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I constructorilor ele au crescut 'lepede, mari și frumoase. 
* De curlnd în cele 44 de aptuîiMueiiie aîe î<
I tot atitea familii. E cel mai recent cadou 
I făcut oamenilor muncii din Petroșani.

Cele trei blocuri din clișeu silit gemene. Prin grija

De curlnd in cele 44 de apartamente ale lor s-au mutat 
i de revelion
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. Joi au continuat Hucrările se
siunii Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne.

In lojile oficiale au luat loc 
conducătorii partidului și sta
tului.

In tribune erau prezenți șefi 
ai misiunilor diplomatice a- 
creditați la București precum 
și numeroși alți invitați. 
. In continuarea discuțiilor Ia 
proiectul de lege pentru apro
barea bugetului de stat pe a- 
nul 1962, la darea de seamă 
asupra înfăptuirii planului de 
Stat pe anul 1961 și cu privire 
la planul de stat pe anul 1962 
au luât cuvîntul deputății: 
Gbepn^ie Rădoi, circumscripția 
eleonală Zărnești, regiunea 
Brașov, adjunct al ministrului 
Metalurgiei și Construcțiilor de 
Mașini, Vasile Vîlcu, circum
scripția electorală Tulcea, re
giunea Dobrogea, Ana loano- 
viei, circumscripția electorală 
Piatra Neamț, regiunea Bacău, 
larțos Fazekaș, circumscripția 
electorală Turda, regiunea 
Cluj, ministrul Industriei Ali
mentare, Ion Delcea, eircum- 
«cripția electorală Afumați, 
regiunea Oltenia și Roman 
Moldovan, circumscripția, elec
torală Măgurele, orașul Bucu
rești, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării.

După discuția, generală, Ma- 
■ma îdunare Națională a adqp- 
tat in unanimitafo o Butărîre 
prin ...caaprobă Darea Jlo 

-geamă asupra îSfăptnîrtJ pla
nului de stat Pe ad# F 

,’вц pțjKlre la ui lÂ^at pe 
аціпі prezentată ae tova- 

Ion Gheorghe Maurer, 
intele Consiliului de Mi

niștri.
Apoi, Marea Adunare Națio- 

jnală a adoptat in unanimitate 
. prin vot secret, legea pentru a - 
probarea bugetului de stat al 

?RJP. Romîne pe anul 1962, du-

pă ce proiectul de lege a fost 
citit și votat pe articole.

Treeindu-se la următorul 
punct de pe ordinea de zi a 
sesiunii, deputatul Gogu Ră- 
dulescu, ministrul Comerțului, 
a prezentat, din însărcinarea 
Consiliului de Miniștri, rapor
tul la proiectul de lege pri
vind reglementarea regimului 
vamal al R. P. Romine. Depu
tatul. Mihai] Levente a pre
zentat raportul comun al co
misiilor economico-financiară 
și juridică cu privire la pro
iectul de lege pus în discuție-

Pe marginea rapoartelor au 
luat cuvîntttl deputății Con
stantin Mateescu, circumscrip
ția electorală Pătirlagele, re
giunea Ploiești și Traian Io- 
nașcu, circumscripția electo
rală Minăstirea, regiunea Bu
curești 
sitatea 
legi.

Apoi 
nală a 
prin vot secret legea pentru 
reglementareg regimului vamal 
al R. P. Romîne, după citirea 
și votarea pe articole a pro
iectului de lege.

In continuare, deputatul 
Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, a p: n- 
tat proiectul de lege peni i 
ratificarea decretelor, normati
ve emise de Consilfih de Stat 
Ol VE- Romîne în perioada 
de lâ 23 martie 1961 pînă la 
26 decembrie mi. -.*■* •-----

Deimiațli au aprobat în u- 
nanlmltaie, prin vot secret, le
gea pentru ratificarea decre
telor emise de Consiliul de 
Stat. în intervalul dintre se
siuni.

Declaring încmse lucrările 
sesiunii, tovarășul Ștefan Voi- 
tec, președintele Marii Adu
nări Naționale a subliniat că

care au subliniat neee- 
șl importanța acestei

Marea Adunare Națio - 
rotat în unanimitate

(Continuare în pag. 3-a)
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întovărășită 
din Bănița își făuresc 

planuri de viitor
Recent, țăranii întovărășiți din 

Căprești. Cotești, Arsuri, Jigo- 
reasa, Merișor, Răcbțța, Crividia 
și alte sate aparțintnd comunei Ba
nița s-au întrunit în adunare ge
nerală. Membrii întovărășirii zoo
tehnice „7 Noiembrie" au făcut bi
lanțul muncii pe 
ales noM, comitet 
întovărășirii.

anul 1961 și au 
dp conducere al

socialismului

oțeiărlllor I

Crește mlădița

In sala spațioasă a căminului 
atltilfdl „Dr. Pelm ' Grozit'‘ din 
Bănița se adsUfasară rta' mtatea 
merĂbriloT întovărăgirii, bărbați și 
femei de toate vțrstele. Pe mulți 
dintre ei, gîndurile îi purtau în 
urmă cu cîțiva -ani cînd au făcut 
o cotitură importantă în viață. Ur~ 
mtnd îndemnul partidului, 25, de 
familii din Bănița au ales, în 1958, 
calea spre bunăstare îndteptșndu-și 
pașii spre forma cooperatistă de 
creștere a ■ animalelor în comun, 
sădind astfel mlădița socialismului 
în economia comunei Bănița. De 

аімл n și pînă în 
prezent familia 
îtttpvărășiților s-a 
rriărît mult. Da-

★

„Ne mîndrim cu acest re
zultat pe care-1 raportăm 
partidului și guvernului, pen
tru că el a fost obținut cu 
prețul luptei Și învingerii u- 
nor considerabile greutăți o- 
biectîve, pe care colectivul 
nostru le-a întimpinat.

îndeplinirea înainte de ter
men a planului anual consti
tuie un puternic factor mobi
lizator pentru toți minerii, 
tehnicienii și inginerii de la 
Lupeni.

In cursul lui 1961, 
vul minei noastre a 
dispoziția cocsarilor 
reni și reșițeni peste
tone de cărbune cocsificabil, 
cu aproape 13 la sută mai 
mult cărbune decît în 1960. 
Ne mîndrim cu faptul că a- 
ceastă cantitate de cărbune 
(care întrece producția rea
lizată de minele Vulcan și U- 
ricanî la un - ioc) s-a obținut 
pe seama creșterii product! -

colectl- 
pus la 

hunedo- 
1.300.000

I

★

I Bilanț bogat 
> pe luna decembrie

In cursul lunii decern-
" brie, în cadrul exploată

rilor miniere și al celor-» 
lake întreprinderi, din Va
lea Jitilui au aiut loc nu
meroase acțiuni de colec
tare a fierului vechi. In 
perioada 1—26 decern 

; brie a.c. din Valea Jiu
lui au fost expediate spre 

Ioțelăriile hunedorene 503 
tone de fier vechi. Cele

- mai de seamă realizări 
in colectarea fierului vechi 
le-au obținut colectivele 
U.R.U.M.P., minei Lupeni. 
U. E. Vulcan. La aceste 
unități au fost colectate 

41, 42, respectiv, 40 tone 
’ de fier vechi. Acțiuni 

J pentru colectarea fierului 
j vechi au avut loc și la 
i preparația Lupeni, mine- 
L le Aninoasa, Vulcan,

■ Contribuția brigăzilor 
de muncă patriotică

i mineri și mun
citori de la mina Petrila 
mobilizați de organiza - 
țiile U.T.M., au participat 
cu însuflețire în cursul 
acestui an la colectarea 
fierului vechi. In primele 
i.. 11 luni ale anului ei -rav 
retrimis’ oțeîăriilor hunedo- 
I rene 420 toke fier vechi

In cursul lunii decembrie 
! peste 150 de tineri au 8

Tinerii
I citori de
1

participat la colectarea 
fierului vechi. Rezultate 
însemnate au obținut mai 
ales utemiștii din sec
toarele ѴІП, V, II și X. 
din brigăzile de muncă 
patriotică conduse dt tov. 
Greu Victor, Stanică loan 
Velcea Dumitru și Avram 
Valeriu. Printre tinerii 
fruntași in colectarea fie
rului vechi se numără tov 
Ropotă Mihai, Avram 
Alexandru, Seres Ioan 
Șișu Virgil și alții. In 
total, prin contribuția bri
găzilor U.T.M. de muncă 
patriotică; alături de ac
țiunile întreprinse de co
lectivele sectoarelor, în 
cursul lunii decembrie de 
la Petrila au fost expe 
diate spre oțetării 84 to
ne de fier vechi. Acțiuni
le tinerilor continuă. Pînă 
la șfîrșitul anului ei ș-au 
angajat să strîngă 'de pe 
galeriile orizontului X a) 
minei încă 15.000 kg. fier 
vechi.

Peste sarcinile anuale: 
48 tone fier vechi
Colectivul termooent.a 

lei Paroșeni și-a îndeplinit 
sarcinile privind colectarea 
fierului vechi pe anul 1961 
încă în cursul lunii noiem
brie a.c. , Penttu ■ mefite ■ 

■deosebite, acestui colectiv . 
i s-a decernat drapelul de 
fruntaș pe regiune în co
lectarea fierului vechi. Ir '

care a trecut de t 
acțiunea de colec- !■ 
fierului vechi în f 

uzinei a continuat !

timpul 
atunci, 
tare a 
incinta 
cu avînt. Muncitorii ener-
geticieni ’ au trimis în ul
timele săptămîni încă 50 
tone fier vechi spre oțe- 
lării.

Pînă la șfîrșitul anului 
încă 200 tone 

fier vechi
In cadrul unităților in

dustriale în toate localită
țile’ Văii jiului există încă 
resurse importante de fier 
vechi. Aceste resurse au 
fost analizate în cursul zi
lelor trecute în cadrul fie
cărei întreprinderi și s-’a 
stabilit ca pînă la sfîr- 
șitul anului oamenii mun
cii din Valea Jiului să ex
pedieze spre oțelării încă 
20b tone de fler vechi 
Pentru realizarea acestui 
obiectiv, în cadrul exploa
tărilor, uzinelor și sectoa
relor s-au format colective 
care răspund de colectarea 
și expedierea a noi: can
tități de fier vechi. A- 
ceste colective, sub îndru
marea ‘organizațiilor de 
partid, ’cu sprijinul orga
nizațiilor de ținerettși sin
dicale au-.sarcina de a fo
losi din plin toate resur
sele. pentru a colecta, și 
expedia spre centrele" si
derurgice cantități' tot mă; 
importante de fier vechi.

I. BALAN
г' t

(Continuare 
in pag. 2-a)
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Colectivul minei I upeni 
și-a Îndeplinit planul anual

bi ziua de 28 dece mbrie, în primul schimb de 
muncă, minerii de la Lupeni au raportat că au ex-: 
tras Ultima tonă de cărbune prevăzută în planul pe 
1961. Acest fapt reprezintă un deosebit succes al har
nicilor mineri de la cea jnai mare mină de cărbuni 
cocsificabili a țării. Cu ocazia Îndeplinirii înainte 
de i termen a sarcinilor anuale de plan, tov. Iliescu, 
Gheorghe, inginerul șef al minei a făcut următoarea 
declarație unui redact or al ziarului nostru:

★

vității muncii de la 0,915 tone 
pe post cit a fost în 1960 la 
media de 0,989 tone pe post 
realizată . ii, luni din іэбі.

O dată cu sporirea volumu
lui de producție, mineri n 
tri au.obținui.indici tehnico- 
economici superiori celor din 
1960. Astfel, ca urmare a fap
tului că în marile frontale 
armăm metalic, că la peste 
6600 m. galerie, am folosit pen
tru susținere înlocuitori ai 
lemnului, consumul specific la 
acest material prețios l-am 
redus în medie pe 11 luni la 
37,80 ra.c./1000 tone de căr
bune față de media de 41,30, 
m.c./lQOO tone cît a fost în 

,1960.
La obținerea Acestui succes 

au contribuit din plin minerii 
sectoarelor III, I В, I A, IV A1 
care, și-au sgeajijat,. sarci
nile de pian cu mult înainte 
de termen. , ? .?

Trebuie să menționez, de a- 
semenea, faptul că pentru pri
ma dată după mulți ani, a- 
cum colectivul nostru dă căr
bune cocsificabil cu cenușă 
mai .șcăzută decît norma. In i 
1961 procentul de cenușă în ■ 
cărbunele nostru este cu 0,3' 
lâ sută sub normă și cu 0,8 ■ 
la sută mai mic decît în 1960.4 
Aici, și-a spus din plin cuvin-? 
tul inițiativa „Nici un vagonetl 
de cărbune rebutat pentru 
șist*4 care s-a extins și se a- 
plică aproape la toate locuri
le dd muncă in cărbune.

îndeplinind pianul pe 1961, 
colectivul nostru se pregăteș
te să Înceapă un nou an da 
muncă, an care ne.va aduce 
noi și importante succese. De 
fapt noi extragem de cîtva 

f timp o cantitate zilnică de 
cărbune egală cu sarcina ce 

(Continuare în pag. 3-a)

Udrea Candin și Slăvuțeanu loan (din cli
șeu) fac parte din echipa de instalații apă 
a preparați ei Lupeni. Ei lucrează împreună 
și deseori discută intre ei despre reparațiile 
pe care urmează să le facă. Așa au fost sur
prinși mai zilele trecute de fotoreporterul 

i iiostru discutînd despre o mieă modifieare la 
un sifon de apă.
*> . •
A S-.‘ “

Citiți în pag. IV-a

• Cunoscuți și stimați în 
lumea întreagă — I. 
Manea

• Succese ale țărilor so
cialiste

• Boun Oum încearcă să 
zădărnicească tratativele 
pentru formarea guver
nului laoțian de coaliție

• Ce arată noile luări de 
poziție americane față 
de situația din Congo
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2 ^STEAGUL ROȘU

IN PREAJMA EXAMENELOR EA I. M. P
In sprijinul studenfilor

in preajma sesiunii de exa
mene, munca depusă de stu
denții institutului cit și de 
cadrele didactice s-a intensi
ficat, urmărlndu-se ridicarea 
nivelului de pregătire a stu
denților. Acest lucru a fost 
discutat in ședințele profesio
nale ținute pe ani de studii.

Pentru pregătirea sesiunii In 
cele mai bune condiții, la șe
dințele profesionale au luat 
parte șt cadrele didactice de 
predare șl de seminarizare 
care lucrează cu anul respectiv.

La anul II, catedra de ma
tematic! a Început organiza
rea de consultații sistem co
locviu la care fiecare student 
pregătește un capitol sau o 
parte 
re 11 
rului 
zența

O intensă activitate in ve
derea sesiunii depune șl con
siliul asociației șl org. U.T.M. 

mal bună înțele
sului cum trebuie

MEREU EXEMPLU

dlntr-un capitol, pe ca- 
expune In fața profeso- 
de specialitate tn pre* 
colegilor lut.

Pentru o 1 
' gere a modului 
să pregătim un examen, con
siliul, asociației a inițiat con
sfătuiri Intre studenții frun
tași din ani! superiori cu stu
denții anilor I șl П.

Tot pentru Îmbunătățirea 
muncii in vederea sesiunii, 
consiliul asociației a reparti
zat fiecărei grupe de an de 
studii cite un asistent care se 
ocupă Cu problemele profesio
nale ale grupei.

Toate aceste măsuri vor con
tribui din plin la ridicarea 
nivelului profesional al studen
ților, evitlnd surprizele din a- 
ceastă sesiune.

Ing. C. HIREANU 
asistent

Cu cinci am în urmă, un tînar 
de statură potrivită, cu privirea 
vioaie pe ale cărui palme munca 
săpase făgașe adinei a pășit ti
mid, emoționat, mirat parcă de 
tot. ce vedea, în sălile Institutului 
de mine din Petroșani. A dat 
examenul de admitere. Emoții. A- 
poi bucurie. Reușise.

S-a întors pentru citeva zile după 
examene în mijlocul celor de un
de a plecat — a minerilor din 
Gbelar —■ pentru a le împărtăși și 
lor din bucuria pe care o simțea. 
Va fi student, iar peste tițiva ani 
se va reîntoarce în mijlocul lor 
ca inginer. Patru ani muncise cot 
la cot cu harnicii mineri din Ghe
țar. Cite nu învățase de la ei- 
Acolo în mijlocul lor crescuse și 
tot de la ei a deprins meșteșugul 
mineritului. Pe fețele ortacilor lui 
se citea bucuria și mîndria.

Tlnărului student din anul

— ♦

♦
«

i

Studenți fruntași 
la 1n*kț*turi

1.

Cum se pregătesc pentru examene
R A P U N D S T U D E N Ț I I

SZBKBLY, IOAN
V — Electromecanicăanul

„Examenul se pregătește din 
primă zi de școală'*, acesta e 
sfatul părintesc pe care 
l-au dat tovarășii profesori 
ocazia deschiderii cursului 
niversitar in fiecare an.

lată ce au însemnat ele 
pentru mine: imbold pentru 
un studiu perseverent șl dis
ciplinat. A studia disciplinat 
pentru mine Înseamnă a munci 
neobosit, sistematic și meti
culos, frecventarea cursurilor, 
seminariilor și laboratoarelor, 
parcurgerea materialului pre
dat, pregătirea din timp a 
seminariilor și lucrărilor prac
tice. ,

Toate acestea le pot realiza 
planîflcindu-mi timpul liber 
rațional pentru studiu, odih
nă și distracție.

Pregătirea proiectelor de an 
le -am început din timp și lu
crez după un plan de muncă 
Individual, dinainte stabilit. 
Lucrlnd astfel asigur conti
nuitatea și ritmicitatea pre
gătirii profesionale, făcînd im
posibilă apariția surprizelor 
specifice muncii in asalt. In 
aceste condiții am reușit să-mi 
îndeplinesc toate sarcinile pro
fesionale, fără amînări, obți- 
nlnd astfel rezultate bune în 
Mie opt sesiuni de examene 
oare au trecut.

' Rezultatele pe care le-am 
obținut se datoresc in măre 

1 măsură și faptului că-n insti
tutul nostru am avut condi
ții optime de muncă și învă
țătură. Ne stau la dispoziție 
biblioteci, săli spațioase de

ni 
cu 
u-

lectura și laboratoare foarte 
bine Înzestrate, cadre didac
tice bine pregătite.

Obligația fiecărui student 
este ай muncească pentru ă 
obține rezultate cit mai fru
moase, mulțumind astfel parti
dului șl guvernului care ne-au 
creat toate condițiile pentru 
a ne Întoarce cadre bine pre
gătite la întreprinderile socia
liste care cu deplihă încrede
re ne-au trimis să studiem aici.

ѴОІСЮ IOAN
III — Electromecanică
in pragul unei noi se

CATARGIU IR I Ml A 
anul IV — Mine

Primirea mea la 15 martie 
1959 in rindul membrilor de 
partid a constituit cel mai în
semnat ^stimulent, o cinste pe 
care trebuia Să o răsplătesc 
prin exemplu la învățătură 
pentru ceilalți colegi, pregă- 
tindu-mă conștiincios pentru 
examenele sesiunii. Printr-o 
muncă consecventă am ajuns 
să obțin rezultate bune chiar 
din primele zile de studenție, 
în pregătirea din anii infe
riori am pus bază pe însuși
rea obiectului care permite în
țelegerea tuturor materiilor: 
matematica.

In acest semestru a început 
prădarea disciplinelor de spe
cialitate la care anii de pro
ducție sper să-și aducă apor
tul In înțelegerea și Însușirea 
noilor cunoștințe.

Pentru a ușura pregătirea 
examenelor ml-ajn predat toa
te lucrările la timp șl în plus 
am început de mulț pregăti
rile repetînd ’ ------ —-x-
rie in parte 
nul cadrelor

------©----------------

anul
Slnt 

siuni de examene. Alături de 
colegii mei de grupă caut să 
mă pregătesc cit mai bine pen
tru ca la examene să dovedesc 
cunoștințele acumulate în tim
pul semestrului.

Voi termina matematica, fi
zica și mecanica — materii a 
căror însușire temeinică con
stituie un punct de plecare pe 
drumul cursurilor de specia
litate.

Pregătirea în vederea se
siunii, ce se apropie, am în
ceput-o încă din prima zi.de 
școală. Ațepțla la cursuri a 
avut oa urmare înțelegerea 
demonstrațiilor, teoremelor. 
După cursuri în timpul cel 
mai scurt recitesc materialul 
predat. Tot pentru a-mî fixa 
mai temeinic unele cunoștin
țe consult materialul biblio
grafic de specialitate.

In puținele zile care mi-au 
mai rămas pint la sesiune caut 
să folosesc cit mai judicios . 
timpul liber, făcindu-mi un 
orariu zilnic de studiu. De a- 
semenea, consultațiile și medi
tațiile acordate la unele ma
terii de către cadrele didac
tice respective îmi sint de un 
real folos pentru fixarea cu
noștințelor.

Examenele vor confirma 
modul cum m-am pregătit un 
semestru întreg de studii.

Nițescu Traian i-a venit greu 
se despartă de ei. La plecare 
varășii lui de muncă î-au spus:

Să ai grijă ce faci Traiane ♦ 
Să nu ne faci de rîs. Caută să fii' 
mereu in frunte. Așteptăm cu bu- T 
curie clipa tind te vei reîntoarce * 
în mijlocul nostru ca inginer...

Și iată-l pe proaspătul student * 
Nițescu Traian luîrtd parte la pri ♦ 
mele predări, la primele seminarii ’ 
și apoi la examene. Treptat, trep- 7 
tat învingînd teama și emotrvita-» 
tea a început să obțină rezultate • 
tot mai bune, învățind conștiincios i 
și cu tragere de inimă. Cuvintele♦ 
tovarășilor săi „Să nu ne faci de 7 
rîs Traiane. Caută să fii me eu 7 
în frunte" îi veneau mereu in miri i 
te. Cum o sâ-î facă de rîs < Dbar j 
și-он pus mari speranțe în el. Are ♦ 
toate condițiile pentru studiu. Ex- ♦ 
pivotarea minieră Ghețar i-a dai ? 
bursă pe tot timpul școlarizării. 7 
Rămtnc doar strădania și voința. *

Primul an de studenție л intern-î 
nat și primele succese. Nițeicu ♦ 
Troian nu dezmințise încrederea* 
tovarășilor săi. Făcea parte din 7 
plutonul fruntaș. Era cel mai bun*^ 
student din an. Cu modestie a к 
scris și tovarășilor săi despre a- i 
cest prim succes. ' ?

De atunci în fiecare an, studen- ± 
tul Nițescu Traian a făcut parte к 
din plutonul fruntaș fiind mereu * 
exemplu pentru colegii lui. După i 
fiecare sfîrșit de an, după fiecare ț 
sesiune s-a obișnuit si scrie tova 7 
roșilor săi despre țfezjdtateie sale * 
la învățătură . *

In anul IV studentul Nițescu * 
Traian a obținui la toate exame- » 
nele nota 10 și. doar un singur 9. ț 
Prezența la ore a fost de sută la 7 
sută. Catedra de matematică teu- ■ 
noscind pregătirea ștudenudut Ni-. 
/eseu Troian l-a desemnat, alături к 
de alți studenți, ca reprezentant • 
al institutului la două olimpiade f. 

*de matematici, unde a primit men ' 
țiune. ■ J

De asemenea, pentru, meritele,.*, 
excepționale la învățătură, condu i 
cerea institutului l-« propus pentru •> 
bursa : Gheorghe Gbeorgbiu-Deț. » 

Асям Nițescu Troian este stu- * 
dent în anul V Mine. Peste puțin ’ 
rtmp se va reîntoarce în mijlocul 1 
minerilor din Gbeîar ce inginer, к 
Pini atunci însă mai are două In- ț 
cercări de trecut; examenele pen- ♦ 
tru anul V și proiectul de diplo- ’ 
mă. Studentul Nițescu a fost me-1 
reu exemplu pentru tovarășii săi. 
Desigur că ultimele examene, vor 
confirma încă o dată conștiinciozi
tatea și perseverența cu care s-a 
pregătit în toți cei cinci ani de 
Studiu Ut institut.

C. COTOȘPAN

TARTAT IOAN 
anul V Fac. mine.

GAAL IOSIF 
anul V Fac. mine.

la fiecare mate- 
și cerînd sprljl- 

didactice.

la fiecare au studenții de la LMJP. participă cu lucrări 
științifice la sesiunile erganisate la institut fl In celelalte 
centre universitare din țară.

XN CUțBU: La • sesiune științirieă de la Institutul ge 
mine din petroșani.

Intovărășiții din Bănită își făuresc
planuri de viitor

(Urmare din pag- 1-*)

de seamă prezentată in adu-rea . -
narea întovărășiților de iov. Vla
dislav Lagăr, președintele întovă
rășirii, ales cu un an în urmă de
păna fir cu fir faptele petrecute. 
De la 25 de familii care s-au unit 
în anul 1958 in întovărășire adu- 
tind ca fond de bază 17 A5 ba. 
teren flnaț și 48 de oi s-a ajuns 
anul acesta la 126 familii înscrise 
în întovărășire cu 79,30 ba. teren 
fînaț, 215 oi și 22 capete bowne 
fond de bază. Averea întovărășirii 
a devenit tot mai mare. Sporind 
numărul de animale fond de bază, 
întovărășiți! au botărît si ridice 
construcții pentru a avea unde a- 
dăposti animalele. Anul acesta, da
torită sprijinului dat de organiza
ția de partid din comună și de co
mitetul executiv al sfatului popular, 
Intovărășiții din Bănița au termi
nat construcția unui saivan in care 
pot fi adăpostite 300 de oi și 30 
bovine. Pătrat Mar cu. Negare Lu- 
Zdr și Vladislav Lagăr sint doar 
citeva nume de întovărășiți bar răci 
care au prestat cel mai mare volum 
de muncă pentru terminarea șama
nului.

Concomiteut cu creșterea fondu
lui de bază au sporit și veniturile 
întovărășirii. Anul acesta, de la 
turma de oi s-a obținut o produc
ție de 726 kg. brînză, 317 kg. li
nă precum și 95 miei. Vînglnd o 
parte din aceste produse, în cea 
mai mare parte pe bază de con
tracte încheiate cu statul. întovă
rășirea a încasat sume însemnate 
de bani. Numai din valorificarea 
linei prin D.C.A, a fost obținută 
suma de aproape 10.000 lei. Tota
lul veniturilor realizate de întovă
rășire în cursul anului 1961 se ri
dică la 42.376 lei.

Се-fi propun întovărășiți- 
pentru noul an

Intovărășiții din Bănița au sta
bilit în adunarea generală o seamă 
de măsuri importante, cere să asi
gure dezvoltarea și consolidarea в- 
conomici a întovărășirii și să faci 
din ea un exemplu mobilizator pen 
tru țăranii cu gospodării individua
le, îmlemnindu-i, pe baga faptelor, 
să pășească cu încredere pe calea 
socialistă de creștere a animalei or. 
uniți iu întovărășirea goaislmisă.

Pentru anul 1962, îatovărășițu 
din Bănița ți-au propus si realize

ze sporuri de producție și venituri 
mai mari ca în 1961, si dezvolte 
fondul de bază și, o dată cu aceas
ta, întovărășirea să avanseze din 
punct de vedere al întăririi ei eco- 
nomico-organizatorică. Planul de 
producție pe anul 1962, prezentat 
întovărășiților in adunarea gene
rală prevede, printre altele, obți
nerea а 1040 kg. brînză, cantitate 
care vîndută pe bază de contract, 
va aduce întovărășirii un venit de 
9.360 lei. O cantitate însemnată 
de brînză va fi oprită pentru re
tribuirea membrilor întovărășirii. 
Din vtnzarea linei se vor încasa 
aproape 8.000 lei. In vederea creș
terii producției de lapte, carne Șt 
lină în cursul anului viitor turma 
de oi va crește la 229 capele. Vor 
fi cumpărate 25 de oi, iar în pri
măvara viitoare urmează să fie 
opriți pentru prăsilă un număr de 
60 miei.

Pentru asigurarea mărețului ne
cesar animalelor, în plan este pre
văzut ca întreaga suprafață coma
sată să fie recoltată, obținîndii-se 
o producție medie de 800 kg. fin 
la hectar, rezșdtînd o cantitate de 
63.400 kg. nutref natural.

Toate aceste măsuri au drept 
scop sporirea veniturilor fntovărâ- 

’șirii, mărirea fondului de bază.

zi.de


de plan pe 
în evidența 
care au in
activitatea 

din acestea

mai rodnic
Colectivul sectorului mePls- 

cu de la mina Aninoasa, a ob
ținut rezultate slabe in pro
cesul de producție in anul 
1961. Cea mai mare parte din 
indicii planului de muncă nu 
au fost Îndepliniți. In luna 
ianuarie 1961, de exemplu, sec
torul a înregistrat un minus 
de 35 tone cărbune. Acest mi
nus, a crescut continuu plnă 
in luna noiembrie, sectorul ră- 
mlnind astfel dator pe acest 
an cu 7.900 tone cărbune. La 
lucrările de pregătiri, secto
rul a avut un minus de 4.813 
m. c., iar randamentul plani
ficat a fost realizat numai în 
proporție de 94 ia sută. Toate 
acestea au dus la o depășire 
a prețului de cest de 580.000 
lei din care 130.000 lei la ca- 

/ pitolul materiale.
Analiza făcută in ultimele 

consfătuiri de producție pe 
sector și mai ales cu prilejul 
dezbaterii cifrelor 
anul 1962, a scos 
multe din cauzele 
fluențat negativ 
sectorului. Parte
sint obiective, așa cum ar fi. 
de exemplu, intrarea în ex- 
ploatâjH cp intîrziere a stra
tului 15, deformările tectonice 
(falii, laminări) neprevăzute 
Intervenite la stratul 13, strat 
de bază pentru producția de 
cărbune a sectorului. La aces
tea s-a adăugat și slaba preo
cupare a conducerii sectorului 

■ pentru aprovizionarea la timp 
a brigăzilor de mineri, îndeo
sebi a celor care rămîneau sub 
plan.

Cu ocazia adunării pentru 
dezbaterea cifrelor de plan pe 
anul 1962 s-a insistat mal mult 
asupra acestor lipsuri, minerii 
făcind propuneri pentru li
chidarea lor. In urma studie
rii amănunțite a posibilități
lor care există la locurile de 
muncă au fost luate apggJa 
mente șl de către brigăzile 
care au obținut rezultate sla
be ln anul curent. Brigada 
tov. Stanciu Gheorghe, de e- 
xemplu, și-a realizat pianul 
pe anul 1961 în proporție de 
numai 94,3 la sută. Ba s-a an
gajat să dea peste planul ce-i 
revine pe anul 1962. 860 tone 
Cărbune, brigada lui Bizubac 
Mihai 700 tone, Serestel loan 
800 tone șl Schneider Fran
ci» 600 tone.

Pe baza propunerilor făcute 
pentru realizarea și depășirea 
angajamentelor luate, condu - 
cerea sectorului ni va forma 
două brigăzi complexe de îna
intare care să asigure o vite
ză de avansare de 65 m.l./lună

în 
în- 
cu 
ce 
se

г?Л

f

Mituri chibzuite, în spirit 
gospodăresc

Pentru a crea premisele necesare 
îndeplinirii sarcinilor pe care înto- 
vărășiții și le-au prevăzut în planul 
de producție pe 1962, vechiul comitet 
de conducere al întovărășirii, în
drumat de organizația de bază și 
comitetul executiv al sfatului popu
lar a întocmit un plan de măsuri 
concrete pe care l-a prezentat 
adunarea generală. La discuții, 
tovărășiții au îmbogățit planul 
propuneri în legătură cu ceea 
au de făcut ca munca lor si
desfășoare în spirit gospodăresc, 
pentru a da rezultatele scontate, 
lată' die va din măsurile cele mai 
importante ; se vă selecționa din 
timp finul cel mai bun pentru a 
fi dat In primăvară oilor cu lapte, 
eu sprijinul comitetului executiv, în 
primăvara viitoare va fi stabilită 
din.timp, în raza comunei, pășunea 
cea mai potrivită pentru oi;
fi desțelenită Suprafața de 3 ha. 
teren pe care se vor cultiva fu
raje cu valoare nutritivă mare; în 
perioada recoltării nutrețului se va 
organiza astfel munca îneît finul 
să fie cosit, uscat și clădit în clăi animalelor. Țăranul Mațe Marc a 
in perioada optimă, precum și alte 
măsuri. Accent deosebit se va pu
ne pe îngrijirea animalelor ; npsu 
rile din acest domeniu dezvăluite 
rn adunare să fie lichidate, pentru 
a se ajunge la ridicarea producti
vității oilor crescute In turma Into- 
Vârășțrii. Astfel, este prevăzut să

un bilanț 
In noul an
în galeria de bază cit șl in ga
leria de cap. Se va asigura 
pregătirea la timp a straturi
lor 7, 8 și 9 șl ae vor aplica 
măsuri de ordin tehnic ca: 
extinderea stațiilor de întinde
re telescopice la crațereie 
PP-1, folosirea susținătoarelor 
telescopice pentru perforare, 
precum și răpirea mecanizată 
a armăturilor de fier care sînt 
mult intrate în vatră.

O mai mare atenție se vă 
acorda economisirii materialu
lui lemnos și explozivu
lui. Pentru realizarea an
gajamentelor referitoare la 
reducerea prețului de cost, 
conducerea sectorului a în
tocmit un plan de măsuri 
care prevede, printre altele: 
răpirea și refoloslrea armătu
rilor de fier și bolțarl din lu
crările vechi, reducerea consu
murilor specifice la toate ma
terialele, iar pentru reducerea 
consumului de exploziv se vor 
Întocmi diagrame de pușcare 
pe locuri de muncă.

Conducerea sectorului Ш a 
luat deja unele măsuri meni
te să ducă la o mai bună des
fășurare a procesului de pro
ducție pe anul 1962. Printre 
acestea amintim: aprovizio
narea locurilor, de muncă cu 
lemn în schimbul anterior, re
partizarea justă a forțelor de 
muncă. Unele măsuri prevă
zute în planul Întocmit recent 
au șl fost aplicate în cursul 
acestei luni. Printre acestea 
se numără montarea unul tro
liu în galeria de bază orizon
tul IX stratul 13, evacuarea 
apei și refacerea liniei ferate 
intre abatajele 6 și 7 șl trans
versala de la orizontul ѴШ. 
lungiri de transportoare, mon
tări de tuburi aeraj, racor
dări în alimentarea cu aer 
comprimat și altele. In Urma 
aplicării acestor măsuri secto
rul obține din zi in zi rezul
tate tot mai bune. De la mi
nusul de 94 tone Cărbune în
registrat în primele zile ale 
lunii decembrie, sectorul IH 
Piscu a ajuns să aibă In pre
zent un plus de 271 tone, față 
de planul lunar la zi. De aici 
rezultă că aplicarea planului de 
măsuri tehnico-organizatorice 
constituie cheia succesului în 
InUeplinirea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor luate pen
tru anul viitor. In acest fel 
colectivul sectorului Hi Piscu 
va reuși să obțină în 1962 re
zultate mai bune de cit in a- 
nul acesta, să se situeze prin
tre sectoarele fruntașe.

danila constantin
planificator — mina Aninoasa

fie întocmit un grafic de control 
de felul cum ciobanii se preocupă 
de îngrijirea oilor; comitetul de 
conducere să-i sprijine în însușirea 
modului științific de întreținere a 
animalelor tndrumînd lectorul cer
cului de învițămînt agrozootehnic 
spre a le împărtăși cunoștințele 
teoretice necesare fi prpcurîndu-le. 
broșuri de specialitate. Obiectivul 
întovărișiților este ca intr-un timp 
cit mai scurt să formeze o turmă 
de animale de rasă care să dea o 
producție sporită de lapte, carne și 
lină. Tot în acest scop, s-au luat 
măsuri ca fiecare membru al înto
vărășit» si fie nelipsit de la lec
țiile ce se predau în cadrul cursu
rilor agrozootehnice de masă din 
comună.

Dintre propunerile făcute de în
tovărășiți în adunarea generală, 
atrag in mod deosebit atenția cele 
privind amenajarea unui lot expe
rimental pa care si se cultive plan
te trifoltene (lucerna, trifoi) sau 
porumb pentru siloz, propunere pe ■ 
care a ficut-o tov. Leliuga Petru 
în vederea obținerii de furaje bo
gate în substanțe nutritive, deose
bit de prețioase pentru hrinirea

propus ca la primăvară să fie îm
prăștiate toate mușuroaiele de pe 
terenurile dă finaț, astfel ca la 
cositul ți seriosul finului lucrul șă 
se facă mai ușor ti mai cu spor. 
Tovarășul Văduva Constantin, de 
la școala de 7 am Binița a 
propus al întovărășirea si formez*

Atenție sporita educării partinice
a candidaților de partid

Zi de zi rîndurile partidu
lui nostru cresc se întăresc 
prin primirea de candidați și 
noi membri de partid. Un nu
măr tot mai mare dintre cel 
mai buni oameni ai muncii 
solicită primirea în partid, 
dornici de a face parte din a- 
vangarda clasei muncitoare, 
de a se situa în fruntea luptei 
pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste.

Congresul al Ill-lea al P.M.R. 
a stabilit ca una din sarcinile 
principale fn domeniul con
strucției de partid, ridicarea 
continuă a calității membri
lor de partid.

Pe măsura înaintării țării 
noastre pe drumul desăvîrșlril 
construcției socialiste, mem
brilor de partid le revin sar
cini noi și tot mal complexe, 
îndeplinirea cu succes a aces
tor sarcini depinde Intr-o mă
sură hotăritoare de nivelul de ' 
conștiință al fiecărui membru 
de partid. De aceea partidul 
nostru acordă o deosebită im
portanță educării membrilor 
Băl, ridicări! continue a nive
lului. lor politic și ideologic.

Pentru ca în rîndurile parti
dului să fie primiți numai cei 
mai merituoși, cei mai buni 
dintre cei mai buni oameni ai 
muncii, este necesar ca orga
nizațiile de partid să se ocu-

In atelierul mecanic al ter
mocentralei l’aroțeni lucrează» 
tlnărul frezor Dornlk Tlberiu. 
Jată-1 preocupat cu confecțio
narea sticlelor de nivel pentru 
cazane.

ți o turmă de animale mari; să 
se crească în special vaci de lapte, 
ceea ce va duce la sporirea veni
turilor întovărășirii ți la aprovi
zionarea cu lapte ți produse lactate 
a populației din raza orașului Pe
troșani; pe loturile prielnice po
micultura, din perimetrul întovă
rășirii, să se planteze pomi fructi
feri astfel ca sectorul de producție 
al întovărășirii să se lărgească me
reu; să se treacă la tngrățorea lo
turilor sărace transportindu-șe gu
noiul de grajd pe terenurile de 
final mai slab productive și alte 
propuneri prețioase.

In încheierea adunării generale 
tovarășii Negruț Clement, secretar 
al Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani și Tămaș Plorațiu, vice
președinte al comitetului executiv 
al Sfatului popular orășenesc Pe
troșani au dat indicații prețioase 
întovărășirilor. noului comitet de 
conducere ales, despre felul cum 
trebuie să muncească in anul viitor 
pentru dezvoltarea multilaterală fi 
întărirea economică și organizatori
ci a întovărășirii, pentru a face 
din ea o dovada vie despre supe
rioritatea sectorului socialist din 
agriculturi față de cel individual.

Adunarea generală a întovărăși
ților din Binița a ales noul co
mitet de conducere al întovărășirii. 
Ca președinte a fost reales tov. 
Vladislav Lagăr, iar ca vicepreșe
dinte top. Stoica Petru.

pe cu mult simț de răspunde
re de educarea partinică a 
Viitorilor membri de partid. 
De aceea, munca de educare 
a candidaților în perioada 
stagiului de candidatură are 
o însemnătate deosebită.

In munca de educare a can
didaților, multe organizații de 
bază de partid din Valea Jiu
lui au acumulat o experiență 
bogată, folosesc metode etica 
ce. în majoritatea cazurilor, 
candidaților de partid Ii se re-

VIAȚA DE PARTID

partlzează sarcini concrete, 
sint controlați și ajutați in 
ducerea lor la îndeplinire. A- 
ceastă metodă este una din 
cele mai eficace $1 trebuie ex
tinsă la toate organizațiile de 
partid. De asemenea, pregăti
rea temeinică a adunărilor ge
nerale ale organizațiilor de 
bază și asigurarea desfășură
rii lor la un nivel Înalt contri
buie in mare măsură la edu
carea partinică a candidaților 
de partid.

In multe organizații de ba
ză, cum sînt de exemplu nr. 
3 de la mina Petrila (secre
tar tov. Laszlo Ștefan), nr. 1 
de la mina Aninoasa (secre
tar tov. Valea Vasile) și In 
multe altele, se dă atenția 
cuvenită educării candidaților 
de partid, prin repartizarea 
de sarcini concrete șl pregăti
rea temeinică a adunărilor ge
nerale.

O metodă larg răspindită 
și eficace in munca de edu
care a candidaților de partid 
o constituie invățămlntul de 
partid.

Comitetele de partid de Ia 
minele Lupeni, Aninoasa, Pe
trila șl multe organizații de 
bază se preocupă dă buna 
funcționare a cercurilor de 
studiere a statutului P.M.K.. 
Propagandiști cum sint tov. 
Oăllpoiu Petru de la Aninoa- 
sa, Kiraly Zoltan de la Lu
peni, Sava Comei de la Pe
trila muncesc eu multă dra
goste pentru educarea parti
nică a candidaților de partid.

Sesiunea Marii Adunări Naționale 
și-a încheiat lucrările

(Urmare din pag. l-a)
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Cuvlntările rostite In 
dezbaterilor au vădit *- 

i cu care oa- 
-------- - înfăptuiesc po- 
partidulul nostru în-

sesiunea a fost deosebit de 
rodnică. Marea Adunare Na
țională a dezbătut și adoptat 
hotăriri menite să asigure rea
lizarea mărețelor obiective ale 
construcției socialiste stabilite 
de cel de-al Ш-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn. 
cursul 
vlntul șl dragostea 
menii muncii infă 
lirica ti:'- _________
dreptetă spre continuo dez
voltare a economiei naționale, 
a culturii, a ridicării neconte
nite a nivelului

In Încheiere 
de trai.

președta----- --- ѳ
Colectivul

(Urmare din

vom avea in luna ianuarie.

un an de mare avlnt 
Spun aceasta deoare- 
pe acum înzestrarea 
de care dispunem este 
Frontalele din secto-

o 
Anul 1992 va fi pentru mina 
Lupeni 
tehnic.
ce de 
tehnică 
bogată, 
rul ГѴ B, dispun de stllpi me
talici moderni, de transpor
toare de mare capacitate. Re
cent au fost Înzestrate cu noi 
utilaje de acest gen fronta
lele sectorului Ш. In 1962 noi 
vom păși In frontale la un 
nou program de lucru: 3 fă- 
«B de cărbune m două zile. 

Sînt însă și unele cercuri de 
studiere a Statutului P.M.R. 
care au o activitate slabă.

Așa de exemplu, propagan
diștii cercurilor de studiere a 
Statutului P.M.R. din orașul 
Petrila n-au participat în a- 
cest an școlar la nici un se
minar de pregătire, in aceeași 
situație sînt șl unii propagan
diști de ia mina Vulcan și de 
la U.R.U.MP. Se pune între
barea : cum reușesc acești, 
propagandiști să asigure un 
conținut bogat convorbirilor 
din cercurile pe care le con
duc și în ce măsură reușesc 
să imprime candidaților do 
partid calitățile cerute, clod 
ei înșiși dovedesc nepăsagb 
pentru ridicarea nivelului po
litic șl ideologic.

in munca de educare parti
nică a candidaților de partid, 
un rol important 11 au con
sfătuirile periodice și expune
rea sistematică de conferințe 
pe diferite teme.

Pentru a se da un caracter 
organizat expunerii de confe
rințe educative in fața can
didaților de partid, începînd 
cu luna aceasta, Biroul Comi
tetului orășenesc de partid 
Petroșani a elaborat un plan 
concret in această direcție. 
Potrivit acestui plan, în fie
care lună vor fi convocați toți 
candidații de partid pe loca
lități și In fața lor se vor face 
expuneri pe anumite teme. 
Aceste expuneri vor . fi făcute 
de membri al Biroului Comi
tetului orășenesc de partid, de 
activiști de partid.

Printre temele cuprinse Ш 
program sînt prevăzute cele 
cu privire la „Patriotismul so-i 
clallst șl 
proletar", 
politică a 
socialiste", 
și altele.

Manlfestînd o grijă per
manentă față de educarea 
candidaților, organizațiile noas 
tre de partid vor reuși să-și 
întărească rîndurile cu cer 
mai buni dintre cel mai buni 
oameni ai muncii șl astfel1 
vor reuși să îndeplinească eu 
tot mai mult succes sarcinile 
ce le Stau în față.

P. UNGUR

Internaționalismului 
„Fizionomia moral < 

omului societății1' 
„știința șl religia"

tele Marii Adunări Na
ționale a spus: Peste cîteva 
sile se vor Împlini 14 ani 
la proclamarea Republicii Popu
lare Romîne. In cursul acea- 
tor ani, in țara noastră, 
obținut realizări isterice 
deschid perspective tot

s-au 
care 

. _ . ____ sul
luminoase poporului, călăuzit 
eu Înțelepciune de partidul 
nostru, sub conducerea Comi
tetului Central, In frunte ■ cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu 
Dej.

Fermiteți-mi, tovarăși, să vfi 
felicit cu prilejul zilei de 80 
Decembrie șl să vă adresez 
cele mai calde urări de sănă-: 
tate și succese in muncă pen
tru noul an.

(Agerpne)
J

minei Lupeni și-a îndeplinit 
planul

pag , l-a)
anual!
Aceasta ne va permite să spo
rim simțitor producția, mai 
ales că deschidem șl alte noi 
locuri de muncă, să obținem 
Indici inaițl la productivitate, 
la planul tehnic. Măsurile 
luate pină acum ne permit 
să afirmăm că m 1962 brigă
zile noastre vor avea condi
ții pentru îndeplinirea ritmică 
a planului.

in încheiere, țin să felicit 
harnicul nostru colectiv și U 
chem să muncească ta noul 
an cu mal mult spor, pentru 
a repurta noi victorii în asi
gurarea cărbunelui ncami



STEAGUL ROȘU

Cunoscuți 
în lumea

Sărbătorim împlinirea a 14 ani 
de la- proclamarea Republicii Popu 
lare komîne. Spre orice domeniu 
de activitate ne-am îndrepta pri
virile se conturează o profundă 
deosebire între situația de ieri, a 
Romîniei burghezo-moșicrești și 
cea de astăzi, a Romîniei socialis
te. Eram o țară agrară înapoiată, 
exploatată sângeros de burghezie și 
moșierimea locală și de imperia
liștii străini. Astăzi sîntem o țară 
care a înlăturat jugul exploatării 
capitaliste interne și externe, care 
pășește viguros pe calea progresu
lui economic și social, în care a 
fost creată baza economică a socia
lismului.

Schimbări profunde s-au produs 
în relațiile și poziția internațio- 

' îlalâ a țării noastre. Să aruncăm o 
■ privire spre trecut. Era o vreme 
. Când țara noastră nu reprezenta în 
‘ochii bancherilor, fabricanților, po
liticienilor din apus decît petrol și 
grine, „Standard Telefoane" și „As
tea Romînă”. Bucureștiul era „mi
cul Paris", iar întreaga țară era 
„Belgia Orientului”. Și toate aces
tea se traduceau în franceză, ger
mana, engleză în cîteva cuvinte : 
franci, mărci, lire, dolari. Dar în 
curata limbă romînească toate a- 
ceseea însemnau recorduri monidale 
lă pelagră și analfabetism, morta
litate infantilă și șomaj, exploata
rea cea mai cruntă, ordine primite 
de ia Paris sau Berlin despre felul 
cum trebuie să acționăm în cutare 

‘ sau- cutare problemă internațională.
Cit de îndepărtate ne apar acele 

vremuri cu toate că nu a trecut de
cît o perioadă foarte scurtă din 
punct de vedere istoric. Realitățile 
noi ale patriei noastre sînt atit de 
evidente îneît ele nu pot fi con
testate nici chiar de către acei care 
vin la noi cu păreri vădit precon
cepute. Iată oe scria în ziarul ame
rican „NEW YORK TIMES" zia
ristul Paul Underwood după o vi
zită făcută în Romînia: „Trebuie 
recunoscut că romînul de rină al 
cărui nivel âe trai' antebelic era 
unul din cele mai scăzute din Eu
ropa, trăiește mai bine decît în 
trecut. Aproape în fiecare convor
bire cu oficialități, cu muncitori din 
fabrică sau țărani se desprinde un 
sentiment de mîndrie față de rea
lizările înregistrate". De reținut că 
aceste aprecieri sînt făcute de un 
Ziarist reacționar. El a văzut ma
șini și tractoare romînești, mari 
construcții, viața nouă a poporu
lui nostru și poate de multe ori s-a 
întrebat: cum au fost posibile toa
te acestea ? Sa-i răspundem tran
scriind cuvintele cunoscutului eco
nomist englez lordul Boyd Orr ca
re scria după o vizită recentă fă
cută în țara noastră : „Noi credem 
că poporul romîn este fericit și en
tuziasmat de noul regim stabilit de 

. revoluție".
f Acest progres rapid a făcut po
sibil un intens schimb comercial cu 
peste 80 de țări, din toate conti
nentele. Pe ogoarele Egiptului pot 

: fi văzute tractoare fabricate în Ro* 
' mînia, noile explorări petrolifere 
din India se fac și cu ajutorul uti
lajului fabricat la Ploiești, indo
nezienii construiesc și cu ajutorul 
cimentului importat din țara noas
tră. -„Romînia a situat India pe 
harta mondială a petrolului", scria 
de curind revista indiană „BLITZ 
NEWS MAGAZINE".

‘ Astăzi produsele industriei romî- 
nești sînt cunoscute și prețuite în 
numeroase țări ale lumii. Numai în 
1961 R. P. Romînă ă participat la 
22 de tîrguri și expoziții interna
ționale dintre care cele de la 
Frankfurt, Viena, Londra, New 
York, Gotteborg, Tokio, New 
Delhi, Izmir și altele. Romînia cu
noscută în trecut în Occident doar 
ca importatoare de utilaj indus
trial exportă astăzi aceste produse 
în zeci de țări. Revista „ELECTRI
CAL TIMES" din Londra scrie: 
„Importăm din Romînia materiale 
electrice". O altă revistă engleză 
„MACHINERY LLOYD" subli
niază „Romînia a devenit o 
mare producătoare de utilaj petro
lier și este capabilă să exporte 
aceste produse în zeci de țări’'. 
Iar revista elvețiană „DIE WELT- 
WOCHE" scrie îngrijorată „As
tăzi producția romînească nu nu-

și stimați 
întreagă ȘTIRI DE PESTE DOTARE

mai că asigură nevoile propriii 
dar aprovizionează India, Chinaj 
Argentina și Franța. In felul a- 
cesta industria romînească se a- 
nunță la cuvînt pe piața mondială".

De asemenea, peste hotare este 
cunoscută și apreciată literatura, 
muzica, pictura romînească. Ar- 
ghezi editat la Paris, Călinescu la 
Moscova, Mihai Beniuc în Italia, 
Filarmonica din București la Viena 
și Berlin, George Georgescu la 
pupitrul orchestrei din Philadelphia» 
expoziția retrospectivă a picturii 
romînești în capitala Franței, fil
me romînești în America latină — 
cine s-ar fi putut gîndi'în trecut la 
asemenea prezențe romînești în 
marile capitale ale lumii.

De aprecieri deosebite se fructe* 
și știința romînească contempo
rană. Astfel Roman Jackobson, 
profesor la Universitățile Harvard 
și Massachusetts din S.U.A. scrie : 
„Știința romînească îmbogățește 
știința mondială prin contribuția sa 
de idei fecundei prin observațiile 
și descoperirile sale". Nu întimplă- 
tor peste 1.000 de tineri din 51 
de țări studiază în prezent în uni
versitățile romînești, . pregătinduse 
în domenii în care țara noastră a 
dobîndit o experiență recunoscută.

Toate aceste realizări au creat 
țării noastre un binemeritat pres
tigiu. Acest prestigiu internațional 
R.P. Romînă îl pune în slujba pro
movării unei politici consecvente 
de apărare a păcii. Alături de ce
lelalte țări ale lagărului socialist, 
R.P. Română își aduce contribuția 
la transpunerea în viață a princi
piilor coexistenței pașnice.

Printre inițiativeje guvernului 
romîn se înscriu în mod deosebit 
propunerile în vederea îmbunătăți
rii și dezvoltării relațiilor dintre 
statele balcanice, pentru transfor
marea peninsulei Balcanice într-o 
zonă denuclearizată.

In cadrul actualei sesiuni a 
O.N.U., delegația țării noastre a 
desfășurat, o activitate intensă 
participînd în mod activ la discu
tarea celor mai importante proble
me internaționale. împreună cu ce
lelalte state socialiste delegația 
țării noastre a contribuit la adop
tarea unor rezoluții importante și 
îndeosebi cele referitoare la de
zarmare, lupta pentru lichidarea 
colonialismului» folosirea spațiului 
cosmic în scopuri pașnice.

Alegerea Romîniei ca membru 
nepermanent al Consiliului de Se
curitate a marcat aprecierea de 
care se bucună activitatea țării 
noastre în acest for internațional.

Romînia a fost, de asemenea, 
chemată să-și aducă contribuția la 
rezolvarea unei probleme atit de 
importante ca dezarmarea generală 
și totală. Ea face parte din noul 
comitet desemnat de Adunarea 
Generală pentru a discuta proble
mele dezarmării.

Ieri la remorca puterilor impe
rialiste, cunoscuți doar prin divi
dendele obținute din petrolul ro
mânesc, prin recordurile în anal
fabetism și mortalitate infantilă, 
astăzi stimați și prețuiți pretutin
deni. Și aceasta pentru că după 
cum scria ziarul ;,THE BURMAN1- 
„poporul romîn devenit stăpîn al 
propriului lui destin, a construit 
pentru sine o societate bazată pe 
noi principii, fără exploatare și 
nedreptate socială".

I. MANEA

PROGRAM DE RADIO
30 decembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de 
astăzi, 9,00 Roza vînturilor, 
9,30 Muzică populară romi- 
nească și a minorităților na
ționale, 10,20 Concert ghici
toare (6) (reluare), 11,03 in- 
terpreți de muzică ușoară ro 
mînească, 12,00 Muzică din o- 
perete, 13,05 Frumusețile pa
triei cintate de compozitorii 
noștri, 14,00 Concert de mu
zică ușoară romînească, 15,45 
Versuri închinate patriei și 
partidului, 16,15 Vorbește Mos
cova 1 17,15 Cu microfonul
prin sălile teatrelor noastre 
muzicale, 18,36 Muzică iușoa-

Ucraina Sovietică 
în plin avînt

KIEV 28 (Agerpres) — TASS
In 1961 în R.S.S. Ucraineană 

a fost realizată o producție mai 
mare decît în toți cei cinci ani ai 
primului cincinal de după război, 
iar în anul 1962 volumul produc
ției industriale va crește cu 8,5 
la sută.

Nivelul producției de oțel și 
laminate, prevăzut în cifrele de 
control pe anul 1965, va fi realizat 
încă la sfîrșițul anului 1962, iar 
nivelul producției de fontă — în 
anul 1963. In 1962 producția e- 
aeagjeă electrice va spori pînă la 
6? ЯМИтгІе kWh, va crește volu
ta»! producției industriei construc
țiilor de mașini și a prelucrării 
metalelor, precum și a aparatelor 
și mijloacelor de automatică.

Bon Om Încearcă să zădărnicească traiaiinle
діа іогшагеа guvernului іаИіао Be (oalllle

VIENTIANE 28 (Agerpres)
După ce prințul Suvanna Fu- 

mma și prințul Sufanuvong au 
sosit la Vientiane pentru tratative 
cu Boun Oum în problema for
mării guvernului de coaliție al 
Laosului, Boun Oum a adoptat 
o poziție provocatoare, încercând 
să zădărnicească întîlnirea celor 
trei prinți.

După cum anunță coresponden
tul din Vientiane al agenției A- 
Bsociated Press» Boun Oum a de

-------------------------------------------Ѳ-------------------------------------------

întâlnire între L. G. Podgornov
și Justin

LEOPOLDVILLE 28 (Ager
preș) -— TASS transmite s

La 27. decembrie, L. G. Podgor
nov, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al U.R.S.S. în Republica 
Congo» s-a întilnit cu ministrul A" 
facerilor Externe al Republicii 
Congo, Justin Bomboko și a avut 
cu el o îndelungată convorbire re
feritoare la relațiile sovieto-con- 
goleze și situația din Congo și

Ce arată noile luări de poziție americane 
față de situația din Congo

NEWj YORK 28 (Agerpres).
Purtătorul de cuvânt al De

partamentului de Stat, Lin
coln White, a salutat restabi
lirea relațiilor diplomaticei în
tre Belgia și Republica Congo 
(Leopoldville) ca „un pas Îna
inte semnificativ". La rîndul 
său, luînd cuvlntul la o adu
nare a foștilor absolvenți ai 
facultăților de ziaristică, se
cretarul de stat adjunct pen
tru problemele africane, Me- 
nnen Williams, după ce a ex
primat din nou sprijin pen
tru activitatea O.N.U. în Ka
tanga, a declarat că S.U.A» nu 
doresc slăbirea Katangăi, ci 
consolidarea statului Congo 
pentru a fi în măsură să în- 
fringă „acțiunile subversive 
Interne".

Noile luări de poziție ame

ră, 19,20 Concert de estradă.
21,16 Emisiunea: „Cîntec,
dans și veselie". PROGRAMUL
II. 12,15 Tineri interpreți do 
muzică ușoară, 13,00 Melodii 
populare romînești, 14,03 Tea-: 
tre muzicale care au luat fi
ință în anii puterii populare, 
15,00 Cîntece despre București 
șl Moscova, 16,30 Succese* ale 
muzicii romînești, 18,05 Com
pozitorii noștri cîntă patria 
socialistă — montaj muzical-, 
literar, 19,00 Tineri interpreți 
romlni laureați ai concursuri
lor internaționale 1961, 20,30 
Muzică de dans, 21,30 Album 
artistic, 22,00 Muzică de dans.

Succese ale țărilor socialiste
BUDAPESTA 28 (Agerpres)
După cum anunță agenția MTI, 

în 1961, potrivit calculelor preli
minare producția industriei socia
liste a depășit cu 12 la sută ni
velul atins în 1960 și cu 3,5 la 
sută prevederile planului pe anul 
curent. Creșterea producției s-a 
realizat în mare parte prin ridi
carea productivității muncii.

☆

VARȘOVIA 28 (Agerpres)
Relatind despre importantele 

succese repurtate de poporul po
lonez, agenția PAP relevă că mi
nerii polonezi au îndeplinit pla
nul anual înainte de termen. Ei 

clasat corespondenților de presă 
că, după părerea lui» „nu este d- 
tuși de puțin necesară" organiza
rea acestei întâlniri. El a reafir
mat pretenția de a se acorda părții 
pe care o reprezintă posturile cheie 
în viitorul guvern de coaliție al 
Laosului și în special posturile de 
ministru al Apărării Naționale și 
ministru al Afacerilor Interne. 
Boun Oum a declarat că nu vrea 
să participe la aoeastă întâlnire.

Bomboko
îndeosebi cu privire la situația 
din Katanga.

In încheierea convorbirii, Bom
boko în numele guvernului, a ru
gat pe L. G. Podgornov să tran
smită guvernului sovietic, Socie
tății sovietice de Cruce Roșie și 
Semilună Roșie și întregului popor 
sovietic mulțumiri pentru ajutorul 
oferit regiunilor sinistrate de pe 
urma inundațiilor din Republica 
Congo.

©------------ - 

ricane arată cit se poate de 
clar că sprijinind acțiunea mi
litară a O.N.U. și silind pe 
Chombe să ducă tratative cu 
guvernul de la Leopoldville, 
S.U.A. au tot timpul în vede
re nu lichidarea separatismu
lui lui Chombe, ci reprimarea 
adevăraților partizani ai uni
tății Congoului, continua
torii luptei eroului po
porului congolez — Pa-, 
trice Lumumba. Monopolurile 
americane contează să acapa
reze integral moștenirea bel
giană, Inclusiv Kathnga. Ele 
preferă să aibă un guvern 
maleabil la Leopoldville și nu 
le surîde secesiunea Katangăi 
care face jocul Angliei „alia
te". Neocolonialiștii americani 
urmăresc totodată să obțină 
lichidarea bastionului partiza
nilor unității Republicii Con
go — Provincia Orientală cu 
centrul la Stanleyville. In a- 
ceastă ordine de idei, este re
velator cuprinsul unui articol 
de fond din „New York Ti
mes" cu privire la reluarea 
relațiilor dintre Belgia și Con
go, în care se arată că acest 
act trebuie să ducă la înlătu
rarea lui Gizenga.

------------------- ■" ■■■-------------------

A început petnagepea apmatelop
indiene

DELHI 28 (Agerpres) — TASS 
transmite: .

A început retragerea armatelor 
indiene din Goa. După cum anun
ță ;,Times Of India" în cursul 
următoarelor doua săptămîni cea 
mai mare parte a armatelor indie- 

au extras anul acesta 105.500.000 
tone de cărbune. Agenția subli
niază că planul anual a fost în
deplinit de toate minele, fără ex
cepție, ceea ce prezintă o deose
bită importanță.

Oamenii muncii din industria 
grea au raportat, de asemenea, 
despre îndeplinirea sarcinilor a- 
nuale în ce privește producția glo
bală.

In anul 1961, în Polonia popu 
lată au fost date în exploatare 
109 mari obiective industriale, 
printre care furnalul înalt și la- 
minorul pentru profiluri ușoare de 
la Combinatul „V. I. Lenin", la
minorul de profiluri grele și sec
ția de laminare la cald de la u- 
zina metalurgică „Warszawa" etc.

☆

SOFIA 28 (Agerpres) \
Recent a intrat în fui^une un 

nou combinat de metale nefe
roase în apropiere de Plovdiv 
construit cu ajutorul U.R.S.S. El 
va produce încă în anul 1962 
30.000 tone de zinc și 45.000 tone 
de acid sulfuric, iar ‘în afiii urmă
tori va produce și 50.000 tone 
plumb.

Combinatul va prelucra și rezi- 
durile care pînă în prezent nu erau
folosite. Din ele va produce anual 
suplimentar 12.000 tone zinc' și 
2.000 tone plumb.

--- =0=—

ROMA. La 27 decbmbrie au 
fost reluate la Roma tratati
vele franeo-tunisiene ІЦ pro
blemele litigioase existente în-: 
tre ambele țări, și în special 
în problema Bizertei.

DELHI. La 27 decembrie, pri
mul ministru al Indiei, Nehru, 
a oferit un dejun în cinstea 
președintelui Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., L. I. 
Brejnev, care se află în India.

Dejunul s-a desfășurat Intr-oi 
atmosferă caldă, prietenească.

PARIS. Din' ordinul autorită
ților polițienești, în noaptea 
spre 28 decembrie a fost con
fiscat săptămânalul „L’Express", 
Intr-un comunicat al direcției 
acestui săptămânal se arată că 
motivul confiscării a fost fap 
tul că săptămînalul a publi
cat un articol cu privire la 
atitudinea poliției pariziene 
față de elementele ultracolo-’ 
ntaliste din „organizația ar
mată secretă".

DJAKARTA. In cadrul unei 
conferințe de presă care a ă- 
vut loc la Djakarta, ministrul 
prim Djuanda a anunțat re
zultatele primului recensă
mânt al populației Indoneziei. 
Populația Indoneziei, inclusiv 
Irianul de vest, se cifrează 
in prezent la 95.889.000 oa
meni. Potrivit datelor recensă- 
mfntului populația Irianului 
de vest este de aproximativ 
700.000 de oameni. Populația 
capitalei Indoneziei Djakarta, 
este de 3.000.000 oameni» iar 
orașele Bandung și Surabaya, 
au fiecare câte 1.000.000 de 
oameni.

din Goa
ne va fi retrasă din Goa în In* 
dia de nord. In Goa, scrie ziarul, 
va râmîne un număr minim de 
trupe indiene. Supravegherea res- 'j 
pectării legalității și ordinei va fi 
înfăptuită de trupele indiene, pre
cum și de poliția din Goa.
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