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Vă invifâm 
la revelionul tineretului!

LBcrârilc sesiunii 
Narii Adunări Naționale 

a ft. ft. ft.
Miercuri au continuat 

dinare a Marii Adunări 
rii Populare Romîne.

In lojile oficiale au 
partidului și statului.

La sesiune asistă în continuare numeroși in
vitați — conducători ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, fruntași în muncă din 
întreprinderile Capitalei, oameni de știință șl 
cultură, ziariști. Sînt prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la București.

ședința a fost deschisă de tovarășul ștefan. 
Voițec, președintele Marii Adunări Naționale.

Deputatul Manea Mănescu a prezentat ra
portul Comisiei economico-financiare cu pri
vire la,, proiectul de lege pentru aprobarea bu- 
getuțdi de stat pe anul 1962.

țriceput apoi discuția generală la proiectul 
de lege pentru aprobarea bugetului de stat рё 
anul 1962 și la darea de seamă asupra înfăp
tuirii planului de stat pe anul 1961 și cu pri
vire la planul de stat pe anul 1962.

Au luat cuvîntul deputății Gheorghe Roșu, 
circumst ripția electorală Roznov, regiunea Ba- 
oăii, ștefan Tripșa, circumscripția electorală 
Hunedoara Vest, regiunea Hunedoara, Con
stantin Nistor, circumscripția electorală Gher- 
mănesti, regiunea Iași, Nicolae Armencoiu, cir
cumscripția electorală 6 Martie, orașul Bucu
rești, Szabc Emeric, circumscripția electorală 
Săcuei i, regiunea Crișana, Dumitru Lupșe, cir
cumscripția. electoral Vișeu de Sus, regiunea 
Maramureș, ministrul Minelor și Energiei E- 
№<ștrice Bujor Almășan, Isac Martin, .circum

6i (pțîa electorală Galați Vest, regiunea Ga- 
—- lăți, - Alexandru Boabă, circumscripția eleeto.- 

raiS Brazi, regiunea Ploiești, Clement Rusu, 
circumscripția electorală Năsăud, regiunea duj, 
Gherghina Cojocaru, circumscripția electorală 
jț£ inc ști, regiunea București și Dumitru Si- 
întilescu. circumscripția electorală Tg. Ocna, 
regiune?. Bacău, ministrul Transporturilor 
Telecomunicațiilor.

lucrările sesiunii or- 
Naționale a Republi-

luat loc conducătorii

I pag. 20 bani

La spitalul unificat din Petroșani, de curind 
fost pus in funcțiune un aparat de topograf,а

cu сате а fost înzestrat spitalul. Aparatul con
tribuie la precizarea diagnosticului, fiind un 
ajutor prețios al medicului.

IN CLIȘEU : Un aspect din timpul preci
zării diagnosticului, cu ajutorul aparatului to
pograf. __ >
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Producție 
anului

la nivelul 
viitor
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(Continuare în pag. 3-a)

—O-----------------

Rezultate bune la preparația ' 
Lupeni

Colectivul preparației 
Lupeni a livrat cocsari- 
Ior hunedoreni și reșițeni 
peste sarcinile anuale dc 
pian 62.000 tone de căr
bune din care 6.300 tone 
cărbune special.

Acum la încheierea a- 
nului, colectivul prepara
ției Lupeni are un bilanț 
rodnic. . Muncitorii secții
lor de trasport, încărcare 
îi spălare se mîndresc cu

faptul că, prin, .reducerea, 
cu 0,8 la sută a procen
tului de cenușă în căr
bunele special, prin de
pășirea recuperării cu 
1,6 la sută față de plan, 
prin scăderea consumuri- 

. lor de energie și aburi, 
au obținut în 11 luni e- 
conomii la prețul de cost 
în valoare de 3OO‘.OOO lei, 
cu mult peste angaja
mentul asumat.

Minerii de ‘la Uricani, 
care extțag cărbune coc- 
sificabilț muncesc în aces
te zile cu randamentei la 
fel de mari. In perioada 
1—26 decembrie din a" 

"batalele -miner su fost ex
trase peste prevederile de 
plan 1165 tone de căr
bune cocsificabil, cu un 
procent de cenușă scăzut 
față de normă, cu 0,5 — 
0,8 la sută. In fruntea 
întrecerii pe mină se a- 
flă și în această lună 
minerii sectorului II al 
minei care și-au depășit 
planul la zi cu aproape 
750 tone de cărbune. La 
acest sector toate 
zile și-au între
cut planul. Cu 
realizări , mari, 
obținute pe sea
ma creșterji ran
damentelor ,în a- 
bataje la 6,5— 
7,2 tone pe post, 
se află minerii 
din abatajele 
conduse de Po
loboc Constantin, 
Bria Ion, Uliu 
Gheorghe și Cît- 
ciumaru Victor.

brigă-

8
8
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8
8

Anul e pe sfîrșite. In biroul conducerii preparației Lu
peni tovarășii Ardelean Victor I., șeful preparației, Tigoia- 
nu Florea, secretarul organizaț iei de bază P.M.R. și Coman 

’'Sever,, președintele, comitetului sindicatului au fost găsiți zi- 
. iele trecute discutînd despre probleme de conducere a pre

parației în anul viitor.

urma îndeplinirii 
acum a multor 
tehnico -organizâ-

In 
de pe 
măsuri 
torice stabilite la dezba
terea cifrelor de plan pe 
1962, la jpină a fost deja 
sporită simțitor capacita
tea de producție a mul
tor abataje, s-ă reorga
nizat transportul pe ga
leriile orizonturilor prin- 
cipale. Astfel, colectivul 
minei Uricani extrage a- 
cum zilnic o cantitate de 
cărbune egală cu sarcina 
medie de plan cerută 
pentru primul trimestru 
al anului viitor.

Alături de toți 
oamenii muncii, 
tineretul Văii 
Jiului se bucu- 
fă din toată inima de succe
sele obținute in înfăptuirea 
sarcinilor puse de partid pe 
anul 1961 și pășește plin de 
optimism în noul an, hotărît 
să cucerească noi piscuri în 
mersul nostru înainte, să ob
țină noi realizări în îndepli
nirea sarcinilor ce le revin în 
cursul celui de-al treilea an 
al șesenalului..

Cu prilejul încheierii anului 
1961 și începerii noului an, ti
neretul Văii Jiului va sărbă
tori plin de entuziasm revelio
nul. Va fi o adevărată sărbă
toare a bucuriei pentru suc
cesele obținute, a optimismu
lui.

In acest an, prin grija parti
dului și statului nostru, in fle
care localitate a Văii Jiului 
vor avea loc revelioane ale ti
neretului. Pentru pregătirea 
revelioanelor s-au alocat fon
duri importante.

Pregătirile sînt în toi. La 
fiecare comitet U.T.M. se mun
cește intens. Sute de tineri, 
băieți și fete, vin la comitetele 
U.T.M. pentru a se interesa 
uride își vor petrece noaptea 
revelionului.

— Vă invităm la revelionul 
tineretului 1 El se va ține în 
localul restaurantului „Cina**. 
Aici va fi cel mal frumos re
velion din Lupeni. Vor parti
cipa 300 de tineri mineri, fi
latori, constructori, prepara
tori. Să mai știți că tot aici 
își vor da programe cele mai 
bune formații cultural-artistlce 
din localitate. Deci, nu uitați... 
Vă.invităm lâ revelionul nos
tru !

Această invitație a fost ros
tită de repetate ori în ultimele 
zile de către secretarul comi
tetului U.T.M. de la mina Lu- 
pent

Pregătirile pentru revelion 
slnt in plină desfășurare. Pro 
gramul revelionului, pavoaza
rea sălii, cele mal mici amă
nunte care vor face ca fie
care tînăr să se simtă bine, 
au fost discutate pe larg în 
comitetul U.T.M. Iar acum se 
lnmînează invitațiile pentru ti
nerii fruntași în producție, în 
munca obștească. Printre cei

invitați se nu? 
mără și mineri:

VIOREL FAUR 
secretar al Comitetului

Orășenesc U.T.M. Petroșani din brigada tie
— tineret condu
să de Ghioancă Sabin carie în' 
acest an au extras 7000 tone 
cărbune peste plan iar pe anul. 
1962 s-au angajat să dea pes
te plan alte 4000 tone, tînă- 
rul șef de brigadă Velek loan 
șl mulți alții.

fe Vale în sus, tinerii mi
neri uricăneni vor sărbători, 
pentru „a dotia oară“ revelio - 
nul deoarece ei și-au realizat 
sarcinile pe anul 1961 cu mai 
bine de o lună de zile înainte 
de termen. Pentru cel de-ai 
„doilea revelion** atît tinerii din • 
Uricani cît și cei din Vulcan 
se pregătesc intens. Și nici ti
nerii din Petrila nu se lasă 
mai pe jos. Aici peste 200 tl< 
neri se vor întîlni în sălile clu
bului minier, unde va avea loc 
revelionul tineretului.

La Petroșani, revelionul stu
denților va avea Ioc în holu
rile frumoase ale Institutului ‘ 
de mine. împreună studenții 
vor sărbătorii revelionul cu un; 
mare număr de tineri munci-: 
tori fruntași. La acest revelion,; 
ca de altfel la toate cele 6 re-i 
velloane ale tineretului din Va-’; 
lea Jiului, vor avea loc car- 
năvale la care vor participa 
peste 1200 de tineri. Revelioa- 
nele vor cuprinde în desfășu
rarea lor scurte programe ar-: 
tlstice la care își vor da con-’ 
cursul cele mai bune formații 
cultural-artistlce, brigăzi ar
tistice de agitație. Acestea vor 
evidenția succesele obținute în 
cursul anului 1961, vor pre
zenta plugușoare și urări spre 
noi realizări, vor felicita pe 
tinerii fruntași în muncă. A- 
patiția lui Moș Gerilă va con
stitui o surpriză plăcută pen
tru tinerii participant! la re
velion. De asemenea, tinerii 
vor lua parte la concursuri de 
dans, concursuri ghicitoare și 
alte surprize.

In zilele care au mai rămas 
pină la revelion organizațiile 
U.T.M. au sarcina să nu pre
cupețească nici un efort, să de
pună toată pasiunea și inven
tivitatea pentru a face ca re- 
velioanele tineretului să fie un 
prilej de petrecere plină de 
veselie și optimism.

v.
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g Secția mecanică de la 
g U.R.U.M.P., atelierul de forjă. 
8 In jurul cuptoarelor care aruncă 
g limbi de foc spre tavan cîțiva 
8 oameni, cu fețele acoperite de bro- 
8 boane de sudoare, învîrtesc în foc 
8 bucăți de metal înroșite. După ce 
& fiecare bucată de fier capătă o cu- 
8 loare pe care numai ei 6 cunosc, 
8 o iau cu cleștele și o duc spre 
8 ciocanul pneumatic. Câteva secun- 
8 de atelierul se cutremură în urma 
8 bubuiturilor înfundate ale cioca- 
8 mdui pneumatic. Fierul roșu albi- 

cios se îndoaie și se lățește ase
menea plastilinei din care copiii 
fac jucării. Din nou bucata de fier 
este introdusă în foc apoi după 
încălzire ajunge pe nicovală, un
de. sub loviturile ciocanului de

8 mînă capătă forma dorită de fierar 
3 Munca de fierar cere midtă for-

Meseria frumoasa
scăldată în sudoare a forjorului 
Ghezu Nicolae. Mă uimea sigu
ranța cu care lucra acest om, Ve
deam în el trăsăturile maistrului 
fierar care cu zece ani in urmă 
mi-a vorbit de meseria de fierar 
cu o pasiune de invidiat. Ve
deam în Gbezu omul care a pă

s.?

8 Munca de fierar cere midtă for- 
8 ță, pricepere. A da unei bucăți 
8 de metal o forma dorită numai 
o din lovituri de ciocan, nu este o 
8 treabă ușoară. Ea îți cere înde- 
8 minare, iscusință, măiestrie.
2 — Orice meserie-i frumoasa.
o Trebuie însă să-i pătrunzi tainele, 

să o îndrăgești — spunea un 
maistru fierar bătrân. Dacă o me
serie nu ți-e dragă, lasă-te de ea, 
caută-ți altceva de făcut nu „chi
nui" bucățelele de fier cu lovituri 
de ciocan anapoda...

Aceste cuvinte îmi stăruiau în 
minte într-una din zilele trecute 
cînd mă aflam la atelierul de for
jă de la Uzina de reparat utilaj 
minier din Petroșani. Priveam față

urma pentru că mă cuprinse și pe 
mine sentimentul emoției. Îmi pu
neam singur întrebarea, va reuși 
„bîtzul“ î

Un - forjor mai în vîrstă, întor
cea cu atenție două bucăți de fier 
în foc. Sute de steluțe albicioase 
țîșneau printre limbile de foc. Un 
alt forjor arunca cu pămînt gal
ben fărâmițat în foc. Apoi omul 
de la vatră se desprinse, puse g 
două bucăți de fier cu capetele g 
unul peste altul, iar celălalt în- g 
cepu 
apoi _
Din cele două bucăți de fier s-a g 
făcut făcut una singură. „Hitzul“ 8 
a reușit. Satisfăcuți cei doi fierari g 
priviră bucata de fier, o încercară 8 
cu ciocanul și o puseră deoparte. 8

După ce am părăsit , atelierul 8 
în 8 

lu- 8

sa lovească, mai întâi rar, g 
din ce în ce mai repede. g

cuptoare aceeași 
mișcări. V entila- 
cu zgomotul lor

truns tainele meseriei și ale că
rui lovituri de ciocan mergeau 
la țintă. Cu mișcări sigure în
torcea pe nicovală fierul, îl lovea 
îl îndoia, ti dădea forma prevă
zută în desen.

Ea celelalte 
muncă, aceleași 
toarele umpleau 
mica încăpere...

Pe cînd mă aflam in ușa ate
lierului, gata de plecare, auzii un 
cuvînt care mă făcu să mă opresc. 
Un glas de bariton însoțit de lo
vituri iuți în nicovală atrase aten
ția celor din atelier. Am distins 
cuvînttd „bitz“. Acest cuvînt mi-a 
adus aminte de o întâmplare pe 
care mi-a fost dat să o trăiesc 
cu 13 ani în urmă. Nu am avut 
timp prea mult să mă gîndesc la 
întîmplările petrecute cu ani tîn
3OOOOOOO OO00 00004000 00000 00.000000000000 00 00 000000000000000000004

de forjă îmi stăruiau mult 
minte mișcările cu care se 
creagă în asemenea momente.

Despre „hitz" mi-a vorbit mult 
bătrînul maistru fierar cu 13 ani 
în urmă. Un fierar — îmi spunea 
el — trebuie să știe cînd să facă 
„hitz‘. Dacă fierul nu~i destul de 
cald, nu se sudează, se rupe. 
Trebuie să ai ochi buni și simț și 
să scoți fierul din foc atunci cînd 
trebuie, altfel nu faci nimic...

In atelierul de forjă de la 
U.R.U.M.P. am văzut oameni că
rora le place meseria de forjor. 
Lor, oricînd le reușește „hitzul'* 
pentru că își iubesc meseria.

FL. 1STRATE
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NOTA

De ce nu se găsesc sortimente variate 
de preparate de carne In magazine?
Magazinul alimentar nr. 15 

petroșani.
Dimineața
— Tovarășe Neamțu. Am 

«oeit cu mașina I.C.R.A. Avem 
15 sortimente de mezeluri. Ce 
juați ?

— Nu luăm nimic ț— răs
punde gestionarul Neamțu.

— Dar, tovarășe gestionar, 
cumpărătorii cer preparate, de 
carne. Avem 15 sortimente în 
mașină...

— Nu luăm nimic I Ce a- 
yem, nouă ne ajunge 1

Seara
' — Tovarășe vlnzător, ce me
zeluri aveți?

— Ce se vede I
— Dar slnt numai trei sor

timente : parizer, cracao și 
„Bicaz".

— Atlta avem și altceva 
nimic t
. . . . ; I s î

Faptul s-a intlmplat In ziua 
de 19 decembrie, clnd mașina 
I.C.R.A., încărcată cu 15 sor
timente de mezeluri totalizind 
1200 kg. preparate, s-a plim
bat pe la toate magazinele a- 
llmentare din Petroșani fără 
ca gestionarii respectivi să ia 
ceva. Plnă la urmă, a trebuit 
să meargă la Petrila șl acolo 
să dea produsele. In aceeași 
zi, seara, cumpărătorii din 
Petroșani aveau de ales la ma
gazine între 2—3 sortimente 
de preparate — cam aceleași 
luni de-a rîndul — căci măr
furi proaspete nu se găseau.

...Secția de mezeluri din Pe
troșani a întreprinderii de in
dustrie locală „6 August" are 
o producție mare: 40.000—
S0.000 kg. preparate de carne 
pe lună. De curlnd, pentru o 
și mai bună deservire a ma
gazinelor și populației cu a- 
ceste produse, s-a alcătuit un 
grafic de livrare săptămlnal 
către I.C.R.A. care cuprinde 27 
sortimente diferite de prepa
rate : tobă, ‘ caltaboși, leber
vurști, crenvuștl, debrețin, sun- 
că presată, costiță, trandafiri 
etc. Grăficul de 
defalcat pe zile, 
se cit se va livra 
a săptămînii din 
tlment, pentru a

dern al seației, condițiile bune 
de muncă icreate. Mașinile de 
tocat, amestecat, umplut, in
stalațiile frigorifice și alte In
stalații dau posibilitatea rea
lizării unei producții de cali
tate, la nivelul cerințelor cum
părătorilor. La aceasta, con
tribuie șl calitatea cărnii pri
mite de la abator...

In jurul distribuirii produ
selor respective la magazinele 
alimentare, se ridică însă nu
meroase probleme. Cea mai 
grea este... convingerea ges
tionarilor de a lua un sorti
ment larg de preparate de 
carne șl în cantități care să 
facă față cerințelor oamenilor 
muncii. Din păcate însă majo
ritatea gestionarilor Iau nu
mai cantități mici pentru a 
nu se Încărca, chipurile, cu 
marfă... din sortimente care au 
scăderi de greutate. Rezulta
tul ? Aceleași salamuri zj de 
zi, pe tind cremvurști, tobă, 
lebervurști, caltaboși și alte 
preparate de carne numai ran 
de tot se găsesc în magazine.

Problema îmbunătățirii apro- 
vizionării oamenilor muncii cu 
preparate de carne se poate ! 
rezolva : colectivul de mezelari 
să ridice continuu calitatea 
produselor, iar gestionarii ma
gazinelor alimentare să se a- ; 
provlzioneze cu cantități spo
rite în sortimente variate pen- ; 
tru a face față cerințelor 
populației.

£ Recent, țăranii din întovă- 
ț rășirea zootehnică „Unirea*' 
? Paroșeni au ținut in sala că- 
> minului cultural din locall- 
< tate, adunarea generală pen
ii tru darea de seamă și ale- 
$ gerea noului comitet de con- 
( ducere.
? Oglindind
i desfășurată de întovărășiți 
I in perioada 1 ianuarie — 25 

decembrie 1961 darea de 
seamă prezentată de tov.

Un bilanț 
podnic

viu activitatea

Stoic Nicolae a enumerat o 
serie de succese printre ca
re : creșterea perimetrului 
întovărășirii, sporirea șepte- 
lului de oi, primirea in 
miîia întovărășirii a unul 
semnat număr de țărani 
dlviduali.

Adunarea generală a 
tovărășlțll/or din Paroșeni a 
ales In funcția de președinta 
pe tov. Jilip Dincă. Rezul
tatele obținute de Întovără
șiți au îndemnat încă 10 fa
milii de țărani individuali 
prezențl la adunare să intre 
In întovărășire cu alte 5,87 
ba.

Cu acest prilej din partea 
termocentralei Paroșeni, ca
re patronează întovărășirea, 
tov. Millțescu Gheorghe, di
rectorul întreprinderii, a a- 
duș un salut călduros adu
nării angajîndu-se să spri
jine și pe viitor activitatea 
țăranilor întovărășiți.

fa- 
în- 
in-

in-

Gazeta fle perete — 
oglinda actlrltâfll colectivului

livrare este 
specificîndu- 
pe fiecare zi 
fiecare sor- 
se putea a- 

zigura aprovizionarea magazi
nelor alimentare cu prepara
tele cerute.

Și, chiar faptul că secția de 
mezeluri și-a realizat sarcinile 
de plan anuale încă la 25 no
iembrie, arată că mi-*
cui, dar harnicul colectiv^ 
de aici se străduiește să folo-
sească mal bine utilajul mo-

Se desfac tot mai multe 
bunuri de larg consum

Cu fiecare an ce trece, re
țeaua comercială din Valea 
Jiului cunoaște o tot mal lar
gă dezvoltare, in acest an, de 
exemplu, s-au deschis 8 noi 
unități ale O.C.L. Produse, in
dustriale, ceea ce a făcut ca 
oamenii muncii să fie mal 
bine aprovizionați cu bunuri 
de larg consum. In anul 1961 
magazinele aparținînd O.C.L, 
Produse industriale au fost 
mai bine aprovizionate cu 
sortimente variate de mărfuri, 
deservirea s-a îmbunătățit 
mult- Volumul mărfurilor des
făcute a crescut, față de 1960, 
cu 8 la sută. La depășirile de 
plan înregistrate, o contribu
ție de seamă au adus maga
zinele nr. 1 șl nr. 2 care lună 
de lună și-au întrecut sarci
nile de plan la vînzări. De a- 
semenea, trebuie menționat 
faptul că magazinele de mo
bilă au vîndut în acest an cu 
1029 mai multe garnituri de 
mobilă de bucătărie șl dormi
toare.

De o bună apreciere din 
partea cumpărătorilor s-au 
bucurat garniturile de mobilă 
produse de I.I.L. „6 August" 
din Petroșani. O mare crește
re s-a înregistrat la vlnzarea 
de aragaze, mașini de spălat, 
aparate de radio, frigidere și 
altă obiecte de uz casnic.

M. ȘTEFAN 1
----- -

Pe aceste scări urcă zilnic mii de mineri din Lupeni, în 
drum spre mină.

In fața birourilor prepara- 
țlel Petrila, la loc vizibil este 
așezată gazeta de perete „Pre
paratorul" organ al organiza
ției de bază și al comitetului 
sindicatului. Colectivul de re
dacție format din tov. Crăinl- 
ceanu Molse, Breazu Cornel, 
Ecobescu Gheorghe, Balint 
Gheorghe și ionescu Constan
tin, iși desfășoară activitatea 
după un plan de muncă judi
cios întocmit, se preocupă de 
apariția cu regularitate a fie
cărei ediții. Sprijinit îndea
proape de biroul organizației 
de bază, colectivul de redac 
ție șl-a format un larg colec
tiv de colaboratori din munci
tori, ingineri, tehnicieni și 
funcționari, in cele 24 ediții 
apărute în anul curent, au fost 
scrise 119 articole din care 
cele mai multe de ingineri, 
muncitori șl tehnicieni din toa
te sectoarele de activitate ale 
preparațiel. Pe baza planului 
de muncă, fiecare membru al 
colectivului știe dinainte ce 
are de făcut. Colectivul se o- 
cupă de stabilirea și reparti
zarea tematicii articolelor, se 
îngrijește Ca articolele să fie 
bogate în conținut, interesan
te și scrise pe teme variate.

In fiecare lună la gazeta de 
perete au fost publicate o sea
mă de articole care oglindesc 
activitatea organizației de 
partid, a organizației sindi
cale, realizările colectivului. 
De exemplu, intr-un articol 
apărut în ultima ediție, tova
rășul Balașko Gheorghe face 
o analiză a succeselor obținu
te în acest an și totodată vor
bește despre principalele sar
cini de producție ce stau în 
fața colectivului pe 1962. In 
articol se arată că în anul ce 
urmează se va supune prepa
rării cu 203.000 tone mai mult 
cărbune brut față de 1961, iar 
producția de cărbune special 
spălat pentru semi cocs va 
crește cu 75.000 tone. De ase
menea, muncitorii de la bri
chetai vor produce cu 10.000 
tone mai multe brichete ca în 
acest an, iar recuperarea pla
nificată va crește cu 6 puncte 
Autorul articolului arată prin
cipalele sarcini ce stau în fa
ța muncitorilor de la prepa- 
rație pentru îndeplinirea indi
cilor sporiți de plan pe 1962. 
Pe viitor trebuie acordată o 
mai mare atenție întreținerii 
utilajelor, respectării grafice
lor de revizie și executării Ія

timp a reparațiilor capitale 
precum și ridicării calificării 
muncitorilor și eliminării ab
sențelor nemotivate.

Aspecte importante legate 
de bunul mers al procesului 
de producție, slnt tratate și 
In alte două articole publi
cate la gazetă. In articolul 
„Măsuri pentru realizarea sar
cinilor de plan pe 1962“ se 
arată principalele măsuri teh- 
nico-organizatorice menite să 
asigure încă din primele zile 
ale anului primirea unor can
tități sporite de cărbune pen
tru spălare și prelucrare, fără 
strangulări. La sectorul prepa
rare s-au preconizat măsuri 
pentru sporirea debitului de 
transport a benzii Lonea, pen
tru mărirea vitezei la anumite 
transportoare cu bandă, pen
tru înlocuirea benzii metalice 
de claubaj cu bandă de cau
ciuc.

In ediția actuală atrage a- 
tenția și articolul semnat de 
tov. Popa Nicolae, energeticul 
șef al uzinei, care vorbește 
despre reducerea cor nmului 
specific de energie în anul 
1962. El arată că în 1962 tre
buie acordată mai multă 3- 
tenție executării unor1 refera 
ții de calitate la motoarele 
electrice, eliminării mersului 
In gol a instalațiilor, exploa
tării utilajelor la întreaga lor 
capacitate, utilizării economice 
a apelor, întreținerii în bune 
condlțiuni a rețelei de aer 
comprimat.

întreaga ediție a gazetei 
de perete este consacrată pre
gătirilor intense care se fac 
In scopul îndeplinirii și depă
șirii planului de producție pe 
anul ce urmează.

Gazeta de perete este citită 
șl apreciată de muncitorii și 
tehnicienii uzinei, ea oferind 
cititorilor articole interesante 
și cu un conținut mobilizator 
care oglindesc munca colec
tivului. Colectivul de redacție 
al acestei gazete de perete f 
reușit "Să contribuie prin ar
ticolele publicate la mobiliza
rea muncitorilor la îndeplini
rea' înainte de vreme а рНн' 
nulul de producție. Aceasta 
datorită faptului că a primit 
din plin sprijinul șl îndruma
rea biroului organizației de 
bază care a analizat periodic 
activitatea colectivului de re
dacție și a luat măsuri eficace 
pentru îmbunătățirea activită
ții gazetei.

7. ȘUȘTAC
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Munca’ Ia liniile automate 
existente a arătat că ele nu 
reduc cu nimic calificarea 
muncitorilor, dimpotrivă, le 
cer o pregătire mult mai se
rioasă. Pe lingă uzină func
ționează o școală tehnică, 
unde muncitorii se familiari
zează cu tehnica și tehnolo
gia nouă. Desigur tematica 
studiului se schimbă perma
nent, planul de învățămînt 
devine mai complex. La uzi
nă mai există și cursuri pro
fesionale. Muncitorii învață 
la loc^l de muncă cum tre
buie să lucreze la noile ma
șini. Muncitorii mai calificați 
urmează cursurile de specia
lizare pentru a deveni ope
ratori cu o înaltă calificare 
ai liniilor automate.

Majoritatea muncitorilor 
din uzină învață, unii la di
ferite institute de învățămînt 
superior, printre care se nu
mără și institutul tehnic su
perior al uzinei, alții Ia șco
lile medii tehnice de pe lin
gă uzină, la școlile tineretu
lui muncitor etc.

Mașini complexe se supun 
voinței acelora care ziua 
muncesc la mașini iar seara 
se apleacă asupra manuale
lor. Dar ce perspective des
chide automatizarea acelora 
care din diferite motive nu 
studiază sau care peste un 
an doi vor ieși la pensie ?

Am stat de vorbă сц Marfa 
Koșelkina. Ea muncește in

MUNCITORUL DEVINE
INGINER..

prezent la un nou loc de 
muncă. II vine să ridă acum 
cînd iși aduce aminte de ne
liniștea de la început...

— Este atît de 
cum 
mese 
este 
mai

DIN U.R.S.S. 
scoate din ladă 
o tijă. E u- 
șoară! Iar înainte ridicam 
greutăți... Ea arată cu capul 
spre o bandă rulantă care 
transportă piese brute din 
fontă, aparent mici, dar gre
le. In prezent prelucrarea lor 
a intrat in întregime în pro
cesul de automatizare.

Faptul că prin introduce
rea automatizării oamenii 
trec la o altă muncă fiind în
totdeauna avantajați, o știu 
acum toți. însăși problema 
muncii îl interesează puțin 
pe muncitor... El este chemat, 
I se propune să-și aleagă un 
alt sector, secție — muncă 
este suficientă pentru toți. 
Se mai angajează și oameni 
noi...

Cînd l-am întrebat pe bă- 
trinul muncitor Pavel Novo- 
sadov (tineretul îl dezmiardă

bine aici, 
nici nu am visat. Prl- 
aceiași bani, iar munca 
cu mult __________

ușoară.

în secție „nenea Pașa") ce 
gîndește despre soarta sa — 
doar in curlnd va fi introdu
să o linie automată și in sec
torul său —, „nenea Pașa' 
m-a privit cu o sinceră 
mire...

iii-
mă

7

— ce să 
gîndesc ? 

mi-a răspuns 
el. Să se' gîn- 
dească pen
tru mine șeful

secției...
Intr-adevăr 

Împreună cu 
secție șl Comitetul de partid, 
se ocupă de plasarea oame
nilor care se eliberează prin 
automatizare. In uzină exis
tă pentru el muncă suficientă.

In uzină a fost lichidat în 
prezent schimbul de noapte. 
Iar producția a crescut con
siderabil. Oamenii au rămas 
tot aici in secție, numai că 
au fost repartizați din nou 
pe sectoare. Unde vor munci 
ei atunci cînd secția va fi 
automatizată complet ? Vor 
merge Intr-o altă secție, in- 
tr-o altă uzină Înrudită.

Acest lucru poate fi pre
văzut și pe întreaga țară, ști
ind că în cursul următorilor 
20 de ani producția princl-

administrația, 
Comitetul de

palelor tipuri de produse va 
crește în U.R.S.S. nu mal pu
țin de șase ori. in același 
timp numărul muncitorilor 
va crește cu aproximativ 46 
la sută, iar ziua de muncă ? 
In majoritatea ramurilor in
dustriale ea este de șapte ore, 
iar pe viitor se va reduce к 
șase. Nevoia de mină de lu
cru va crește prin urmare și 
mal mult.

— Tehnica nouă cere să fii: « 
la nivelul ei I — glumește 
Alexandr Șerstnev, care plnă 
în prezent lucra ia o singura 
mașină-unealtă. El merge 
de-a lungul liniei automate 
de mașini hidraulice de со 
plat, unde lucrează ca ajus 
tor. Linia este nouă „ca 
scoasă din cutie", nerodats 
Încă, se Intîmplă ca undeva 
„să mai sclrțlie"... Dar nu 
degeaba Șerstnev Încă cu un 
an în urmă îl ruga pe meș 
ter : „Trimiteți-mă la cursa 
rile de ajustor".

Automatizarea, progresul 
tehnic lichidează deosebirile 
dintre munca intelectuală ș! 
cea fizică, dau naștere unui 
nou tip de muncitor-inginer 
care conduce un sistem de 
mașini. Firește, că venitul 
unul asemenea muncitor-ln- 
glner este cu vreo 30—40 la 
sută mal mare decit Înainte. 
Doar linia automată produce 
in același timp mult mai 
multe piesa decît mașinile 
unelte obișnuite...
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i educatorii tineretului uzinei

200 de ți-
— toți utemiști. In fie- 
secție, la flecare agregat 
instalație, acest tineret 
prezent.
bătălia entuziastă pentru 

sarcinilor de pro-

Uzină a tineretului — aceas
tă denumire s-ar putea da pe 
bună dreptate Uzinei electrice 
din Vulcan. In această uzină' 
lucrează aproape 
neri 
care 
sau 
este

in 
realizarea 
ducțle, în această uzină, ca 
de altfel în oricare întreprin
dere socialistă a patriei noas
tre, se formează o nouă gene
rație de muncitori — tineri 
Înaintați șl inimoși, curajoși 
In lupta pentru promovarea 
noului. Organizația de bază 
de aiei îndrumă cu grijă pă
rintească activitatea politico- 
educativă a organizației U.T.M. 
In această uzină întregul ti
neret Învață. Aproape 150 de 
utemiști sînt încadrați în cer
curile invățămîntului de partid 
și U.T.M., 30 de tineri frec
ventează cursurile serale ale 
Invățămîntului de stat, iar 
alții Iși perfecționează pregă
tirea profesională în cadrul 
cursurilor de ridicare a califi
cării. Un merit al organizației 
U.l M. de aici este grija pen- 

pentru exploatarea minieră 
Atelierele centrale electrice din 

care a executat b obina este utemista Marian 
terminat de rebobinat moto-

încă un motor de 6,5 kW 
Apinoasa a fost rebobinat în 
Vulcan. Cea 
Constanța (In clișeu) care a 
rai cu 6 ore Înainte de termen.

tru а imprima acțiunilor edu
cative un caracter tineresc, 
care stlrnesc interesul tineri- 

; lor. Amintim în acest sens 
joile de tineret pentru tinerii 
din uzină, reuniunile tovără
șești care se organizează du- 

. pă fiecare zi de muncă volun
tară la care participă toate 
cele 6 brigăzi utemiste de 

. muncă patriotică din uzină, 
reoenziile, învățarea de cînte- 
ce și poezii etc.

Educarea tineretului uzinei 
: nu se rezumă insă numai la 
acțiunile educative pe care le 
Întreprinde organizația U.T.M. 
Adevărata educație se face în 
procesul muncii de zi cu zi, 
In lupta pentru învingerea 
greutăților. In acest domeniu 
fiecare comunist are o sarci
nă bine definită din partea 
organizației de partid. Și a- 
ceastă sarcină — de a se o- 
eupa cu perseverență de edu
carea celor tineri, de pregăti
rea lor pentru a deveni mun
citori fruntași șl oameni îna
intați — a devenit o chestiune 
de mîndrie pentru fiecare co
munist.

...Olaru Teodor e un om tre-
■O

OpqpuI trebuie respectat!
făcute, 

pe ruta 
nu s-a 
de zile

Cu toate sesizările 
mersul autobuzelor 
Lupenl — Petroșani 
reglementat. De luni 

«sosirea și plecarea din sta|ț!o 
a autobuzelor se face după 
bunul plac al șoferilor care 
probabil în goana pentru a 
îndeplini planul la km. cir
culă uneori fără pasageri, ne- 
retpectînd programul orar. 
Așa de exemplu în loc ca au
tobuzul să plece cu muncitorii 
care ies din schimb la ore 
fixe, ei pornește. în cursă cu 
5—10 minute mai devreme.

Asta zilnic. Pentru ca în 
viitorul an să nu se repete a- 

cut de mult de prima tine
rețe. A lucrat in uzină ca mun
citor. In anii din urmă a lu
crat ca maistru. In prezent 
conduce secția bobina] greu 
— secție al cărei efectiv este 
format aproape în întregime 
din tineri. Fiecare tinăr își 
are preocupările, frămîntările 
lui. Dar de aceste preocupări 
ale tinerilor nu rămîne străin 
comunistul Olaru Teodor.

Cu cîteva luni în urmă in 
secție a venit o muncitoare 
nouă, Barkoczi Ema, o tinără 
de 19 ani. A fost dată intr-o 
echipă 
învăța 
nerei i 
muncă 
coasă, 
petate 
că, ori se ținea de pălăvră
geală și, cum e lesne de înțe
les, lucrările ei rămineau ne
terminate. Cind i s-au făcut 
observații — a ripostat. „De 
ce mă persecutați ?“. Această 
situație a durat săptămîni în
tregi. Intr-o zi însă comunis
tul Olaru Teodor a chemat-o 
și l-a explicat cu răbdare că 
în realitate nu-I vrea nimeni 
răul, că prin muncă discipli

de bobinatori pentru a 
tehnica bobinărli. Tl- 
s-a părut Insă această 
o îndeletnicire pllcti 

Ori ișl părăsea In re- 
rinduri locul de mun-

nată lucrările care 1 se cer 
pot fi terminate la timp. „Ai 
în față viitorul, va trebui să 
cîștigi încrederea oamenilor în 
mijlocul cărora trăiești și mun
cești. In schimbul acestei în
crederi trebuie să muncești cu 
perseverență, să Iubești munea 
prin care te vel putea ridica" 
— i-a spus comunistul. Aceste 
cuvinte n-au fost rostite In 
zadar. Ajutată și de utemiștli 
din secție, tînăra a început să 
muncească altfel. Azi i se în
credințează chiar lucrări de 
mare valoare — reboblnarea 
unor motoare electrice mari. 
Urmind sfaturile comunistului 
Olaru Teodor, tînăra Barkoczi 
a ajuns o muncitoare apre
ciată in întreaga uzină.

...Oomunlștil pășesc lntot - 
deauna in frunte, în primele 
rlnduri ale bătăliei pentru ob
ținerea unor rezultate sporite 
in muncă, pentru promovarea 
noului. Pe comunistiil Popescu 
Miron, secretarul organizației 
de partid din uzină, îl carac
terizează această calitate. El 
nu este numai fruntaș în pro
ducție, ci un pasionat pionier 
al noului, unul din cei mai 

cest neajuns venim cu urmă
toarea propunere:

Afișarea unui orar care să 
fie respectat cu strictețe de 
conducătorii auto, iar in ca
zul cind din anumite motive 
unui din autobuze nu circulă 
să șe scrie cu cretă la rubri
ca observații programul de 
cursă al celuilalt autobuz. In 
acest fel se vor evita pierde
rea de timp cu așteptările, 
întîrzlerllor de la anumite ac
tivități, discuțiile Inutile, a- 
glomerațla.

VERONICA POPBSCU 
termocentrala Paroșenl 

activi inovatori. Prin inovații
le sale el a adus economii de 
sute de mii de lei, iar drept 
răsplată i s-a conferit decora
ția Ordinul Muncii. Pe un co- 
munist îl animează dorința de 
a-i ridica și pe cel din jur la 
nivelul fruntașilor. Popescu 
Miron are în secția cazane 
unde lucrează ca maistru 
principal, 20 de tineri. Mulți 
dintre ei au venit în secție ; 
muncitori necalificați. îndru
mați cu atenție șl pricepere 
de tov. Popescu Miron, tinerii 
s-au calificat, au devenit mun
citori pricepuți. Dar, nu nu
mai atlt...

Intr-un timp uzina ducea 
lipsă de sticle de nivel pentru 
cazanele de înaltă presiune. 
Mersul cazanelor era pericli
tat. S-a aflat însă că in ma
gazia de materiale a uzinei e- 
xistă cîteva mii de sticle de 
nivel de altă dimensiune ca
re se foloseau pe timpuri. A- 
cestea se puteau folosi cu con
diția adaptării dispozitivului 
existent la sticlele de nivel cu 
dimensiuni reduse aflate în 
magazia uzinei. Despre toate 
acestea Popescu Miron a pur
tat o discuție cu unul din ti
nerii secției, Berețkl Petru, 
propunlndu-i să conceapă un 
asemenea dispozitiv. Au trecut 
citeva zile și mare a fost sa
tisfacția maistrului cind tină- 
rul i-a înmînat dispozitivul 
nou, conceput și executat de 
bl la dimensiunile cerute. Cu 
acest dispozitiv și Berețki Pe
tru a intrat în rîndul inova
torilor. La fel ca in cazul lui 
Berețki Petru, la mulți tineri 
le-a dezvoltat Popescu Miron 
pasiunea pentru nou, ajutln- 
du-i să devină inovatori, mun
citori înaintați.

...Comunistui Biro Nlcolae, 
organizatorul grupei de partid 
din secția A.C.R.E.V. este, de 
asemenea, un prieten apropiat 
al tinerilor. Intr-un timp, ti- 

I nerii j Giurea -Gabriel, Govo- 
reanu Elenă, Treistaru loan, 
Laza' Domnie» au încetat să 
mal activeze in cadrul brigă
zii artistice de agitație din u- 
zină. Tov. Biro a stat de vorbă 
cu ei arătîndu-le cit de în
semnată este contribuția bri
găzii de agitație în combate
rea unor neajunsuri din u21- 
nă, în Întărirea disciplinei. 
Tinerii l-au urmat sfatul. A’u 
devenit cei mai activi membri 
al brigăzii artistice.

Despre dragostea și pasiu
nea cu care se ocupă comu
niștii de la U.E. Vulcan de 
educarea tineretului uzinei 
s-ar putea enumera încă mul
te exemple. Important este 
însă de spus că Indeplinlndu-și 
cu răspundere șl mîndrie obli
gațiile față de creșterea tine
rilor, munca educativă a co
muniștilor a devenit o puter
nică forță colectivă care plă
mădește noua generație a u- 
zlnei.

I. DUBEK

o căldură 
apropiat de

constituție,

Pînă să înceapă orele la 
cursul seral mai erau 20 de 
minute. Școlarii se zbengu
iau in voie. Intr-un colț in 
apropiere de laboratorul de 
fizică și chimie un grup de 
purtători ai cravatelor roșii 
repetau lecțiile. Deasupra lor 
în glastre, florile tinere ca și 
ei aduse proaspăt din seră 
păreau că ascultă și ele. Ca
loriferele radiau 
plăcută. M-am 
micul grup.

— Invățați la 
nu ?

— Da I
> — Constituția 
frumoasă...

— E frumoasă șt 
Iubim.

Din una din tnăta 
împrietenit. Am făcut cunoș
tință cu mul ți elevi din clasa 
a vil-a. De noi s-a apropiat 
un băiețaș mărunțel, poate 
cel mai‘mic din clasă.

— E șeful clasei noastre -r- 
m-au lămurit ei. E cel mai 
bun elev din școală. П chea-

e o materie

noi O

ne-am

lucrările sesiunii 
Florii Adunări Naționale a R.P.B.

(Urmare din pag. l-a)

хп ședința de după-amiază, 
în continuarea discuțiilor au 
luat cuvîntul deputății: Ște
fan Matei, circumscripția elec
torală Slatina, regiunea Ar
geș, Mihai Suder, circumscrip
ția electorală Brodina, regiu
nea Suceava, ministrul Eco
nomiei Forestiere, Marin Ră- 
doi. circumscripția electorală 
Timișoara sud-est, regiunea 
Banat, Alexandru Sencovlci, 
circumscripția electorală Mar- 
ghita, regiunea Crișana, mi
nistrul Industriei Ușoare, Va- 
sile Mateeseu, circumscripția 
electorală Virtoapele, regiunea

Fruntași în mancă 
Și

ț Despre colectivul de muncă de 
I la atelierul electric al minei Uri- 
j cant se pot spune multe cuvinte 
ț de laudă. Minerii care știu ca 
ț aici nu lucrează decît vreo 9—10 
r oameni au o vorbă despre acest 
t colectiv: E mic colectivul dar 
♦ e priceput și harnic. Muncitorii 
; de la atelierul electric i-au scos 
I de multe ori din impas. A ieșit 
t vreo locomotivă din funcțiune. 
ț electricienii conduși de comunis- 
I tul Hanciu Petru au terminat re- 
1 parația în jumătate timp. S~a de-parația în jumătate timp. S~a de- 
j fectat vreun motor electric, vreun 
* ventilator sau o defecțiune peo c —r'”__ r ■
I fir, tot ei au pus-o la punct in
* f 1 - ' ' • ’ ” w

*
4
I t
♦

așa fel incit luni de zile să nu 
mai fie nevoie de vreo inter
venție. Despre activitatea electri
cienilor de la Uricani nu vorbesc 
numai minerii, ci și panoul de o- 
noare, gazeta de perete, registrul 
de inovatori. Recent economiile 
înregistrate prin recuperarea unor

i
Г 
r

т materiale, electricienii au cortfec- 
* țîonat 6 abajure pentru tuburi 
ț.da iluminat fluorescent, pe- cate 
ț le?au montat în cantina minieră.

în Editura Academiei R. P. R. au apărut;

Studii de economie socialistă
Publicat sub auspiciile In

stitutului de cercetări econo
mice al Academiei R.P.R., vo
lumul înmănunchează zece stu
dii de economie socialistă prin
tre care: „Economia națională 
a Republicii Populare Romî- 
ne in etapa desăvlrșirll con
strucției socialismului" de V. 
Rausser; „Probleme teoretice 
ale elaborării balanței econo-

Dezvoltarea conștiinței socialiste 
în R. P,

Congresul al Ш-Іеа al Parti
dului Muncitoresc Romîn a 
arătat că in actuala etapă de 
dezvoltare a societății noastre

mă Popescu loan și e pre
ședinte de detașament. Se 
pregătește să participe zilele 
acestea la C0ncuniil „Drume
ții veseli".

După aceste caracterizări 
i-am felicitat și i-am urat 
succes și pe mai departe. Mi-a 
spus că nu e numai el elev 
pun In olasă că și Surflu Se- 
vastlța, Dobrln Nlcolae, Șer- 
ban Angela sînt la fel.

Cind a sunat de intrare 
ne-am despărțit. . In pauză 
am aflat de la tovarășul pro
fesor Stănesou loan, dirigin
te la clasa Vil-a curs de zi, 
că mici mei prieteni au nu
mai note mari la constituție. 
Au Încheiat un trimestru de 
muncă cu bine.

Pentru citeva clipe gîndu- 
rile mi-au fugit cu ani In ur
mă. Atunci nu erau nici școli 
noi pentru copiii de munci
tori, nici voie bună șl flori, 
nici seraliști mai vlrstnicl... 

PETRU BREBEN 
mecanic cazane 

termocentrala Paroșeni

î
!

București, Gbeorghe Degera, 
circumscripția electorală Șetael, 
regiunea Brașov, Paraschfva, 
Frtncu, circumscripția electo
rală Solea, regiunea Suceava, 
Gogu Rădulescu, cireumscrip- ■ 
ția electorală Timișoara sud, 
regiunea Banat, ministrul Co
merțului, Ion Constantin, cir
cumscripția electorală 13 De
cembrie, orașul București, Cor
nel Burtică, circumscripția e-, 
lectorală Ilie Pintilie, orașul 
București, Ion Cazma, cir 4 
cumscrlpția electorală Mler < 
curea Niraj, regiunea Mureș*' 
Autonomă-Maghfară, ministrut 
Agriculturii.

Lucrările sesiunii continuă.

t
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la învățătură
Hanciu Petru, Stoiculescu Cons
tantin. Pasca Anton și alți elec
tricieni de aici sînt inovatori. 
Prin perfecționările aduse la u- 
nele dispozitive ei au ușurat ac
tivitatea în subteran și atelier.

— Acum lucrăm în colectiv la 
o nouă inovație ~ spunea Han
ciu Petru, secretarul organizației 
de bază și șeful atelierului. Cu
noștințele căpătate la orele de
fizică (aproape . toți tinerii din ! 
atelier sînt elevi la școala medie 
serală din localitate) ii ajută 
mult pe muncitorii noștri în ac
tivitatea lor. In curînd vor în
zestra mina cu un nou aparat 
confecționat din proprie inițiativă. 
Un dispozitiv pentru protecția 
motoarelor electrice în caz de 
defecțiune despre care se poate 
spune că este ca și gata. Această 
în cinstea zilei de 30 Decembrie
a.c.

Intr-adevăr oamenii aceștia al
cătuiesc un colectiv, mic dar har
nic.

t
i 
îI

A. NICH1FOREL I
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miei naționale" de C. Iacobo- 
vici șl alții; „Probleme actua
le ale amortizării fondurilor, 
fixe în R.P.R." de I. Ițicovici 
șl E, Ungureanu; „Aspecte ale 
reproducției socialiste lărgite 
a forței de muncă calificate 
în R.P.R." de St. Perț și O. 
Ciulea; „Despre superioritatea, 
sistemului socialist de salari
zare" de S. zelgher.

Romînă
— cind in Republica Populară 
Romînă a fost creată baza •- 
conomică a socialismului șl 
cind am intrat in etapa desă- 
vîrșirii construcției socialiste
— problemele formării șl dez
voltării conștiinței socialiste 
capătă o deosebită însemnă
tate.

Congresul a trasat sarcinile 
ce revin cadrelor ideologice și 
ținlnd seama de aceste sarcini. 
Institutul de filozofie al Aca
demiei R.P.R. — în colaborare 
cu unele cadre de la catedrele 
de științe sociale — a elabo
rat această lucrare, care re
prezintă un prim pas pe 'dtuj< 
mul analizei unei probleme 
atlt de complexe, ca aceea a 
formării și dezvoltării con
științei socialiste a oamenilor 
muncii.

Lucrarea abordează numai 
unele aspecte — dintre cele 
mai importante — ale formă
rii șl dezvoltării conștiinței1 
socialiste, sub conducerea în-* 
țeleaptă a partidului. Faptele 
de la care au pornit autorii 
au fost studiate în cîteva în
treprinderi, Instituții șl sate4 
de pe cuprinsul țării; încer
carea de generalizare s-a №- 
cut, de asemenea, folosind șl 
materialul bogat oferit de pre- 
sa de partid.
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MOSCO.VA 27 (Agerpres)’;
Corespondenții agenției TASS 

s-au adresat unor oameni cu- 
noscuți din Uniunea Sovietică, 
rugîndu-i să vorbească despre 
cel mai 
din anul 
cipat.

Piloții 
garin și 
П41 care 
8âte mărețul document al e- 
pocii noastre — Programul 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice. Sîntem mîndri 
că am participat la lucră, ile 
Congresului al XXIl-lea al 
P.C.U.S., că am adoptat acest 
program.

Cosmoriauții arată că dato
rită geniului poporului sovie
tic pe planeta noastră a luat 

> naștere o nouă profesiune — 
cea de cosmonaut, pe care 
și-au însușit-o.

Angel Alonzo, inginer șef la 
unul din sectoarele șantieru
lui hidrocentralei de la Bratsk :

Aproximativ acum două luni 
am pus în funcțiune primul 
agregat al noii hidrocentrale 
de la Bratsk. Sînt foarte fe
ricit, că mie, comunist spa
niol, care mi-am găsit în 
U.R.S.S. a doua patrie, mi-a 
revenit cinstea de a pune în 
funcțiune cel mai puternic a- 
gregat din Țara Sovietică.

B. Makarian, colaborator la 
Observatorul astronomic din 
Biurakan :

Cel mai remarcabil eveni
ment din acest an și poate din 

. întreaga mea carieră științi
fică de 20 de ani a fost darea 
in exploatare a celui mai ma
re telescop din Europa, sistem 
Smidt. Cu ajutorul acestui 
telescop am făcut fotografii

remarcabil eveniment 
1961 la care au parti -

cosmonauți Iuri Ga- 
Gherman Titov : Fa
ne luminează viitorul,

fila- 
Socia-

an rd- 
In a-

Primirea de către 
N. S. Hrușciov 

ministrului Apărării 
al Marocului

MOSCOVA 27 (Agerpres). 
TASS transmite :

La 27 decembrie N. S. Hruș
ciov, șeful guvernului sovietic, 
l-a primit pe M. Aherdane, 
ministrul Apărării al Marocu
lui, cu care a avut o convor
bite.

Convorbirea a avut loc în 
Cabinetul de lucru al lui N. S. 
ÎHrușcIov din Kremlin.

-=©=-
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Prezențe romînești peste hotare

va intra în isto- 
unor noi succese

Deficitul balanfei de plăti 
a S. U. A. continuă 

să crească
WASHINGTON 27 (Agerpres) 
Deficitul balanției de t plăți a 

Statelor Unite continuă să creas
că. La 26 decembrie, Departamen- 
tul Comerțului S.U.A.- a anunțat 
că în cursul celui de-al treilea tri
mestru al anului 1961 balanța de 
plăți a înregistrat un deficit de 
un miliard dolari, ceea ce a ridi" 
cat totalul deficitului pe primele 
trei trimestre ale 
liarde dolari.

In ce privește 
mul trimestru al 
mentul Comerțului a arătat că „i 
se așteaptă la nici un fel de îm
bunătățire a situației și deficitul 
ar putea să crească".

_=©=—

anului la 3,1 mi-

situația în ulti- 
anului, Departa- 

,nu

-=©=—

yiENA. După cum anunță 
agenția austriacă A.P.A., mun
citorii din portul Triest au 
intrat în grevă imobilizînd nu
meroase vase. După cum a- 
rată agenția, cercurile econo
mice apreciază că această gre
vă va fi de lungă durată, de
oarece patronii nu sint dis
puși să satisfacă revendicările 
muncitorilor privind majora
rea salariilor.

care au demonstrat că astro
nomii pot să cerceteze acum 
galaxii îndepărtate — sisteme 
stelare a căror lumină ajunge 
Ia Pămînt după jumătate de 
miliard de ani.

Valentina Gaganova, 
toare, Erou al Muncii 
liste:

Anul acesta a fost un 
marcabil pentru mine,
cest an am fost aleasă dele
gată la Congresul al ХХІІ- 
lea al P..C.U.S., în acest an 
partidul nostru iubit mi-a a- 
cordat o mare încredere, ale- 
gîndu-mă membru al C.C. al 
P.C.U.S. Sînt fericită că în 
anul 1961 cea de-a 4-a briga
dă a mea în care am început 
să lucrez deoarece rămăsese 
în urmă, a cucerit titlul de 
colectiv al muncii comuniste.

Mareșalul Uniunii Sovietice, 
Biriuzov :

Un eveniment important 
pentru mine este apariția căr
ții mele „Cînd bubuiau tu
nurile". Această carte este 
consacrată faptelor de eroism 
ale ostașilor sovietici în anii 
Marelui Război pentru Apăra
rea Patriei.

I. Savin, prim secund al 
spărgătorului de gheață ato
mic „Lenin" ’?

Anul 1961 
rie ca anul
în folosirea energiei atomice 
în scopuri pașnice. Puternicul 
spărgător de. gheață atomic 
„Lenin" a plecat în cursă în 
zilele premergătoare istoricu
lui Congres al XXII-lea al 
P.C.U.S. Cursa s-a terminat cu 
bine. In noul an echipajul 
navei este gata să îndeplineas
că orice nouă' misiune pe ca
re i-o va încredința patria.

Mihail Privalov, metalurgist, 
Erou al Muncii Socialiste:

Acum un sfert de veac ne-au 
învățat specialiștii americani. 
Astăzi însă de experiența me- 
talurgiștilor din Kuznețk au 
nevoie multe țări, inclusiv A- 
merica. Intr-un an, cel de-al 
treilea cuptor Martin de la 
combinat a dat peste 295.000 
tone metal, bătînd toate re
cordurile sovietice și străine 

domeniul producției de oțel.

LA KREMLIN

în

Consfătuirea unională 
în problemele muncii 

ideologice
MOSCOVA 27 (Agerpres) — 

TASS transmite :
In Palatul Mare al Kremlinu

lui își continuă lucrările Consfă
tuirea unională în problemele 
muncii ideologice. La 26 decem
brie, participanții la consfătuire 
au început discutarea raportului 
prezentat de L. F. Ilicev, secretat 
al Comitetului Central al P.C.U.S. 
— „Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. și sarcinile 
logice a partidului".

Vorbitorii au scos 
faptul că în ultima vreme munca 
ideologică se transformă într-un 
factor tot mai eficient de luptă 
pentru înfăptuirea sarcinii economice 
principale a partidului și poporu
lui; crearea bazei tehnico-materia- 
le a comunismului.

muncii ideo-

în evidență

SARATOV. La 26 decembrie 
s-a terminat la Saratov Con
sfătuirea lucrătorilor din a- 
gricultura regiunii Volgăi.

REYKJAVIK. La Reykjavik 
a apărut nr. 1 al revistei Or
ganizației adversarilor ocupa
ției Islandei. Revista cere să 
se proclame neutralitatea Is
landei, deoarece, după cum 
se subliniază în editorialul ei 
„în Organizația adversarilor 
ocupației Islandei sint grupați 
toți cei care consideră că neu
tralitatea Islandei trebuie să 
fie obiectivul nostru de vii
tor".

QUITO. Feste 500 de munci
tori agricoli ecuadorieni de pe 
plantațiile de banaiiieri ale 
companiei nord-americane Ba- 
lao au declarat o grevă de 48 
de ore in semn de protest îm
potriva concedierii a 12 lideri 
sindicali și în sprijinul cereri
lor de' îmbunătățire a condi
țiilor de muncă și de trai.

MIRNII. La 27 decembrie cel 
d,e-al doilea avion sovietic 
„IL-18" a aterizat cu bine pe 
aerodromul de gheață din a- 
propiere de observatorul sud- 
polar Mirnîi.

Primul zbor experimental al 
turbepropulsoarelor sovietice 
Intre continentul european și 
Antarctida' s-ă încheiat cu 

I succes.

------------------- ------------------

In fiecare zi în Anglia se înregistrează 
2500 accidente de muncă

LONDRA 27 (Agerpres).
Numărul accidentelor de 

muncă este în continuă creș
tere în Anglia. Situația a de
venit atît de serioasă încît !a 
constituit recent obiectul unor 
discuții în Cambra Comune - 
lor în cadrul cărora mai mulți 
deputați laburiști au criticat 
guvernul pentru lipsa măsuri
lor de securitate a) muncii. 
Potrivit datelor citate în cursul 
acestor discuții, subliniază 
ziarul „The Guardian", ÎH fie
care zi în Anglia' se înregis
trează aproximativ 2.500 de 
accidente de muncă. In cursul 
anului 1960 au fost înregistrai 
te 190.000 de accidente consi
derate „importante", adică ac
cidente care aii provocat moar
tea sau incapacitatea de lucru 
pe o perioadă mai îndelun
gată. Numărul accidentelor 
hiortale a fost de 675 în cursul 
anului 1960, față de 600 în ă- 
nul precedent. Totalul acci
dentelor de muncă înregistra
te în hnul 1960 a fost de alt
fel, subliniază „The Guardian" 
cel mai important în ultimii 
zece ani.

Deputății care au luat cu- 
vîntul în dezbaterile parla
mentare consacrate acestei)

probleme au subliniat că în 
special femeile și tinerii cad 
victime accidentelor de mun
că. Aceasta se datorește, s-a 
subliniat în cursul dezbateri
lor, lipsei unor măsuri efi
ciente de securitate a muncii.

„Celebrul 702“ pe scena Teatrului 
de dramă și comedie din Moscova

MOSCOVA 27 (Agerpres) - 
TASS transmite :

La 26 decembrie pe scena Tea
trului de dramă și comedie din 
Moscova a fost prezentată în pre
mieră comedia dramaturgului ro 
mîn Al. Mirodan „Celebrul 702“.

Intr-o convorbire cu un cores
pondent al agenției TASS. Alexan- 
dr Plotnikov, regizor șef al teatru
lui a subliniat că această piesă 
atestă că autorul ei înțelege în 
mod subtil natura comicului, are 
talent și o fantezie bogată. Această 
lucrare ne-a atras prin calitățile 
literare incontestabile : origiriali-

------------------- q

tatea subiectului, situații neprevă
zute, dialoguri spirituale strălucite, 
caracteristici pregnante ale perso
najelor.

In montarea noastră, a subli’ 
niat Plotnikov, ne-am străduit să 
subliniem caracterul neobișnuit al 
subiectului și zugrăvirea oarecum 
grotească a chipurilor eroilor. Acest 
lucru a căutat să-1 releve în deco
rurile sale și Vladimir Talalai, 
unul dintre cei mai de seamă pic
tori decoratori din Moscova.

La spectacol au asistat membri 
ai ambasadei R. P. Romîne, repre
zentanți diplomatici ai altor țări.

Militarizarea nu rezolvă problemele 
grave în fața cărora se află 

Seconomia
NEW, YORK 27 (Agerpres).
Ziarul „Wall Street Jour

nal", organul marii finanțe a- 
mericane a publicat recent un 
editorial in care recunoaște 
că militarizarea economiei nu 
rezolvă problemele grave în 
fața cărora este pusă econo
mia S.U.A. Combătînd pe mi
nistrul Comerțului, Hodges, 
care afirmase că pentru anul 
în curs se prevede un volum 
sporit al produsului național 
brut, ziarul scrie: „Acesta re
prezintă valoarea totală a tu
turor bunurilor și serviciilor 
produse în țară, indiferent de 
cine și indiferent în ce scop. 
El include în consecință și e- 
fectele cheltuielilor guverna
mentale... Ministrul Comerțu
lui pleacă de la ideea că cu 
cît autoritățile guvernamen
tale cheltuiesc mai mult, cu 
atit produsul național brut va 
crește, cu atît situația va fi

=©=—
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0 nouă manevră 
a imperialismului american 

împotriva Cubei
HAVANA 27 (Agerpres)
„Consfătuirea cpnsultativiă 

miniștrilor Afacerilor Externe
țărilor membre ale Organizației 
Statelor Americane, convocată pen
tru luna ianuarie, reprezintă o 
nouă manevră a imperialismului 
împotriva Cubei", a declarat Car
los Montero, președintele Frontului 
de acțiune populară din Chile, ca
re se află în Cuba. El a subliniat 
că poporul chilian aplică cu fer
mitate principiul neintervenției.

Delegația chiliana a sosit la 
Havana pentru a participa la fes
tivitățile prilejuite de cea de-a 3-a 
aniversare a revoluției cubane.

Pentru a participa la festivități 
au sosit, de asemenea, la Havana 
delegațiile Argentinei, Guatema- 
Iei, Paraguayului, Salvadorului 
Uruguayului.

ȘÎ

U A
liniștitoare. Ințr-a^fibvăr, 
ziarul, totalul cheîtuie- 
guvernamentale const!- 
un factor important; ei

mai 
scrie 
Ulor 
tuie 
se ridică la aproape o cinci
me din totalul produsului na
tional brut. Dar cei care pun 
un semn de egalitate între 
cheltuielile guvernamentale și 
prosperitate pierd din vedere 
simplul fapt că guvernul nu 
crează o avuție reală. El nu 
crează o asemenea avuție a- 
tunci cînd, așa cum este ca
zul, aproximativ 80 la sută 
din cheltuielile federale spo
rite sînt destinate producției 
de armament. Desigur se fa
ce simțit efectul imediat al ca
nalizării de miliarde în sco
pul producției militare. Dar 
rezultatul pe termen mai în
delungat reiese din faptul că 
se crează material de război 
și nu bunuri utile de consum".

Oglindind îngrijorarea cer
curilor de specialitate în *țața 
perspectivelor economiei aine- 
ricane, ziarul citat nu 'mbn- 
țîonează că guvernul ameri
can, o dată cu sporirea chel
tuielilor militare, a redus în 
mod simțitor o serie de im
portante alocații civile.

„Ajutorul" oferit de S.U.A. 
țarilor din blocupile agresive

WASHINGTON 27 (Agerpres) 
In cursul anului 1961 Statele

Unite au cheltuit 1,7 miliarde do
lari în cadrul programului de „a- 
jutor" militar acordat țărilor care, 
în mare majoritate, urmează fidel 
politica Washingtonului. Potrivit 
unui raport dat publicității la 25 
decembrie la Washington, țările 
din Extremul Orient și zona Pa
cificului au primit armament ame 
rican în valoare de 712 milioane 
dolari, țările Europei occidental^, 
■— 564 milioane dolari, cele din 
Asia de 
lociu — 
cele din

'milioane
Majoritatea

al S.U.A. a fost destinat țărilor 
care fac parte din blocurile agre
sive N. A. T. O.; S. E. A. T. O.j 
C.E.N.T.O. precum și acelora; de

sud-est și Orientul mij- 
285 milioane dolari și 
America Latină — 98 
dolari.

„ajutorului" militat

felul Vietnamului de sud, și Co
reei ’de sud ale căror forțe armate 
duc o luptă fățișă împotriva miș
cării de 'eliberare națională.

Cifre oficiale publicate anterior 
la Washington arată că Statele 
Unite au acordat un larg ajutor 
militar 
jate în 
Astfel, 
ultimii 
suma de 4,5 miliarde dolari, Bel
giei — 1,2 miliarde, Angliei — 
1 miliard, Spaniei — 500 mili
oane și Portugaliei — peste 300 
milioane dolari.

Referindu-se la rezultatele „a- 
jutorului" militar al S.U.A. agen
ția United Press Internațional sub
liniază că „primul efect al acestor 
cheltuieli este sporirea deficitului 
balanței de plăți a S.U.A.".

țărilor colonialiste, anga- 
acțiuni armate în colonii, 

ajutorul militar acordat în 
ani Franței se ridică la

PROGRAM DE RADIO
29 decembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de 
astăzi. 8,30 Din muzica po
poarelor, 9,30 Concert de mu
zică din opere, 10,08 Muzică 
ușoară. 11,03 Concert simfo
nic, 12,00 Limba noastră. Vor
bește acad. prof. Al. Graur 
(reluare), 13,05 Fragmente 
din operete, 14,00 Muzică popu
lară romînească, 16,15 Vor
bește Moscova I 18,00 Progra
me muzicale alcătuite de as
cultători, 18,30 Tribuna radio, 
19,25 Răsună cîntecul și jo
cul pe meleagurile patriei,
20.30 Concert ghicitoare (7),
21.30 Cîntece de dragoste. 
PROGRAMUL II. 12,45 Muzică 
ușoară, 13,30 Concert de estra
dă, 14,30 Din viața de concert 
a Capitalei, 15,35 Actualitatea 
în țările socialiste, 16,30 Mu
zică ușoară, 16,50 Curs de 
limba rusă, 17,00 Din cele mai 
cunoscute melodii populare 
romînești, 18,00 „Melodii... 
melodii" — emisiune de mu
zică ușoară romînească (re
luare), 19,00 Muzică din ope
rete, 19,30 Teatru la micro
fon : „O lună de confort". 
Scenariu radiofonic de Ștefan 
Iureș și Ben Dumitrescu, 21,30 
Actualitatea radio.

-=©=- 
CINEMATOGRAFE 

29 decembrie
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Dragoste de septem
brie ; AL. SAHIA : învierea (se
ria I-a) ; PETRILA : Libelula ; 
LONEA: Aproape de soare; 
ANINOASA: Două vieți, seria 
I-a; LUPENI: Insula fără* 
nume.
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