian are încredere 
in viitorul său

Declarația lui F. Castro 
HAVANA 13 (Agerpres). 
La 11 decembrie a avut loc

Havana o adunare festivă cu pri
lejul absolvirii Școlii de croitorie 
de către 8.000 de tinere de la ța
ră. La adunare a rostit o cuvîntare 
primul ministru al Republicii Cu
ba, Fidel Castro. El a declatat că 
Cuba este gata să răspundă la 
orice provocare a imperialiștilor 
străini care pregătesc o nouă a- 
gresiune armată împotriva ei.

Dacă imperialiștii vor trimite în 
Cuba infanteria 
darat el, noi o 
nu este singură 
pot face astăzi
urmă cu 10 sau 20 de ani. Tocmai 
de aceea poporul nostru are încre
dere în viitorul său.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite :

„In fața pregătirilor militare ale 
R.F.G. și Danemarcei în regiunea 
Mării Baltice, guvernul sovietic va 
fi nevoit să ia contramăsurile ne
cesare pentru asigurarea securității 
țării sale și a aliaților săi", se sub- 
bliniază printre altele în declarația 
adresată de guvernul U.R.S.S. gu
vernului Danemarcei. Declarația a 
fost predată ambasadorului Dane
marcei în U.R.S.S. la 12 decembrie 
prin intermediul Ministerului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S.

După cum se arată în declara
ție, după adoptarea de către gu
vernul danez a hotărîrii cu privire 
la constituirea comandamentului 
mixt al R.F.G. și Danemarcei în 
regiunea Mării Baltice, „nu se poa
te să nu se recunoască că Dane
marca a făcut un nou pas extrem

guvernul II. К. 1 î 
Danemarcei
de periculos care 
foștii generali și 
în tendințele lor

„Guvernul sovietic nu poate con
sidera temeinice argumentele fo
losite de guvernul danez pentru 
a-și justifica acțiunile", se spune 
în declarație.

In declarație se arată că gu
vernul Danemarcei înlesnește pă
trunderea continuă a militariștilor 
vest-germani .în Europa de nord și 
în bazinul Mării Baltice. „Această 
acțiune contribuie, indiferent dacă 
guvernul Danemarcei vrea sau nu 
acest lucru, la transformarea re
giunii Mării Baltice într-un cap 
de pod militar pentru o agre
siune împotriva U.R.S.S. și a ial
tor state iubitoare de pace".

Aceste acțiuni ale guvernului da
nez înrăutățesc relațiile sovieto- 
daneze și complică situația țărilor 
neutre vecine cu

îi încurajează pe 
amirali hitleriști 
cotropitoare".

Danemarca.
©

lor marină, a de- 
vom nimici. Cuba 
și imperialiștii nu 
ceea ce făceau în

Lui 6. S. Titov i s-a conferit 
titlul de Erou al R. P. Mongole

UI.AN BATOR 13 (Agerpres") 
TASS transmite :

Pilotul cosmonaut G. S. Titov, 
s-a întîlnit la 12 decembrie cu os
tași de la garnizoana militară 
Ulan-Bator, care au ascultat cu 
deosebită atenție cuvîntarea lui 
consacrată puterii rachetelor sovie
tice și succeselor U.R.S.S. în ex
plorarea cosmosului.

Apoi a avut loc un miting de 
masă al oamenilor muncii din 
Ulan-Bator, la care au participat 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.P.R.M. și ai guvernului R.P. 
Mongole. La miting D. Baljinniam, 
secretar al C.C. al P.P.R.M., a 
dat citire Decretului Prezidiului

Marelui Hural Popular al R* P. 
Mongole, prin care se conferă pi
lotului cosmohaut al Uniunii So
vietice, G. S. Titov, titlul de Erou 
al R.P. Mongole.

Luînd cuvîntul la miting, L. 
Țend, secretar al C.C. al P.P.R.M.. 
a felicitat călduros pe G. S. Tjtov 
cu prilejul conferirii acestui titlu 
înalt și l-a rugat să transmită sen
timente sincere de respect, urări 
de sănătate și de mari succese lui 
I. A. Gagarin, celorlalți cosmo 
nauți sovietici, întregului popor so
vietic frate.

Apoi a luat cuvîntul G. S. Titov 
care a fost primit cu căldură de 
cei prezenți.

i
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Cosmonautul I. Gagarin a sosit la Kabul
KABUL 13 (Agerpres).— TASS 

transmite :
La 12 decembrie a sosit la Ka

bul primul cosmonaut din lume, I. 
A. Gagarin, fiind invitat în Afga
nistan în numele guvernului afgan 
de ministrul Educației, dr. Aii

Ahmed Popal și de Asociația pen
tru prietenia afgano-sovietică.

Locuitorii orașului au salutat cu 
entuziasm pe I. A. Gagariă pe În
tregul parcurs de la aeroport pînă 
la reședința ce i-a fost rezervată.

Reprezentanța R. S. Cehoslovace la Tirana 
va fi condusă de un însărcinat 

ad-interim
întrucît în urma măsurilor autorită
ților albaneze față de ambasadorul 
cehoslovac au fost create în mod 
intenționat condiții care au făcut 
cu totul imposibilă activitatea lui 
normală ca ambasador, datorită 
cărui fapt prezența sa la Tirana 
a devenit cu totul inutilă.

Reprezentanța Cehoslovaciei la 
Tirana va fi condusă de un însăr
cinat cu afaceri ad-interim.

In legătură cu rechemarea perso
nalului ambasadei și reprezentanței 
comerciale a U.R.S.S. la Тігапад 
guvernul U.R.S.S. a adresat guver
nului Republicii Socialișțe Ceho
slovace rugămintea de a reprezen
ta interesele U.R.S.S. în Albania. 
Guvernul Cehoslovaciei a satisfăcut 
această cerere.

_=©=_

In agriculfura Turciei 
sînt 3.400.000 șomeri
ANKARA 13 (Agerpres).
La 12 decembrie organele eco

nomice ale Turciei au dat publici
tății un raport în care se arată că 
în agricultura Turciei există ac
tualmente 3.400.000 de șomeri.

cu afaceri
(Agerpres). CETE-PRAGA 13 

KA transmite :
Guvernul Republicii Socialiste 

Cehoslovace a hotărît să recheme 
pe ambasadorul său în Albania,

О
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SITUAȚIA DID REPUBLICA .OMINICANA
C Mau demonstrații țoțulare A fost atacat-consulatul 
&.O.A. d n Santo Domingo ф Se cere demisia lui Balaguer

SANTO DOMINGO 13 (Ager
pres).

In capitala Republicii Domini
cane au continuat la 12 decembrie 
manifestațiile care au fost îndrep
tate împotriva amestecului S.U.A. 
în treburile interne - aje țării. Po
trivit relatărilor agenției United 
Press International, mulțimea a â- 
tacat în două rînduri clădirea con
sulatului S.U.A. din Santo Domin
go după ce s-a aflat că patru in
formatori aflați în serviciul guver
nului s-au refugiat în clădirea con
sulatului. Demonstranții au între
rupt circulația pe străzi, au scandat 
lozinci în care cereau ca S.U.A. să 
înceteze amestecul în afacerile in
terne ale țării și Balaguer să de
misioneze imediat. Ei au aruncat

• LONDRA. — In Irlanda se 
intensifică lupta oamenilor muncii 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
trai.

In pofida atacurilor presei bur
gheze, bisericii și sindicatelor de 
dreapta, feroviarii din orașul Kork 
continuă greva.

• TOKIO. — In comunicatul 
cu privire la planul de perspectivă 
de majorare a prețurilor, publicat 
la 12 decembrie de către adminis
trația pieței cu ridicata din Tokiot 
se arată că după anul nou vor creș
te simțitor prețurile alimentelor.

cu pietre în ferestrele clădirii care 
au fost sparte.

După cum transmite agenția, 
funcționarii consulatului au cerut 
intervenția poliției atunci cînd a 
devenit evident că „furia mulțimii 
nu mai putea fi controlată". Im
portante forțe ale poliției și arma
tei au sosit la fața locului și au 
încercat să împrăștie pe demons
tranți folosind grenade cu gaze 
lacrimogene și bastoane de ca.ur 
ciuc. ’’Unul dintre fotoreporterii 
agenției United Press — transmite 
agenția — a fost doborît la pă- 
mînt de explozia unei grenade la 
picioarele sale, iar aparatul său de 
fotografiat a fost distrus".

Demonstrații, reprimate cu bru- 
”■ ’ ” ’ * : și

• PARIS. — In cadrul sesiunii 
adunării alianței militare a Euro
pei occidentale (care grupează Ger
mania occidentală, Anglia, Franța, 
Italia, Belgia, Olanda și Luxem
burgul), care își desfășoară lucră
rile la Paris, a luat cuvîntul la 12 
decembrie generalul Speidel, co
mandantul trupelor terestre ale 
N.A.T.O în zona centrală a Euro
pei. Fostul general hitlerist, ocrotit 
de căpeteniile americane ale pac
tului Atlanticului de nord, a ata
cat cu furie ideea creării unei 
neutre în Europa Centrală.

ГйиШй M RADIO '

zone

talitate de poliție, au avut loc 
în alte cartiere ale orașului.

©-----------------

Franța se pregătește să efectueze 
noi experiențe cu arma nucleară

nouă bombă atomică în Sahara 
algeriană".

In știre se arată că „Pregătirile 
Franței în vederea unei noi ex
plozii atomice au luat sfîrșit. Re
giunea în care se află poligonul ex
perimental este păzită de trupe 
franceze".

.©-----------------=

TRIPOLI 13 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Ziarul 
publicat 
du-se la 
re, scrie 
pentru a

„Giornale di Tripoli'3 a 
o știre în care, referin- 
surse demne de încrede- 
că „Franța se pregătește 
experimenta în curînd o

Oficialitățile americane îl ocrotesc pe A. Heusinger
WASHINGTON 13 (Agerpres).
La 12 decembrie, oficialitățile 

de la Washington au luat oficial 
sub protecția lor pe criminalul de 
război Adolf Heusinger, care a să- 
vîrșit crime grave împotriva păcii 
și umanității. Acest lucru este ilus-

trat de primele ecouri de la De
partamentul de Sta* al S.U.A. la 
nota adresată de guvernul Uniunii 
Sovietice guvernului S.U.A., prin 
care se cere predarea lui Heusinger 
autorităților sovietice pentru a fi 
deferit justiției. _ .__ ,

GENEVA 13 (Agerpres).
La 12 decembrie în Palatul Na

țiunilor -a avut loc sub președinția 
reprezentantului Uniunii Sovietice, 
S. K. Țarapkin, cea de-a 346-a 
ședință a Conferinței celor trei 
puteri în problema încetării ex
periențelor cu arma nucleară.

Delegatul american Steele a a- 
cuzat Uniunea Sovietică că partea 
sovietică ar fi refuzat să discute 
planul S.U.A. prezentat în aprilie 
a.c. și că a încălcat prima mora
toriul, reluînd experiențele cu ar
ma nucleară.

Reprezentantul Marii Britanii, 
Wright, și-a început discursul prin 
declarația fățarnică că ar fi gata 
„să încheie acordul cu privire la 
încetarea experiențelor
nucleară sub un control internațio
nal eficient. Neînvrednicindu-se să 
pătrundă esența noilor propuneri 
sovietice, el a afirmat că în aceste 
propuneri nu există nimic care „să 
merite atenție". Wright a informat 
pe participanții la conferință că 
deocamdată guvernul englez n-a 
dat un răspuns oficial la propune
rile sovietice.

Afirmațiile reprezentanților atfle- 
rican și englez au fost demascate 
convingător de delegatul sovietic, 
S. K. Țarapkin.

Delegațiile occidentale, a spus 
el, se pronunță în mod evident îm
potriva acordului cu privire la în
cetarea experiențelor nucleare, în- 
trucît declarațiile lor născocite nu

cu arma

-------------------©------------------- ■

In Katanga continuă luptele
LEOPOLDVILLE 13 (Ager

pres).
In Katanga continuă luptele din

tre forțele O.N.U. și trupele de 
mercenari. Aviația O.N.U. a do- 
borît în regiunea localității Kol- 
wezi un avion katanghez, a bom
bardat centrul Elisabethvill-ului, 
iar forțele terestre au ocupat cea 
mai înaltă clădire din acest oraș 
folosită de mercenari ca punct de 
observație și au respins atacurile

trupelor chombiste împotriva aero
portului. Aceste operațiuni sînt în
să de mică însemnătate. Autorită
țile O.N.U. ezită să întreprindă o 
acțiune viguroasă. După o săptă- 
mînă de lupte, jandarmeria lui 
Chombe continuă să se mențină la 
Elisabethville. Trupele O.N.U. se 
mulțumesc să păstreze pozițiile din 
jurul orașului și nu fac nici o în
cercare de a pătrunde în interiorul 
lui.

se bazează pe fapte. Este îndeobște 
cunoscut, a subliniat S. K. Țarap
kin, că în privința moratoriului n-a 
existat nici un acord oficial. încă 
la sfîrșitul anului 1959 Statele U- 
nite au renunțat la orice morato
riu luîndu-și deplina libertate de 
acțiune. In felul acesta deplina li
bertate de acțiune a revenit 
Uniunii Sovietice.

Acordul cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma nucleară sub 
control internațional eficient, pro
pus de delegații occidentali, a spus 
în continuare S. K. Țarapkin, nu 
urmărește decît crearea posibilită
ții desfășurării unei activități de 
spionaj pe teritoriul Uniunii Sovie
tice. Uniunea Sovietică nu poate 
accepta și nu va accepta niciodată 
acest lucru.

Pentru a ține la curent despre 
desfășurarea lucrărilor conferinței 
de la Geneva Comisia pentru de
zarmare a O.N.U., delegațiile Re
gatului Unit,- Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste și Statelor U- 
nite ale Americii au cerut repre
zentantului secretarului general 
al O.N.U. să transmită în numele 
lor Comisiei pentru dezarmare toa
te protocoalele ședințelor și docu
mentele conferinței de la reluarea 
lucrărilor ei de la 28 noiembrie 
pînă la 7 decembrie a.c.

Următoarea ședință a conferinței 
celor trei puteri are loc la 14 de
cembrie.

Și

15 decembrie
PROGRAMUL I. 7,00 Radios 

jurnal. Sumarul presei centrale, 
.7,45 Piese interpretate la balalai
că, 8,00 Din presa de astăzi, a8,30 
Melodii populare romîneștî $#ale 
minorităților naționale, 9,00 Con
cert de dimineață, 10,08 Muzică 
ușoară, 10,35 „Noi victorii cuce
rim", program de cîntece din țări 
socialiste, 11,03 Muzică simfonică, 
12,10 Conoert de estradă, 12',45 
Muzică populară romînească in
terpretată de Lili Creangă, ■ 13,05 
Muzică din operete, 14,00 Muzică 
populară sovietică, 15,50 Din cele 
mai cunoscute melodii populare 
romîneștî, 16,15 Vorbește Mosco
va ! 17,15 Muzică instrumentală 
de compozitori preclasici, 18,00 
Pagini din muzica de operă, 19,25 
Muzică populară romînească, 20,30 
Concert ghicitoare (5), 21,30 Gin
tă orchestra Mantovani. PRO
GRAMUL II. 12,15 „Viața nouă 
a patriei cîntată de compozitorii 
noștri", 12,45 Interpreți sovietici 
de muzică ușoară, 13,25 Concert 
de prînz, 14,03 Suite corale ro- 
mînești în interpretarea formații
lor artistice de amatori, 14,30 Din 
viața de concert a Capitalei, 15,35 
Actualitatea în țările socialiste, 
16,30 Muzică ușoară, 17,00 Muzi
că populară romînească, 18,05 
„Melodii... melodii", — emisiune 
de muzică ușoară romînească (re
luare). 19,30 Teatru la microfon: 
„Poveste din Irkutsk" de Alexei 
Arbuzov, 21,11 Melodii populare 
romînești interpretate la clarinet 
de Iliuță Rudăreanu, 22,35 Me
lodii lirice.

Ѳ

CINEMATOGRAFE
75 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Vals pentru un milion ; 
AL. SAHIA : Leon Garros își 
caută prietenul ; LONEA : Dru
mul spre înalta societate. (Res
ponsabilii cinematografelor Petri- 
la, Livezeni, Aninoasa, Vulcan, 
Crividia, ‘Bărbăteni și Uricani n-au 
trimis programarea filmelor pe 
luna decembrie).
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