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Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

PENTRU BINELE OMULUI
La odihnă și tratament

In acest an, în stațiunile 
balneo-climaterice — Băile 
Herculane, Govora, Slănicul 
Moldovei, Eforie, Sinaia, Tuș- 
nad și în alte 26 de stațiuni 
din țară — s-au odihnit ori au 
mers pentru tratament 6.354 
de muncitori, tehnicieni, in
gineri, funcționari și alți oa
meni al muncii din Valea Jiu
lui — cu 1787 mai mulți decît 
In anul trecut. In același timp 
200 de pensionari mineri au 
fost oaspeții stațiunilor de 
tratament din țară, iar 78 'de 
copii și-au petrecut vacanța 
de vară în cele mai frumoase 
tabere din țară cu bilete pri
mite de la Consiliul local a) 
sindicatelor.

Fondurile folosite de către 
sindicate pentru trimiterea la 
odihnă și tratament balnear 
au Însumat, în anul 1961, 
3.683.060 lei.

In primul trimestru al anu
lui viitor, din întreprinderile 
șl instituțiile Văii Jiului, 410 
salariați vor pleca din nou la 
munte sau mare. Valoarea bi
letelor acestora se ridică 
253.500 lei.

scop se pregătesc programe 
artistice, recitări despre pa
tria noastră dragă care vor fi 
prezentate în fața copiilor.

In acest an Consiliul Central 
al Sindicatelor din R.P.R. a 
repartizat 473.356 lei pentru 
organizarea pomului de iarnă 
în Valea Jiului. Pe lingă a- 
ceastă însemnată sumă, comi
tetele celor 66 sindicate din 
bazinul nostru carbonifer 
contribuit și ele cu 112.337 
pentru pomul de. iarnă.

Din fondurile alocate în 
cest scop, 61.200 lei vor fi
iosite pentru organizarea po
mului de iarnă la mina Lu- 
peni, 33.900 lei la Petrila, 
34.500 lei la Vulcan, 28.200 lei 
la Lonea, 16.300 Iei la Uricani, 
11.010 lei la U.R.U.M.P. ș.a.m.d.

au 
lei

a- 
fo-

Fonduri pentru 
activitatea culturală

Cu fiecare an ce trece, tot 
mai multe fonduri se alocă în 
Valea Jiului pentru acțiuni 
culturale. In 1961 bibliotecile 
celor 9 cluburi au fost înzes
trate cu cărți politice, de lite
ratură beletristică și tehnice 
în valoare de aproape 150.000 
lei. Conducerile cluburilor au 
cumpărat echipament 
strumente muzicale în 
re de 43.584 lei. Sume 
tante s-au cheltuit și 
organizarea de conferințe șl 
programe cultural-ărtistice, a- 
menajarea colțurilor roșii și a 
sălilor de cinematografe, re
înnoirea agitației vizuale etc.

In total pentru acțiuni cul
tural artistice, în bilgetul Con
siliului local al sindicatelor pe 
anul 1961 a fost prevăzută su
ma de 1.042.994 lei.

©-------------------
CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT

la

Pregătiri pentru 
pomul de iarnă

In aceste zile, pe întreg cu
prinsul Văii Jiului se fac pre
gătiri intense pentru sărbăto
rirea, în fiecare localitate, a 
pomului de iarnă. La Petro
șani sau la Lupeni, Petrila 
sau Aninoasa, peste tot, co
misiile de organizare a sărbă
toririi pomului de iarnă se 
străduiesc să facă această săr
bătoare a copiilor cît mai plă
cută, mai instructivă. In acest

și in- 
valoa- 
impor- 
pentru

Colectivul minei Aninoasa
In dimineața zilei de 25 de

cembrie pe puțul principal al 
minei Aninoasa au fost extra 
se primele 490 tone de căr
bune peste planul anului 1961— 
ne comunică corespondentul 
nostru C. Dănilă. In cursul 
acestui an la mina Ani
noasa, în urma măsurilor 
tehnico-organizatorice luate și 
a extinderii metodelor înain
tate de lucru, productivitatea

anulmuncii a sporit față de 
trecut cu 2,3 la sută, consumul 
de lemn a fost redus cu 3 
m.c./1000 tone de cărbune. In 
același timp, ca urmare a unei 
intense preocupări, calitatea 
cărbunelui a fost simțitor îm
bunătățită; procentul de ce
nușă în cărbune fiind redus 
față de 1961 cu 2,1 la sută, 
fapt ce a adus exploatării bo
nificații însemnate.
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Ieri au început

Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale
a R. P. Romîne

sîliului de Stat, Grigore Gea- 
mănu, secretar al Consiliului 
de Stat și membrii Consiliului 
de Stat.

La sesiune participă condu
cători ai instituțiilor centrale, 
ai organizațiilor obștești, frun
tași în muncă din întreprin
derile Capitalei, oameni de 
știință și cultură, ziariști ro- 
mîni și corespondenți 
sei străine.

Președintele Marii 
Naționale, tovarășul 
Voitec, a deschis lucrările se
siunii.

Marea Adunare Națională a 
aprobat în unanimitate urmă
toarea ordine de zi:

1. — Validarea alegerii de 
deputațî în Marea Adunare 
Națională pentru circumscrip
țiile electorale Caransebeș, re-

Marți dimineață, la Palatul 
Marii Adunări Naționale s-au 
deschis lucrările 
doua sesiuni ordinare 
de a patra legislaturi 
Adunări Naționale.

Deputății au primit 
ternice aplauze pe conducăto
rii partidului și statului.

In loja din dreapta incintei 
au luat loc tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, E- 
mil Bodnăraș, Petre Borilă, 
Nieolae Ceaușescu, Chivu Stoi
ca, Alexandru Drăghici, 
xandru Moghioroș, 
Coliu, Leonte Răutu, 
Sălăjan, Mihai Dalea, 
dru Bîrlădeanu.

In loja din stingă 
au luat loc tovarășii Avram 
Bunaciu, vicepreședinte al Con-

---------- aibi a sa•• ~=---------  —

In sprijinul viitorilor studenți 
ai învățămîntului tehnic superior

celei de-a 
a celei 

a Marii

cu pu-

ai pre

Adunări 
Ștefan

Ale- 
Dumitru 
Leontin 
Alexan-

incintei

In etapa de- 
săvîrșirii 
strucției 
liste în 
noastră, 
dele le revin sarcini de mare 
răspundere în vederea pregă
tirii unui număr sporit de spe
cialiști. Creșterea impetuoasă 
a economiei naționale, înfăp
tuirea sarcinilor stabilite 
cel de-al Ш-lea Congres 

P.M.R., necesită extinderea in- 
vățămîntului superior care are 
rolul deosebit de important de 
a pregăti pentru economia na
țională, pentru toate ramu
rile de activitate, cadre cu o 
înaltă pregătire, capabile să 
împingă înainte știința și teh- 
niea.

Grija deosebită a partidului 
■și guvernului pentru creșterea 
cadrelor de specialitate în cele 
mai diverse domenii, e reflec
tată de amploarea dezvoltării 
învățămîntului superior. Dacă 
în 1938 erau 16 institute de 
învățămînt superior cu 33 de 
facultăți repartizate în 4 cen
tre universitare, în prezent, în 
țara noastră funcționează 45 
de institute de învățămînt su
perior repartizate în 12 cen-

con- 
socia- 
patria 

școlilor de toate gra-

de 
al

In 
a 

se
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8 Costică se așe- ~~ " ‘ *'“• ’
8 ză obosit pe scaun.
8 Ijz spunea în gînd
8 că nu i-ar strica un
8 pui de somn după o zi de mun-
ft că. Patul îi făcea parcă semne.
o Dar cînd să se hotărască, pe ușa

-------. ______ ........ ...... i, o dată
cu un curent rece de aer, Ileana, 
fiica lui de 7 ani și jumătate, 
elevă în clasa întîia. Unicul copil. 
Comoara și bucuria familiei.

— TiculeI izbucni fetița. Agi 
îmi ești dator cu... un acordeon.

— Nu înțeleg. Eu îți sini da
tor ?...

Ileana își deschise în grabă 
ghiozdanul și din el scoase o 
coală de hîrtie liniată cu pătră
țele pe care-o flutură în aer, bu
curoasă.

— Nu recunoști ?
Ochii lui Costică alergară în 

fugă peste hîrtie. Apoi, încet, min- 
găiară încă odată literele și cifrele 
de pe coala liniată cu pătrățele.

Ileana o zbughi în dormitor.
Aici a pornit picupul. In cameră

8 se revărsau valuri, valuri dintr-o 
g melodie. Textul cîntat de solist
8 îi era cunoscut lleanei.
8

BUCURIA ILENEI

8 bucătăriei năvăli în casă,
on o
8
oV
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

cred. Cînt-o și tu să mă— Nu 
conving.

Ileana, 
tenă, cu 
cu o eșarfă albă пи-și găsea locul.

— Doi pași la stingă, unul la 
dreapta... își spuse ca pentru si
ne. Apoi cu vocea tare : Așa e bi
ne ticide ?

— E bine Ileana.
— Nu cred. Numai dacă dan

săm împreună îmi dau seama...
Și s-au prins la dans. Doi pași 

la stingă, unul la dreapta...
— Nu e bine, nu e bine, ticule. 

Asta nu-i tango. E „Păpușica“. E 
vals. Numai „Fluturașul” se dan
sează așa. Apoi amintindu-și de 
ceva plăcut, Ileana fugi în colțul 
camerei și izbucni bucuroasă :

— La educație fizică am luat 
azi un 10. Am sărit exact ca ie
purele. Se aplecă, și în patru „pi 
cioace ‘ imită exercițiul. Oprin
duse lingă taică-său adăugă : îmi, 
ești dator cu un acordeon.

Costică luă din nou hîrtia li
niată cu pătrățele citind cu satis
facție :

Lucrare de control. 3 + 2—4=1. 
ЗА5—6=2. Și așa mai departe. 
Privi în colțul sting. Cu litere

fetiță drăgălașă, sprin- 
părul scurt, bălai, prins

roșii, învățătoarea § 
a trecut pe lu
crare nota 10I In 
dreapta- era nu- _ 

mele fetiței: Dumitrescu Ileana. 8
— Vezi tată I N-am avut nici § 

o greșeală. 8
După ce-și sărută fetița, Cos- 8 

tică, îi răspunse : §
— Datoria-i, datorie! Dar doi 8 

de zece nu înseamnă după înțe- 8 
legerea noastră un acordeon. Mi-aj 8 
adus vreo 7 de 10 dar amil școlar 
nu se încheie la 30 decembrie.

Ileana luă de pe noptieră puș
culița. O cîntări in palme.

— Ticule ! De anul nou o des
chidem, da ? Adaug și economiile 
mele...

— De ce Ileana ? O deschidem 
cînd termini a ’ntîia.

— Nu ticule ! Ai uitat cîți de 
zece am luat în acest trimestru ? 
Mulți, nu-i așa І O jumătate de 
acordeon dai dumneata, un sfert 
eu din economii și restul mămica.

- De acord — încuviință Cos
tică. Apoi pentru sine complectă : 
de fapt la sfîrșitul anului fiecare

8
8
8

Conf. ing. LEȚU NICOLAE tre universitare, 
decanul Facultății de mine avînd 151 fa- 
Institutul de Mine Petroșani cultăți cu 22(3 

=— de specialități.
In același timp, numărul de 
studenți a crescut de la 26.489 
la aproape 72.000. Anul aces
ta au fost create încă 3 insti
tute și 19 facultăți, luînd fi
ință trei noi centre universi
tare în orașele Bacău, Con
stanța și Baia Mare.

Se dezvoltă, de asemenea, 
fiecare an baza materială 
învățămîntului superior și
îmbunătățesc necontenit con
dițiile de trai și de studiu ale 
studenților. In anul 1961 sta
tul nostru democrat-popular a 
alocat cu peste 50 la sută mal 
multe investiții decît în 1960 
pentru nevoile învățămîntului 
superior, construindu-se că
mine cu peste 11.000 locuri, 
cantine pentru mai mult de 
12.000 studenți. Pentru pregă
tirea și întreținerea unui stu
dent, statul cheltuiește în me
die 11.000 lei anual.

In centrul universitar Petro
șani, pentru dezvoltarea învă
țămîntului superior minier se 
construiesc 3 obiective noi, în 
valoare de 10 milioane lei, a- 
nume: un cămin cu o capa
citate de 360 locuri, o hală 
modernă pentru laboratoare și 
un amfiteatru cu 540 locuri.

In fiecare an, spre Institu
tul de mine din Petroșani se 
îndreaptă absolvenți al școli-

giunea 
giunea

2. — 
tru aprobarea 
Stat pe anul 1962.

3. — Darea de seamă asu
pra înfăptuirii Planului de 
Stat pe anul 1961 și cu privi
re la Planul de Stat pe anul 
1962.

4. — Proiectul de lege pri
vind reglementarea regimului 
vamal al Republicii Populare 
Romine.

5. — Proiectul de lege pen
tru ratificarea decretelor nor
mative emise de Consiliul de 
Stat al R.P.R. în perioada de 
la 23 martie pînă 
cembrie 1961.

La primul punct __ ______ _
de zi, deputatul Demostene ; 
Botez a expus raportul Comi
siei de validare a Marii Adu
nări Naționale.

Marea Adunare 
validat alegerea 
Nicolae Magda în 
ția electorală Caransebeș, re-‘ j 
giunea Banat și Petre Ionescu,' 
In circumscripția electorală 
Băneasa, regiunea Dobrogean

In continuare a luat cuvîn- 
tul tovarășul Aurel Vijoli, mi
nistrul Finanțelor, care din în
sărcinarea Consiliului de Mi
niștri a prezentat proiectul 
asupra Bugetului de Stat pe 
anul 1962.

Tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Consiliului de 
Miniștri a prezentat apoi da
rea de seamă asupra înfăptui
rii Planului de Stat pe anul 
1961 și cu privire la Planul 
de Stat pe anul 1962.

După-amiază comisiile eco- 
nomico-financiară și juridică 
s-au întrunit în ședințe pen
tru a examina problemele de 
pe ordinea de zi.

Lucrările sesiunii continuă 
miercuri, cînd va avea loc 
discuția generală la proiectul 
de lege pentru aprobarea Bu
getului de Stat pe anul 1962 
și la darea de. seamă asupra 
înfăptuirii planului de stat pe 
anul 1961 și cu privire Ia pla
nul de stat pe anul 1962.

(Agerpres)

Banat și Băneasa, re- 
Dobrogea.
Proiectul de lege pen- 

Bugetului de

ia 26 de-

al ordinei' i

Națională a 
deputation 

cireumscrip-:'

CITIȚI IN PA6. 4-A
• Schimb de programe 

intre Radiodifuziunea și 
Televiziunea franceză și 
Radioteleviziunea ro- 
mină

• Presa elvețiană continuă 
să demaște pe criminalul 
fascist Heusinger

om privește înapoi și-și măsoară # 
rodnicia pașilor. Ileana a muncit, ° 
numai un sfert de an și-i bu- ° 
curoasă de ceea ce a realizat. Dar ° 
noi care sîntem socotiți... oameni ® 
mari ? o

C. MUGUR °
O

— Tictdel îl chemă Ileana pe
8 Costică. Cine cîntă melodia asta ?
8 Un băiat sau o fată І
8 — Băiat — îi răspunse sigur
8 Costică.
Q
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(Continuare în pagi. 3-a)
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Echipa specializată în reparații de clădiri din cadrul Uzi-, 
nei electrice Vulcan, anul acesta a muncit mult și cu spor, 
ceea ce se poate vedea din noul aspect al uzinei.

Iată doi zidari din cadrul echipei, Lazăruț Franeisc și 
Kovăcs Ștefan, executînd tencuirea subsolului sălii de cazauu



Consfătuirile de producție, mijloc importau! dt parflclparc 
o oamenilor muncii la conducerea producției

!

♦ ]

♦ șani, Coi
* de 23 decembrie, Ia Lupeni. un schimb de experiență avînd
♦ ca temă organizarea const ătuirilor de producție și des-
♦ făsurarea întrecerii socialiste, în lumina instrucțiunilor 
î C.CJ». An participat șefH sectoarelor de producție fi de 
! pregătiri de la exploatările miniere, șefii de exploatare, 
ș președinți ai comitetelor de seeții sindicale și ai corni- 
r tetelor sindicatelor de la toate unitățile economice din 
І Valea Jiului.
» La schimbul de expert ență au luat parte tovarășii
• Chioară Victor, secretar al Comitetului orășenesc de 
î partid Petroșani, Memeu S aurei», președintele Consiliului 
1 tocai sindical.
* Au fost prezentate referate despre experiența clștigată 
ș In organfaarea consfătuirilor de producție și a Întrecerii 
t "““îalistr la sectorul II Luptai fi I Fetrila. Vagina de
• tata o coiuaeribn acestui schimb de experiență.
«
Ș .<»»»,»■« v онпгегенпгегеге*

La indicația Comitetului orășenesc de partid Petro- 
l, Consiliul local sindical a organizat în seara zilei

Cheia succeselor noastre
Referatul tar. ing. Simota Dumitru, țeful sectorului

Petrda —
l

In discuția minerilor — cele mai arzătoare 
cerințe ale producției

de

Colectivul sectorului nostru a 
pățit în anul 1961 avînd perspec
tive nefavorabile obținerii de suc
cese. Aceasta a determi
nat organizația de partid, 
comitetul de secție sindicală cit și 
conducerea tehnico-administrarivă a 
feoon.hr să la o serie de măsuri 

eottsete pentru, asigurarea frontului 
de lucru necesar (volumului de pro
ducție planificat pe anul 1961. 
Conducerea, în colaborare cu corni 

.totul de secție, sub îndrumarea or- 
gani2ației de a folosit pentru 

: aceasta consfătuirile de producție.
Ordinea de zi a consfătuirii 

cate adusă la cunoștința colectivu
lui, atlt verbal dt și prin afișare cu 
3—4 zile înainte, de către comitetul 
secției sindicale. Muncitorii nu timp 
astfel să reflecte asupra erestor 
probleme, să vină cu _ sugestii și 
propuneri de îmbunătățire a sit г 
•tei economice a sectorului. Pentru 
consfătuirea din luna ianuarie, mi
nerii Peter Victor, Demeter Ioan 
șl tehnicienii Andrei Ignat, Pădu- 
reaau Stere fi ManoSeteu Nicolae

au studiat toate posibilitățile 
reorganizare a brigăzilor.

Problema analizată la consfătui
rea din luna ianuarie, așa cum am 
mai arătat, a fost reorganizarea bri
găzilor. In urma propunerilor fă
cute de partiapanții la consfătuire 
comitetul de partid al exploatării 
a dat indicații organizației de ba
ză din sectorul nostru să promo
veze la conducerea brigăzilor nu
mai membri sau candidați de par
tid. Comuniștilor Szekely Ștefan, 
Cucoș Gheorghe, Demeter Ioan și 
altora le-an fost încredințate bri- 
Săâ care în anul 1960 nu și-au 
realizat planul. Această măsură a 
adus încă de la începutul anului 
succese importante sectorului nos
tru. Toate brigăzile din sectorul I 
și-âu realizat planul de producție.

In luna februarie. la propune
rea comitetului de secție sindicală, 
s-« prezentat în consfătuirea de 
producție o analiză temeinică a 
ptoducthriti ții muncii. Au parti
cipat la disențw 22 de tovarăși, 
care au propus printre altele, să 
se creeze condiții optime de lucru 
în abataje^ prin pușcarea la vreme 
și артіайтшхи cu material 
nas a brigăzilor. Ca urmate, pro
ductivitatea a crescut.

Desfășurarea la nivel tot 
inak a consfătuirilor de producție 
In primul semestru al anului p adus 
sectorului nostru importante succe
se. Be semestrul I sectorul nostru a 
primit drapelul de sector fruntaș pe 
bazinul carbonifer, drapel ce-1 men
ținem și astăzi.

Nu putem spune că la noi nu 
mai slut lipsuri în domeniul or
ganizării consfătuirilor de produc
ție, dar avem certitudinea că fo
losind experiența căpătată pini a- 
cum o aă creăm pretnizele realizării 
sarcinilor de producție în 1962 îna
inte de termen.

lem-

mai

— Din referatul prezentat

In present exploatăm felia 
întîia a stratului 5 sub aco
periș, a cărei intercalate, în 
cele 3 trimestre ale anului, a 
ajuns plnă la doi metri, in ul
timul timp aceasta s-a sub
țiat și mai mult mergind plnă 
la 0,30—0,50 m. Aceste schim
bări intervenite in zăcămînt 
in defavoarea noastră, ne-au 
creat mari greutăți cauzindu 
ne o pierdere însemnată de 
producție, precum și o depă
șire a prețului de cost de 19,9 
la sută. Iii fața acestor greu
tăți, colectivul sectorului II 
nu s-a descurajat ci, dimpo
trivă, s-a străduit să ie în
vingă-

Am căutat să organizăm mai 
bine consfătuirile de produc
ție. Pentru a ne orienta -spre 
cele mai însemnate probleme, 
care să le punem în discuția 
consfătuirilor de producție, 
s-a desemnat de comun acord 
cu comitetul de secție un co
lectiv din care au făcut parte 
șefi de brigăzi, maiștri șl in
gineri, care în prealabil aii stu
diat problemele legate de ac
tivitatea economică a secto
rului, întocmind un referat cu 
propuneri de măsuri pentru 
Înlăturarea acestor deficiențe. 
Așa s-a procedat la consfă
tuirea de producție ținută în 
25 august 1961, cînd a fost 
fixată pentru discuții analiza 
prețului de cost și cauzele ca
re aii determinat ca sectorul 
să nu se încadreze lună de lu
nă în acest indice. Pentru ca 
această problemă să fie dez
bătută cît mai larg, deficien
țele stabilite de colectiv au 
fost popularizate in sector cu 
3 zile înainte, dlnd astfel po
sibilitatea partîclpanților la 
consfătuire să se pregătească 
din timp asupra cauzelor ca
re au dus la depășirea prețu
lui de cost șl să se gindească 
asupra măsurilor pe care Ie 
propun în scopul eWminăril 
lipsurilor.

Consfătuirea a avut o des 
fășurare destul de vie, proble
ma principală din raport — 
prețul de cost — fiind anali
zată pe capitole șl arătlndu- 
se factorii care au generat de
pășirea lui. Participant!! la 
consfătuire și-au adus cu pri
sosință contribuția, criticînd 
cu tărie făptui că nu s-au luat 
măsuri pentru respectarea ca
lității cărbunelui astfel că s-au 
plătit penalizări în valoare de 
peste 200.000 lei. S-au propus

de iov. mg. Opaiț Dumitru,

măsuri concrete pentru alege
rea șistului vizibil In abataje 
și la deversarea craterelor. De 
asemenea, a fost criticat mo
dul defectuos de urmărire a 
fișelor limită, din care cauzS 
s-a alunecat pe panta depă
șirii consumurilor specifice la 
materiale și aer comprimat. 
De asemenea, și depășirea fon
dului de salarii a fost un o- 
biect de discuție.

Dezbaterile de la consfătui
re au fost rodnice, participan- 
ții făcînd propuneri concrete 
care au duș la eliminarea unei 
mari părți din deficiențele 
semnalate, astfel că încopind 
din luna septembrie și plnă în 
prezent sectorul a-a încadrat 
in prețul de cost obțin! nd asl 
fel economii de 
In septembrie, In 
4,56 lei/tonă, iar 
de 5,08 lei/tonă.

In consfătuirea 
din luna septembrie s-au de
falcat cifrele de plan pe lună 
octombrie pe raioane și locuri 
de muncă, iar problema prin
cipală din raport a fost pro
blema realizării planului de 
producție și a pregătirilor. A- 
ceasta deoarece de la 1 ianua
rie 1961 și plnă la 30 septem
brie sectorul II era rămas sub 
plan cu 13.701 tone cărbune, 
iar nerealizarea planului de 
pregătiri nu a permis asigu
rarea liniei de front necesară 
pentru realizarea planului de 
producție.

Pentru realizarea planului de 
pregătiri, s-au luat măsuri 
pentru ajutorarea brigăzilor 
rămase tn urmă. In consfătui
re tov. Ballnt a făcut propu
nerea de a se 
front galeria de 
jului frontal 6/1.

334 lei/tonă 
octombrie' de 
în noiembrie

de .producție

plasa contra 
cap a abat a - 
Aceasta a dus .

t
1

■ 
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14 ii socialiste: concrete, mobilizatoare 
ale sectorului

Bbisctivete iirtr 
I»

Dm referatul tov. Drîmboreanu Parei, președintele comitetului de secție
din sectorul II Lupeni —

găzilor de sub plan. In luna septem
brie ал. numărul brigăzilor rămase 
sub plan din cadrul sectorului a fost 
de 7. Cu ocazia consfătuirii de 
producție din această lună s-a ana
lizat situația acestor brigăzi.
De exemplu, la brigada de
pregătiri condusă de tov. Tomșa 
Alexandru sa constatat o slabă or
ganizare a locului de muncă din 
care cauză nu reușea să realizeze 
avansări de dt de 40—50 m.l. 
lunar. La propunerea comitetului 
de secție sindicală și a muncitori
lor din brigăzi, conducerea secto
rului a luat măsuri de înlocuire a 
șefului de brigadă cu tov. Stan E. 

De asemenea, s-a propus schim
barea șefului de brigadă Kovacs 
Alexandru de la abatajul frontal 
1/1 cu tov, Furo Alexandru. Re
zultatul ; in cadrul consfătuirii de 
producție pe luna octombrie a reie
șit că măsurile propuse în luna 
septembrie au dat roade. Brigada 
preluată de tov. Stan Eugen a reu
șit aă obțină avansări de circa 30 
m.l.'lună față de 40—50 tn.l./lună 
dt a realizat îmumc dod era con-

■ț

dusă de tov. Tomța Alexandru. 
La fel brigada' preluată de tov. 
Furo Alexandru a reușit să respec
te ziya și fîșia și chiar s-o de
pășească.

Un alt obiectiv principal al iu 
trecerii socialiste a fost introduce 
rea și extinderea tehnicii noi. Mi
nerii sectorului II muncesc acum 
in condiții mult mai bune ți mai 
ușor. Toate lucrările de pregătiri și 
abatajele sint Înzestrate cu trans
portoare mecanice, lucrările de 
pregătiri ce se execută în stratul 
5 slot susținute metalic. Și în a- 
batajeie frontale, susținerea este în 
întregime metalică.

La obținerea acestor rezultate a 
contribuit și urmărirea întrecerii 
socialiste și popularizarea rezulta
telor obținute, Din 5 in 5 zxle con
ducerea administrativă a sectorului 
a completat panoul cu rezultatele 
obținute de brigăzi la producție și 
randament. Pe lingă panourile cu e- 
vidența rezultatelor obținute în în’ 
trecere s au făcut articole Ia ga
zeta de perete a minei Lupeni atât 
de eătre; colectivul de redacție al

Л* А* f A*

gazetei dt și de muncitorii frun
tași care în acest fel și-au împăr
tășit experiențele lor în muncă și 
metodele aplicate în producție.

îndrumat de către organizația de 
partid din sector și de către co
mitetul sindicatului pe exploatare, 
comitetul de secție, în noul an ce 
urmează, este hotărtt să îmbunătă
țească și mai mult organizarea în
trecerii socialiste, să perfecționeze 
metodele folosite. Sîntem convinși 
că numai așa vom izbuti să tradu
cem în viață sarcinile de plan pe 
1962 precum și angajamentul de 
a da peste plan 7.700 tone de căr
bune.

șeful rectorului H Lupani — 

la străpungerea înainte de ter
men a galeriei, crelndu-se un 
abataj de rezervă care să a- 
copere pierderea de producție 
de ia abatajul frontal 3/1 unde 
intercalațla depășea 1,2 me
tri. Rezolvindu-se o altă pro
punere, cea făcută de șeful de 
brigadă Popa loan; s-a săpat 
un canal care a permis eva
cuarea apei și avansarea nor
mală a 
sindu~se 
primat 
pompei 
menea, 
Nagy Andrei referitoare la ar
marea metalică â galeriilor 
direcționale din stratul 5, felia 
H-a șl a abatajului frontal 
3/1, propunere care a rezol
vat aprovizionarea eu mate
rial lemnos ce se făcea defec
tuos. S-a soluționat favorabil 
și propunerea făcută de bri
gadierul Andraș Vicențhf, aceea 
de a se schimba sistemul de 
exploatare la stratul 5 ,,papri- 
ea“, propunere care a rezol
vat montarea crațeruiui în 
condițiile ondulațiilor de la 
culcuș și a dus la sporirea a- 
vansftrilor în porțiunile unde 
stratul avea o grosime de nu
mai 0,4 metri. Rezultatele nu 
au intîrziat să se arate. Ast
fel sectorul a încheiat luna 
octombrie cu o depășire de 
2.351 tone.

Consfătuirea din luna oc
tombrie a avut ca temă spri
jinirea brigăzilor din cadrul 
sectarului pentru a-și realiza 
planul. In cadrul acestei con
sfătuiri, o observație jiistă a 
fost făcută de colectivul pe 
exploatare, însărcinat cu de- 
j starea deficiențelor ■ din sub
teran. Acest colectiv a consta
tat că numărul brigăzilor ca
re lucrează la pregătiri este 
prea mare față de posibilită
țile de aprovizionare și de -a- 
sigurare cu oamenii de regi 
necesari. De aceea s-a propus 
ca începînd de la 1 ianuarie 
1962 numărul brigăzilor de- 
pregătiri să fie reduse la 4, 
care să fie dotate cu cete ne
cesare și sprijinite bine astfel 
ca avansarea minimă luitoră 
să fie de 75 m. 1. Considerăm 
că aplicată, această propune
re nu va lntirzia să-și arate 
roadele, datorită faptului că 
un număr mal mic de brigăzi 
vor putea fi mai ușor contro
late și aprovizionate eu cele 
necesare. Sub îndrumarea or
ganizației de bază, conduce
rea sectorului în colaborare cu 
comitetul de secție și-au pro
pus să ia toate măsurile pen
tru a rezolva propunerile me
nite să contribuie la crearea 
de condiții de lucru dintre 
cele mai bune brigăzilor din 
sector ca să-și realizeze pla
nul de producție, condiție o- 
bligatorie pentru realizarea In
dicilor de plan pe. sector,

Ptocedind astfel, vom crea 
premisele ca planul de produc
ție pe anul 1962 și angaja
mentul luat de a depăși pla
nul cu 7.700 tone și a face e- 
conomii de 100.000 Iei la pre
țul de cost, să fie îndeplinite 
cu cinste de colectivul secto
rului II.

abatajului, economi- 
astfel șl aerul eom- 
necesar funcțipn&rii 
S-a rezolvat, de ase- 
și propunerea tov.

Participant! la schimbul de experiență ascultînd cu aten
ție referatele prezentate.

I
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Gonținutisl iArttfcalrtotai — 
ta c*W preocupărilor propagandistului

In cadrul sectorului III al ex
ploatării miniere Petrii» luoctio- 

pe Hn*ă alte fgenr de îri- 
vățămiat de partid, un cerc de 
studiere a Statutului P.M.R. Din 
acest cerc fac parte 24 de cursanp, 
iu majoritare candidați de partid 
ti cîțiva tovarăși din activul fără 
de partid.

Propa*u»ditt al acestui cerc este 
tovarășul Nebeia Francisc, propa
gandist cu experiență ți cu o pre
gătire corespunzătoare. Acest сек 
are o activitate bună, aduce o pre
țioasă contribuție h educarea par 
tinică a candidaților de partid. 
Acest lucru este oglindit de fe
lul in care se desfășoară convorbi
rile, de conținutul ți eficacitatea 
invâțămintului din acest cere.

Atigurindu-ce un continui core» 
puMător, sa reușit ca «cetele la 
convorbiri sa fie rațe. Său cursanți 
ca tovarășii Miclea Gavrilă, Nicu- 
la Romulus, Nagy Alexandru ți 
multi alții care nu au nici o ab 
sență de la învățemint

Preocuparea propagandistice, 
pentru îmbunătățirea calității îiț- 
vățămîntuiui. actualizarea ti concre 
uzarea fiecărei lecții ti seminar, 
face să crească niveiui cunoștințe
lor cuxsanțifor. contribuie la atra 
grena vtnturor membrilor cercului 
la dezbaterea problemelor ce se 
pun în discuție.

Majoritatea cursanților și-au pro
curat încă de la începutul anului 
școlar al invațămmtului de partid 
materialul bibliografic indicat de 
propagandist, au caiete in care îți 
scot cotite in timpui nudiului și 
rș> notează problemele cele mai 
principale din expunerile pe care 
ic face propagandistul.

Îndrumați îndeaproape de propa
gandist, dînd atenția cuvenită stu
dierii materialului bibliografic, 
cursanții acestui cerc practică dis
cuții vii, atractive și pline de con
ținut.

Zilele acestea s a ținut scminqi 
la lecția „Statutul — legea de ba
ză a partidului. Calitatea de mem
bru de partid”.. La dezbaterea pro
blemelor pure in discuție a partici
pat сев mai mare parte a cuesea- 
țilot prezenți-

Toți s-au străduit să expună 
rețeid teoretice din lecție in ttrîn* 
să legătură cu viața, cu aspectele 
din organizația de bază de partid 
din cape fac parte. Ciochină Du
mitru, Mitica Gavrilă ți alții au 
dezbătut la un nivel corespunzător 
problema calității de membru de 
partid, dînd exemple de comuniști 
din sector care prin activitatea lor 
dovedesc că merită titlul de mem
bru de partid.

S-a vorbit despre trăsăturile ca
racteristice ale unui comunist, des
pre Înaltele obligării ce-i revin ți 

despre felul cum trebuie luptat 
pentru a le îndeplini cu cinste.

Fie că a fost vorba despre ne
cesitatea respectării prevederilor 
statutare, a fodatartiifov ți dreptu
rilor membrilor de partid, sau des
pre calitatea de membru de partid, 
propagandistul a îndrumat discuțiile 
spre concretizarea cu exemple din 
sector.

Astfel s-a reușit discuțiile 
sg-și atioga scopul, aușanții să-și 
dea mai bine teama de importanța 
studierii și respectării statutului 
partidului.

După încheierea discuțiilor, pro- 
pnganuiMul a expus сцуівіиі intro
ductiv la tema „Primire* în partid. 
Roiul ți importanța stagiului de 
candidat”.

In această expunere propagan
distul s-a referit la instrucțiunile 
GC, al P.M.R. privind primirea 
in partid, la necesitatea respectă
rii întocmai a acntpt instrucțiuni, 
subliniind importai. « principiului 
primirii individuale ti sporirii exi
genței față de calitățile celor ce 
solicită primirea in partid, Expu
nerea a fost ilustrată eu aspecte 
pozitive și negative din activitatea 
organizației de bază privind mun
ca de primire în partid.

Un accent deosebit sa pus in 
expunere pe problema educării can
didaților de partid, arătindu-se în 
mod concret preocuparea organiza
ției de bază din cadrul sectorului 
1II dusă in această direqie.

Din foreeage desfășurare a șe
dinței cercului s-a desprins faptul 
să propagandistul pupe in centrul 
preocupărilor grija pentru conținu
tul invățămfntului, reușind, fo mare 
măsură, să imprime și curtantilor 
o atitudine păttuniă de tint de 
răspundere pentru întufirea rit шаі 
temeinică a problemelor teoretice 
ta strinsă legături cu viata.

U, P.

£ а c e ți 1" e c t ат a ț i e
șina dar parcă mai cert aleargă 
gospodinele fluturînd in mină bo
nurile,

— Lăsați-ne și nouă cărbunii to
varășe se roagă ele.

— li las daci-mi face plăcerea

De and puiul de gendef s-а fă
cut moși tara simțit, clopoțelul care 
anunța sosirea camioanelor cu alo
cația de cărbuni pentru mineri a 
amuțit ca prin farmec. Liniștea 
locatarilor di» cartierul Dimitrov 
Petroșani nu mai este tulburată de 

:: clinchetul (ui argintiu, deși mun
citorii de aici ar vrea să fie. Nu 

■ se știe din ce motiv, șoferii intră 
. in cartier ața mei pe furiș. Cum 
insă f pf jkw f Wf if tfvintifP ~

\ bum, iși pun bonurile le indemi- 
uă și se para fo pincU. De cum 

: epure mașina să veri adevărate 
; concursuri de cros. Aleargă me-

La L’.R.U.M.P. tehnica progresează
In acest an, colectivul Urinei de 

reparat utilaj minier din Petroșani 
a obținut însemnate succese în ac
tivitatea de producție. Muncitorii 
de rid ți-au îndeplinit planul anual 
cu 16 iile înainte de termen, au 
obținut, pe 11 luni, economii îq 
valoare de peste 3.500.000 lei.

Pentru anul ce urmează, colec
tivul uzinei, îndrumat de organi
zația de partid, și-a asumat angaja
mente însemnate ceea ce dovedește 
că este hotărît să obțină rezultate 
la Ы de valoroase. Cu ocări» a- 
dunării de dezbateri a noilor cifre 
de plan, muncitorii de la 
U.R.U.M.P. s-au obligat ca planul 
pe anul 1962 să-1 realizeze cu 15 
rile înainte de termen, să sporească 
productivitatea mundi, față de cea 
planificată cu 1,5 la sută și să 
obțină economii la prețul de cost, 
peste sarcina planificată, în valoare 
de cel puțin 800.000 lei.

In 1962, planul Ia unele sorti
mente înregistrează o creștere In 
semnată față de acest an. La piese 
de schimb pentru utilaje miniere, 
planul este mai mare ea in 1961 
cu 250 tone, la utilaje сц 61 tone, 
iar la grinzi metalice creșterea es
te de 44 la sută. In scopul înde
plinirii ritmice a sarcinilor de 
plan, creșterii productivității mun
cii și îmbunătățirii calității produ
selor s-au propus spre aplicare <i 
serie de măsuri tehnico-organizato
rice menite să îmbunătățească acri 
vitatea fiecărei secții, a întregii u- 
zini. Un mare accent se pune pe 
ridicarea nivelului tehnic al pro’ 
ducției prin extinderea procedee
lor avansate de lucru, folosirea ra
țională a mașinilor ti ridicarea ca
lificării muncitorilor și extinderea 
experienței înaintate,

In cadrul secției тссашее. a 
cărei sarcini pe 1962 sint mult spo
rite, se pune încă de pe acut» un 
mare accent pe îmbunătățirea in
dicilor de utilizare a mașinilor u- 
nelte. In special, se va persevera 
în direcția folosirii intensive a aces'

— spun șoferii dindu-și aere.
— Păi n-avem nici o găleată de 

cărbune — se plîng gospodinele.
— Iii și I Nu vă convine faceți 

reclamație — vine răspunsul.
După, cum se vede gospodinele 

au făcut intr-adevăr reclamație. 
Oare distribuirea cărbunilor nu se 
poate face și fără aceasta i Sigur 
ci da. Nu-i așa tovarăși șoferi ț 

tor mașini, adică pentru obținea 
de mai multe produse prelucrate 
pe unitatea de timp de fiecare ma
șină unealtă.

La turnătorie, se v» extinde pro-
cedeul de turnare în coji de șilient 
ți coji de bachelită ți mccesâxarea 
operațiilor de formare ; se va ex
perimenta turnarea fontei modu
lare și altele.

Aplicarea ti a unor măsuri or
ganizatorice vine în sprijinul unei 
mai bune organizări a procesului 
de lucru, fapt ce contribuie la creș
terea productivității muncii. Prin
tre aceste măsuri amintim : creș - 
terea numărului de muncitori care 
vor lucra în acord, extinderea pe 
cit posibil a lucrului în serie, eșa
lonarea în funcție de cerințe a lu
crărilor importante, extinderea pre
lucrării pieselor prin așehjere rapi
dă etc. Măsuri însemnate se vor 
introduce și pentru reducerea chel
tuielilor de fabricație și îmbună
tățirea condițiilor de lucru. Pentru 
secția construcții metalice, de pil
dă, se vor confecționa 2 macarale 
pivotante, lucru ce va ușura efor
tul fizic al muncitorilor de aici.

Aceste măsuri, care au drept 
scop ridicarea nivelului tehnic al 
producției, precum și folosirea ju
dicioasă a capacității de producție 
vor conduce la îndeplinite» ritmi
că a noilor sarcini de plan și a an
gajamentelor.

ST ERABT

In etatec de ferăstrău și lovituri de secure, uriașul 
елге 10 Înălța coroana veșnic verde spre bolta azurie a 
plKurOer • căaut răpus, Spre deosebire de semenii iul, 
•1 nu va fi transformat iu mobilă, materiale de con
strucții ori cctuloeă. Bradul din clișeu va fi mai mtndru 
șl sușf frumos decit atun ei cînd se afla pe creasta 
muntelui. împodobit ca-n basme, ei va fi unul din prin
cipalele puncte de atracție din orașul copiilor ce se »me- 
najeasă în Lupenl spre bucuria eeior miel ca șl a celor 
mari.

(ѴПШІІ snohlHlte 
Ц-Н МЙЙ РГЦПМ1 

li Bina Britani
După o activitate de două 

luni fl Jumătate, in ziua de 18 i 
decembrie cele 3 caravane sto-r, 
matologlee (or. i, 3 0 5) trl-, 
mise de Ministerul Sănătății la 
Uricani au părăsit localitatea, 
indrepUndu-se spre alte între
prinderi din tară, in această 
perioadă personalul medical al1 
caravanelor stomatologice com 
dus de dr. Georgescu Otiila. 
șl dr. Orheami Tlberiu au exe
cutat la cererea minerilor din 
Uricani 824 plombe, 418 ex
tracții. a restaurat complet 
dantura la 16 pacienți (prin 
proteze frontale șt parțiale) 
a făcut 3 intervenții chirur
gicale ?i numeroase tratamen
te și pansamente.

Profund recunoscători pentru 
grija manifestată față de să
nătatea celor ce muncesc, mi
nerii Domoș Ștefan, Ciolovici 
loan, Parpală Vașile. Mileșan 
Zaharu șl Gimelăa Marin au 
mulțumit stomatologilor in 
numele tuturor paciențiior de 
la Uricani și s-au angajat să1 
răspundă grijii partidului șl 
guvernului cu noi succese în 
producție, dlnd patriei mii de 
tone de cărbune peste plan.

ISACBSCU ADRIAN
i corespondent voluntar Uricani

In sprijinul viitorilor studenti 
ai învățămintuius tehnic superior

(Urmare din pag. l-a) 

lor medii din toată țara pea- 
tru a deveni cadre tehnice su
perioare necesare industriei 
miniere.

Pentru a Îmbunătăți pregă
tirea absolvenților de școli me
dii in vederea admiterii lor in 
fmr&țămlntul tehnic superior, 
Institutul de mine organizea
ză anual cursuri de pregătire, 
In cadrul cărora lecțiile sint 
prezentate și seminarizate de 
cele mal competente cadre di
dactice. In cursul verii anului 
1961, cursurile de pregătire au 
fost frecventate de un număr 
de 350 absolvenți de școli me
dii din toată țara, iar la exa
menul de admitere s-au pre
zentat peste 1.000 de candidați.

Cu ocazia cursurilor de pre
gătire și * examenelor de ad
mitere desfășurate in ultimii 
ani, să putut constata că in 
general absolvenții școlilor me
dii din Petroșani, Lupenl, Lo- 
nea slnt bine pregătiți profe
sional. Acest lucru a fost con
firmat de răspunsurile dare 
date ia examenul de admite
re, cit și de comportarea și 
activitatea zilnică pe care o 
desfășoară ca studențL Astfel 
de tineri aduc laude școlilor 
medii pe care le-au absolvit, 

cit șl cadrelor didactice care 
i-au pregătit.

Așa de exemplu tint tov. 
Simțea Nicolae care a absol
vit școala medie Lonea, Costi. 
naș Benoni și Rădulescu San- 
da — școala medie Petroșani 
ț a.

O analiză mai atentă a com
portării atlt la examene cit șl 
In munca cu cartea In cali
tate de student! a unora din
tre absolvenții școlilor medii 
din Petroșani, pune in eviden
ță și o serie de aspecte nega
tive, a căror înlăturare trebuie 
să constituie o preocupare se
rioasă a secției de invățămlnt 
din cadrul statului .popular, a 
directorilor și dirigințiior din 
școli.

S-a constatat că unii elevi, 
fii de mineri 0 muncitori din 
Valea Jiului, fie că trec exa
menele de admitere cu note 
ia limită, fie că, după admi
tere, se prezintă slab pregă
tiți la disciplinele cu caracter 
matematic și fizic.

Este cunoscut că pentru ad
miterea în institutele tehnice 
de învățămint superior, can
didați! trebuie să aibă cunoș
tințe serioase in domeniul ma
tematicii șl fttieii, întrunit din 
aceste discipline slnt formate 

subiectele lucrărilor scrise și 
cele de oral la examenul de 
admitere. Ori tocmai ia aceste 
discipline, majoritatea candi
daților provenițl din școlile 
medii ale Văii jiului au pre
zentat o serie de lacune.

Mumei astfel se explică fap
tul că IA primul concurs ge
neral de admitere din acest an 
pentru secția Exploatări mi
niere, din cei 13 candidați pro
venițl din școlile medH Petro
șani, Lupenl, Lonea promoția 
1961, 70 la sută au fost res
pinși la probele scrise și orale. 
La ai doilea concurs general 
pentru aceeași, specialitate, 
din cei 16 candidați din Va 
lea Jiului, 10 au căzut la pro
bele menționate, ceea ce re
prezintă un procent de 62 1* 
sută.

Pentru secția Prepararea 
substanțelor minerale Utile, la 
al doilea concurs general de 
admitere, din cei 7 candidați* 
proveniți din Valea Jiului, pro
moția 1961, 86 la sută au fost 
respinși pentru note slabe ob
ținute la probele scrise și o- 
rale. Printre cei căzuți majo
ritatea sint fii de muncitori 
(ex. Giurgiu Ecaterina de la 
Petrila, Jurca Cleopatra din 
Lupeni, Munteanu Mircea dl» 
Petroșani ș. a.).

Datoria noastră, a corpului 
didactic ai Institntului și mai 
ales a cadrelor didactice de la 
școlile medii, este de a veni 
efectiv in sprijinul fiilor de 
mineri 0 muncitori pentru a 
le da posibilitatea să se În
drepte bine pregătiți spre in- 
vățămîntul tehnic superior, și 
in primul rtnd spre institutul 
nostru minier. In acest scop 
considerăm utile schimburi de 
experiență intre cadrele di
dactice ale școlilor medii din 
Valea Jiului care predau ma
tematica 0 fizica 0 catedra 
de matematici a Institutului, 
prin asistarea la orele de se
minarizare, prin discuții asu
pra deficiențelor constatate.

Cu acest prilej se poate sta
bili asupra căror capitole tre
buie Insistat mai mult și ce 
trebuie făcut pentru îmbună
tățirea stilului in munca de 
predare și exemplificare în 
șeoM. Asemenea schimburi de 
experiență intre catedra de 
matematici din institutul de 
mine 0 cadrele didactice care 
predau matematlea 0 fizica in 
școlile medii vor contribui In 
ultima instanță |a imbunftta 
firea pregătirii profeticmale a 
fiilor oamenilor muncii «tin 
Valea Jiului

Ca deficiență considerăm și 
faptul eă din numărul total 
de candida# veni# la con
cursul de admitere in Insti
tutul nistru, foarte puțipi slnt 
рюѵепф din Valea Jiului. La 

primul concurs general pentru 
secția Exploatări miniere din 
acest an, doar 8 ia sută din 
candidați au provenit dift șco
lile medii ale Văii Jiului, pro
moția 1961, iar ia ai doilea 
concurs general 7,2 la sută. 
Pentru secția Prepararea sub
stanțelor minerale utile, pro-; 
centajeie sint asemănătoare. 
La cursul de pregătire in ve
derea admiterii, organizat de 
Institut, din cei Ш50 candidați 
doar 8 Ia sută au fost absol
venți ăi școlilor medii din Va
lea Jiului. Se impune deci ne
cesitatea de a desfășura în 
rindul elevilor din ultimele pla
se al© școlilor medii din Va
lea Jiului o temeinică muncă 
de îndrumare spre institutul 
nostru.

Toate aceste probleme au 
fost înfățișate to prezentul 
articol eonsjderind că ele tre
buie cunoscute de tovarășii 
ears răspund de bun» desfă
șurare a învWămîntulpI mediu 
din Valea Jiului.

Pregătind temeinic pe elevi 
încă de pe băncile școlilor 
medii, cadrele didactice pot 
contribui la admiterea fiilor 
oamenilor muncii în institui 
tele de invttțămint superior 
pentru formarea de speei » 
Hști eu calificare superioară, 
potrivit necesităților есооеч 
miel naționale, știința 0 
turil noastre socialiste lâ pH*
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militare

PARIS 26 (Agerpres)
La Direcția Generală a Radio

difuziunii ,și Televiziunii franceze 
• avut loc semnarea protocolului 
privind schimbul de programe în
tre Radiodifuziunea și Televiziu
nea franceză și Radioteleviziunea 
romînă pe perioada 1962—1963, 
care va intra în vigoare la 1 ia
nuarie 1962.

Protocolul a fost semnat de A- 
lexandru Cornescu, directorul pro-- 
gramelor televiziunii romîne, și 
Raoul Ergmann, director general 
adjunct al Radiodifuziunii și Te
leviziunii franceze.

Cu prilejul semnării la Paris a 
protocolului privind schimbul de 

■ programe între Radiodifuziunea 
și Televiziunea franceză și Radio- 
televiziunea romînă, Constantin 
Nicuță, ministrul R.P. Romîne la 
Paris, a oferit un dejun, la care 
au luat parte Francois Charles- 
Roux, director general adjunct în 
Ministerul Afacerilor Externe fran
cez, Jean Fines, director adjunct 
în ministerul Afacerilor Externe 
Francez și conducători ai Radio
difuziunii și Televiziunii franceze.

o

Presa elvețiană continuă să demaște 
pe criminalul fascist Heusinger

GENEVA 26 (Agerpres).
Cererea guvernului sovietic 

ca generalul hitlerist Heusin
ger să fie extrădat și deferit 
justiției, pentru crimele săvîr- 
șite în timpul celui de-al doi- 
iea război mondial, continuă 
Să fie comentată de presa el
vețiană.

Numeroase ziare elvețiene au 
publicat conținutul așa-numi- 
tului plan „Tannenbaum" ela
borat de comandamentul hitle
rist, care prevedea cotropirea 
Elveției. In Elveția, se arată 
într-o telegramă difuzată de 
agenția de presă elvețiană, 
este cunoscut planul care pre
vedea atacarea țării noastre 
de către Germania hitleristă. 
Sint cunoscuți și autorii aces
tui plan : Adolf Heusinger, fost i 
colonel la marele stat major ♦ 
al armatei hitleriste, și gene ♦

ralul Halder, șeful ăcestui stat 
major.

Generalul Heusinger, scrie 
ziarul „Voix Ouvriere", a pre
gătit la timpul său planul de 
cotropire a Elveției de către 
trupele .Wehrmachtului hitle
rist. Elveția nu a devenit vic
timă a agresiunii fasciste nu
mai pentru că visele nebunești 
ale lui Hitler de a cuceri Uniu
nea sovietică au trecut pe pla
nul doi celelalte proiecte de 
invazie. In prezent, subliniază 
ziarul, Heusinger, ca unul din
tre conducătorii N.A.T.O., ela
borează planurile agresive ale 
acestei alianțe.

»
♦

-=O

♦ 
♦

MOSCOVA. Guvernul Repu
blicii Liberia a invitat pe Iuri 
Gagarin, primul cosmonaut din 
lume, să viziteze Liberia ca 
oaspete oficial al Republicii.

Maiorul Gagarin a primit 
invitația.

♦

MOSCOVA. La 25 decembrie 
'a început la Moscova plenara 
Uniunii Artiștilor Plastici din 
U.R.S.S. Serghei Gherasimov, 
prim-secretar al uniunii a pre
zentat un raport.

RABAT. După cum transmi
te corespondentul agenției 
M-A.P. „Asociația femeilor" 
din Aden a cerut să se acorde 
femeilor din acest protectorat 
englez drepturi electorale pen
tru a participa în alegerile 
pentru parlament și organele 
municipale.

J

1

♦
«
G- 
j<
4
ț

*
♦
!
I
♦ 
?

♦

I

♦

LONDRA. Deși în Anglia vre
mea este foarte friguroasă, a- 
depții dezarmării nucleare con
tinuă să mențină pichete în 
fața închisorii' din cartierul 
Brixton, în care sint deținuți 
participanții la recentele de
monstrații împotriva bazelor i 
americane de pe teritoriul An- î 
gliei. Pichetele au fost orga- ? 
nizate de 
100" în noaptea de 
brie.

„Comitetul
23 <

I celor» 
decern-

TOKIO. Bezervele 
Japoniei continuă 
Potrivit datelor publicate de 
Ministerul Finanțelor, la sfîr- 
șitul lui octombrie rezervele de 
aur ale Japoniei au înregis
trat o scădere lunară de 104 
milioane de dolari.

de 
să

aur ale 
scadă.

ATENA. Autoritățile grecești 
au oferit oamenilor muncii din 
țară „un dar de anul nou'': 
ele au anunțat o nouă majo
rare considerabilă a prețuri
lor la carne cu începere de la 
1 Ianuarie.

pentru eliberarea
DJAKARTA 26 (Agerpres). 

TASS transmite :
Președintele indoneziei, Su

karno, a constituit la 26 de
cembrie un stat major opera
tiv pentru eliberarea Irianu- 
lui de vest. EI este condus de 
generalul de brigadă Ahmed

★
DJAKARTA 26 (Agerpres). 

TAȘS transmite:
Pe baza unei rezoluții adop

tate în unanimitate în cadrul 
unui mare miting, la Surabaja 
se creează o brigadă volun
tară pentru eliberarea Irianu- 
Iui de vest. Secția Frontului 
național din Jawa de est a 
comunicat că tineretul și stu
denții între 17 și 35 de ani, 
care doresc să facă parte din 
această brigadă, se înscriu la 
secția Frontului național din 
Surabaja.

sco- 
vest

Su-

in Indonezia: Pregătiri
Irianului de vest
Djani, comandant adjunct al 
statului major al armatei.

Noul stat major, a declarat 
Djani, va coordona toate ac
țiunile forțelor armate în 
pul eliberării Irianului de 
de' sub olandezi.

★ ★
Ordinul președintelui

karno și apelul său adresat 
tineretului de a face pregătire 
militară în tabere speciale 
s-au bucurat de un lai-g ecou 
în întreaga țară.

Guvernatorul insulei Bali a 
declarat că toți funcționarii 
de stat, lucrătorii din între
prinderile particulare, studenții 
și &lți locuitori ai insulei au 
început pregătiri militare în 
centrele speciale ce se organi
zează în diferite părți ale in
sulei;

lupta de eliberare a larii
LUANDA 26 (Agerpres).
Agenția France Preșse rela- 

■ ,tează că Ia 25 decembrie de- 
tașamentele patrioților ango
lezi care luptă pentru elibera
rea Angolei au lansat noi a-’ 
tacuri împotriva forțelor co
lonialiste portugheze în regiu
nea Carmona’, 
maga, precum 
Banga.

Potrivit unor 
dinul de atac a 

.mandamentul

la Sierra Ca- 
și la Quitala

©
In Germania occidentală 4 milioane de oameni 

trăiesc în sărăcie și mizerie

informații or- 
fost d'ât de co- 
detașamentelor 

ue patrioți, care conduce ope
rațiunile de luptă împotrivă 
colonialiștilor pe întregul te
ritoriu angolez.

-=©=—
Procesul intentat 

Sindicatului corpului 
didactic din Japonia

TOKIO 26 (Agerpres)
Reacțiunea Japoneză își intensi

fică ofensiva împotriva Sindicatu
lui corpului didactic din'; întreaga 
Japonie, care se află Th primele 
rînduri ale mișaării democratice 
din țară.

La ședința din 24 decembrie 
a procesului intentat conducătorilor 
acestui sindicat, autoritățile au 
cerut să fie condamnați la închi
soare între 6 luni și un an fiecare 
dintre ei. Ei sînt învinuițî de or
ganizarea luptei sindicatului cor
pului didactic din Tokio, care nu-' 
mără 30.000 membri, împotriva 
așa-zisei clasificări a profesorilor 
menite să instaureze în școli învă- 
țămîntul militarist și șovinist.

-=©=-
„L’Humanit£“ cere 

amnistierea deținuților 
politici spanioli

PARIS 26 (Agerpres)
„De peste 20 de ani republi

canii lîncezesc în închisorile și 
temnițele franchiste" — sub acest 
titlu ziarul „L’Humanîte-! a pu
blicat o știre despre soarta, groaz
nică a deținuților din închisorile 
dictatorului fascist Franco.

Toate celulele închisorilor fran- 
chiste sînt pline de deținuți poli
tici — femei și bărbați; tineri și 
bătrîni. In fiecare zi în țară au 
loc noi și noi arestări.

După cum arată ziarul, la 20 
decembrie, la Madrid, au fost con
damnați la închisoare pe mai 
mulți ani 10 republicani dintre 
care două femei.

In închisoarea din orașul Bur
gos 393 deținuți politici au fost 
condamnați în total la 9.825 ani 
închisoare. Printre deținuții poli
tici se află multe femei. Intr-o în
chisoare din Spania este deținută 
de 19 ani mama a doi copii.

Cercurile largi ale opiniei pu
blice franceze cer amnistierea de
ținuților politici din Spania.

1

tră- 
iată

Patronii industriei cărbunelui 
închid minele pin cauza crizei 
de desfacere. In fiecare lună 
sint concediați în medie 2.100 
de mineri. In industria oțelu
lui și în alte industrii patronii 
restrîng, de asemenea, pro
ducția și concediază pe mun
citori.

Viața este și mai grea pen
tru cei bătrînl și inapți de 
muncă. Conform datelor ofi
ciale, circ ' 2.780.000 persoane 
In vîrstă de peste 60 de ani 
primesc pensii care nu le per
mit satisfacerea Cerințelor mi
nime de trai.

Peste 300.000 de persoane 
sint lipsite de apăpost. Ziarul 
„Suddeutsche Zeitung" care 
reproduce aceste cifre, arată 
că 80 la sută dintre acestea 
sint sijb 45 de ăhî.

i 
i
*
i* 
i t ț 
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Prezențe romînești 
peste hotare

DJAKARTA 26 (Agerpres)
La 24 decembrie Valentin Ste 

riopol, adjunct al ministrului Co
merțului și Nicolae 1 ones cu, ad
junct al ministrului Petrolului 
Chimiei, însoțiți de experți, 
sosii într-o vizită oficială 
Djakarta.

La aeroport au fost întâmpi
nați de inginerul Anondo, secretar 
general al Ministerului Indus
triei de bază și Minelor, de re
prezentanți ai Ministerului Co
merțului și Ministerului de Ex
terne al Indoneziei. Au fost de ț 
asemenea de față Pavel Silard, 
ambasadorul R. P. Ro-mîne la 
Djakarta, precum și membrii am
basadei.

,fZ 

au
la

☆

DJAKARTA 26 (Agerpres)

t * 
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Prof, dr, T. Burghele. membru T 
al delegației de medici romîni ț 
care vizitează Indonezia) a ținut | 
la Universitatea din Djakarta o Ț 
conferință intitulată ^Insuficiența | 
renală acută". Conferința a fost t 
urmată de un film documentar I 
științific despre epurarea extra- T 
renală. :

Au fost de față decanul fa- |
♦ 
« 
i
♦
♦ 
♦ « 
i 
i

cultățil de medicină, profesori 
universitari, personalul didactic 
și numeroși studenți. Conferința 
care a fost urmată de discuții 
s-a bucurat de un viu interes.

BONN 26 (Agerpres). 
Scumpirea continuă a 

iului, șomaj și mizerie — 
condițiile în care întîmpină 
oamenii muncii din Germania 
occidentală noul an. Directo
rul biroului social din Ham
burg a fost nevoit să recu
noască recent că în Germa
nia occidentală trăiesc în pre
zent 4 milioane de oameni în 
sărăcie și mizerie.

In ultimul timp, prețurile 
iau crescut la pîine între 8 și 
10 la sută, la cartofi cu 10 la 
sută, la cărbuni cu 14—15 la 
sută. Au crescut de asemenea 
prețurile la textile, mobilă și 
articole electrice, in luna' no
iembrie numărul șomerilor a 
crescut cu încă 113.000, depă
șind rata de creștere a șoma
jului din ultimele șase luni.

------------ ©
Slăbirea încordării dintre Occident 

și Răsărit — la ordinea zilei
BONN 26 (Agerpres).
Prof. Renate Riemeck, lider 

al partidului vest-german U- 
niunea germană a păcii, a 
scos în evidență, la o ședință 
a conducerii acestui partid, 
necesitatea slăbirii încordării 
internaționale pentru a se 
preîntîmpina o catastrofă mi
litară. După cum relatează 
ziarul „Die Andere Zeitung", 
Renate Riemeck a declarat; 
„Problema slăbirii încordării 
dintre Occident și Răsărit tre
buie să rămină pe ordinea de 
zi. Catastrofa unui război tre
buie preîntîmpinată. Noi avem 
datoria să ne pronunțăm în 
permanență în fața opiniei 
publice, cerînd 
unei politici - de < 
menținere a păcii, 
declarăm г astăzi mai 
încă posibilitatea de a ajunge 
la’ un acord în problema ger
mană pe calea tratativelor. 
Republica Federală trebuie] 
numai să declare că renunță 
la arma atomică și să se pro
nunțe pentru crearea în Eu
ropa a unei zone a înarmări
lor limitate"

Există posibilitatea asigură-

rii păcii pentru întreaga Ger
maniei a continuat Riemeck. 
Guvernul federal trebuie nu
mai să consimtă ca întreaga 
Germanie șă devină neutră din 
punct de .vedere militar, iar 
problemele interne să fie re
zolvate fără Aplicarea forței. 
Este necesar nu numai pen
tru locuitorii Berlinului ci și 
pentru întregul popor german 
să se Stabilească contacte in
tre brganele Republicii Fede
rale și ale R. D. Germane. Nu
mai pd hceastă cale se poate 
ajunge la1 încheierea păcii cu 
întreagă1 Germanie.

promovarea! 
conciliere și 
. De aceeă 

există1

сидл; Arestarea unor a genți 
ai spionajului american

HAVANA 26 (Agerpres)
De curînd au fost arestați Pe

dro Lopez Perez și Isaias Iglesias 
Pons pe cînd, împreună cu un 
grup de contrarevoluționari, în
cercau să debarce în vestul Cubei 
pentru a șe infiltra în țară în ve
derea desfășurării de activități 
subversive.

La 24 decembrie postul de te
leviziune Havana i-a prezentat te
lespectatorilor pe Pedro Lopez Pe-

rez; agent al Agenției Centrale de 
Investigații a S.U.A. și pe Isaias 
Iglesias Pons, organizatorul gru
pului de contrarevoluționari și 
fost instructor al unei școli a 
C.I.A. — agenția de spionaj a 
S.U.A.

După cum a declarat Pedro Lo
pez Регей; el a fost instruit la 
Miami sub supravegherea ameri
cană; pentru a comite acte de sa
botaj în Cuba.

PROGRAM DE RADIO
28 decembrie

peră, 14,03 Muzică distractivă 
de compozitori sovietici, 14,30 
Almanah științific (reluare), 
16,30 Muzică corală romîneas
că, 18,05 Muzică 
nească, 18,45 Să 
ba rusă cîntînd, 
de dans, 20,30

PROGRAMUL I. .7,30 Sfatul 
Medicului, 8,00 Din presa de 
astăzi, 8,30 Muzică ușoară, 
9,00 Vreau să știu, 10,35 Mu
zică din operete, 11,35 Cînte- 
ce ale compozitorilor sovietici 
despre constructorii comunis
mului, 12,00 Muzică ușoară, 
13,05 Muzică populară romî- 
nească și a minorităților na
ționale, 15,40. Coruri, scene și 
pagini orchestrale din opera 
„Carmen" de Bizet, 16,15 Vor
bește Moscova l 17,45 Program 
muzical pentru fruntași în 
producție din industrie și a- 
gricUltură, 18,30 Dicționar mu
zical (6), 19,05 Tinerețea ne 
e dragă, 19,25 Muzică ușoară 
Interpretată de Roxana Matei 
;șî Norocel Dimitriu, 19,45 
(Transmisiune din Studioul de 
concerte a concertului orches
trei simfonice a Radiotelevi- 
ziunii, 22,000 Muzică populară 
romînească. PROGRAMUL II. 
12,15 Succese peste hotare ale 
tinerilor noștri cîntăreți de o-

ușoară romî- 
invățăm lim- 
19,40 Muzică 

Din folclorul 
popoarelor, 21,00 Actualitatea 
Radio, 21,20 Muzică ușoară, 
22,00 Muzică din operete so
vietice.

==G=

CINEMATOGRAFE
28 decembrie

PETROȘANI — 7 
BRIE : Dragoste de 
brie; AL. SAHIA:

NOIEM-1 
septem- 
Invierea 

(seria I-a); PETRILA : Enrico 
Karuso; LONEA: Aproape de 
soare; ANINOASA: Misterul 
fotografiei; CRIVIDIA: Co
mandantul detașamentului; i 
LUPENI: Aproape de soare; 
BARBATENI: Insula fără
nume.

Tiparul: „6 August" — Poligrafie


