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La Uricani: 1326 tone de cărbune 
peste angajamentul anual

[fortul Intrcgalui colectiv — 
cheia secccsdor noastre

Minerii de la Uricani, fruntași 
pe bazin în îndeplinirea planului 
anual, S-au angajat la începutul 
anului să extragă peste plan cel pu
țin 45.000 tone de cărbune cocsi • 
ficabil. Munca asiduă de zi cu zi, 
dusă în abataje și pe galeriile mi
nei, le-a adus minerilor de aici 
succese de seamă în fiecare lună. 
Recent, din abatajele uricănene a 
fost extrasă cea de a 1326-a to
nă de cărbune peste angajamentul 
anual. Toate brigăzile minei au 
contribuit la obținerea acestui im 
portant rezultat.i Printre cele mai 
bune brigăzi trebuie menționate în
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întocmirea planului de mun
că al organizației de bază con 
stituie una din cele mai im
portante sarcini ce stau în fața 
birourilor. Prin planul de mun
că se stabilesc problemele ca
re urmează să fie supuse dez
baterii adunării generală a co
muniștilor, se fixează ordinea de 
zi a ședinței de birou, se pre
văd principalele obiective a- 
Supra cărora organizația de 
bază își va îndrepta atenția în 
luna respectivă, tema și data 
ședinței de instruire a agita
torilor etc. Planul de muncă 
orientează activitatea organi
zației de bază spre acele pro
bleme de care depinde mobi
lizarea întregului colectiv la 
înfăptuirea sarcinilor economi
ce, creșterea rolului organiza
ției de bază de conducător po
litic al luptei pentru înfăptui
rea. politicii partidului.

Numeroase birouri de orga
nizații de bază muncesc cu 
răspundere pentru ca la întoc
mirea planurilor, să cuprindă 
cele mai importante probleme 
pe care le ridică îndeplinirea 
sarcinilor ce stau în fața or
ganizației de bază. Meritoriu 
este, de asemenea, faptul că 
tot mai multe birouri includ 
în plan, spre a fi analizate în 
adunări, probleme actuale, 
concrete, care constituie ve
rigi importante ale îmbunătă
țirii muncii organizației de ba
ză sau colectivului unde orga
nizația de bază își desfășoară 
activitatea.

Iată, de exemplu, ce proble
me și-au inclus în planurile de 
muncă pe luna decembrie, cî- 
teva din organizațiile de bază 
din sectoarele minei Vulcan. 
Organizația de bază din secto
rul II și-a stabilit să analize
ze in această lună activitatea 
desfășurată de grupele de 
partid pe schimburi privind 
ridicarea muncii colectivului 

să cele conduse de Bria loan și 
Poloboc Constantin de la sectorul 
II, Cele ale lui Mischie Gheor- 
ghe, Ștefan Nicolae, Ion Nicolae 
de la sectorul I, brigăzi care pe 
seama obținerii unor randamente 
în abataje de 6,200—7,400 tone 
pe post în medie, au dat peste 
plan 2800- 4000 tone de cărbune 
cocsificabil

Colectivul acestei tinere mine 
a hotărît ca pe baza condițiilor 
existente, să dea peste angajament 
pînă la finele anului încă cel puțin 
1000—1500 tone de cărbune cocsi
ficabil de bună calitate.

sectorului la nivelul impus de 
realizarea sarcinilor de plan pe 
anul 1962. Alegerea acestei te
me nu este îritîmplătoare. Tov. 
Ursa loan, secretarul organi
zației de ba2ă, membrii birou
lui s-au consultat cu mulți co
muniști și din discuțiile pur
tate s-a ajuns la concluzia că 
de îmbunătățirea activității 
grupelor de partid depinde ac
tivizarea; tuturor membrilor 
de partid, întărirea discipli
nei în muncă, îndeplinirea an
gajamentelor de întrecere, în
lăturarea unor deficiențe în 
desfășurarea 1 procesului de 
producție. Biroul intenționea
ză ca dezbaterile în adunarea

(Continuare în pagi 3-a)

Comunistul Stănișel Gheoi ghe și utemistul Frumușelu 
Barbu sie numără printre muncitorii fruntași ai secției reparații 
electrice de la termocentrala Paroșeni. Ei au cîștigat aprecie
rea colectivului mai ales pentru calitatea bună a lucrărilor pe 
care Ie execută.

IN CLIȘEU : Cei doi muncitori lucrind la repararea roto
rului unui motor electric. ___
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In cursul acestui an colectivul 
minei noastre a muncit cu multă 
însuflețire reușind ca la 13 de
cembrie să raporteze partidului 
îndeplinirea integrală a sarcinilor 
de plan pe anul 1961. Odată cu 
îndeplinirea înainte de termen a 
planului anual noi am realizat și 
principalul angajament privind ex
tragerea pînă la sfîrșitul anului 
curent, a 30.000 tone de cărbune 
îs plus.

Rezultatele obținute au fost po
sibile datorită îndrumării de zi cu 
zi a Comitetului de partid al mi
nei, sprijinului acordat de către 

^Comitetul sindicatului și Comite- 
■ tul U.T.M. precum și muncii plină 
de avînt a întregului nostru co
lectiv de mineri, tehnicieni și in
gineri.

O .activitate rodnică au desfășu
rat în acest an colectivele sectoa
relor I și V care s-au situat printre 
primele colective de sectoare mi
niere din Valea Jiului ce și-au 
realizat sarcinile de plan anuale. 
Bine au muncit și colectivele sec
toarelor ІІ și IV. Ele au dat peste 
angajamentele luate însemnate can
tități de cărbune contribuind astfel 
la îndeplinirea planului anual de 
către exploatarea noastră

Prin crearea de condiții de mun
că tot mai bune în abataje și a 
întăririi asistenței tehnice, marea 
majoritate a brigăzilor miniere au 
dobîndit succese importante. Prin
tre acestea se numără cele conduse 
de minerii Compodi Ioan, Berin- 
dei Aurel, Pășcălău Ioan, . Cioca 
Vasile, Bîrluț Clement, Danctq 
Moișe care au extras pînă acum 
între 500— 3000 tone de cărbune 
peste prevederile planului. Brigă
zile de la pregătiri conduse de 
Cosma Alexandru, Deak Petru și 
Rancea Alexandru prin executarea
la timp și în bune condițîuni a 
lucrărilor încredințate au asigurat 
ritmicitatea producției minei noas
tre.

Cuvinte de laudă se cuvin adre
sate și minerilor săpători, care 
muncind în condiții grele au reu
șit să facă lucrări de asanare la 
abatajele 601 stratul 3, sectorul 
III, 509 stratul 5 sectorul IV, 407 
stratul 5 sectorul IV, punînd astfel 
în exploatare o rezervă de cca. 
12.000 tone de cărbune lunar. 
Maiștrii și supraveghetorii din sec
torul 'de’ transport subteran, prin 
munca lor neobosită, au asigurat 
în mare măsură materialele nece

sare și vagonete goale brigăziloi 
de mineri de la abataje și pregătiri.

Deși am obținut unele rezulta
te bune în cursul acestui an tre
buie spus însă că am avut și as
pecte negative în munca noastră 
care au influențat realizarea unor 
indici, importanți. Astfel colecti
vul nostru nu și-a realizat randa
mentul planificat decît în propor
ție de numai 98,8 la sută. Aceasta 
datorită randamentelor slabe ob
ținute în abataje, a muncii insu
ficiente depuse de tehnicienii și 
inginerii exploatării în introduce
rea tehnicii noi la locurile de mun
că. De asemenea, la prețul de 
cost am avut o depășire de 570.000 
lei, datorită calității necorespunză
toare a cărbunelui livrat în special 
în primele luni ale anului. Exploa
tarea noastră a plătit penalizări în 
valoare de peste 1.000.000 lei.

Cu ocazia dezbaterii cifrelor de 
plan pe anul 1962, cei peste 180 
de mineri și tehnicieni care au luat 
cuvintul și-au exprimat hotănrea 

.lor fermă de a lupta pentru în
deplinirea sarcinilor ce le stau în 
față în anul viitor, au făcut pro
puneri prețioase menite să ducă la 
sporirea productivității muncii și 
reducerii prețului de cost.

Angajamentele noastre luate la 
Conferința orășenească de parțid 
Petroșani de a da peste plan în 
anul viitor 15.000 tone cărbune, 
de a realiza un randament de 
1,165 tone/post și de a obține eco
nomii la prețul de cost in valoare 
de 600.000 lei vor fi îndeplinit* și 
depășite.

ing. FEHER GHEORGHE 
șeful exploatării miniere Lonea
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CARNIET O ORĂ LA R.C.M.
Ne aflăm în^ camera operato

rului ,,M“ de la regulatorul de 
circulație și mișcare C.F.R. Pe
troșani. Asemenea unui studio 
de radiodifuziune, pereții încăpe
rii sînt capitonați cu material din 
vinilin, de culoare maron închis.

intr-un colț la o masă, un tî- 
năr bate nerăbdător în furca te
lefonului. Din cînd în cînd '(i 
se adresează centralistei s „Cu 
Craiova vreau să vorbesc, mai su
nați"... Apoi cu o mișcare înde- 
mînatică înscrie ceva pe un for
mei ar care șe afla în fața lui, pe 
masa de lucru.

— Din Craiova o să ne intra 
30 de g-uri.

Acesta este tovarășul Crișan 
loan, operator R.C.M.

La o altă masă în fața grafi
cului de circulație a trenurilor, 
operatorul de la mișcare progra
mează mersul trenului local 
2889 — Petroșani-Subcetate. Pe 
această distanță la fiecare din 
stații stau în fața microfonului 
impiegații de mișcare care not ea 
Ză timpul de circulație a trenu
lui. Operatorul dictează : 
t — La Banița 12,30, Merișof 
13,10 face cruce cu...

După ce termină cu toate sta
țiile de vorbit, cere de la fiecare 
confirmarea, apoi hașurează cu 
albastru pe graficul trenurilor zil
nice itinerariul noului tren format 
din stația Petroșani.

Operatorul Buboi Iulian -— că 
despre el este vorba — consultă 
apoi graficul mersurilor trenuri
lor și-l confruntă cu graficul zil
nic. Lucrurile merg ca pe roate 
Mulțumit se așează să mai „ră 
sufle?' puțin.

Intr-o încăpere alăturată in fa
ța microfonului șeful R.C.M.-ului 
stă atent și ascultă. Vocea șefului

serviciului R.C.M. regional întrea
bă în difuzor;

— Tovarășe Trifu, cîte g-ttri 
ați descărcat ieri ?

— 30 de vagoane și 28 încăr
cate.

— La Vulcan, Luperti cite mai 
sînt ?...

Conversația continuă minute în 
șir. Ascultînd-o, în față îți apare 
imaginea tuturor mișcărilor de 
trenuri de pe raza regionalei 
C.F.R. Timișoara. Se aud vocile 
șefilor R.C.M. din toate nodurile 
de cale ferată. Ei raportează zil
nic mișcarea trenurilor și a va
goanelor în stații și pe trasee.

E suficient să asiști o oră la g 
R.C.M. pentfu ca să-ți dai seama g 
de importanța muncii acestui mic 
colectiv și de răspunderea care 
apasă pe umărul fiecăruia de 
aici.

Cu toate că în decursul activi 
tățd circulației pe C.F.R. se mai 
ivesc anumite deficiențe, ele sînt 
învinse, datorită priceperii și răs
punderii cu care muncește între
gul colectiv C.F.R. și a celor care 
dirijează întreaga circulație — lu
cratorii de la R.C.M. Luna tre
cută, de exemplu, planul la în
cărcări a fost depășit cu 11,6 la 
sută, iar sarcina statică, adică u- 
tilizarea vagoanelor la încărcarea 
maximă, a fost depășită cu 4 la 
sută. Este meritul întregului co
lectiv de la C.F.R.

...Părăsind încăperile R.C.M.- 
lui Petroșani îți mai stăruie încă 8 
in urechi vocile operatorilor de § 
mișcare care străbat pe calea ii- 8 
rului. Calmi, cu siguranță ți pre- 8 
cizie, impiegații de mișcare pri~ 8 
mese indicațiile necesare privind 8 
mișcarea trenurilor. Aici, la 8 
R.C.M., muncește un colectiv har- 8 
nice și priceput. 8
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Ședința Comisiei 
economico-financiare 

a Marii Adunări 
Naționale

Joi, 14 decembrie, Comisia 
.economico-financiară a Marii 
Adunări Naționale a început 
examinarea proiectului de bu
get al statului pe anul 1968, 
care urmează a fi supus dez
baterilor Marii Adunări Națio
nale.

,Tov. Aurel У1 joii, ministrul 
Finanțelor, a făcut o expune
re asupra executării bugetului 
pe anul 1961 și a prezentat 
criteriile pe care se întemeia
ză întocmirea bugetului de stat 
pe anul 1962.

Comisia a desemnat, din 
membrii săi, colective pentru 
examinarea prevederilor buge
tare privitoare la economia re
publicană, economia locală, 
acțiuni social-culturale și in
vestiții.

Lucrările comisei continuă.

-=O=-

Azi la Petrila

Spectacol al teatrului 
din Petroșani

Astăzi seară, la orele 20, are 
loc în sala de spectacole a clubului 
muncitoresc din Petrila spectacolul 
cu piesa „Un om obișnuit" de 
Leonid Leonov, prezentat de co
lectivul Teatrului de stat din Pe
troșani. Cunoscuta comedie a dra-

■ iaaturgului sovietic, pusă in sce
nă de regizorul Al. Miclescu, va 
fi prezentată astăzi seară pentru gu- 
blicul din Petroșani, deoarece sălii 
de spectacole a teatrului încă nu

■ i s-au terminat lucrările de reno
vare.
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STEAGUL ROȘU

carea de comprese reci, ban 
daj compresiv imobiliZator și 
plasarea extremității lezate In 
poziție înaltă.

Vitrina de

ȘT I AȚ t
...lacurile din partea nordică a 

Bucureștilor sînt formate de rîul 
Colentina și că sînt în total 12? 
In ordine ele sint următoarele : 
Buftea, Buciumeni, Mogoșoaia, 
Chitii, a, Străulești, Băneasa, Heres- 
trău, Floreasca, Tei, Fundeni, Pan- 
telimon și Cernica. $i mai știați 
că aceste lacuri, a căror suprafață 
totalizează cca. 1.400 ba., influen
țează climatul Capitalei ?

...cel mai mare lac din jurul 
Capitalei, Cernica (360 ha.), a fost 
amenajat în 1960 prin munca ob
ștească a locuitorilor?

...cel mai mare lac alpin din țara 
noastră este lacul Bucura din тип-

• Rosătunle — care pot pro
veni din cauza încălțămintei 
necorespunzătoare, a cutelor 
la ciorap, a marșurilor exce
sive — se spală cu soluție 
antiseptică, se presară cu pul
bere de sulfamldă șl se pan
sează.

C A
ții Retezatului, a cărui suprafață 
este de 10,8 ha. și se află la 2.020 
m, altitudine ?

...cel mai adînc lac glaciar din 
munții noștri este Tăul Negru din 
munții Retezatului, care măsoară 
25,5 m. ?

...cele mai înalte lacuri glaciare 
de la noi sînt Tăul Custurii (2270 
m.ț din munții Retezatului, iezerul 
Podul Giurgiului (2250 m.) și lacul 
Capra (2240 m.) din munții Fă
gărașului ? Există totuși un tăcu
tei ți m<ti înalt. Este vorba de un 
mic lac din Făgăraș, aflat în Valea 
Bea, chiar sub vîrful Hîrtopul Ur
sului. care are altitudinea de 2300

1 Brașovul, orașul constructori
lor de tractoare, autobuze și ca- ! 
mioane, este socotit pe drept cu~ 
vitit unul dintre cele mai vecbi \ 
orașe ale firii noastre. $z aici, 
ca pe întreg cuprinsul patrieij 
noul cucerește cu fiecare zi tot1 
mai mult teren. Frumosul oraș 
cu împrejurimile-i pitorești atra- 1 
ge mdfi turiști din țară și de! 
peste hotare, iar clădirea din cli
șeu. e doar unul din hotelurile-. 
restaurant din localitate unde' 
Oaspeții se bucură de tot coti** 
fortul.

• Zgârieturile și juliturile se 
spală cu o soluție antiseptică, 
se pansează cu pulbere de sul- 
famidă sau, mai bine, cu pastă 
sulfamidată.

• Entorsele sau scrîntiturile, 
ca și luxațllle cer următoarele 
măsuri de prim ajutor: așe
zarea în repaus a membrului 
lezat, comprese reci, pansa
ment imobilizator; în caz 
luxație, cît mai curlnd 
medic.

de 
la

in
* Contuziile datorate unor 

lovituri, comprimări brusce a 
părților moi între planuri tari, 
Se îngrijesc prin aplicarea de 
comprese reci și pansament 
compresiv imobillzator.

In patru rînduri
Minerilor din Uricani, 

Petrila și Lonea care ex
trag cărbune în contul 
anului viitor.

V-ăți întrecut vîrtos in acest an 
Șl mult cărbune dat-ați 

peste plan 
Iar anul joacă după a voastre 

„toane" 
Că vă țineți mereu de 

revelioane.
Colectivului reviziei de 

vagoane care și-a Înde
plinit cu 31 de zile mai 
devreme sarcinile anuale 
de plan.

Revizii făcurăți multe și bune 
(O știm chiar fără a
* ne-o spune}

Muncind cu așa mult elan 
Scurtarăți de zile „bietul" an.

* in oa> de întinderi șl rup
turi ale ligamentelor, primul 
ajutor constă în repaus, apli-

Deformare profesională 
Un bogătaș parizian achizi

ționase, pentru colecția iul 
particulară, clteva tablouri 
semnate de pictori ceiabrl și 
invită mal mulți oameni de 
seamă să-i admire capodope
rele. Printre ei se afla și ves
titul naturalist Cuvier, care se 
opri Îndelung în fața „Fecioa
rei cu peștele11 de Rafael.

— Ce părere aveți ? îl în
trebă, mîndru, proprietarul.

Cred că e un pește din 
familia crapilor, răspunse cu 
gravitate, omul de știință.

• Degeraturile pot apare 
cursul marșurilor de iarnă 
în caz de folosire a unui echi
pament nepotrivit: încălță
minte strimtă, îmbrăcăminte 
udă, precum și din cauza ex
punerii îndelungate la frig. La 
degeraturile ușoare, cînd pie- 

Тёа devine palidă, insensibilă, 
primul ajutor are ca scop res 
tablilrea circulației singeiul in 
regiunea afectată șl constă.In 
îricționarea cu alcool; după 
ce гопа respectivă s-a Înroșit, 
ве aplică un unguent simplu. 
La degerăturl mal
pansăm steril locui lezat și 
solicităm asistența

D. CRIȘAN

Odată intrați intr-un magazin de jucării, copiii sînt 
puși in mare dilemă. Ce să aleagă oare din sutele de ju
cării ?

Flăcăul din clișeu s-a dovedit mal practic. Și-a ales 
o cutie de jucării-unelte. Și ca ori ce meseriaș priceput, a 
și incercat pe Ioc calitatea uneltelor cumpărate.

curiozități
ol să se „inculc" Obiceiul de 
в o dosi.

ANUNȚURILE...
...sînt înștiințări făcute în 

scopul aducerii la cunoștință 
a unor stări de lucruri.

Anunțurile pot fl de mai 
multe feluri șl anume: scrise, 
auditive, vizuale etc., etc... > 

in unitățile T.AT’.L. (bufete 
și restaurante) din Valea Jiu
lui se folosesc mult anunțurile- 
reclamă de felul acestuia: 
„SerVlm zona..." sau anunțuri 
care aduc la cunoștința con
sumatorilor că : „persoanele a- 
flate in stare de ebrietate nu 
vor mai fi servite". Un ase
menea anunț este și la Lupeni 
ln restaurantul „Minerul". A- 
nunțul însă este incomplet, 
lucru de altfel confirmat de 
Însăși faptele care au deter
minat un grup de consuma
tori să ceară completarea a- 
nuhțului în felul următor: 
„Persoanele aflate ln stare de 
ebrietate nu vor mai fi ser
vite, cu excepția ospătarului 
Drelcuiescu Petre, cînd acesta 
se află în exercițiul funcțiunii".

Bine ar fi ca organele com
petente ale T.A.P.L. să facă 
„completările" cuvenite.

. - - -------------------------- - — - - - - ----------------- «II IHIKH..4.
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CONDICILE...
...de sugestii șl reclamațli iși 

au scopul lor bine definit, in 
ele se scriu părțile 
negative legate de 
unității respective, 
gestli, iar organele 
te analizează șl iau măsuri.

Fiecare unitate comercială 
ori de alimentație publică are 
cite o condioă păstrată la loc 
vizibil. Trebuie însă să reve
nim asupra unui amănunt. In 
această frază s-a strecurat o 
greșeală și facem cuvenita 
rectificare, in loc de: „are 
cite o condică..." a se citi: „ar 

, trebui să aibă...". La „Macul ro
șu" se află două condici și a- 
nume una veche atirnată In 
cui și alta pentru anul în curs 
încuiată intr-un sertar.

Nu-i rău nici așa. „Racla- 
manților" li se dă condica din 
cui pentru a-și nota păsurile 
Iar organelor de control, cea 
din sertar.

Și pentru că e vorba de con
dici de reclamați! și sugestii 
venim și noi Cu... o sugestie. 
Anul e pe sfîrșlte. In zilele 
cite au mai rămas din acest 
an să se scoată condica 
nouă" din sertar șl ln locul

pozitive ți 
activitatea 

Se fac su- 
competen-

„cea

Din programul „Televizorului" de la mina Anlnoaea
Foaie verde de mohor 
La satiră și umor 
Aloi la „Televisor" 
Ascultați o horă mare 
Unde spune flecare
Cum șl ce meteahnă, are;

♦ Vorbesc chlulangi de toi 
ID. pe la sectorul doi.

Hora se intinde-anume 
Vizavi de „încurcă lume" 
Hora chiulangiilor 
A nemotivațllor 
Strigă Ioan Tudorel 
Cu un glas cam subțirel; 
— Nu trece o lună frate .
Să n-am trei nemotivate
Foaie verde de piper
Eu sint fușer și.motttex.
Zise lacomi Vasile :
Foaie verde trei zambile 
Ce te lauzi, măi copile 

І Că tu faci nemotivate 
I Parcă eu mă țin deoparte T 1 
г îmi „montez" și eu măi frate 
j Cîte trei nemotivate.
♦ Foaie verde și-o alună 
ț (Asta-n fiecare lună) 
I Trageți hora cit puteți

I

I 

T
Că mai sînt vreo trei băieți • 
Tot așa de „bresi" ca voi 
Și tot din sectorul doi; 
Umple vere Iarăși plosca 
Că strigă Szereleș Ieșea 
Fușer clsss-ntli șl el 
La disciplină rebel. 
Foaie verde, trei șl-o foaie 
Eu sint David Nlcolae 
Nu sint fușer — sint lemnar 
Îl ascult cu mult amar 

um asudă concurența 
Ci dă lupta cu preiența, 
Parcă eu și cu Filip 
Am avea altfel de chip! 
Mii, prietene, măi Fll’pe 
(Spune vreo două cuvinte) 
Că nu-« avans sau piață 
Să nu faci tu una lată 
Cum bănuții îi prhnești 
Tu le și „călătorești".

☆
Foaie verde de mohor 
Aici la „Televizor" 
La satiră și umor 
Noi fierbinte vă dorim 
Să nu ne mat intllnlm l

ity /
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medioală.

serioase,

ti-

Era o Z* frumoasa, cu soare, 
cînd în biroul meu intră secretara 
și mă anunță :

— A sosit un reclamant.
Eu oftai adînc și spusei:
— Să poftească.
Da, acesta era un reclamant

pic t cu cravata într~o parte, cu pă
rul vîlvoi, cu ochii aprinși. In mi
nă ținea ultimul număr al revistei.

Descbizînd revista și arătind cu 
degetul la foiletonul meu, recla
mantul întrebă cu glas răgușit :

— Dumneata ai scris asta?
Să neg acest lucru mi-ar fi fost 

imposibil.
— Cum de nu fi-в rușine?!
In acest moment am simțit cum 

obrajii au început să se îmbujoreze. 
Nu cumva am încurcat ceva, nu 
cumva am năpăstuit în zadar pe 
acest om? Doar înainte .de a mă 
apuca să scriu foiletonul, m-am 
documentat destul de serios... Pen
tru orice eventualitate eu am hotă- 
rlt să trec de la apărare la atac.

— Stați jos, tovarășe — spusei 
eu reclamantului cu un ton cit se 
poate de liniștit. Nu știu de ce 
vă revoltați, eu cred că n-o să ne
gați faptul că în duminica trecută, 
aflîndu-vă la stadion afi îmbrlncit 
pe cetățeanca N. Și nici măcar nu 
v-ați cerut scuze.

— Minciună Faptul nu s-a pe* 
trecut de loc așa.

— Aba, înseamnă că la cinema
tograful „Progresul" nu dumneata 
ai insultat-o pe casierița Tania ?

Fantezie. Minciună de la 
un capăt la celălalt!

— Iar funcționarele de la insti
tuția unde lucrați, nu pling mereu

în urma înțepăturilor răutăcioase 
ale dvs ?

— Degenerarea faptelor, nedem
nă de un ziarist sovietic!

— înseamnă că în fața mea am 
un înger nevinovat ? Aceasta vreți 
să dovediți?

Reclamantul a mai mototolit o- 
dată nervos revista și a dat dru
mul la următoarea tiradă:

— Nu, eu vreau si dovedesc alt
ceva. Eu vreau ca să înțelegi 
adevăr foarte simplu : dreptul 
a judeca pe diferiți cetățeni de 
pozițiile înalte ale moralei, este 
numai al vostru, al turiștilor, 
șt al lor înșiși — al oamenilor ră
tăciți care greșesc. Pe ce bază cre
deți voi că grija pentru creșterea 
conștiinței comuniste este un privi
legiu exclusiv al vostru ?

Eu nu înțelegeam nimic ți am 
strlns din umeri.

— Nu înțelegeți ? Atunci cum 
trebuie înțeleasă încercarea durni- 
tale de a înfrumuseța și înnobila 
faptele în acest nesuferit de foi
leton ? Dumneata afirmi ci nu 
mi-am cerut scuze de la cetățeanca 
N. Daci ar fi fost așa! Dar eu 
l-am făcut măgar pe însoțitorul ei, 
care mi-a făcut observație. Dar 
întîmplarea de la cinematograful 
„Progresul" f Cum poți reda în pa
ginile revistei un adevăr atlt de 
denaturat! Doar eu nu am insul
tat pe casierița cinematografului, 
ci am înjurat-o. Și pe ea nu o 
cheamă Tania ci Tatiana Pavlovna, 
are aproape cincizeci de ani, ar 
putea să-mi fie mamă... Ai amintit 
și de funcționarele instituției mele. 
Dar de ce numai despre ele ? 
Doară știai prea bine, că din cau-

caracterului meu nesuferit, sute- 
ia nu numai ele dar și colegii mei, 
tovdrășii mei de muncă. De ce tre
buie să îndulciți faptele ? După a- 
cest foileton mi-e rușine să pri
vesc oamenii in față. Reiese ci 
dumneata mă acoperi cu știrea și. 
încuviințarea mea. Oare eu te-am 
rugat așa ceva ? De ce n-ai spus 
tot adevărul despre mine, ori care 
ar fi fost el ? Ce pot Să învăț eu 
din această semicritică ? E rușine 
să procedezi așa tovarășe 
Voi face reclamație.

Reclamantul se sculă și, 
trînti ușa în urma lui.

za 
ri

ziarist!

supărat
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Aceasta s-a petrecut în anul 19...
M. SEMENOV

redacts r șef al revistei „Krokodil" 
trad, din Ogoniok nr. 4211961 de 

E, As an



Să construim locuințe bune, ieftine 
in termen scurtși

In domeniul construcției de lo
cuințe, Directivele celui de-al III- 
lea Congres al partidului prevăd, 
printre altele, micșorarea substan
țială a duratei de execuție a noilor 
construcții de locuințe, îneît cons
truirea blocurilor de 40—60 apar
tamente să se realizeze iu circa 
4 — 5 luni.

Pentru îmbunătățirea condițiilor 
de locuit ale oamenilor muncii din 
Valea Jiului .n ultimo 5 am s-au 
construit ți dat în folosință un nu
măr de 2.996 apartamente și 
cămine muncitorești, 
s au alocat fonduri 
truirea unui număr 
partamente, 3 școli 
16 clase, un cămin 
alte lucrări sacial-culturale.

Analiztnd activitatea din acest 
an, pc cele 11 luni trecute, rezul
tă că șantierele T.R.C.H.-6 Petro
șani și 7 Lupeni — au întimpinat 
meri greutăți in executarea lucră
rilor, greutăți care au contribuit și 
contribuie in parte la nerealizarea 
in întregime a planului pe 1961. 
Cele mai mari greutăți au fost 
provocate de întocmirea cu lipsuri

tehnice de către 
și de neaprovi- 
a șantierelor de

tehnică întocmită

a documentației 
D.S.A.P.C. Deva 
zionarea ritmică 
către T.R.C.H.

Documentația
de D.S.A.P.C. cu lipsuri, necesi 
tind refaceri, a făcut ca un număr 
de 3 blocuri în cartierul Gh. Di
mitrov și 7 blocuri în strada C,I. 
Parhon să fie începute de către 
șantierul 6 Petroșani fără finanța
rea deschisă, iar producția reali
zată Ia aceste lucrări să se înca
seze cu 4 și 7 luni întîrziere. De 
asemenea, 
preocupare pentru ca lucrările să 
se predea la termenele prevăzute, 
durata efectivă de execuție a unui 
bloc fiind de 11—18 luni.

In ce privește prețul c-J cost, p< 
ambele șantiere s-au înregistrat 
pierderi însemnate. Astfel, s-au 
înregistrat pierderi mari la 
agregate, unele avînd prețuri mai 
mari decit cele prevăzute în devize 
(la șantierul Lupeni o depășire de 
224.000 lei) apoi pierderi prin 
depășirea consumurilor specifice, 
transport de materiale de la un lot 
la altul și chiar între punctele de

‘SUCCESELE OBȚINUTE - IMBOLD 
VICTORII

6
In anul 1961 
pentru cons- 
de 1.079 a- 
avind fiecare 
studențesc și

SPRE NOI
Cu clteva zile in urmă, mun

citorii, Inginerii și tehnicienii 
Uzinei electrice Vulcan au dez
bătut Indicii de plan pe anul 
1962.

Cu multă atenție au fost as
cultate realizările obținute in 
cele 11 luni scurse din acest 
an, realizări care veneau să 
evidențieze încă odată capa
citatea de muncă a acestut co
lectiv. Acum un an, cu ocazia 
analizării Indicilor de plan pe 
1961, angajamentele luate pri
vind economiile însumau 
976.000 lei. Bilanțul făcut .,a- 
cum, privind realizarea Indi
cilor de plan este deosebit de 
semnificativ. _ îndeplinirea.» pla
nului de producție In propor
ție de 105,9 la sută, reduce
rea consumului propriu tehnd 
logic cu 3,2 la sută, a consu
mului specific de combustibil 
cu 5,7 la sută, a pierderilor 
de energie electrică In rețele 
șl stații cu 13,6 la sută, au 
tăcut ca economiile, în peri
oada ianuarie—noiembrie a a- 
oestui an, să se ridice la 
2.798.000 lei.

Reducerea prețului de cost 
«1 energiei electrice produse 
cu 20,66 îel/MWh, este garan
ția posibilității obținerii unor

In pianul вс 
probleme ale

(Urma<re din pag. l-a) 
generală să constituie un pri
lej de generalizare a experien
ței pozitive dobindite pini a- 
cum de flecare din cele 4 gru
pe de partid din sector.

O altă organizație de bază, 
cea din sectorul III, și-a pro
pus să analizeze in luna de
cembrie activitatea părții me
canice în vederea prevenirii și 
remedierii operative a defecte
lor de utilaje, deoarece în con
dițiile unei mecanizări avan
sate a procesului de producție, 
îndeplinirea ritmică a sarcini
lor sporite de plan depinde 
într-o mare măsură de buna 
funcționare a utilajelor minie
re. Tot în cursul lunii decem
brie, organizația de bază din 
sectorul VIII investiții al mi
nei Vulcan și-a propus să a- 
nalizeze o problemă de o deo
sebită actualitate, anume cum 
își îndeplinesc maiștrii rolul 
lor de organizatori nemijlociți 
ai procesului de producție.

Din cele cîteva exemple a- 
rătate, se poate vedea cît de 
necesară este includerea în 

j planurile de muncă ale organi- 
‘ zațiilor de bază a celor mai 
r 'actuale și mai importante 

probleme. Prin aceasta, mem
brii de partid, candidații, sînt 
atrași să-și pună la lucru gln-

nu a existat destulă

costuri și mai scăzute în cursul 
anului viitor.

Numărul mare de propuneri 
făcute, legate de Înlocuirea u- 
tilajelor vechi și cu o produc
tivitate redusă, de îmbunătă
țirea unor procese de lucru, 
de ridicarea calității reparații
lor curente și capitale, vor 
duce la noi realizări In muncă.

Comuniștii Păcală Vasiie, 
Mareș Gheorghe, Pardos Din- 
că, Buciu P. Emil, Borneci 
Marin, Capriș Alexandru, Cb- 
roian Elena, Hodan losif 
mulți -alții, lulnd cuvîntul, aii 
vorbit despre felul cum 
muncit, despre greutățile 
le-au- tntimpinat șl cum pot 
fi evitate in viitor, despre 
șurile ce se impun a fi luate.

Angajîndu-se să realizeze e- 
conomii în valoare de 400.000 
leî în cursul anului viitor, prin 
reducerea prețului de cost șl 
a cheltuielilor neproductive, 
colectivul Uzinei electrice Vul
can nu va precupeți nici un 
efort șl va ști să-și organize
ze in așa fel munca incit sflr- 
șitui anului 1962 să-l găseas
că cu toți indicii depășiți și 
angajamentele realizate.

MIRON POPESCU 
secretarul organizației de bază 

U. E. Vulcan

lucru.
La 
vine 
neamplasare a 
obiective, fapt care a dus la ma
nipulări și transporturi multiple de 
materiale, plătindu-se manoperă 
de circa 262.000 lei, iar necon- 
cordanțele între normele actuale 
și prețul de deviz au dus la o de
pășire de 448.000 lei. La utilaje, 
depășirea la șantieruk Petroșani 
provine din cauza nefolosirii uti
lajelor la capacitatea lor, plăti.i- 
du-se chirii în plus de 226.000 lei.

La cheltuielile indirecte, depăși
rea provine din cauza nerealiz&rii 
planului de producție, datorită 
prelungirii duratei de execuție a 
lucrărilor, dobînzilor bancare plă
tite pentru utilizarea unui volum 
mare de credite la lucrări fără fi
nanțare deschisă etc.

Ca o consecință a acestor situații 
s-a ajuns ca prețul pe apartament 
cu două și trei camere la șantierul 
Petroșani să fie depășit cu 8700— 
10.000 lei, Iar Ia șantierul Lupeni 
cu 3600—4500 lei.

In anul 1962, fondurile de in 
vestiții destinate pentru construirea 
de locuințe sînt sporite simțitor fa
ță de cele din 1961. De aceea, este 
necesar ca încă de pe acum condu
cerile celor două șantiere, ținînd 
seama de lipsurile arătate, să' ia 
măsurile necesare pentru lichidarea 
deficiențelor, ca în 1962 să cons
truiască locuințe mai bune, 
ieftine și intr-un termen 
scurt.

refaceri 
manoperă, 
din lipsă

de lucrări 
depășirea 

de organizare și 
materialelor lingă

*
4
4
4
4
4
4
4
4
4
♦ 
Ф
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
•
ч
4•
0
4
4
4
♦
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
:
4
4

• 4

••••oooo***oooooeoo*o»*o*««

-=■=

etc. 
pro-

mai

Și
au 
ce

mi

NOTE Văzute
„Fețe“

— Frumos
diferite...
magazin, nou, 

elegant — spune oricine pri
vind fața magazinului ali
mentar din cartierul Gh. Di
mitrov-Petroșani. Intr-ade
văr, nimic de zis: local spa
țios, vitrine mari, perdele, 
rafturi tixite de mărfuri.

Dacă insă te duc pașii că
tre spatele blocului respectiv, 
vezi în dreptul ușii magazi
nului prin care se face apro
vizionarea, maldăre de amba
laje aruncate claie peste gră
madă, diferite rămășițe, care 
dau un aspect deosebit de urit.

O situație aproape identică 
este și In spatele magazine
lor din blocul O.C.L. unde te
renul este blocat de cărbuni 
incit magazinele nu-și pot 
face aprovizionarea in bune 
condițluni.

De ce au aceste magazine... 
două fețe ?

Abateri care 
nu trebuie tolerate 
Recent, la cererea mai mul

tor mineri din Uricanl, comi
sia de control obștesc a efec
tuat un control la magazinul 
alimentar nr. 19 gestionat de 
Barbu Gheorghe. Recîntărind

I 9

prin magazine i 
Nioolae, vinzător la raionul X 
de alimente, a înșelat-о pe a- X 
ceasta cu 100 grame zahăr și • 
30 grame orez la cantitatea ♦ 
de 2 kg. «ret și, respectiv, 1 * 
kg. zahăr. Asemenea nereguli 
s-au constatat și la celălalt 
raion de alimente al maga
zinului, unde vînaătorul Oer- 
chezan Ioan a dat gospodinei 
Negrușa Violeta cu 300 gr. 
făină albă mai puțină, la can-

♦ 
4 

: 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

titătea de 5 kg. Deși ambii X 
vînzitori au fost prinși de X 
mai multe ori in postura de X 
oameni necinstiți, lucru in- X 
compatibil cu calitatea unul X 
lucrător in comerțul socialist, X 
organele din conducerea ♦ 
O.C.L. nu ău luat măsuri. * 
Scriind ziarului nostru aceste * 
lucruri, sintem convinși că pe X 
viitor asemenea abateri 
vor mai fi tolerate.

N. CEREU
director — Banca de investiții —

Filiala Petroșani

cit mai X unele mărfuri vindute tovară- 
X șei Găină Onlca, membrii со- 
X misiei au constatat că Amzu

Reparații la timp și de bună calitate. Acesta este obiectivul ur~ X 
mărit in întrecere de către colectivul atelierului de reparat valonele din ♦ 
cadrul minei Lupeni- «

IN CLIȘEU: Aspect din timpul efectuării unei reparații.

nu «
i
4•
4
4•
♦

♦
4
4
4
4
4
4
4
4

din; 
bine •

aparate Kiev, J

IOAN FIRAK 
LUCREȚIA RADU 

SILVIA COLT 
membri ai comisiei 
de control obștesc

Două prețuri?
Magazinul foto-sport

Petroșani. Unitatea este 
aprovizionată cu aparate și X 
produse foto : aparate Kiev, J 
Zorki, Orizont, chiar și apa- • 
rate de filmat „Admira" cu * 
peliculă de 8 mm. ♦

Un lucru însă este curios. ♦ 
Prețul acestui aparat de fii- ♦ 
mat este in Petroșani de 1900 X 
lei, în timp ce la magazinele ♦ 
din București el este pus ln« 
•vinzare la prețul de... 1200X 
lei. *

Vînzătoril magazinelor din • 
♦ București explică cumpărăto- • 

rllor că într-adevăr, înainte, J 
prețul la aparatele de filmat * 
„Admira" era de 1900 lei, dar ♦ 
încă din vară el s-a redus la X 
1200 lei. Tovarășii din servi- X 
ciul comercial al O.C.L. Pro* • 
duse Industriale din Petro* * 
șani nu știu incă nimic des- X 
pre această reducere a prețu- * 
lui Ia respectivul aparat. ’ Și • 
nici nu întreabă organele Mi* X 
nisterului Comerțului, COntt- * 
nuînd să afișeze vechiul preț. •

Oare este așa de greu de ♦ 
dat un telefon pentru a lfi- X 
muri problema aparatului de • 
filmat cu două prețuri ?

««**«*•««*««««««•«•

нммкв — tcclc nai Іирогійніс 
acliflMlM organizației ec baza

direa, capacitatea lor, pentru 
a rezolva acele probleme de 
care depinde îndeplinirea sar
cinilor elaborate de partid, 
realizarea obiectivelor mobili
zatoare stabilite de Conferin
ța orășenească de partid. Pla
nificarea judicioasă a activită
ții organizațiilor de bază creea
ză posibilitatea adoptării de 
hotăriri și măsuri eficiente 
pentru îmbunătățirea muncii 
de partid și economioe, con
tribuie la atragerea tuturor 
membrilor și candidaților la 
activitatea organizațiilor de 
bază.

Există însă unele birouri de 
organizații de bază care nu a- 
cordă atenția cuvenită Întocmi
rii planurilor de muncă, și mai 
ales includerii in aceste pla
nuri a celor mai importante 
probleme. Este știut că econo
misirea lemnului constituie 
una din sarcinile de seamă pu
se în fața industriei carboni
fere de cel de-al IlI-iea Con
gres al P.M.R. Hotărlrea con
ferinței orășenești de partid 
prevede, de asemenea, obiecti
ve concrete in direcția reduce
rii consumului de lemn. Unul 
din factorii care contribuie la 
reducerea consumului specific 
de material lemnos, 11 consti
tuie sortarea lui în depozitele 
de lemn, expedierea cărucioa

relor de lemn spre locurile de 
muncă din mină respectîndu- 
se strict dimensiunile cerute. 
Prin urmare, lupta pentru eco
nomisirea materialului lemnos 
începe încă din depozitul de 
lemn al minei. Cu toate aces
tea, biroul organizației de ba
ză nr. 7 de la mina Vulcan, 
tn a cărei rază de activitate 
intră și depozitul de lemne, 
nu a pus în discuția adunării 
generale felul cum trebuie 
muncit pentru a asigura eco
nomisirea lemnului de mină 
începînd din stivele depozitu
lui. De altfel nici de acum îna
inte nu este tlrziu ca această 
problemă să fie pusă în discu
ția adunării generale a orga
nizației de bază. Credem, de 
asemenea, că ar fi fost mai 
bine dacă organizația de bază 
din sectorul de transport al 
minei Vulcan ar fl analizat 
problema pregătirilor pentru 
iarnă încă din lunile anterioa
re, Șl nu în decembrie, clnd a- 
ceastă analiză e tardivă, deoa
rece iarna a șl sosit, fără să 
țină seama dacă pregătirile 
pentru anotimpul friguros s-au 
făcut Sau nu.

☆

Din experiența organizații
lor de bază de la mina Vul
can pot fi trase învățăminte

prețioase privind alegerea pro
blemelor ce trebuie incluse in 
planurile de muncă ale orga-' 
nlzațiilor de bază, aceasta con
tribuind la creșterea rolului de 
conducător al organizațiilor 
de partid, la îndeplinirea îna
inte de termen a sarcinilor e- 
conomice — direcție In care co
lectivul minei Vulcan a obți
nut succese de seamă. La 
U.R.U.M.P., la mina Aninoa- 
sa și în alte unități sînt orga
nizații de bază care includ în 
planurile lor de muncă proble
me generale, cum ar fl, de e- 
xemplu, „Analiza produc
ției", „Activitatea organizației 
U.T.M.", a sindicatului, fără 
să se stabilească aspectul con
cret al prbblemel. Din această 
cauză nu se poate face o ana
liză adlncă a problemei, nu se 
iau cele mal potrivite măsuri. 
Sau, să luăm ca exemplu pro
blemele incluse în planul de 
muncă al organizației de bază 
din cadrul O.O.L. Produse In
dustriale. în luna octombrie 
s-a planificat o informare (de 
ce nu o analiză ?) a muncii 
comitetului sindicatului in ce 
Privește atragerea întregului 
colectiv la muncă. Bineînțeles 
o problemă cu caracter gene
ral, în care se poate vorbi „în 
general" despre toate, fără să 
se aprofundeze ceva. In luna 
noiembrie s-a prevăzut să se 
analizeze în adunarea genera

lă preocuparea sectorului ad
ministrativ pentru pregătirea 
de iarnă a magazinelor, pro
blemă intr-adevăr maî con
cretă, dar care, din păcate, nu 
a fost analizată. In adunarea 
generală din decembrie s-« 
prevăzut analizarea unei ce
reri de primire în partid, iar 
pentru 5. decembrie s-a prevă
zut ținerea unei consfătuiri 
cu vinzătorii privind buna de
servire — consfătuire care, de 
asemenea, nu s-a ținut. Este 
evident că în asemenea condi
ții, planul de muncă devine o 
formalitate, în timp ce proble
me esențiale, cum sînt reduce
rea cheltuielilor de circulație, 
combaterea pierderilor, buna 
deservire, educarea, lucrătorilor 
din comerț scapă din sfera 
preocupărilor organizației de 
bază.

Alegerea problemelor ce ur
mează să fie incluse în planul 
de muncă al organizației de 
bază pentru a fi analizate in 
adunări generale. în ședințe 
de birou, cere din partea bi
rourilor capacitate de orienta
re, cunoașterea temeinică a 
problemelor muncii de partid 
și economice, cere consulta
rea unul cerc larg de comu
niști, deoarece de acesta de
pinde în bună măsură nivelul 
activității organizației de ba2ă.
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Declarația guvernului sovietic in problema 
interzicerii experiențelor nucleare

NEW, YORK 15 (Agerpres). 
TASS transmite :

V. A. Zorin, reprezentantul 
permanent al U.R.S.S. la 
O.N.U., a dat citire la ședința 
Comitetului Politic al Adună
rii Generale a O.N.U. declara
ției guvernului sovietic în le
gătură cu propunerile U.R.S.S. 
prezentate în preajma trata
tivelor de la Geneva de a se 
încheia un acord cu privire la 
interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în atmosferă, 
sub apă, și în spațiul cosmic. 
Noile propuneri sovietice, se 
apune în declarație, au creat 
posibilitatea deplină de a se 
Încheia neîntîrziat un acord 
cu privire la interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară. 
Tocmai în felul acesta au fost 
apreciate propunerile sovietice 
de cercurile și guvernele care 
manifestă într-adevăr grija 
pentru fericirea popoarelor și 
doresc rezolvarea cît mai grab
nică a problemei dezarmării.

Este regretabil, se spune în 
continuare în declarație, că 
guvernele celor trei puteri, 
S.U.A., Anglia și Franța, de 
care depinde rezolvarea pro
blemei încetării tuturor expe
riențelor cu arma nucleară nu 
au întîmpinat favorabil propu-

(oiferinta іеіог bei puleri io problema îoielăiii 
experieiifelor tu

GENEVA 15 (Agerpres). — 
Ședința din 14 decembrie a 

celor trei puteri participante 
la conferința în problema în
cetării experiențelor cu arma 
nucleară a avut loc sub pre
ședinția reprezentantului Ma
rii Britanii M. Wright. Luînd 
cuvîntul reprezentantul Marii 
Britanii a declarat că în con
dițiile realizării acordului cu 
privire lă încetarea experien
țelor cu arma nucleară este 
necesar controlul internațional. 
El a acuzat Uniunea Sovietică 
pretinzînd că U.R.Ș.S. ar res
pinge controlul.

Răspunzînd delegatului en 
glez, reprezentantul sovietic s. 
K. Țarapkin a declarat că în 
loc să caute principiile comu
ne care să contribuie la în
cheierea cît mai grabnică a 
acordului cu privire la înceta-

—=©=- --------
L I. Brejnev a sosit la Delhi

DELHI 15 (Agerpres) — 
(TASS transmite :

La 15 decembrie, L. I. Brej
nev, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem ăl U.R.Ș.Ș., 
a sosit la Delhi într-o vizită 
oficială, răspunzînd invitației 
președintelui Indiei dr. Rajen
dra Prasad.

----------- o------------
Acțiunile populare împotriva regimului 

lui Balaguer continuă
SANTO bOMlNGO 15 (A-

gerpres).
Acțiunile populare împotriva 

regimului lui Balaguer și a im
perialismului S.U.A., care îl 
sprijină, se țin lanț în Repu
blica Dominicană.

Datorită puternicelor de
monstrații antiamericane con
sulatul general al S.U.A. a fost 
nevoit să suspende „pe o pe
rioadă nedeterminată" acorda
rea de vize. Agenția Prerisa 
Latină anunță că un automo
bil aparținînd acestui consulat 
a fost sfărîmat de demons
tranți. Un alt automobil al 
consulatului, în care se aflau 
diplomațî americani, a fost a- 
tacat cu pietre.

Poliția intervine împotriva 
tuturor manifestațiilor popu
lare, fără a reuși însă să le di
minueze amploarea.

и I AZI 1 
I i
_____Ж•______J■

UIJ

nerile sovietice. In loc să cau
te să încheie un acord pe ba
za propusă de Uniunea Sovie
tică, puterile occidentale au în
treprins din nou încercări de 
a împinge tratativele pe ve
chea, cale care a mai dus pînă 
acum Ia impas. In legătură fcu 
reluarea tratativelor de Ia Ge
neva, Departamentul de Stat 
al S.U.A. a făcut o declarație 
din care rezultă direct că 
S.U.A. intenționează să efec
tueze și pe viitor experiențe 
cu arma nucleară. In același 
spirit s-a pronunțat și guver
nul englez. Guvernul francez 
n-a arătat nici el că este gata 
să-și asume obligația de a în
ceta experiențele cu arma nu
cleară. Mai mult, S.U.A. efec
tuează deja experiențe nuclea
re subterane și fac ample pre
gătiri în vederea efectuării 

altor tipuri de experiențe nuc
leare.

Prezentând noua sa propu
nere, se spune în încheierea 
declarației, guvernul sovietic 
a sperat sincer că cercurile 
conducătoare ale puterilor oc
cidentale vor aprecia lucid si
tuația care s-a creat, și vor 
recunoaște necesitatea de a 
manifesta bunăvoință și do
rința de a încheia acordul cu

arma netleară
rea experiențelor cu arma nu
cleară, delegații occidentali 
caută tot felul de pretexte pen
tru a îngreuna aceste trata
tive. Declarația delegatului 
Marii Britanii că Uniunea So
vietică respinge controlul, nu 
corespunde realității.

Noi nu sîntem împotriva 
controlului, a spus S. K. Ța
rapkin. Noi sîntem pentru con
trol dar pentru controlul în 
felul în care îl propune gu
vernul sovietic și anume: fo
losirea mijloacelor naționale de 
control pentru stabilirea ex
ploziilor cu arma nucleară în 
atmosferă, în spațiul cosmic 
și sub apă. In ceea ce privește 
exploziile subterane, pentru 
această chestiune este necesar 
un acord separat.

Uniunea Sovietică consideră 
necesar ca controlul să fie în
făptuit prin folosirea mijloa
celor naționale de detectare a’ 
exploziilor. La timpul sătf în
săși reprezentanții puterilor 
occidentale au susținut acest 
punct de vedere. Dar după 
cum reiese ei și-au schimbat 
părerea.

In continuare reprezentantul 
sovietic a arătat că delegații 
occidentali bat de fapt pasul 
pe loc și n-au făcut nimic pen
tru ca tratativele să progre
seze.

După cum relatează agen
ția United Press International, 
la 14 decembrie poliția a ares
tat 21 de persoane, acuzate de 
participarea la acțiunile împo
triva consulatului general al 
S.U.A.

Intr-o declarație dată publi
cității de U.i.s. se spune 
„Uniunea Internațională a 
Studenților condamnă! cu ho- 
tărîre intervenția S.U.A. în 
afacerile interne ale Republicii* 
Dominicane și cere imediata 
retragere a forțelor navale și 
aeriene ale S.U.A., care ame
nință coastele Republicii Do
minicane" U.I.S. își exprimă 
simpatia și sprijinul față de 
studenții și poporul dominican 
care luptă pentru un regim de
mocrat și pentru independență 
națională.
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Uniunea Sovietică. Dar faptele 
arată că puterile occidentale 
nu sînt încă gata să pășească 
pe calea încetării experiențe
lor cu arma nucleară.

Preocupîndu-se de întărirea 
capacității de apărare a patriei 
sale, de securitatea poporu
lui sovietic și a celorlalte po
poare iubitoare de pace, gu
vernul sovietic va fi nevoit să 
ia hotărîrea de a efectua în 
Uniunea Sovietică experiențe 
cu arma nucleară pentru a ți
ne în permanență la nivelul 
cuvenit capacitatea de apăra
re a țării. Totodată guvernul 
sovietic va depune și pe viitor 
toate eforturile pentru a ob
ține încheierea unui acord cu 
privire la încetarea experien
țelor de orice fel cu arma nu
cleară.

Consiliul de Securitate a aprobat rezoluția 
prin care se recomandă 

primirea Tanganicăi în 0. N. U.
NEW YORK 15 (Agerpres).
La 14 decembrie, Consiliul 

de Securitate a examinat pro
blema primirii în O.N.U. a 
noului stat african Tanganica. 
Luînd cuvîntul la ședința Cpn- 
siliului le Securitate V.A. Zo
rin, șeful delegației U.R.S.S.. 
a felicitat poporul Tanganicăi 
cu prilejul obținerii libertății 
mult așteptate și i-a urat suc
cese și prosperitate. Poporul so
vietic și guvernul sovietic, a 
declarat V. A. Zorin, se bucu
ră sincer de fiecare succes ob
ținut de fostele popoare co
loniale în luptă lor pentru in
dependența națională. Nădăj
duim că lumina „farului li
bertății" care s-a aprins pe

Тавдапіса a devenit stat raembru al 0. И. II.
NEW YORK 15 (Agerpres).
Adunarea Generală a Orga

nizației Națiunilor Unite a a- 
doptat în unanimitate reco
mandarea Consiliului de secu
ritate cu privire la primirea 
Tanganicăi în O.N.U. Acesta

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

Fapădelegile sîngepoase 
ale generalului Heusingep

BREST, 15 (Agerpres).
Fărădelegile sîngeroase ale 

generalului Heusinger sînt cu
noscute populației orașelor și 
satelor gin Polesie (Bieloru- 
sia). In toamna anului 1942, 
pe baza unor ordine personale 
ale lui Heusinger, acolo au fost 
împușcate 45.000 de persoane. 
Numai în intervalul 29 octom
brie — 10 noiembrie 1942 po
pulația orașului Brest s-a re
dus cu 19.000 de oameni. Prin
tre persoanele exterminate se 
numără 13.000 copii și femei. 
La 29 octombrie 1942, îndepli
nind instrucțiunile elaborate 
și puse în aplicare de generalul 
Heusinger, șeful Direcției ope-

-=0=- ---------

Un pas pe calea 
rezolvării unei probleme

LONDRA 15 (Agerpres).
După cum transmite comen

tatorul diplomatic al agenției 
Press Association, Anglia sa
lută proiectul de rezoluție co
mun sovieto-american cu pri
vire la componența Comitetu
lui pentru dezarmare, prezen
tat la 13 decembrie spre exa
minare Comitetului Politic al 
Adunării Generale a O.N.U.

După cum a declarat la 14 
decembrie un purtător de cu- 
vînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al Angliei, guvernul 
englez speră că anul viitor vor 
avea loc tratative rodnice.

HAVANA 15 (Agerpres).
Postul de radio Havana a 

anunțat că în Costa Rica sînt 
recrutați mercenari în vederea 
unei noi agresiuni împotriva 
Cubei. Recrutarea este efec
tuată de elemente care au le
gături cu adepții tiranului Ba
tista în complicitate cu auto
ritățile costaricane si cu agen
ții C.I.A.
împotriva acestor uneltiri, ca 

și împotrivă' tuturor acțiuni
lor întreprinse de dușmanii 
Cubei în vederea izolării și 
atacării acestei țări, se ridică 
cele mai largi mase ale po
poarelor din America Latină.

Agenția Prensă Latina rela
tează din Santiago de Chile 
că în clădirea teatrului „Bal
maseda" a avut loc un mare 
miting de solidaritate cu Cu
ba, lajsăre. au participat mii 
de locuftorfai capitalei repu- 

muntele Kilimângiaro va lu
mina calea nu numai poporu
lui din Tanganica, ci și po
poarelor care se mai află în
că sub călcîiul de fier al ro
biei coloniale.

Delegatul sovietic a dat ci
tire telegramei adresate la 8 
decembrie de N. s. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi- 
niștirî al U.R.S.S. primului mi
nistru al Tanganicăi, 3. Nye- 
rere.

Consiliul de Securitate a a- 
probat proiectul de rezoluție 
prin care se recomandă Adu
nării Generale primirea Tan
ganicăi ca membru în Organi
zația Națiunilor Unite.

este cel de-al 105-lea stat- 
membru al Organizației Națiu
nilor Unite, Julius Nycrere, pri
mul ministru al Tanganicăi, a 
fost invitat de îndată să ocu
pe locul delegației acestui stat.

rative a statului major gene
ral al forțelor armate terestre 
hitleriste, detașamentele fas - 
ciste de pedepsire au extermi
nat întreaga populație evre
iască a orașului. Ascultînd de 
ordinele lui Heusinger, hitle- 
riștii au ars de vii pe locuito
rii satelor Nevel și Liubelpol, 
au șters de pe fața pămîntului 
satele Viado și Baiki.

☆
PRAGA 15 (Agerpres).
Făcîndu-se ecoul opiniei pu- | 

Ыісе a R.S. Cehoslovace, zia
rul „Rude Pravo" scrie în nu
mărul său de joi: Nu se poate 
citi fără o profundă indigna
re documentele referitoare la 
groaznicele crime de război să- 
vîrșite de fostul general hit- 
lerist Heusinger, astăzi preșe
dinte al Comitetului militar 
permanent N.A.T.O. Documen
tele atestă răspunderea cît se 
poate de gravă ce revine lui 
Heusinger.

☆
VARȘOVIA 15 (Agerpres).
Lui Heusinger, scrie în nu

mărul său din 14 decembrie 
„Zolnierz Wolnosci", îi in
cumbă răspunderea pentru cri
me de război, pentru crime îm
potriva păcii și umanității. 
Heusinger este vinovat de toa
te crimele pentru care Tribu
nalul militar internațional pre
vede cele mai aspre sancțiuni, 
Inclusiv condamnarea la moar
te. I 

blicii Chile. Cunoscutul mili
tant pe tărîm obștesc Juan 
Vargas Puebla a declarat cu 
acest prilej că S.U.A. luptă nu 
împotriva celor șase milioane 
de cubani, ci împotriva celor 
150 milioane de latino-ameri- 
cani. Stăm de strajă alături de 
revoluția cubană, pentru că 
ea este și revoluția noastră, a 
declarat la același miting Lia 
Loffano, în numele femeilor 
din Chile.

------ =©=

CRIMINALUL DE RĂZBOI 
EICHMANN A FOST 

CONDAMNAT LA MOARTE
IERUSALIM 15 (Agerpres), 
Criminalul de război nazist 

Adolf Eichmann a fost condam
nat la moarte. Joi dimineața, 
Tribunalul din Ierusalim, care 
timp de mai multe luni a ju
decat crimele odioase săvîrșite 
de Eichmann, a pronunțat sen
tința așteptată cu intere» de 
întreaga omenire. Mii de pa
gini de documente și mărturii, 
Sutele de mii de familii îndo
liate, îngrozitoarele cuptoare 
și camere de gazare de la 
Auschwitz, Maidanek, Treb
linka au atestat pe deplin și 
fără putință de contrazicere 
crimele lui Eichmann și ale 
acoliților lui.

Odată cu condamnarea lui 
Eichmann, este din nou con-, 
damnat implicit regimul na
zist, toți acei care au jucat un 
rol în săvîrșirea crimelor na
ziste și dintre care mulți nu 
și-au primit încă pedeapsa bi
nemeritată.

PR06RAM DE RADIO
к -17 decembrie

PROGRAMUL I. Buletin de 
știri. Sumarul presei centrale, 7,30 
Estrada melodiilor, 8,00 Școala și 
viața, 9,30 Teatru la microfob pen
tru copii : „Tom și Huck aii ple
cat pe Mississipi", scenariu radio
fonic de Xenia și Aurel Boeșteami, 
11,00 „Oamenii muncii cîntă via
ța nouă a patriei", 11,30 Vorbește 
Moscova ! 12,30 Interpreți de mu
zică ușoară, 13,10 De toate pentru 
toți, 14,35 Programe muzicale al
cătuite de ascultători, 16,10 Melo
dii de estradă, 17,00 Ansambluri 
pionierești din țări socialiste, 16,15 
Concert de după-amiază, 17,40 
Noi înregistrări de cîntece popu
lare romînești, 18,00 Melodii de 
muzică ușoară îndrăgite de ascultă
tori, 18,45 Muzică populară romî- 
nească din Banat, 19,30 Teatru la 
microfon : Premiera „D-ale carna
valului", comedie de I. L. Caragia- 
le, 22,35 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 7,20 Muzică popu
lară din diferite regiuni ale țării, 
.8,00 Muzică ușoară, 9,00 Concert 
de muzică corală romînească, 9,50 
Jocuri populare romînești, 10,30 
Revista presei străine, 10,50 Trans
misiune din sala Ateneului a con
certului orchestrei simfonice a Fi
larmonicii de Stat „George Enescu", 
14,15 Muzică romînească de estradă,
14.30 La microfon : Satira și umo
rul, 16,10 Muzică ușoară interpre
tată la havaiană, 17,00 Muzică ins
trumentală romînească, 18,05 Din 
muzica popoarelor, 19,15 Muzică 
instrumentală interpretată de soliști 
romîni, 19,30 Muzică de dans,
21.30 Progratn de romanțe, 22,00 
Muzică de dans.
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CINEMATOGRAFE

11 decembrie
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Vals pentru un milion ; 
AL. SAHIA : Leon Garros își cau
tă prietenul ; PETRILA : La înce
putul secolului ; LONEA : Drumul 
spre înalta societate ; LUPENI : 
Mizerabilii (seria I-a) : BÂRBÂ- 
TENI : Generație salvată. (Res
ponsabilii cinematografelor Live- 
zeni, Vulcan, Crividia și Uricapi 
n-au trimis programarea filmelor 
pe luna decembrie).
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