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1 Citiți în pagina IV-a:
- încheierea sesiunii Consiliului Mondial al Păcii

Țoi • Populația din Goa salută pe eliberatori
21 decembrie * Prima întâlnire dintre Adoula și Chombe

1861 * Un mare miting al șomerilor greci
• Dezbateri, de. politică ext emă în Camera lorzilor

4 pa<9.20 bani • Ben 1 hd-' s-a înapoia't la Tunis

I

Lucrările Consfătuirii pe țară 
a țărani * i 

? ♦
♦

tinereții i
miercuri 
Palatu- 
lucrările

nouă în munca pe ca- 
prestează, bobinatoa- 
evian Matilda de la 

A.C.R.E.V. se evidențiază 
prin sirguință și conștiincio
zitate.

Iat-o în timpul lucrului.

In cursul zilei de 
au continuat in sala 
lui R. P. Romine 
Consfătuirii pe țară a țărani
lor colectiviști. .

La sosirea in sală, condu
cătorii de partid și de stat, in 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
GheOrghiu-Dej sint întâmpi
nați cu puternice aplauze.

Ședința de dimineață a fost 
condusă de tovarășul ChiVii 
Stoica.

In cadrul lucrărilor au con
tinuat discuțiile. Au luat cu
vîntul tovarășii : Traian Gîr- 
ba,/președintele Sfatului popu
lar al regiunii Crișana, Mir
cea Angliei, președintele G.A.C. 
din comuna Grindu, regiunea 
București, Isaia Negruț mul
gător la G.A.S. Șandra, re
giunea Banat, Gheorghe Din- 
dere, secretar al Comitetului 
regional Oltenia al P.M.R., Au
rel Antoh, directorul S.M.T. 
Topraisar, regiunea Dobrogea,

Pe graficul întrecerii.

Aninoasa —
mină fruntașă

Afilierii Aninoasei au bat 
această lună peste 2500 tone 
cărbune peste plan, cea mai 
mare cantitate obținîhd -o cel 

.de Ia sectorul -i este și-au în
trecut plaliul la zi. .да' peste 
1070 tone de, cărbune.

Și la celelalte sectoare sar
cinile de plan au fost între
mate Aproape 450 tone de căr
bune au dat mai mult minerii 
sectorului III, iar cei de la 
sectorul, IV cu peste 1140 tone 
de cărbune. La acest din ur
mă sector — care dă de mult 
cărbune îh contul lui 1962 — 
aproape toate brigăzile sînt 
cu planul la zi îndeplinit și 
depășit.

Penfru vulcăneni, 
succesele n-au limită !

Acum cîteva zile, cînd și-au 
îndeplinit planul anual, mi
nerii. de Ia Vulcan s-au anga
jat ea în decembrie să dea 
peste plan pe puțin 2500 tone 
de cărbune cocsifîcabil și e- 
nergetic. Cu toate că în ulti
mele 3—4 zile au avut de lup
tat cu o seamă de greutăți o-' 

■ biective, ei au încheiat prima 
jumătate de lună cu 1214 to
ne de cărbune peste plan. Pe 
graficul întrecerii de la mină, 
locul de frunte îl dețin mine-

în 
de

'■X.

rii .sectorului Ш care au ex
tras pes*( prevederile de plan. 
1286 tone de cărbune. Cu 
aproape 200 țțone de câr

muit 
plan minerii 

Lupta

bune au dat ■ mai 
declt aveau în 
șectorplul I al minei, 
pentru titlul de brigadă frun
tașă în- întrecere so dă intre 
multe brigăzi.,Minerii conduși 
de Drob Gheorghe, ionuț loan, 
Bordea Emanoll, Bogdan Ghfe- 
orghe, Tițu Toma, Gagyi Ioan, 
toți aspiră la titlul de briga
dă fruntașă pe mină, cu toții 
au dat peste plan sute de tone 
de cărbune.

Luna trecută 6.300 tone de 
cărbune peste plan, acum alte 
1.214 tone I Pentru minerii 
vulcăneni succesele nu au li
mită I

Cărbune în contul 
lunii februarie 1962 
In ziua de 9 noiembrie mi

nerii sectorului I de la Petrila 
pășeau — primii pe bazin — 
cu producția în noul an de 
muncă — 1962. De atunci și 
pînă acum ei au repurtat noi 
și însemnate succese, au dat 
peste plan mai bine de 1300 
tone 
tate, 
rea 
prin 
materiale însemnate economii 
la prețul de cost ăl producției.

de cărbune de bună cali- 
au obținut, prin crește- 
prodttctivității muncii, . 

reducerea consumului de

1951
O văioagă abruptă. Coboară 

de sus, de la culmea plină de 
brazi pe sute de metri, prin lo
curi cu mărăciniși și trece pe Ungă 
clădirea școlii medii, pînă în stra
da principală a Petroșaniului — 
în dreptul poștei.

Iarna, aceasta , era locul prefe
rat de săniuș: copii și oameni | 
maturi porneau de sus cu sania • 

de •
• 
ț 

mașina prin fața poștei). Vara,\

Petru Mihalache, preșgtllntele 
G.A.C. din comuna Țintii, re
giunea Iași, Mans Zldaru, 
Erou al Muncii Socialiste, pre
ședintele G.A.C. din «Amuna 
Păulești, regiunea Maramureș, 
Nicolae Găneț, ' președintele 
Sfatului popular al regiunii 
Galați, Ion Mănescu, directo
rul uzinelor „Semănătoarea" 
— București, Gheorghe Ciobă- 
nescu, brigadibr Ia G.A.C. din 
comuna Lungulețq, regiunea 
București și Die EuCă, direc
torul G.A.S. Variăș, regiunea 
Banat.

Partea a doua a.ședinței de 
dimineață a fost condusă de 
tovarășul Mihăi î)&?ea.

In continuarea discuțiilor au 
luat cuvîntul tota«4șii: Du
mitru Balalia, prim-seeretar al 
Comitetului regional Ploiești 
al P.M.R., acad. Gh. Ionescu- 
Sisești, vicepreședinte al Aca
demiei R. P. ROmîne, Aurel 
Cioc, brigadier la G.A.C. din 
comuna Milogești, _ regiunea 
București, Anghelina Argint, 
brigadieră la CgA.O, din co
muna Vîrteșcoiu, regiunea Ga
lați, Eugen AleXh, adjiinct al 
ministrului Agriculturii care a 
prezentat referitul comisiei 
pentru problemele privind 
creșterea animalelor, Ion Măr- 
euș, președintele âfătuhli popu
lar al regiunii Brașov, Emil 
Oniga, directorul uzinelor dș 
tractoare din Brașov, Gheorghe 
Goina, președinție G.A.C. din 
сяяадоа Sintana, regjutiea Cri- 
^fero .'рйШ.-, ------ ■

nie entuziasm. a avuv loc r ргі ^ШсШпе emmM*uirii 
solemnitatea inmin&rii Unor tlț nuă azi dimineață

Cu planul anual îndeplinit
Primele trenuri plecau din 

stația Petroșani In dimineața 
zilei de 18 decembrie a. c. 
transportau ultimele tone de 
mărfuri în contul anului 1961.

Pînă la sfîrșltul zilei au fost 
transportate 4000 tone măr
furi în contul anului 1962.

. Urmărind încărcarea vagoa - 
nelor la capacitatea .friaximă, 
conducerea stației C.i’.R. Pe
troșani a constatat că sarcina

O preocupare a întregului colectiv : 
reducerea consumului de material lemnos

tluri, ordine și medalii acor- ’ 
date de Consiliul de Stat al • 
R.P. Romine celor ce s-au dis- j 
tins prin munca lor plină de i 
abnegație pentru dezvoltarea « 
agriculturii socialiste a patriei ♦ 
noastre.

Tovarășul Gheorghe 
ghiu-Dej, președintele 
а**іп"тГпаГ іпаКе1ё dis*tin*cții7 i zăpado (spre desfătarea- lor și

După inmînarea distincțiilor, f groa“ foferilor care dr^- * 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- ’ 
Dej a felicitat călduros pe cei | 
decorați. Cuvîntarea a fost șu- j 
bliniată prin aplauze puter
nice, călduroase. Ințreaga asis
tență, în picioare, a ovaționat 
îndelung pentru ~ 
citoresc Romîn 
său Central.

Au luat apoi 
rășii Viorel Uibaru,

Gheor 
Consi-

♦

T
i
i

i
&

gnlu-Dej, președintele Const- * , л .
liului de Stat al R.P. Romine, I ve^a» l°s vtrteț

Partidul Mun- 
și Comitetul

cuvîntul tova- 
_____ , Dumitru 

Dumitru și Andrei Popa care, 
in numele celor decorați, au 
mulțumii călduros pentru dis
tincțiile acordate și au asigu
rat Comitetul Central al parti
dului, pe tovarășul Gheorghe

♦
♦
*
♦
♦
v

Gheorghiu-Dej personal, că vor j 
munci cu entuziasm pentru a t 
Îndreptăți Înalta prețuire ce " 
le-o acordă partidul și guver
nul, Îndeplinind cu cinste mă
rețele sarcini trasate de cel • 
de-al IlI-lea Congres al P.M.R. ♦ 
pentru dezvoltarea și înflori- f 
rea agriculturii noastre ăociă- ? 
liste. ф

era locul preferat de excursio
niști. 

1961 
Am trecut numai 10 ani. Văioa- _ 

ga și-a schimbat numele, fafa. | 
Acum, calea care trece prin ea se • 
numește strada Institutului. Acolo i 
sus, de unde in porneau să- ț 
niuțele, se înalță acum clădirea * 
rmndră d Institutului de mine din T| 
Pettoșani, o sală de sport, un că- £ 
min studențesc, iot puțin mai jos : 
o cantine pentru .stude^ți. i

Numai ățît ? Nu, că, i anul * 
cestaș locul, respectiv ,îșț~ schimbă * 

7 ți mai mult îftfăți^area : la clădir i
In ;edința de după-amiază ț-до institutului se construiește un j 

CU - «№fftga№u, lingă sala de
dtecn^ilor, alți 18 delegați ^ 'іл’^рст se1 ritlică un grup de labă- l 
consfatun _ -vi '^ătodne, iar tn ttpropierea ca^t.i; I

r№-îft ^durtle albe noul * '
căfnin Studențesc. • Și, anul. viitor, ț 
alte construcții vor continua să se * 
ridice în acest - colțișor al Petrd- 
șamului, dezooltînd complexul ins- j 
titMului de mine. «

...Această istorie scurtă, dar « 
_ semnificativă pentru tumultul vie- * 

In transportul pe C.F.R. O e : noastre noi, bst-e cunoscută de
conomie de peste 7000 vagoa- constructorii care lucrează la „Ca

sa tinereți?* — cum1 âu denum' 
ei' noul cămin. Fiecare părticică 
din istoria ultimilor 10 ani ai vă~

ST. MIHAI

♦♦

conți- ,
♦♦nI
♦ 

statică a fost îmbunătățită cu ț 
3,4 la sută ceea ce reprezintă ’ 
în transportul pe C.F.R. o e ’

ne/an. i
Majoritatea vagoanelor în- 1 

cărcate au fost expediate în» 
trenuri >' marșrute. Datorită ’ 
acestui lucru 30.150 tone măr- » 
furi expediate ău intrat petue Ț 
plan în trenurile marșrute. - .<

fb

♦
i

(Continuare în ^ag. 3-a)

- * " X

i 
i 
ț
i 
i

Lucrări bune In producție, teze bune la școală — aceașta-i 
lozinca elevilor seraliști de la Uricani. •

Iată doi dintre ei, Colț Silvia și Tășcău Constantin dis
cutând cu maistrul Iancu Rus alin despre repararea rotorului 
unui motor de 20 kW al minei Uricaui.u <-<«-. Л . 1 9 4 ■ <

Colectivul sectorului III de La 
mina Lupeni a. obținut în acest - 
an importante succeSe în produc
ție. Minerii de ăiei, - сагё și-au în
deplinit cu o lună înainte le ter
men planul de producție pe 1961, 
au obținut realizări însemnate și 
în reducerea prețului de cost. Eco
nomiile realizate în acest sector în 
primele trei trimestre ale anului 
curent se ridică- La- peste 641.000 
lei. Acest rezultat a fost obținut 
îndeosebi pe seamă reducerii’con
sumurilor specifide' de materiale. 
In abataje și celelalte locuri de 
muncă ale sectorului, ‘minerii ’ au 

’economisit în acest an- mai bine- 
de 603 m.c. de ’ material lemnos. 
Iată dovada cea mai grăitoare a 
faptului că minerii, din sectorul 
marilor frontale de. la mina Lu- 

■peni, mobilizați de. comuniști, au 
pus la inimă traducerea în viață 
a sarcinilor elaborată de cel de al 
IlI-lea Congres . al P.M.R. privind 
reducerea consumului’ dă material 
lemnos de la 53 m. c./lOOO tone de 
cărbune în 1959 la 35 m.c./1000 
tone de cărbune în 1965. .

Agitatorii din sector,-' îndrumați 
■ de biroul organizației de bază, 
au pus îh centrul ueoc’Jpărilor lor 
mobilizarea minerilor ta realizarea 
de economii dt mai mări prin re
ducerea consumului de* materiale

. țurilor de la culcușul și coperi- 
_șul stratului. Prin răpirea și refo- 
. losirea stîlpilor și grinzilor, în 
abatajul frontal 3 est se economi- 

. sesc mari cantități de lemn. Dacă 
mai înainte în abataj se consumau 
zilnic 3 m.c. de lemn, în prezent' 
această cantitate ajunge .pentru, 
4—5' zile. ’ . ,

In ultimul timp . în acest abataj 
s-a. găsit încă a ..posibilițate penttu

- economisirea materialului lemnos. 
In urma preluării, de către brigadă 
a inițiativei minerilor de la Te- 
liuc „Nici un văgo iet de cărbune 
rebutat pentru șist“, în abataj a 
pornit o acțiune entuziastă pentru

■ alegerea șistului, vizibil din cărbu
ne. In abataj se strîngeau mări 
grămezi de blocuri de piatră care 
îngreunau, munca Jn frontal. ,,Ce 
să facem cu piatra ?“. Această în
trebare preocupa întteaga brigadă. 
Intr-o ședință a grupei' de partid

- din acest abataj s a căzut de acord 
ca piatra să fie folosită la. cons
truirea de stive pentru susținerea 
tavanului, înlocuindu-se astfel în 
parte folosirea lemnului pentru

abataj Răpesc'armăturile folosjte în construirea de stive. In prezent, pe 
zona aflată sub presiune și le re- o 

' folosesc, Sfilpii răpiți sînt folosiți în 
pentru consti irea de stive, iar • 
gtinzile ■ sînt folosite ca juguri în 

,• camerele pentru exploatarea spi*

și în primul rînd prin micșorarea 
consumului de material lemnos.

Cu multă atenție s-au ocupat 
agitatorii, de brigăzile de mineri 
din abatajele frontale ale secto
rului, unde se consideră, pe bună 
dreptate, că există cele mai mari 
rezerve pentru reducerea consumu
lui- de material lemnos. In cele mai 
mari abataje frontale ale sectorului, 
3 eș£ și 3 vest, unde lucrează brigă
zile conduse de comuniștii Ghioan- 
că Sabin și, respectiv, Spînu Pe
tru, fau fost' introduse de peste un 
an armăturile ftetalice. Totuși în 
aceste abataje se mai folosesc ar
mături de lemn. In zona dinspre 
coperiș a abatajului 3 est, de pil
dă, unde tavanul este foarte ftă- 
mîntat, pe o distanță de 6 m. se 
construiesc stive de lemn și se ar- 
mează cu grinzi și juguri de lemn. 
In utma discuțiilor pe care le-a 
avut agitatorul Crinu Gheorghe, 
tehnician miner, cu minerii din 
abataj, brigada a găsit posibilități 
însemnate de economisire a lem
nului. La propunerea tov. Ghioăn- 
că Sabin, șeful brigăzii, minerii din

zona aflată sub presiune și le re- porțiune de 10 m. a abatajului, 
zona culcușului, se construiesc

_I. DUBBK
(Urmare din pag. 3-a)



2 STEAGUL ROȘU -

Acfiuni de prevenire 
a bolilor

Chiar dacă nu ai citit tăbli
ța-firmă „SANEPID" al ști Că 
pătrunși intr-o instituție sa
nitară; aceasta după tifonul 
cu care sînt înfășurate mine
rale de la uși precum șl după 
aerul mirosind a medicamen
te. Aici lucrează în laboratoa
re oameni in halate albe, che
mați Să stabilească șl să În
lăture cauzele bolilor. Dotat 
cu aparate moderne, avind un 
personal calificat, SANEPID-ul 
din Petroșani este cu adevă
rat o instituție de cercetări și 
de a’Allze științifice, o orga
nizație tehnică a cărei menire 
este de a preveni anumite boli, 
de a le înlătura focarelp.

* **■>■*»*»—

Meridiane sovietice

îmbunătățirea calității produselor constituie o preocupare 
permanentă a conducerii secției filatură de la „Viscosa" 
Lupeni.

Fatoreporterul nostru l-a surprins pe ing. Bonai Rita, 
șefa serviciului producție și ing. Borangic Silvia, diseutind cu 
tovarășii Varga Ludovic, secretarul organisației de bază din 
secție și eu Gănciuleacu Tudor, președintele comitetului sin
dicatului de secție, despre calitatea produselor.

---------------- G>--------- -------„

ѴассіпітЛе in interesul 
fiecăruia

an, numărul medica- 
preventive este din 

mai mare, creindu-se 
i ca întrea- 

oamenl ai muncii 
in mod 

măsurile preven-

Primele fotografii 
ale galaxiilor îndepărtate

Observatorul AstrOfizic al Aca
demiei de Științe a R.S.S. Arme
ne dispune in prezent de ’ un te
lescop „Scbmith“, care este cel 
mai mare din Europa și al doilea 
din lume. Telescopul are lentila 
cu un diametru de 132 de cenți- 
metr., este dotat cu cele mai mo 
derne instalații electrice automate 
și cu un tablou de comandă- Cu 
'ajutorul lui oamenii de știință de 
ta acest observator au reușit să 
obțină primele fotografii ale unor 
galaxii îndepărtate.

La prelucrarea primelor fotogra
fii din constelația Lira, oameni'.

La Aninoasa

Din magazin in magazin
Deschiderea unor noi maga

zine, a unui bufet expres și a 
unei cofetării în centrul co
munei, amenajarea unul chioșc 
iO.A.D.L.F. sezonier și alte mă
turi luate în cursul acestui 
«n de Sfatul popular al co
munei Aninoasa au contribuit 
din plin la îmbunătățirea a- 
provizionării populației din 
localitate. Afluența cumpără
torilor și volumul mare de vîn- 
Zărl zilnice oglindesc acest 
lucru.

Totuși dacă aprovizionarea 
mulțumește pe oamenii muncii 
din Aninoasa, in ce privește 
deservirea, ei mai au unele o- 
biecțiuni. O vizită prin ma
gazinele din Aninoasa făcută 
recent cu scopul de a. depista 
cauzele .nemulțumirilor arată-/ 
că in mare parte sesizările a- - 
duse la cunoștința' redacției 
ziarului „steagul roșu“ > Sînt 
juste.

Să luăm de pildă magazinul 
de produse industriale nr. 21. 
Aici intrarea se face printr-o 
încăpere neaspectuoasă, plină 
de rafturi goale și ambalaje, 

țn cea de-a doua încăpere, 
cu mărfuri îngrămădite într-un 
spațiu mult prea mic pentru 
volumul lor, cumpărătorii se 
Invîrtesc stingheriți. Abia pri
didind să răspundă la între
bările cumpărătorilor, cele 
două vînzătoare fug neconte
nit de la o tejghea la alta 
după articolele cerute. De ce 
se tărăgănează lucrările pen
tru amenajarea magazinului ?

Care să fie motivul că mem
brii comisiei permanente pen
tru comerț și cooperație de pe 
Ungă sfatul popular din loca
litate trec pe bici pasivi, fără 
să acorde un sprijin mai e- 
ficace ? Iată doar două între
bări la care cei vizați ar tre-: 
bui să reflecteze cu multă se
riozitate.

Altfel se prezintă magazi
nele alimentare nr. 39 și 41 
(gestionari Burlec I. și Bodea 
Crh.). Bine aranjate, curate, 
cu mărfurile etichetate și ex
puse atrăgător în rafturile ra
ioanelor, cu vinzători care se 
străduiesc să asigure o deser
vire civilizată, cum sînt, de 
exemplu, sîrbu loan, Paul Ale
xandrina, Orles Matei eviden- 
țiați în repetate rînduri ca lu
crători fruntași în comerțul 
de stat, aceste magazine

—=©=—

Susținerea cu sfîlpi 
tubularj dă rezultate
La mina Petrila, un colectiv 

de ingineri și tehnicieni a rea
lizat un sistem de armare din 
tuburi de rambleu inutilizabile. 
De curînd la U.R.U.M.P. s-a e- 
xețutat un prim lot de asemenea 
stîlpi. Ei au fdst introduși în 
abatajele 1 est și 2 est de la 
sectorul IV al minei. Pînă în 
prezent stîlpii tubulari se com
portă bine la susținere cît și la 
răpire care se poate face inte
gral.

bucură de o largă apreciere. 
Dacă I.R.T.A. Petroșani ar ri
dica -la timp ambalajele — 
spun salarlații din aceste ma
gazine — activitatea noastră 
ar fi și mai bună.

Intr-adevăr, în fața și in In
teriorul celor două unități cit 
și in magaziile lor auxiliare 
sute de lăzi, sticle, butoaie 
(încărcătură pentru aproxima
tiv 6—7 autocamioane) stau 
neridicate de luna trecută. A- 
ceeași situație, ambalaj neri
dicat, există și la unitățile 
O.A.D.L.F. Sesizările trimise 
conducerii depozitului din Pe
troșani au rămas fără răspuns. 
„Gurile rele" spun că dacă 
I.R.T.A. ar dirija transportul 
după un grafic-orar, problema 
s-ar rezolva.

Și acum o privire in maga
zinul fero-chimic. Pe dinafa
ră, o clădire ca oricare alta. 
Din cauza vitrinelor goale și 
a firmei care lipsește, pu
țini știu că aici funcțio
nează o unitate comercială. 
In interior mărfurile, fără e- 
tichete, și clasate pe sorturi 
după un gust propriu, lasă să 
se Întrevadă de la prima ro
tire a ochilor lipsa unei mlini 
de gospodar experimentat. Fă
ră să vrei, te Întrebi: oare to
varășii care răspund direct de 
bunul mers al treburilor in 
unitățile comerciale au făcut 
tot ce trebuie pentru ca fieca
re dintre acestea să se prezin
te la nivelul cerințelor de azi ?

An de 
mentelor 
ce in ce 
astfel posibilitatea 
ga masă de oameni 
să poată beneficia 
gratuit de 
tive. Împotriva unor boli. Nici
odată plnă in acest an nu s-au 
efectuat atlt de multe vacci
nări in masă șl cu o așa de 
mare eficacitate ca in acest 
an. Organele SANEPID-ului 
au efectuat numai in acest ah 
aproape 150.000 vaccinări di
ferite ca 
BCG, antitifice etc. 
zent se 
verență 
cinarea 
9 la 16 
terică.

antipoliomlelitice, 
in pre- 

duce eu aceeași perse- 
campanla pentru vac- 
tuturor copiilor de la 
ani cu anatoxină dlf-

A. NICHIFOREL

Să respectăm sfatul medicului !
Cind sîntem bolnavi șl ne a- 

rătăm unui medic, întreaga 
noastră speranță este pusă in 
omul cu halat alb care sigur 
șl calm ne consultă, atent șl 
minuțios incercind să facă 
totul pentru a ne reda sănă
tatea. Sînt insă unii bolnavi 
care Iri mâmeritiilhjîhd se 81'mt' 
mai bine încep să uite sfatu
rile medicalul,.... .IftcUid 
sau limiting medicamentele, 
hrana, regimul. Aceștia ar tre
bui să înțeleagă că sfaturile 
medicului preserise pentru o 
anumită perioadă sînt la fel 
de Importante atlt la Începu
tul tratamentului cit și la sfir- 
șitul său, fiind recomandări 
făcute in urma unor cercetări 
minuțioase, precise. Cu aceeași 
strictețe vor trebui respectate 
șl sfaturile șl recomandările 
organelor de la SANEPID atlt 
in ceea ce privesc acțiunile 
preventive cit șl campaniile 
de vaccinări, ele fiind absolut 
in Interesul și in ajutorul fie
căruia.

se

o t â N U
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t de știință au descoperit că printre 
\ galaxiile îndepărtate și slabe 

există corpuri de culoare atb-al~ 
bastry, fapt dovedit de natura 
obișnuită a luminiscertței lor. .4- 
ceastă descoperire confirmă și 
ipoteza cunoscutului astronom ar
mean Victor Ambartumian, că 
multe din aglomerările de galaxii 
se prezintă sub forma unor corpuri 
instabile.

iI 
!

special cu cei din Australia, 
S.U.A., franța și Japonia.

Adesea au loc și vizite recipro
ce. Recent a sosit la „Mirnîi'' un 
biolog american care va iernă a- 
colo. Pentru decembrie se prevede 
'un zbor dl urni avion american 
la stațiunea „Vostok“, care se află 
chiar la polul geomagnetic, unde 
savanții din S.U.A. vor întreprin
de cercetări cu privire la particu
laritățile difuzării undelor radio
fonice ultralungi. Curînd savanții 
sovietici vor vizita stațiunea aus
traliană „Mouson" și pe cea ja
poneză „Siova”.

I
ZUe de vară în Antarctida

Pe cel de-al șaselea continent 
a sosit vara. Anotimpul acesta 
este foarte scurt în Antarctida - - 
nu durează mai mult de două 
tuni. Pe țătm zăpada din creștetul 
stîncilor a început să se topească, 
au ieșit la soare pinguinii, pescă' 
rușii, albatroșii. Temperatura este 
încă sub zero, dar uneori se ridi
că la zero.

Cercetătorii de la stațiunea so
vietică „Mirnît' efectuează acum 
iritense cercetări, desăvirșesc stu
diile începute, deoarece in curînd

S le va sosi schimbul din țară. Pe t 
' bordul navelor „Obi" și „Koope ’ 

( rația“- vin spre Antarctida noi cer- ( 
\ cetători și noi aparataje. ,
•, Intre timp însă, de la „Mirnîi" < 
\ spre alte dou stațiuni sovietice, i 

> „Soviets kaia‘‘ și „Vostok”.,^au:ple«rt' 
I* cat cite un tren de sănii și trac- ] 
J toare cu șenile, care străbat dis- ( 
( tanțe enorme pe cupola -de-gheață, j 

veșnică. Au mult de lueru în aces- ( 
'» te zile Șt aviatorii, care întreprind i 
J zboruri pe adevăratele observa- < 
I1 toare aeriene, înzestrate cu- apa- < 
f rate automate de înregistrare a * 
■r diverselor fenomene meteorologice, ’ 
( geologice, geomagnetice, precum și, 
( a radiațiilor solare, a stării ionos- 
\ ferei etc. ,
J> La ,,Mirmi‘, această capitală a , 

cercetătorilor sovietici de la Polul i 
(* Sud, alături de oamenii de știință i 
i[ veniți din U.R.S.S. lucrează și sa- ' 
i vanți din R.D. Germană și S.U.A. 1 
\ cărora li s-au pus la dispoziție lo- ' 
’> cuințe și aparatura necesară. (
S In Antarctida are loc un larg ( 

schimb de material științific cu , 
? cercetătorii din multe alte țări, în i

l

(Interviuri despre... centralele termice)

D. MIHAIL

Ațeziri rurale de tip 
orișeneeo în Azerbaidjan
In Azerbaidjan se desfășoară, 

o muncă intensă în vederea trans
formării satelor în așezări de tip 
orășenesc bine amenajate. In pre
zent în republică se reconstruiesc t 
600 de sate, ț.

Institutul național de proiectare ) 
a construcțiilor rurale a elaborat ') 
planul general al nouLui orășel 
pentru colhozul Kiurdistan.

Conform acestui proiect, 
pentru multe sate, cvartalul de lo ( 
cuit va fi format din 16 bjocuri \ 
cu 2 etaje înzestrate cu tot 4 
fortul. ■ ’ ’A )

Pe teritoriul așezării se va cons- J* 
trui un parc cu un cinematograf / 
de vară și cu terenuri de sport.- ij 
De asemenea, vor fi construite i( 
un club, o cantină, un combinat ț 
pentru deservirea populației, un \ 
hotel, o spălătorie publică, o bru- J 
tărie, o școală de 10 ani etc. )

Pentru lucrătorii din sovhozuri ? 
se construiesc orășele mai mari cu 
blocuri cu 4 etaje. л

IJ

i
{

tipic i

Răspunde fochistul de la cen-
■ trala termică a blocurilor Dimi- 
; trov-Petroșani.

— Funcționează toate cazonele.
; centralei ?
> — NU, unul e defect de vreun 
I ani
; — Coșul de fum este curățat
; regulat ?
> — NU, de prin septembrie n-a 

mai venit coșarul I
; — Cenușa o scoateți afară cu
■ elevatorul î
: — NU, căci este înecat de apă.
; Cenușa o aruncăm afară cu lopa- 
; ta pe fereastră!
; Răspunde fochistul Brînză Du- 
’ mjtru de la centrala 1. blocuri 
: Livezeni.
j — Folosiți rațional cazanele l 
; — NU, mergem cu toate 10.
• deodată, dar cu foc lent I

— Are vreun avantaj aceasta ?
— NU, ardem mai tmdți căr

buni.
— Personalul centralei este fo

losit raționali
— NU, unul pune pe foc, iar 

doi cară cărbuni I
Răspunde fochistul Chirili Ni-

î

I•>
î

II
f
«»♦
o
V >■

*
SI

• • • • •

Zăpada, frigul, ter-

colae de la centrala 2 a blocurilor 
Livezeni.

— Toț fumul iese pe coș l
— NU, jumătate iese in centra

lă prin capacele defecte l
— Aveți termometre la caza 

ne І
—NU, singurul existent a fost 

demontat /
— Aveți schema instalației și 

conductelor de circuit ?
— NU, ne ghidăm după vorbe 

auzite... I
• • • •

Este iarnă,
mometrul care se trage tot mai 
jos, dau ghes centralelor termice 
ale cartierelor de blocuri să arate 
ce pot. Dar sînt ele in starea care 
trebuie pentru a face față cerin
țelor iernii ?

Interviurile cu focbiștii centra
lelor, NU-urile persistente la -o 
seamă de întrebări, arată ci ad
ministratorii blocurilor respective 
nu au pus toate la punct pentru 
ca centralele termice să funcțio
neze așa cum trebuie. Faptul că 
la centrala din cartierul Dimitrov 
coșul mare nu-i curățat de peste 
4 luni (în loc de două luni nor-

mal) face ca tirajul să fie prost, 
arderea cărbunilor incompletă, ceea 
ce dă naștere la un fum negru, 
gros, care conține multe particu
le combustibile și deci un consum 
mare de cărbune. Apoi faptul că 
și acum mai există un cazan ne
reparat, instalația de scos cenușa 
defectă, arată clar că administra
torul Sila M. nu-și face datoria.

O situație asemănătoare este șt 
la centralele nr. 1 și 2 dtn car
tierul Livezeni unde combustibi
lul este prost gospodărit (merg 10 
cazane cind ar fi suficiente 6-7), 
mai mult fum iese in centrală 
decît pe coș, personalul este folo
sit nerațional, lucruri de care ad
ministratorul Pek Ludovic nit se 
preocupă. Din aceste cauze, încăl
zirea apartamentelor din blocurile 
cartierelor respective nu este la... 
nivelul cerut de temperatura de 
afară.

...Pe cind DA la întrebările pri
vind buna funcționare a centra
lelor termice și asigurarea căldu
rii necesare în apartamente ? Ad
ministratorii cvartalelor cu încălzi
re centrală au cuvîntul I

M. ȘTEFAN

Duminica tineretului
In planul de activitate al ța-, 

mitetului U.T.M, de la Grupul 
școlar minier, Petroșani a fost coa* 
sefnnată o acțiune nouă, referitoare 
la organizarea timpului liber -ăi 
сІеѵЦ^д.,•sloWdștri. Dumi
nică a avut loc prima acțiune de? 
acest fel la care, au participat elevi 
ai tuturor școlilor din Petroșani; 
organizîndu-se într-un anumit, fel 
un schimb de experiență în.jg^» țe 
privește petrecerea timpului - liber 
al elevilor. Denumită „Duminica 
tineretului", ziua de 17 decembrie 
a constituit pentru ucenici, maiștri 
și invitați un bun prilej de a-și Ітч 
bogăd cunoștințele de cultură ge
nerală prin acțiuni atrăgătoare, - ins
tructive. Astfel, cei prezenți au ț|rt- 
mărit cu viu interes cele două con
ferințe prezentate avînd următoa
rele teme : „Știința și religia" șî 
„Bazele materiale ale, apariției vie
ții pe pămînt".

La punctul doi din programul 
„Duminicii tineretului", pârtiei- 
panții au fost invitați la ians. Deși 
în repetate rînduri dansul a fost 
întrerupt, nu s-a supărat nimeni 
pentru că în aceste scurte pauze 
ucenicii au prezentat momente ve
sele, aspecte din activitatea lor. .

„Duminica tineretului" a fost ăt 
predată de cei prezenți că un mij
loc eficace de petrecere a timpului 
liber ăl elevilor, hotărîndu-se ca la. 
sfîrșitul fiecărei săptămîni, școlile, 
prin rotație, să, organizeze aseme
nea zile.

GH. ALEXANDRU 
corespondent

Pregătiri pentru 
perforarea umedă

La mina Vulcan, la iei ca și. 
la celelalte exploatări din Valea. 
Jiului, se prevede ca în anul pe 
urmează să se extindă pe scară. 
largă perforajul umed. Colecti
vul de aici face încă de pe acuiii 
pregătiri în vederea introducerii 
acestui sistem de perforare. S-au 
montat deja o parte din conduc
tele din rețeaua principală de 
apă, iar în curînd la 4 locuri de 
muncă în steril minerii vor fo
losi perforajul umed. Dovedind 
interes pentru această metodă in
ginerul Iosif Petru și strungarul 
Sider Ernest au conceput o ino
vație. După mai multe încercări 
această inovație a fost termina
ta. Ea constă în folosirea unui 
sistem nou de manșon pentru 
injectarea laterală a apei.



Organizațiile de bază de la mina Lonea 3.425 tone calcan metalurgic 
in contul anului 1002Îmbunătățesc munca da primire In partid

Conferința de partid a mi
nei Lonea a pus in fața comi
tetului de partid și а organi
zațiilor de bază sarcina de a 
Îmbunătăți munca de primire 
în partid, de a atrage in rin
durile organizațiilor de bază 
pe cei mai buni muncitori, 
fruntași în producție, mineri 
de nădejde care se situiază în 
fruntea luptei pentru cărbune 
mai mult șl de calitate, demni 
de înaltul titlu de membru de 
partid.

In perioada care a trecut de 
la conferința de partid a mi
nei Lonea, organizațiile d» 
bază din sectoarele exploată
rii au îmbunătățit simțitor 
munca de primire in partid. 
Comitetul de partid a reco
mandat birourilor organizații
lor de bază să lărgească ac
tivele fără de partid, in ulti
mele două luni, activul fără 
de partid de la mina Lonea a 
crescut de la 320 tovarăși la 
pește 400. De . remarcat este 
faptul că din totalul membri
lor activului fără de partid, 
387 tovarăși sînt muncitori di
rect productivi, in flecare or
ganizație de bază, tovarășii 
din activul fără de partid au 

cei 
care

din 
in

și 
de

fost repartizați pe lingă 
mai pregătiți comuniști 
să se ocupe de creșterea și e- 
ducarea lor. O bună parte 
tovarășii din activ au fost 
cadrați în diferite cercuri 
cursuri ale invățămîntului 
partid. De asemenea, în ma
joritatea organizațiilor de ba
ză au fost ținute conferințe e- 
ducative în fața activului fă
ră de partid și â candidaților.

Drept rezultat al intensifică
rii activității politice șl orga
nizatorice desfășurate de bi
rourile organizațiilor de partid, 
de comuniștii din sectoarele 
minei, in cele două luni care 
s-au scurs de la conferința de 
partid, organizațiile de bază? 
au primit 54 noi membri și 
candidați de partid din rindu
rile celor mai buni mineri, a- 
jutori de mineri, vagonetari 
și muncitori electromecanici.

O activitate rodnică in do
meniul primirii in partid des
fășoară comuniștii din organl- 
zația/de bază din sectorul i, 
oare In cursul anului curent a 
primit 26 de tovarăși în rin
gurile membrilor și candida- 
țllor de partid, din care 8 in 
ultimele două luni. Rezultate 
frumoase în munca de primi
re în partid s-au obținut și în 
organizațiile de bază din sec
toarele Ш, IV, VI, ѴШ Și X.

O preocupare a întregului colectiv : 
reducerea consumului de material lemnos

(Urmare din pag. l-a)

numai stive din piatră, lucru ce 
face ca în abataj să se economi
sească zilnic circa 1 m.c. de ma
terial lemnos. Merită subliniat că 
prin preocuparea lor continuă pen
tru folosirea judicioasă a mate
rialului lemnos, minerii din bri
gada condusă de comunistul 
iGbioancă Sabin au economisit în 
ultimul timp lunar cea. 35 m.c. de 
lemn. Pe tema metodelor folosite 
de această brigadă pentru redu
cerea consumului de materiale, a- 
gitatorul Crinu Gheorghe a avut 
convorbiri și cu minerii din alte 
abataje frontale. Astfel, în urma 
convorbirilor avute cu minerii din 
brigada condusă de tov. Spînu 
Petru, și în acest abataj s-au pre
luat metodele folosite în abatajul 
brigăzii lui Ghioancă Sabin, s-a 
trecut la refolosirea armăturilor 
răpite și construirea stivelor din 
blocurile de șist, obținîndu-se e- 
conomii însemnate.

In urma muncii politice desfă
șurate de agitatorii organizației de 
bază din sector, reducerea consu
mului de materiale a devenit o 
preocupare a tuturor minerilor de 
la toate locurile de muncă. Un 
mate succes pe calea economisirii 
de materiale, l-a constituit trece- 
rea brigăzilor de pregătiri de la ar
mături de lemn la armăturile me
talice Т.Н. Folosirea acestor* 1 ar
mături a fost -privită cu neîncre- 

ioagei, a fost făurită prin hărnicia 
muncii lor, vara și iarna, pe Căl~ 
dură sau geruri. Acum ei înalță 
noul cămin, unde pun tot sufletul 
pentru a-l termina mai repede.

Zugravii-vopsitori lucrează din 
plin: brigada lui Madaraș losif 

Ila etajul III, a lui Giuroiu Grigore 
la etajul II, a lui Andreevici Alex. 
la etajul I și jenei Dionisie cu 
Vasilescu loan la parter. In pre- 

< zent, „băieții" lui Madaraș sînt 
o pe terminate cu lucrul Id etajul 
g III și peste 2—3 zile coboară mai
I jos. Zor mare dau și mozaicarii 

Cojan Ștefan, Bețivu Dumitru, 
Cîrștea Alexandru, parchetarii A- 

|: lexandrescu Grigore, Lepădătescu 
j: loan, tîmplarii Dobrică Marin, To- 
Я bă Ioan, Stoica loan etc. care se 
p străduiesc ca în aceste săptămîni

Majoritatea membrilor șl can
didaților de partid primiți, sint 
fruntași în producție, inovatori 
șl raționalizatei. Iată-1, de e- 
xemplu, pe tov. Popa Petru II, 
miner în sectorul V, primit re
cent în rindurile candidaților. 
împreună cu brigada din car» 
face parte, tov. Popa își Înde
plinește cu regularitate sarci
nile de producție, angajamen
tele de întrecere, luptă pentru 
calitatea producției șl econo
mii. Tot organizația de bază 
din sectorul V a primit nu de 
mult și pe tov. Șelaru Nico
lae, vagonetar, agitator de 
frunte al organizației de partid 
El mobilizează ortacii cu care 
lucrează la traducerea In via
ță a sarcinilor de plan, la fo
losirea din plin a orelor de lu
cru.

Exemple din car» rezultă 
preocuparea organizațiilor de 
bază pentru primirea în rîn 
durlle membrilor și candida - 
țllor de partid a celor mal me
rituoși oameni ai muncii pot 
fl date și din alte sectoare. 
Organizația de bază de la 
Cimpa I, de pildă, a primit în 
ultima vreme în partid pe 
tov. Balog Nicolae, miner șef 
de brigadă, Duma Răscoleanu. 
mecanic de locomotivă, Tirlc 
Petru, vagonetar și alți tova
răși care fac cinste întregului 
colectiv prin comportarea și 
activitatea lor rodnică. Exem
ple demne de urmat în muncă 
și disciplină sînt și tov. Clz- 
maș Ludovic, maistru miner, 
Negru loan, artificier, Barto- 
lici Mihai, miner șef de schimb, 
Knebel Francisc, electrician șef 
de echipă, Stșna Valeria, lă
cătuș, Gyorgyij Tosif, încărcă
tor de baterii și alții care au 
fost primiți în această peri
oadă în rindurile membrilor și 
candidaților de partid.

Primirea unor asemenea oa
meni în rindurile organizații
lor de bază a sporit capacita
tea lor de mobilizare a oame
nilor muncii la lupta pentru* 
traducerea in viață a sarcini-1 
lor puse de Congresul al ІП- 
îea al partidului.

Pe viitor organizațiile de 
bază de la mina Lonea, aju
tate și controlate -îndeaproape 
de comitetul de partid, vor 
munci cu perseverență pentru 
sprijinirea, creșterea și edu
carea muncitorilor de frunte 
care solicită primirea In rin
gul candidaților.

TRAIAN CORTBA 
secretarul comitetului de partid 

de la mina Lonea

dere la început de către unele bri
găzi de pregătiri. Prima brigadă 
care a experimentat folosirea aces
tor armături a fost cea condusă 
de comunistul Onișor Nicolae, u* 
nul din agitatorii de frunte ai 
organizației de bază. Luorind la 
săparea preab' ijului 3 est agita
torul Onișor Nicolae a vorbit or 
tacilor lui despre avantajele folo
sirii armăturilor metalice, le-a ex
plicat felul cum trebuie să lucre
ze cu aceste armături. Mai con
vingătoare de dt cuvintele au fost 
însă faptele. Brigada a obținut re
zultate bune în folosirea armătu
rilor metalice în susținerea pre- 
abatajului. Ea și-a terminat lucra
rea în timp scurt și a asigurat du
rabilitatea susținerii preabatajului 
pe tiinp îndelungat. Agitatorii, în 
convorbirile lor cu minerii din ce
lelalte brigăzi de pregătiri, au vor
bit pe larg despre rezultatele bri
găzii lui Onișor Nicolae, convin- 
gtndu-i despre avantajele folosirii 
armăturilor metalice. Drept rezul 
tat, și celelalte brigăzi de pregă
tiri au trecut la folosirea acestor 
armături. La orizontul 480 toate 
galeriile transversale ale sectorului 
au fost rearmate -ții armături Т.Н.

Numeroase alte brigăzi din sec
torul III al minei Lupeni obțin 
rezultate importante in reducerea 
consumului de lemn. Minerii din 
brigada condusă de tov. Aslău 
Ion, de pildă, refoloșesc cu succes 
la armarea suitorului pe care-1 sa-

In ziua de 15 decembrie, co
lectivul de muncitori, tehni 
cieni și ingineri de la exploa
tarea de calcar Bănița a ra
portat conducerii întreprinde
rii miniere Teliuc îndeplinirea 
planului de producție pe anul 
1961.

Acest succes a fost obținut 
pe seama creșterii productivi
tății muncii brigăzilor cu 5 la 
sută, folosirii raționale a uti
lajelor, respectării cu stricte
țe a disciplinei contractuale.
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Cursuri agrozootehnice de fnasă
O dată cu venirea serilor 

lungi de iarnă, la căminul cul
tural din Bănița au început 
diferite activități pentru ridi
carea nivelului de cultură șl 
îmbogățirea cunoștințelor de 
tot felul ale țăranilor din co
mună. Atenție deosebită au 
acordat organizația de partid 
din comună și comitetul exe
cutiv al sfatului popular în- 
vățămlntului agrozootehnic de 
masă. Cu începere de la 8 de 
cembrie, la căminul cultural 
s-au deschis cursurile agrozo
otehnice în care au fost cu
prinși majoritatea țăranilor 
Întovărășiți precum și din sec
torul individual, din raza co
munei.

©=—

Doi dintre bobinatorii ate
lierului electric al preparației 
Lupeni, tinerii Marton Tiberiu 
ți Becsuk Cazimir fac pregă
tirile necesare pentru efectua
rea verificării motorului repa
rat de ei.

pă, granduri recuperate. Minerii din 
brigada de întreținere condusă de 
tov. Ambruș Dionisie, au folosit la 
rearmarea galeriilor de la orizon
tul Я13 bolțari în loc de lemn — 
inițiativă preluată și de alte bri
găzi de întreținere. In ultimul 
timp, prin folosirea bolțarilor la 
repararea galeriilor, echipele de în
treținere economisesc zilnic cite 
5—6 m.c. de material lemnos.

Iată căile care au permis mi
nerilor sectorului III Lupeni să 
reducă în acest an consumul spe
cific de material lemnos cu 1,17 
m.c./1000 tone de cărbune și să 
se situeze astfel, în rîndul colecti
velor fruntașe pe exploatare in e- 
conomisirea lemnului de mină.

Minerii din sectorul III al mi
nei Lupeni pășesc în noul an ho- 
tăriți să obțină realizări noi în spo
rirea producției de cărbune coc- 
sificabil și reducerea prețului de 
cost. In abatajele sectorului vor 
fi introduse în curînd utilaje mo
derne, crațere blindate, se va ex
tinde armarea metalică la noi lo-. 
curi de muncă. Toate acestea vor 
crea posibilități ca, în frunte cu 
agitatorii, minerii sectorului III Lu
peni să obțină și în cursul anului 
viitor noi succese atît în sporirea 
producției de cărbune cocsificabil 
și în realizarea sarcinii de mare 
însemnătate pusă de partid pri
vind reducerea .consumului de ma
terial lemnos în industria carboni
feră.

Hotărițl să Intlmpine ziua 
de 30 Decembrie cu noi reali- 

. zări, muncitorii de la exploa
tarea Bănița au intensificat 
Întrecerea socialistă. Pină la 
data de 19 decembrie ei au 
trimis uzinelor de la Hune
doara și Oălan un plus de 
3.425 tone calcar metalurgic, 
extrase In contul anului 1932.

FL. STRAUflU 
tehnician 

O-TIN SCUT Аки 
brigadier

In cadrul invățămîntului 
agrozootehnic de masă orga
nizat pentru iarna aceasta vă 
fi expus în fața țăranilor din 
Bănița un ciclu de 12 lecții. 
Pină in prezent s-au predat 
lecțiile „Măsuri necesare pen
tru buna iernare a animale
lor", „Prepararea nutrețurilor" 
și „Hrănirea și îngrijirea va
cilor de lapte". Urmează să fie 
expuse, de asemenea, lecții in
teresante, din care țăranii din 
Bănița vor învăța modul ști
ințific de creștere a animale
lor și de recoltare a furaje
lor, cum sînt lecțiile: „Creș
terea tineretului animal", „Pre
venirea și combaterea princi
palelor boli la bovine și ovi
ne" și altele.

Felul atrăgător de expunere 
a lecțiilor de către tov. Voin 
Enfimia, profesoară de natu
rale la Școala de 7 ani Băni
ța, care aduce completări la 
lecții cu exemple concrete și 
dă răspunsuri competente la 
întrebările pe care le pun 
cursanții, fac ca țăranii din 
comună să frecventeze cu re
gularitate cursurile. Intre cei 
nelipsiți de la căminul cultu
ral in serile cînd se țin lecții 
agrozootehnice se numără ță
ranii întovărășiți Vladislav La- 
zăr, Negara Lazăr,1 I ‘ 
Marcu și alții.

STOICA PETRU 
vicepreședinte al Întovărășirii 

zootehnice „7 Noiembrie" 
Bănița
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(Urmare din pag. l-a)
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EXTERNE
Avînful luptei greviste 

din Italia
ROMA 20 (Agerpres). -
Lupta grevistă din italia cu

noaște un nou avînt. in dimi
neața zilei de 19 decembrie au 
Încetat lucrul 400.000 de lu
crători comunali și funcțio
nari ai consiliilor municipale 
șl provinciale. Greviștii luptă 
pentru majorarea salariilor.

In sprijinul unor cereri si-: 
milare, tot in ziua de 19 de
cembrie, au declarat grevă 
60.000 de muncitori construe-, 
tori din Roma.

In aceeași zl a avut loc bri
ms grevă națională a munci* 
torilor de la șantierele de con
strucții navale care protestea
ză Împotriva restrlngerii de 
către patroni a producției în 
această ramură industrială.
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CHEMAREA P. C. 
DIN ALGERIA

ALGER 20 (Agerpres).
Conducerea Partidului Co

munist din Algeria a chemat 
masele populare să intensifice 
lupta împotriva acțiunilor co
lonialiștilor francezi și pen-, 
tru pace in Algeria. In ajunul 
pieirii sale colonialismul se 
apără cu înverșunare, conti
nuing să pricinuiască mult 
rău, se spune într-o declara-: 
ție a Partidului Comunist din 
Algeria, difuzată in Algeria sub 
formă de foi volante. Repre
siunile crunte împotriva pa- 
trioților urmăresc să intimi
deze masele populare și să îm
piedice desfășurarea acțlunilon. 
lor. Exploziile de bombe, fo-< 
curile de mitralieră șl repre
siunile organizate de ucigașii 
de la O.A.S. urmăresc să 
creeze atmosferă de teroare. 
Se poate și trebuie să se pună. 
aăt acestei situații lntol»- 

lle.
Partidul Comunist din Al

geria arată cit de periculoasă 
este poziția de expectativă ca
re face jocul colonialiștilor și. 
cheamă ca, paralel cu luptai 
maselor populare pentru tra
tative, să se organizeze lupta1 
Împotriva represiunilor.
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Conferința de la Geneva 
a celor trei puteri

GENEVA 20 (Agerpreș). —* 
TASS transmite:

La 19 decembrie la Geneva 
a avut loc o nouă ședință. a 
conferinței celor trei puteri cu 
privire la încetarea experien
țelor cu arma nucleară. Șe
dința a fost prezidată de re-1 
prezentantul S.U.A., Steele.

Reprezentantul S.U.A. a dat 
citire raportului guvernelor 
S.U.A. și Marii Britanii către 
Comisia O.N.U. pentru dezar
mare care conține acuzația ne
întemeiată că uniunea Sovie
tică ar fi responsabilă pentru 
tergiversarea tratativelor.

să încheie lucrările ce le revin la s 
noul cămin. î>

■ ...Mai sînt puține zile pină la Й 
vacanța de iarnă a studenților. 5 
Cînd studenții se vor întoarce R 
înapoi din vacanță, noul cimir. j 
de pe strada Institutului îi va aș- f 
tepta impunător, cu cele trei eta- j 
țe și 80 de dormitoare elegante. S, 
Fiecare cameră va găzdui 4 stu- ! 
denți îtt condiții confortabile, fiind j 
dotată cu mobilier frumos, dula- ! 
puri individuale, noptiere, încălzi* I 
re centrală, iar la fiecare etaj va 
fi cîte o sală pentru lectură. | 

„Casa tinereții', una.din mul- I 
tele construcții care au schimbat 
în 10 гпі fața vechii văioage, va | 
răsuna curînd de glasurile stu- | 
denților. Nu este prima, și nici ul
tima ; va fi urmată de alte fi alte I 
construcții care vor da viață aces
tui colț al Petroșaniului.
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Popalația din боа salina pe cllDcraioriîncheierea sesiunii
Consiliului Mondial al Păcii

STOCKHOLM 20 (Agerpres).
La 19 decembrie seara tîrziu 

. lucrările sesiunii Consiliului 
Mondial al Păcii s-au încheiat. 
La ședința de închidere au 
fost aprobate rezoluțiile pre
gătite de comisii — cu privi
re la dezarmare, la problema 
germană, la lupta pentru in
dependența națională și pace.

Consiliul Mondial al Păcii a 
hotărît ca în 1962 să se con- 
ФЭДое un Congres mondial 
pentru dezarmarea generală și 
pentru pace și să se desfășoa
re "pregătiri pe scară largă 
pentru Congres în toate ță
rile.

In documentele adoptate, 
Consiliul Mondial al Păcii 
subliniază că. dezarmarea ge
nerală constituie în prezent 
principala sarcină a tuturor 
forțelor Iubitoare de pace. In 
rezoluția cu privire la proble
mă 'germană Consiliul Mon-
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dial al Păcii cheamă pe toți 
partizanii păcii să lupte pen
tru încheierea Tratatului de 

• pace cu cele două state ger
mane. Consiliul Mondial al 
Păcii iși exprimă solidaritatea 
cu lupta de eliberare națio
nală a popoarelor asuprite.

O. N. U,. :

DELHI 20 (Agerpres).
Fosta colonie portugheză 

Goa, a cărei populație a fost 
colonialiștilor 

450 de ani se 
libertate. Sol- 

eliberatori au 
căldură și en-

Sub ocupația 
timp de peste 
bucură azi de 
dații indieni 
fost primiți cu 
tuziasm de miile de locuitori

I ai orașului Panjim. Locuitorii
—♦ 1, ’ . ..s-------- --------

COMITETUL POLITIC

Adoptarea revoluției în problema 
algeriană

(Agerpres).
Agerpres,

al Adună

Prima întîlnire 
dintre Adoula și Chombe

LEOPOLDVILLE 20 (Ager
pres).

Primul ministru al guvernu
lui central congolez, Adoula, 
și căpetenia separatiștilor ka- 
tanghezi Chombe au avut la 
19 decembrie o scurtă întâl
nire la Kitona. Convorbirile 
ufmează să continue pentru â 
ie cădea de acord asupra pro
cedurii și ordinei de zi a dis
cuțiilor. Adoula este însoțit de 
ministrul de Externe, Bombo 
10, ministrul de interne, Gbe- 
nye și ministrul Justiției, 
MXvamba, iar Ghombe de „mi
nistrul" său de Finanțe Kibwe.

Agențiile de presă scot în 
relief presence 1» Kitona я Ійі 
GeorgesDumontet, fost repre
zentant al O.N.U. 
bethVilte și prieten 
Iui Chombe.

La Elisabethville 
devinit din nou 
Potrivit declarațiilor 
tător de cuvînt 
O.N.U., „elemente 
ponsabile" au încălcat aran
jamentul de suspendare a fo
cului și au atacat cu obuze de 
mortier unitățile etiopiene. A- 
cestea au ripostat și au ocu
pat clădirile societății „Union 
Miniere", sediul mercenarilor.

Pe de altă parte luînd cu
vîntul în parlamentul belgian, 
Spkak, ministrul Afacerilor 
Externe, a declarat că exper- 
|ii juridici belgieni studiază 
posibilitatea unei plîngeri îm
potriva O.N.U. pentru „pagu
bele" pricinuite în Katanga»

la Elisa- 
intim al

situația a 
încordată, 
unul pur- 

al forțelor 
albe ires-

l

t

NEW YORK 20 
Trimisul special 
transmite :

Comitetul Politic 
rii Generale a O.N.U. și-a în
cheiat discuțiile în problema 
algeriană. Comitetul a exami
nat proiectul de rezoluție al 
celor 32 de țări afro-asiatice 
care cheamă guvernul Fran
ței și Guvernul Provizoriu al 
Republicii Algeria „să reia 
tratativele pentru înfăptuirea 
dreptului poporului algerian 
la autodeterminare și indepen
dență pe baza unității și in
tegrității teritoriale a Alge
riei".

In marea lor majoritate, de
legații care au luat cuvîntul 
la dezbateri s-au pronunțat în 
sprijinul cererilor legitime ale 
eroicului popor algerian, și 
peiitru adoptarea proiectului 
de rezoluție.

Delegatul Ceylonului a cerut 
Comitetului să țină seama de 
faptul că „Algeria dorește să 
fie liberă și va fi liberă".

Delegatui R.S.S. Bieloruse 
P. E. Astapenko, s-a pronun
țat cu hotărire împotriva ori
căror încercări ale colonialiș
tilor franoezi de a smulge Al
geriei Sahara.

Delegatul Sudanului, Adeel, 
a condamnat guvernul francez 
pentru faptul că nu vrea să 
țină seama de Declarația cu 
privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor 
coloniale și de rezoluția cu 
privire la Algeria adoptată la 
sesiunea precedentă a Adună
rii Generale.

Reprezentantul Bulgariei, Ta- 
răbanov, a subliniat că la tra
tativele franco-algeriene repre
zentanții Franței au formulat 
pretenții cu totul inadmisibile 
cerînd „drepturi speciale" pen
tru populația europeană din 
Algeria și separarea de Alge
ria a patru cincimi din teri
toriul el.

Delegatul R. P. Romine, Mi
hail Hașeganu s-ă pronunțat, 
de asemenea, in sprijinul re-

vendicărilor poporului algerian 
și pentru proiectul de rezolu
ție afrb-asiatic.

Delegatul S.U.A. a declarat 
că guvernul său sprijină drep
tul poporului algerian la au
todeterminare, dar imediat 
după aceasta a anunțat că 
delegația americană se va ab
ține de la vot în ce privește 
proiectul de rezoluție al celor 
32 de țări.

Delegatul statului Mali a 
vorbit cU Indignare despre cri
mele colonialiștilor francezi în 
Algeria șî a exprimat solidari
tatea poporului din Mali cu 
poporul luptător din Algeria. 
El a demascat uneltirile mo
nopolurilor străine care în
cearcă să răpească statelor 
africane resursele lor natu
rale.

Fiind pus la vot proiectul de 
rezoluție al țărilor afro-asiati- 
ce a fost adoptat cu 61 voturi 
pentru și 34 de abțineri. Nici 
o delegație nu a votat contra. 
Nouă delegați printre care 
Franței și Africii de 
fost absenți de la vot.

capitalei aclamă steagul in
dian înălțat pe clădirea reșe
dinței fostului guvernator. Co
respondentul agenției Reuter, 
primul dintre corespondenții 
agențiilor de presă occidenta
le care a intrat în Panjim,, 
transmite că populația salută 
pe eliberatori cu strigătele 
„Jal Hind, Jal Hind“ (Trăias
că India).

In fața clădirii municipali
tății din Panjim a avut loc o

★

DELHI 20 (Agerpres).
In timp ce oficialitățile și 

organele oficioase de presă din 
principalele țări membre ale 
N.A.T.O. nu iși ascund deza
măgirea cauzată de înfrînge- 
rea suferită de politica colo
nialistă a Portugaliei, în ță
rile care au cunoscut din plin 
jugul colonial acțiunile hotă- 
rîte ale guvernului indian în
tâmpină o largă aprobare;

„Marocul sprijină acțiunile 
Indiei pentru asigurarea inte
grității sale teritoriale" — a 
declarat Alaoui, ministrul In
formațiilor, Turismului și Ar
telor al Marocului, comentând 
măsurile luate de India pentru 
eliberarea teritoriilor sale na
ționale aflate sub dominația 
colonial^ portugheză.

„Guvernul birman este de 
acord cu declarația Indiei po
trivit căreia Goa este o parte 
a teritoriului indian" — a de
clarat un purtător de cuvînt

paradă a unor unități milita
re terestre, navale și de avia
ție indiene.

Pe de altă parte un purtă
tor de cuvînt al Ministerului 
Apărării al Indiei a comuni
cat că la Panjim s-au predat 
forțelor indiene un număr de 
2000 de militari portughezi. 
In felul acesta numărul total 
al prizonierilor capturați se 
ridică la 4300.

★ ★

al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Birmaniei.

„Republica Arabă Unită 
sprijină întrutotul poporul in
dian în lupta sa dreaptă pen
tru eliberarea de sub ocupația 
străină a tuturor porțiunilor 
teritoriului țării sale" — se 
arată într-o declarație oficială 
publicată de ziarele din Cairo.

După cum transmite Irak 
News Agency, un purtător de < 
cuvînt al guvernului irakian a 
declarat că „Republica Irak 
salută pe luptătorii- pentru e- 
liberarea teritoriului uoa șl 
acțiunile întreprinse de India 
pentru restabilirea drepturilor 
sale".

Poporul ghanez — anunță 
postul de radio Accra — „sa
lută eliberarea teritoriului 
Goa și așteaptă cu nerăbda
re ziua în care vor fi eliberați 
frații săi asupriți din Angola 
și din alte teritorii portughe
ze din Africa".

©
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Dezbateri de politică externă 
în Camera lorzilor

1 LONDRA 20 (Agerpres) 
Deschizînd dezbaterile Camerei 

lorzilor în problemele de politică 
externă, laburistul Henderson a 
subliniat necesitatea urgentă de 
a duce tratative cu Uniunea So-
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In S.U.A. continuă manifestațiile 

populației de culoare

WASHINGTON 20 (Agerpres) 
Potrivit agențiilor de presă, în

S.U.A. continuă manifestațiile po
pulației de culoare în sprijinul lup
tai împotriva segregației rasiale, 
începute în cursul săptămînii tre
cute la Albany, manifestațiile s-au 
extins în tot sudul S.U.A. cuprin
zând în cele din urmă și centrul 
și estul țării. Poliția americană 
a reprimat cu brutalitate aceste 
manifestații făcînd uz de arme de 

, foc, bastoane de cauciuc și dini 
special* dresați împotriva manifes- 
rațiilor populare. Au .fost efectuate 
sute de arestări. Numai la Albany 
au fost arestate peste 700 de per
soane.
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SVERDLOVSK. 20 de
cembrie s-a deschis la Sverd
lovsk consfătuirea zonală a 
lucrătorilor din agricultura re- 
-iuniloc Sverdlovsk, Orenburg, 

R.S.S.A. 
K.S.S.A. Udnrartă.

vietică în scopul soluționării pro
blemei germane și a problemei 
Berlinului occidental.

Vorbind despre problema dezar
mării el a salutat declarația co
mună sovieto-americană din 20 
septembrie cu privire la principiile 
stabilite de comun acord asupra 
tratativelor referitoare la dezar
mare, declarație pusă la baza pro
iectului comun de rezoluție so- 
vieto-american prezentat la 13 de
cembrie în Comitetul Politic al Adu
nării Generale a OJN.U. Această 
declarație, a spus Henderson, oferă 
o bază reală pentru reluarea tra
tativelor cu privire la dezarmare.

Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor, lordul Home, ministrul 
Afacerilor Externe al Angliei, a 
subliniat că intenționează, să reia 
contactele cu guvernul sovietic.

Home a vorbit apoi despre si
tuația din Congo. Din cele afir
mate de el a reieșit limpede că 
Anglia încearcă prin toate mij
loacele să împiedice unificarea Con- 
goului și mizează pe Chombe, la
cheu al monopolurilor străine.

gi____ . ___
ferm, Celeabinsk, 
Bașkiră și

SAN SALVADOR. După cum 
s-a anunțat, la 17 decembrie 
în Salvador au avut loc ale
geri pentru desemnarea celor 
54 de membri ai Congresului 
național.

După cum anunță agenția 
United Press International, 
așa-zisa „Uniune a partidelor 
democratice", condusă de colo
nelul Julio Adalberto Rivera, 
fost membru al juntei milita
re, a obținut toate locurile din 
congres. Rivera a și Anunțat 
fcă sub conducerea lui Salva
dorul va continua să mențină 
„strînsa alianță" cu Statele 
Unite.

LONDRA. La 20 decembrie 
Macmillan, primul ministru al 
Angliei, însoțit de lordul 
Home, ministrul Afacerilor 
Externe, a plecat pe calea ae
rului în insulele Bermunde 
pentru a duce tratative cu 
președintele S.U.A. Kennedy.
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Beri Khedda s-a înapoiat 
la Tunis

TUNIS 20 (Agerpres)
La 19 decembrie s-a întors la 

Tunis, după vizita făcută în Re
publica Arabă Unită și Libia, Ben 
Khedda, președintele guvernului 
provizoriu al Republicii Algeria. 
Вел Khedda a fost însoțit în că
lătoria sa de Boussouf, ministrul 
armatei.

La sosirea pe aeroport, Ben 
Khedda a declarat că ^.întrevede
rile avute în R.A.U, și Libia au 
fost foarte fructuoase și ,că a cons
tatat din . nou că’țn aceste țări 
lupta poporului algerian este spri
jinită pe-deplin";

Un mare miting
ATENA 20 (Agerpres). - 

TASS transmite :
La 18 decembrie, la 

„Acropole" din Atena 
loc un mare miting al 
lor greci, care s-a desfășurat 
sub lozinca „Să demisioneze 
guvernul foametei și al sără
ciei I".

Șomajul ceste un ; adevărat 
flagel în rîndurile oamenilor 
muncii din Grecia. Datele pu
blicate recent de Confedera 
ția Generală a Muncii din 
Grecia arată că în momentul 
de față 30 la sută din toți 
muncitorii greci, sau 300.000 
de oameni, sînt șomeri totali, 
iar 20 la sută sînt șomeri par
țiali. Șomajul a cuprins nu
meroase regiuni ale țării.

Cei care au luat cuvîntul 
la miting au declarat că tine
retul grec are de suferit în 
mod deosebit din cauza șo
majului; 65 la sută din șomeri

Teatrul 
a avut 
șomeri -

ai șomerilor greci
sînt oameni tineri. Dintre cel 
75.000 de tineri, care apar în 
fiecare an pe piața brațelor 
de muncă din țară, numai 
20.000 găsesc de lucru.

In ultimii 5 ani au părăsit 
Grecia plecînd în străinătate 
pentru a căuta de, lucru 
270.000 de tineri și tiji^re,.

In rezoluția adoptată- de 
participanții la miting se spu
ne că guvernul Karamanlis 
este vinovat de situația grea 
a oamenilor muncii din Gre
cia deoarece promovează o 
politică antipopulară de sub
ordonare 
pitalului 
cerut să 
ajutoare, 
tru a li 
majoreze salariile 
oamenilor muncii, să 
pecte ziua de lucru de opt ore 
și să se organizeze noi alegeri 
pentru parlament.

a economiei țării ca- 
străin. Șomerii au 
li se acorde imediat 
să se ia măsuri pen
se da de lucru, să se 

și pensiile 
se res-

PROGRAM DE RADIO
22 decembrie

de tenorul Iosef Schmidt, 16,50 
Curs de limba rusă, 17,00 Mu
zică populară romînească, 
18,05 „Melodii... melodii" — 
emisiune de 
romînească 
Muzică populară 
19,00 Muzică din opereta 
culina" 
tru la 
torului 
drumul 
radiofonic de Vasile Cojocaru, 
20,28 Orchestre și s~'Cști de 
muzică populară romînească, 
21,50 Fragmente din opera 
„Lohengrin" de Wagner.

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de 
astăzi, 8,30 Cîntece și jocuri 
populare romînești, 9,30 Pa
gini alese din opere, 10,08 Mu
zică ușoară, 11,03 Program de 
sulte, 12,00 Limba noastră. 
Vorbește acad. prof. Al. Graur 
(reluare), 13,05 Concert de 
muzică din operete, 14,00 Mu
zică populară romînească din 
Ardeal, 14,30 Muzică distrac
tivă, 15,45 Soliști de muzică 
populară romînească, 16,15 
Vorbește Moscova 1 18,00 Arii 
și ansambluri din opere în in
terpretarea cîntăreților ro- 
mîni, 18,40 Muzică ușoară ro
mînească, 19,25 Muzică popu
lară romînească, 20,30 Concert 
ghicitoare (6), 21,30 Muzică
ușoară sovietică interpretată 
de soliștii noștri. PROGRA
MUL II. 12,15 Suita pentru 
orchestră „Mitrea Cocor" de 
Sabin Drăgoi, 12,45 Muzică u- 
șoară, 14,30 Din viața de con
cert a Capitalei, 15,00 Muzică 
populară romînească și a mi
norităților naționale, 15,35 
'Actualitatea în țările socialis
te, 16,30 Program interpretat

populară
„Melodii...

muzică ușoară 
(reluare), 18,30 

romînească, 
„A- 

de Kovner, 19,30 Tea 
microfon. Studioul ac- 
amator prezintă : „Pe 
belșugului". Scenariu
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CINEMATOGRAFE
22 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : S-a furat un tranvai; 
AL. ȘAHI A : Am supraviețuit 
morții mele; PETRÎLA : Fii a- 
tentă bunicuțo; LONEA : Adio 

Cinci 
atentă 

bunicuțo; BARBATENI: Soco-

copilărie; ANINOASA : 
cartușe; LUPENI.: Fii

teii greșite.
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